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Nova edició del Cinemascore de l’UJI 

 

 

 

Grups locals i internacionals posen la seua banda sonora al cinema de culte en la nova edició 

del Cinemascore de l’UJI 

 

Truna, Montefuji, Xiu Xiu i Elle Belga posaran la seua música a «Freaks», «Cube», «Bajo los 

cerezos en flor» i «The Hil» 

 

 

L'Aula de Cinema i Creació Juvenil de la Universitat Jaume I i la promotora Born Music 

organitzen del 9 al 12 de febrer de 2017 la XII Mostra de Música en Directe i Cinema 

Cinemascore que en aquesta nova edició comptarà amb les propostes musicals de Truna, 

Montefuji, Xiu Xiu i Elle Belga per posar la banda sonora de quatre pel·lícules de culte: Freaks, 

Cube, Bajo los cerezos en flor i The Hill.  El festival, únic en la seua espècie, genera un espai en el 

qual els artistes interpreten, en directe, el seu particular i exclusiva versió sonora per a la 

pel·lícula que es reprodueix en la pantalla. Les sessions començaran a les 20h, al Centre 

Municipal Antonio Maura, el dijous 9, i al Paranimf de l'UJI els dies 10, 11 i 12. 

 

Truna, un clàssic de l'escena valenciana més experimental, serà l'encarregat d'obrir el festival 

el dijous 9 posant la seua particular banda sonora Freaks (La parada de los monstruos) dirigida 

per Tod Browning en 1932 i convertida en pel·lícula de culte i al·legat a favor de la diferència. El 

recorregut del músic valencià s'ha caracteritzat per l'ús d'instruments construïts per ell mateix 

cercant nous sons i textures amb què vestir les seues composicions. Amb molta experiència en 

la creació d'obres musicals per a dansa i teatre, Truna fa uns anys que imagina també nous 

paisatges sonors per a pel·lícules clàssiques a les quals suma el seu enginy i humor per a dotar-

les de renovades energies. 
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El quartet castellonenc Montefuji posarà la seua música al thriller psicològic Cube de Vincenzo 

Natali el divendres 10. Amb l'experiència recent de compondre la banda sonora per a l'aclamat 

documental Five days to dance, Montefuji saben jugar les seues bases a l'hora d'incrustar la seua 

música en la narració cinematogràfica, amb el rock com a base sobre la qual construir un discurs 

ric en guitarres i encertades melodies. Després de la seua estrena en 1997, Cube es va tornar a 

l'instant un gran fenomen aconseguint els premis a millor director en el festival de Torontó i a 

millor pel·lícula i guió a Sitges i Fantasporto. Sis persones, desconegudes entre sí, desperten un 

dia i es troben atrapades en una presó estranya i surrealista, en un laberint amb una infinitat     

d' habitacions cúbiques dotades de paranys mortals. 

 

Des de Los Angeles la particular banda Xiu Xiu arribarà al Paraninf el dissabte 11 per a posar 

música a la no menys original Bajo los cerezos en flor (Under Blossoming Cherry Trees), del 

japonès Masahiro Shinoda. El grup nord-americà, liderat per Jamie Stewart, porta prop de 15 

anys en els delicats límits del rock d'avantguarda. Utilitza el noise, el pop i tots els estils que se 

li posen per davant al servei de cançons d'alt contingut emocional. Amb l'experiència d'haver 

adaptat la banda sonora de Twin Peaks l'any passat, els californians manegen com pocs la tensió 

lligada a les imatges, escollint per a la seua participació en el Cinemascore 2017 la pel·lícula Bajo 

los cerezos en flor (Under Blossoming Cherry Trees) en la qual una bella dona és raptada per un 

bandit que s'enamora d'ella i tractarà de complir tots els seus desitjos, per molt desesperats que 

aquests siguen. 

 

Elle Belga acompanyaran el diumenge 12 la pel·lícula The Hill (La colina) de Sidney Lumet. Fany 

Álvarez i José Luis García són Elle Belga, duo asturià amb un repertori fortament influenciat per 

referències a la seua terra natal però també per la música d'altres continents com l'americà. Els 

asturians sonaran en directe amb el clàssic de Sidney Lumet, de 1965, en el qual un grup de 

presoners anglesos es troba empresonat en un camp militar del nord d'Àfrica durant la II Guerra 

Mundial. Allí, es veuen obligats a patir les vexacions a les quals els sotmet un cruel i sàdic 

sergent. Davant aquesta situació, decideixen rebel·lar-se. 



 


