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El Paranimf de l’UJI rebrà la setzena 

edició del festival de cinema i música en 

directe Cinemascore 

 

- 2 febrero, 2021 - 

Els  próxims dies 4, 5, 6 i 7 de febrer a les 19 hores i tindrà un cost de huit 

euros 

La mostra de Cinemascore es un festival únic de música en directe i cinema lligats a 

l’escenari. En aquest moment, s’inicia la setzena edició el próxim 4 de febrer al Paranimf 

de l’UJI. Aquest espectàcle conforma un espai on els artistas interpreten, en directe la 

seua versió sonora per a la pel·lícula que es reprodueix en la pantalla. 

El festival s’inaugurarà a les 19 hores, amb Jesús Gallardo i Xavi Muñoz que posaran 

música en directe a ‘El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra’. Jesús Gallardo és bateria, 

improvisador, compositor i molt actiu en l’escena local. Per la seua banda, Muñoz és 



probablement un dels músics més internacionals de l’escena castellonenca. És baixista 

en els mítics Stereolab, o d’artistes de la talla de Dorian Wood o Daniel Johnston. 

El divendres 5 de febrer, a les 19 hores, José Venditti interpretarà la banda sonora 

original de ‘Dear Werner’ (Walking on Cinema) amb una presentació a càrrec del 

director Pablo Maqueda. Jose Venditti és un compositor i artista audiovisual argentí 

resident a Madrid. Amb el saxofon com a principal instrument. 

El dissabte 6 de febrer, a les 19 hores, serà el torn de Le Parody, que interpretarà música 

pròpia per a ‘El espíritu de la colmena’ de Víctor Erice. Le Parody és el projecte musical 

encapçalat per l’andalusa Soledad Sánchez Parody. Indagant en la tradició musical 

andalusa i connectant-la amb nous sons electrònics, Le Parody és una artista global que 

utilitza vímets locals, uneix aspectes socials, polítics i personals i aconsegueix així crear 

un univers únic que l’associa amb una nova generació d’artistes que recuperen sense 

complexos velles tonades i ritmes per a actualitzar-los. 

Per últim, el diumenge 7 de febrer a les 19 hores, Joana Serrat interpretarà en directe 

la seua música per al film Una historia verdadera de David Lynch. Joana Serrat s’ha 

convertit en una de les artistes catalanes amb major projecció internacional. La seua 

música sona càlida, pròxima, universal i captivadora. Amb unes coordenades musicals 

marcades per l’Americana, però també per la tradició folk britànica, Serrat submergeix 

amb delicadesa l’espectador en un món de paisatges oberts i horitzons esperançadors, 

amb nostàlgia però sense tristesa. 

Cinemascore és un projecte organitzat des de l’Aula de Cinema i Creació Juvenil del 

Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló i la 

promotora Born Music. El preu de l’entrada a cada espectacle és de vuit euros, sis en 

tarifa reduïda, i s’ofereix un abonament per als tres dies per quinze euros. 

 


