
	



		
	

	
MÚSICA	DE	CINEMA	

	

LES	MILLORS	BANDES	SONORES	DE	LA	HISTÒRIA	
arranjades	per	a	orquestra	de	10	músics	

per	MARC	TIMÓN	
	

PROGRAMA	
	
	

INTRODUCCIÓ	
	 La	La	Land	(Suite)		......................................................................	J.	Hurwitz	

	
BLOC	I	

	 Harry	Potter	.............................................................................	J.	Williams	
	 E.T.	...........................................................................................	J.	Williams	
	 James	Bond	...................................................................................	J.	Barry	
	 Indiana	Jones	...........................................................................	J.	Williams	
	

BLOC	II	
	 Moon	River	..............................................................................	H.	Mancini	
	 The	piano.	.................................................................................	M.	Nyman	
	 Titanic	.........................................................................................	J.	Horner	

	
BLOC	III	

	 Out	of	Africa	..................................................................................	J.	Barry	
	 Ghost.	..........................................................................................	A.	North	
	 El	que	el	vent	s’endugué	..........................................................	M.	Steiner	
	 Psicosis	.................................................................................	B.	Herrmann	

	
BLOC	IV	

	 El	bueno,	el	feo	y	el	malo	.....................................................	E.	Morricone	
	 El	padrino.	....................................................................................	N.	Rota	
	 Casablanca	...............................................................................	M.	Steiner	
	 L’últim	Emperador	................................................................	R.	Sakamoto	
	

BLOC	V	
	 El	senyor	dels	anells	....................................................................	H.	Shore	
	 Piratas	del	Carib	.....................................................	K.	Badelt	/	H.	Zimmer	
	 Gladiator	..................................................................................	H.	Zimmer	 	
	

BLOC	VI	
	 La	vida	és	bella	.........................................................................	N.	Piovani	
	 La	llista	de	Schindler.	...............................................................	J.	Williams	
	 Star	Wars	.................................................................................	J.	Williams	



MARC	TIMÓN	
Compositor,	orquestrador	i	Director	

	

Guanyador	de	set	Jerry	Goldsmith	Awards,	actualment	treballa	a	Sonic	Fuel	Studios	a	
Hollywood	on	és	l’orquestrador	de	la	sèrie	“Agent	Carter”	per	Marvel	TV		

www.marctimon.com	

	
GIO	ENSEMBLE	

	

	
Estrena	de	l’espectacle	al	Festival	Tempo	sota	les	Estrelles	de	Girona	(28/07/16)	
	
GIO	ENSEMBLE:	10	músics	+	director	
Formació:	2	violins,	1	viola,	1	violoncel,	1	contrabaix,	1	flauta,	1	clarinet,	1	trompa,	1	piano,	1	
percussionista	
Director:	Marc	Timón		
	



	
La	GIO	
	
	

	
	
	
Fidel	al	seu	lema	“Música	en	Majúscules”	 la	GIO,	 l’Orquestra	Simfònica	de	Girona,	és	
una	orquestra	versàtil	que	ofereix	música	de	qualitat	oberta	a	tots	els	estils	 i	compta	
amb	la	col·laboració	de	prestigiosos	solistes	en	els	seus	concerts.		
	
La	seva	presentació	oficial	va	tenir	lloc	5	de	febrer	de	2012	a	la	Sala	Montsalvatge	de	
l’Auditori	 de	 Girona	 amb	 el	 cartell	 d’entrades	 exhaurides	 i	 acompanyada	 de	 quatre	
padrins	de	luxe:	Nina,	Albert	Guinovart,	Gemma	Coma-Alabert	i	Jordi	Molina.		Un	èxit	
de	 públic,	 de	 crítica	 i	 mediàtic	 que	 ha	 acompanyat	 tots	 els	 concerts	 de	 producció	
pròpia	 a	 l’Auditori	 de	 Girona,	 en	 què	 ha	 comptat	 amb	 solistes	 del	 prestigi	 de	 Sílvia	
Pérez	 Cruz,	 Nemanja	 Radulovic,	 Daniel	 Müller-Schott,	 Milos	 Karadaglic,	 Lluís	 Claret,	
Alba	Ventura,	Mireia	Farrés,	Vicens	Prats	i	Lluís	Rodríguez	Salvà.	
	
A	part	de	les	seves	actuacions	a	Girona,	ha	tingut	una	presència	important	a	Barcelona	
en	 les	 dues	 primeres	 edicions	 del	 Festival	 Jardins	 del	 Palau	 Reial	 de	 Pedralbes	
acompanyant	el	tenor	Josep	Carreras	 i	 la	cantant	Buika.	També	va	actuar	a	 l’Auditori	
de	Barcelona	en	el	concert	 final	de	La	Sardana	de	 l’Any.	A	 la	província	de	Girona,	ha	
sigut	 cap	de	 cartell	 als	 festivals	Portalblau	de	 L’Escala	 i	Musicant	de	Campllong,	 i	 ha	
actuat	a	 l’Espai	Ter	de	Torroella	de	Montgrí	 ,	 a	Olot,	Banyoles,	 La	Bisbal	d’Empordà,	
Palafrugell,	entre	molts	altres	municipis.	
	
A	més	 dels	 concerts,	 la	 GIO	 ha	 diversificat	 els	 seus	 serveis	 fent	 enregistraments	 de	
música	 per	 a	 projectes	 àudiovisuals,	 entre	 els	 quals	 destaca	 l’enregistrament	 de	 la	
banda	 sonora	 de	 l’espectacle	 Coliseum,	 un	 recent	 projecte	 amb	 el	 reconegut	
compositor	 Arnau	Bataller	 o	 la	 gravació	 de	música	 per	 a	 tràilers	 de	 pel.lícules	 per	 a	
l’empresa	 londinenca	Really	Slow	Motion.	De	 la	mà	del	Patronat	de	Turisme	Girona-
Costa	 Brava,	 també	 ha	 posat	 música	 en	 actes	 promocionals	 a	 casa	 nostra	 i	 a	
l’estranger.	
	
La	GIO	és	un	projecte	sòlid	 i	de	futur	dins	el	panorama	musical	català	que	neix	de	 la	
iniciativa	 privada	 dels	 germans	 Marcel	 Sabaté	 (director	 musical)	 i	 Jaume	 Sabaté	
(director	 general)	 i	 compta	 amb	 un	 ampli	 suport	 institucional	 i	 privat.	 Després	 de	
quatre	anys	de	creixement	i	progressió	contínua,	la	GIO	afronta	el	futur	amb	l’objectiu	
de	consolidar-se	com	una	de	les	orquestres	de	prestigi	del	nostre	país.	
	
	



	
	
	
	

Marc	Timón	
	
Nascut	el	1980	a	Castelló	d’Empúries,	
Marc	 Timón	 és	 considerat	 un	 dels	
compositors	 espanyols	més	 brillants	 i	
actius	 de	 la	 seva	 generació,	 la	
trajectòria	 del	 qual	 ha	 estat	 altament	
reconeguda	 amb	 una	 cinquantena	 de	
guardons	nacionals	i	internacionals	en	
el	 camp	 de	 la	 música	 de	 cinema	 i	
també	per	les	seves	peces	de	concert.	
Timón	 és	 el	 que	 s'anomena	un	músic	
integral:	 compositor,	 director	
d'orquestra	 i	 intèrpret.	 Combina	 la	 composició	 per	 a	 cinema,	 documentals,	 bandes	
sonores,	musicals,	produccions	simfòniques	i	corals,	música	de	cambra,	jazz,	pop-rock	i	
videojocs	amb	la	direcció	d’orquestra	i	la	interpretació	del	piano	i	el	tible.	
	
Actualment,	 es	 troba	 iniciant	 la	 seva	 carrera	 a	 Hollywood.	 Establert	 a	 Los	 Angeles,	
exerceix	 la	 seva	 tasca	 com	 a	 compositor	 als	 prestigiosos	 Sonic	 Fuel	 Studios	 i	 crea	
música	 per	 a	 diversos	 projectes	 d’Estats	 Units	 i	 Europa.	 Algunes	 de	 les	 seves	
produccions	més	rellevants	inclouen	la	sèrie	de	Marvel	emesa	per	l’ABC	"Agent	Carter"	
(programador	 i	 orquestrador)	 i	 com	 a	 compositor,	 els	 llargmetratges	 "The	 Little	
Wizard"	 (Premi	 Jerry	 Goldsmith	 2014	 i	 nominació	 als	 GoldSpirit	 Awards	 com	 a	
Compositor	Revelació),	“El	árbol	sin	sombra”	(Millor	Banda	Sonora	Espanyola	de	2014	
als	Premios	MundoBSO),	 el	musical	 “Josafat”,	 el	 documental	 “Wild	 Connection”	 i	 les	
bandes	sonores	èpiques	per	a”	Coliseum”	i	“Witches”	(per	a	orquestra	simfònica	i	cor).	
Tots	aquests	treballs	estan	editats	mundialment	pel	segell	MovieScore	Media,	una	de	
les	discogràfiques	més	importants	en	el	món	de	la	música	de	cine.	
	
En	 el	 camp	 de	 la	 música	 de	 concert,	 s’han	 estrenat	 obres	 de	 Timón	 a	 països	 com	
Anglaterra,	 França,	Alemanya,	 Finlàndia,	 Bulgària,	Ucraïna,	 Cuba,	 Portugal,	 Espanya	 i	
Estats	Units	 i	 en	 festivals	 com	el	Grec,	 “Fuego	del	 Caribe”	 o	 el	 Festival	 de	 Peralada,	
entre	 d’altres.	 A	 nivell	 nacional,	 ha	 dirigit	 i	 interpretat	 música	 seva	 a	 les	 sales	més	
emblemàtiques	 del	 país,	 com	 el	 Gran	 Teatre	 del	 Liceu,	 el	 Palau	 de	 la	 Música	 o	
l’Auditori	de	Barcelona.	
	
La	 seva	 passió	 per	 l'art,	 l’escriptura,	 el	 cinema	 i	 els	 esports	 portaren	Marc	 Timón	 a	
graduar-se	en	Periodisme	a	 la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	(UAB)	 l’any	2002	 i	
en	Composició	a	l’Escola	Superior	de	Música	de	Catalunya	(ESMUC),	el	2006.	

	
----------------------------------------------------	

	
Més	informació	de	la	GIO:	 	 	 	 Contacte:	
	 	 	 	 	 	 	
www.giorquestra.cat		 	 	 	 	 Jaume	Sabaté	
www.youtube.com/giorquestra		 	 	 	 Fundador	i	CEO	
www.soundcloud.com/giorquestra		 	 	 620727199	 	
www.facebook.com/giorquestra		 	 	 	 marketing@giorquestra.cat	
www.twitter.com/giorquestra 
www.instagram.com/giorquestra	
	


