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La música en el cinema no ha estat mai un complement,  sinó que des dels seus 
orígens ha fet sempre aportacions fonamentals de manera ininterrompuda, fins i tot 
molt abans de que les pel·lícules incorporessin el so.

De fet, quan  encara no existia la banda sonora, la música que s’interpretava en 
directe a les sales esdevenia un element determinant; subratllant el que passava a 
la pantalla, creant els ambients adients, remarcant les escenes, reforçant les 
emocions que el cinema vol transmetre, destacant especialment  les accions més 
dramàtiques, ja fossin còmiques o tràgiques. 

En aquest context,  el piano ha estat un instrument destacat, com a solista i també 
en el seu important rol com element aglutinador; en aquest sentit, cal remarcar  la  
gran vàlua d’aquells músics que sovint anaven improvisant, a mesura que transco-
rria l’acció filmada, adaptant-s’hi i accentuant determinats moments de l’argument.

D’altra banda el gran nombre de compositors nord-americans, i també d’altres 
països que s’han incorporat al cinema de Hollywood, formen part d’un patrimoni 
cultural molt remarcable, que dins els diversos estils de música, ha esdevingut ja 
clàssic.

UN PIANO  DE  CINE,  dóna  continuïtat a un projecte de Manuel Vallribera Mir, sorgit 
aquest  2021, a partir d’un encàrrec específic, rebut amb motiu del Festival Interna-
cional de Cinema de San Sebastià  (Donostiako Nazioarteko Zinemaldia).
Tot va començar, doncs, el 24 de setembre passat, a la cava “Altxerri  jazz&bar”, de 
Donostia, sota el títol “Jazz Film Music”, en aquella ocasió actuant amb piano sol; 
des d’aleshores es van rebent proposicions  per  continuar en aquesta línia, atès que 
va tenir un èxit considerable.

No es pretén reproduir bandes sonores determinades, ni  fer èmfasi en les “pel·lícu-
les musicals”, sinó d’interpretar  a través d’una visió personal, peces que han 
esdevingut  ja temes clàssics, sobretot per la seva important presencia en el cinema.

En aquesta ocasió, amb la col·laboració del bateria i percussionista Nestor 
Busquets, Manuel Vallribera,  de formació clàssica al Conservatori Superior de 
Música del Liceu, ho fa emprant en bona part, el seu “dialecte musical” preferit: el 
jazz, però encaixant-ho, en el que ell defineix eclècticament com “Open Jazz”... 

Manuel Vallribera Mir
Barcelona, 16 de desembre de 2021  

   

Manuel Vallribera i Mir és un pianista, compositor i arquitecte, nascut a Gelida.
Va fer els estudis a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC), i 
al  Conservatori Superior de Música del Liceu. 

És solista de piano, però també d’orgue i d’altres instruments de manera esporàdi-
ca. Ha intervingut en molts concerts i festivals, formant agrupacions diverses 
sobretot en l’especialitat de jazz, però també en música clàssica i  pop, a Espanya i 
altres països. Fou President del Conservatori Superior de Música de Liceu de l’any 
1990 fins el 2000, gestionant-ne la renovació, incorporant al Conservatori, la 
reconeguda internacionalment Aula de Musica Moderna i Jaz de Barcelona, i  la 
creant la Fundació Conservatori del Liceu. Del 1994 al 2000, formà part de la Junta 
Directiva del  Consell Català de la Música, amb el que segueix col·laborant de 
manera puntual.

Com a compositor clàssic destaquen les seves composicions: Nous horitzons, Com 
l’aigua, L’espígol, inspirada en una poesia d’Ernest Font, i Nina, amb lletra de Magí 
Torné. Aquestes dues  darreres composicions es van estrenar al Palau de la Musica, 
durant la presentació del llibre Pere Vallribera Moliné: una vida per la música  
(25-01-13) que  Manuel i la seva germana Berta Vallribera Mir, van escriure i editar, 
a partir de les memòries del seu pare. També en l’àmbit de peces clàss ha compo-
sat peces jazzístiques com To Criss, Lament, Airosa, etc... 

Ha promogut la recuperació del Festival de Jazz de la Costa Brava, ha participat, 
col·laborat  i dirigit altres festivals, destacant els cicles dels  Concerts d’Estiu, a 
Llofriu (anys 90),  Concerts de Gelida en el cicle de “Música al Castell” (anys 80) i,  
en diverses ocasions ha actuat al Festival de Jazz de Tànger, al Marroc, on té un 
Estudi d’arquitectura i urbanisme, des de l’any 2005.

Participa, de tant en tant, en les Jams que organitza la Fundació Catalana de Jazz 
Clàssic. A partir del 2016 impulsa el  projecte musical Open Jazz, on a part d’inter-
pretar peces habituals del jazz, en personalitza d’altres camps, fent-ne versions 
pròpies i singulars. Open Jazz va fer la pre-inauguració del festival Vijazz de 
Vilafranca del Penedès el 2019. També ha participat en els Concerts de Santa 
Llúcia, a Gelida; a la Nova Jazz Cava de Terrassa;  Altxerri Jazz Club, a Donostia, 
al Teatre La Gleva de Barcelona, etc.

A partir del 17/03/20, amb motiu del confinament decretat per la pandèmia va 
gravar al piano prop de 200 peces, que va difondre amb molt ressò a través de 
Whatsapp diàriament. Actualment ho continua fent amb  freqüència setmanal.


