
 Notes&Films
“Tres músics equipats amb clarinets de totes mides i els sons més increïbles arriben 

carregats de pel·lícules per explicar-vos com d’important és el so en el cinema. A 
Notes&Films hi sentireu com rugeix un lleó, les passes dels protagonistes, un cop de porta, 

el so de l’aigua i, és clar, molta música! T’ho perdràs?” 
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De què va?
Notes&Films és un concert ple de cinema on, a partir de diferents curtmetratges 
que van del cinema mut de principis de segle a l’animació digital, passant per 
l’stop-motion, descobrirem com n’és d’important el so en el cinema. 

Per fer-ho portem una pila de clarinets de mides diferents per posar-hi la banda 
sonora. Hi sentireu ragtimes, funky, àries de Mozart i fins i tot un sirtaki. Perquè 
quan música i imatge es donen la mà fins i tot sobren les paraules! 

Però el so del cinema també són els efectes sonors. De gravar-los se n’ocupen 
els artistes foley. A Notes&Films els músics canviaran els instruments per 
regadores, draps, sabates i cubells perquè veieu la màgia d’aquest ofici!

I és clar, també descobrirem que les pel·lícules són fetes de fotogrames gravant 
l’escena d’una pel·lícula amb la vostra ajuda i aprendrem les bases del cinema 
d’animació. Comencem?
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Programa
Al ball
de la pel·lícula Way Out West
Laurel i Hardy ens dediquen un petit ball per començar amb un somriure als llavis.

Stan Laurel i Oliver Hardy vídeo
Scott Joplin música*

The Switch
Qui pot evitar apretar un interruptor vermell?

Zack Mathew vídeo i música

Mala sort
de la pel·lícula The goat.
Diuen que tirar una ferradura de cavall porta bona sort...

Buster Keaton vídeo
Scott Joplin música*

Infidelitat i disfresses
Basada en l’òpera de W.A. Mozart i Lorenzo da Ponte Così fan tutte.
Guglielmo i Ferrando són els protagonistes d’aquesta comèdia plena d’embolics i 
disfresses.

Berta Monsó vídeo
Wolfgang Amadeus Mozart música*

La gàbia del lleó
de la pel·lícula The Circus.
Fugint de qui sap què Chaplin acaba tancat a la gàbia del lleó... Com se’n sortirà?

Charles Chaplin vídeo
Scott Joplin música*

Ensemble Una Cosa Rara foley

La música amansa les feres
de la sèries d’animació La línia (capítol 224)

Osvaldo Cavandoli vídeo
Ensemble Una Cosa Rara foley

Mariza
La història d’un ruc tan gandul com simpàtic. 

Constantine Kristallis vídeo
Mikis Theodorakis música*

*Totes les músiques estan arranjades per l’Ensemble Una Cosa Rara menys les peces de Scott 
Joplin que estan arranjades per Bill Holcombe.

Durada de l’espectacle: 50 minuts sense pausa 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Tot sobre Notes&Films

Clarinet i companyia

Si li pregunteu a un diccionari us dirà que el clarinet 
és un instrument de la família de vent-fusta 
classificat segons Hornbostel i Sachs com un 
“aeròfon de columna de llengüeta senzilla”. Dit amb 
altres paraules, per fer música amb un clarinet hem 
de bufar a través del bec i la llengüeta. Amb habilitat 
i una mica de pràctica, aviat podrem tocar alguna 
cançó. 

La família del clarinet és ben extensa: n’hi ha de ben 
petits, com el requint i alguns de tant llargs que no 
s’acaben mai, com el clarinet baix. I com que 
nosaltres som una mica tastaolletes n’hem carregat 
alguns a la maleta. 

Si pareu bé l’orella, a Notes&Films hi sentireu el 
corno di bassetto tocant la música de Mozart, un 
gran enamorat del clarinet; el so del clarinet baix a 
ritme dels ragtimes d’Scott Joplin; i fins i tot veureu 
un estrafolari clarinet fet amb tubs de plàstic… i un 
embut! 

El Foley

Però el so del cinema no només és la música. Les pel·lícules són plenes de so: les passes dels 
protagonistes, una porta que es tanca, algú que es grata el cap, que s’espolsa la roba o que es 
clava una trompada… 

De gravar tots aquests sons se n’ocupen els artistes foley, que a dins d’un estudi de gravació 
se les empesquen totes perquè els sons siguin el més reals possibles: caminar sobre la sorra, 
uns cocos per fer el galop del cavall i mil i un ginys més. Si voleu veure artistes foley en acció, 
esteu de sort, els nostres músics ja fa dies que assagen!
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L’stop-motion 

L’stop-motion es considera una de les tècniques 
d’animació més bàsiques ja que consisteix en 
donar vida als objectes creant el moviment 
fotograma a fotograma manipulant l’objecte amb 
les pròpies mans. 

Els acomodadors que són tant atrevits com 
inconscients s’han animat a fer una pel·lícula fent 
servir aquesta tècnica: Infidelitat i Disfresses. A 
Notes&Films ens ensenyaran en directe com 
animar un personatge de paper, el protagonista de 
la seva pel·lícula!

El cinema mut 

Us imagineu que els personatges d’una pel·lícula haguessin quedat 
muts? I encara pitjor, us imagineu una pel·lícula sense banda sonora? 
Impossible, oi? Quan es va inventar el cinema tampoc s’ho imaginaven i, 
com que encara no havien trobat la manera de posar el so a les 
pel·lícules, se les empescaven totes per aconseguir-ho! 

A Amèrica les sales de cinema tenien músics tocant en directe i, si la 
sala era gran, fins i tot una màquina encarregada de fer els sons 
d’ambient, els foleys! Els acomodadors de Notes&Films són uns 
enamorats del cinema en blanc i negre així que per la pantalla desfilaran 
alguns dels grans còmics del cinema mut: Chaplin, Buster Keaton o 
Laurel i Hardy.  

L’animació digital 

La digitalització del cinema i els avanços tecnològics han fet que en el cinema tot sigui possible. 
Dracs, monstres de tota mena, escenaris impossibles, dinosaures… El límit només el posa la 
imaginació del creador. 

Però com totes les novetats, les primeres imatges creades digitalment no van ser precisament 
exitoses…  La insistència d’alguns va fer que mica en mica el realisme dels paisatges i els 
animals fessin les delícies de productors, directors i públic. I Hollywood va començar la transició 

de l’animació tradicional fotograma a fotograma 
(l’Stop-Motion) cap a la utilització de tècniques 
digitals. Des de llavors els ordinadors i els 
il·lustradors ja no han deixat de treballar plegats 
creant noves aventures i personatges. Un d’ell és 
Mariza, l’ase protagonista de la última pel·lícula 
de Notes&Films. 
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Qui són?
Si els busqueu, els trobareu remenant un calaix ple d'idees, enriolats imaginant un espectacle 
impossible o tocant un clarinet de vés a saber quan... Quan s'ajunten són Una Cosa Rara, un 
trio de clarinets amb ganes de descobrir la història i d'explicar-vos les històries que hi ha 
darrera la música. 

Si els escolteu en algun dels seus concerts tant hi podreu descobrir el so del corno di bassetto 
com el de l'EWI; i tant podreu escoltar Mozart amb els instruments de l’època com sorprendre-
us amb el millor cinema d'animació. I sigui d'una manera o d'una altra sempre en sortireu de 
bon humor! 

I si voleu saber què han estat fent tots aquests anys tocant plegats, us podem parlar del 
"Carinetàrium", un espectacle familiar i escolar produït per la Fundació La Caixa del qual són 
autors també del material de suport pedagògic. O de "Notes&Films", un cinema-concert en el 
qual han posat música a pel·lícules d'autors com Chaplin i Starevich i del quan fins i tot són 
coautors d'un dels curtmetratges (Infidelitat i Disfresses). O de les 25 peces per a tres corni di 
bassetto  de Mozart, música de saló tocada amb instruments originals.  I també d’en tant en 
tant baixen de l’escenari per fer el Taller “Bufar i fer ciència!”, creat per a encàrrec de la 
Fundació La Caixa. I és clar, segur que a hores d'ara ja tenen una nova idea voltant pel cap, no 
els perdeu de vista! 

Laia Pujol clarinet, foley.
Oriol Garcia clarinet, corno di bassetto, clarinet de plàstic, foley.
Naüm Monterde corno di bassetto, clarinet baix, foley. 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Contacte
mail: ensembleunacosarara@gmail.com
web: ensembleunacosarara.com
facebook: www.facebook.com/Ensemble-Una-Cosa-Rara-119740434748053
youtube: youtube.com/ensembleunacosarara

Oriol Garcia - tel. 646 000 713 
Naüm Monterde - tel. 679 865 403 

Management: Brubaker / Transformació cultural 
mail: txu@brubaker.cat
web: www.brubaker.cat

Txu Morillas - tel. 667 413 138
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