Dossier de premsa

La Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la
Plana i l’Autoritat Portuària, presenta aquesta experiència emocional gràcies a
la tecnologia de realitat virtual

Symphony: viatge inèdit al cor de la música
sota la batuta de Gustavo Dudamel


El projecte Symphony proposa a l’espectador viure i gaudir la música
clàssica com mai abans l’ha pogut experimentar –gràcies a la
tecnologia de realitat virtual (VR)-, convidant-lo a sentir-se com un
músic més dintre de l’orquestra.



Sota la batuta de Gustavo Dudamel i acompanyats dels més d’un
centenar de músics integrants de la prestigiosa Mahler Chamber
Orquestra, el públic podrà sentir la música d’una forma única que,
fins i tot, els permetrà entrar a l’interior d’instruments.



Aquest viatge emocional, guiat pel prestigiós director veneçolà,
estarà protagonitzat per les composicions de Ludwig van Beethoven,
així com de Gustav Mahler i Leonard Bernstein.



Les dues pel·lícules que formen aquest projecte itinerant –amb guió i
direcció d’Igor Cortadellas- faran parada a la Plaça de Sète de Castelló
de la Plana fins al 20 de juliol.

Symphony. Un viatge al cor de la música. Dates: del 16 de juny al 20 de juliol de 2021
Concepció, direcció i producció: Fundació ”la Caixa” amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Castelló de la Plana i l’Autoritat Portuària. Idea original, guió i direcció artística: Igor
Cortadellas. Direcció musical: Gustavo Dudamel. Lloc: Plaça de Sète (Castelló)
Més informació i reserva d'entrades: symphony.fundacionlacaixa.org
@FundlaCaixaCAT #SymphonylaCaixa
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Castelló de la Plana, 15 de juny de 2021. L’alcaldesa de Castelló, Amparo
Marco; Relacions Institucionals de l’Autoritat Portuària de Castelló, Ramon
Balaguer; la regidora de Cultura de Castelló, Verónica Ruiz; la directora de l’Àrea
de Negoci de CaixaBank, Anna Chiva; la responsable Territorial de la Fundació
“la Caixa” a Castelló, Soraya Casado; i l’assessor del projecte, Marcel Gorgori,
han presentat avui Symphony, un viatge virtual al cor de la música clàssica.
Per primer cop, l'espectador es podrà situar al bell mig d’una orquestra simfònica
en aquesta experiència immersiva puntera a partir de tecnologia de realitat
virtual, que es pot viure en primícia a CosmoCaixa. Després, aquest projecte
singular iniciarà una gira que recorrerà un centenar de ciutats d'Espanya i
Portugal durant deu anys.

El punt de partida del projecte, en el que s'ha estat treballant durant més de
quatre anys, era parlar del poder emocional de la música des d'una vessant
divulgativa. La Fundació "la Caixa" va apostar des del primer moment per la
realitat virtual com la millor forma d’explicar aquesta història. La tecnologia més
puntera ha facilitat el que d'una altra manera no seria possible: seure al costat
dels violins en una gran orquestra simfònica mentre interpreten Beethoven. La
voluntat és poder seduir a tot tipus de públic, també a aquells que ja són
coneixedors de la música clàssica.
Symphony està format per dues unitats mòbils que es despleguen i es
converteixen en dues sales de 100 metres quadrats cadascuna. En la primera
d'elles es pot veure una pel·lícula panoràmica que introdueix a l'espectador en
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aquest viatge guiant-lo només a partir de sons. La segona unitat està dedicada
a viure l'experiència de realitat virtual.
Quan l’espectador es col·loqui les ulleres veurà com, de sobte, el seu entorn ha
canviat. Ara es troba en el Gran Teatre del Liceu, assegut en una cadira i el
mestre Gustavo Dudamel, ànima de la Fundació Gustavo Dudamel, li dóna
la benvinguda. A continuació, es veurà envoltat dels músics d’una orquestra
simfònica, tots guardant silenci, esperant la indicació del director, que donarà
enèrgicament l’entrada de la 5ª Simfonia de Ludwig Van Beethoven. Les
famosíssimes quatre notes que donen inici a aquesta simfonia marquen l’inici de
l'experiència.
L'espectador veurà als músics distribuïts per l’escenari de la seva forma habitual,
per famílies de cordes, vent, metall, percussió, i els sentirà a la vora d’una forma
real, així com també viurà de ple l’energia i la mirada del director, situat just
davant seu. Aquest experiment musical l’hi permetrà girar el cap de banda a
banda i amunt i avall per adquirir noves vistes i perspectives d’una orquestra
simfònica i els seus instrumentistes.

Aquest projecte itinerant ideat i impulsat per la Fundació ”la Caixa”, en
col·laboració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i de l’Autoritat Portuària,
ofereix l’oportunitat d’entendre, a través de la imatge i de la música, com des de
la simplicitat d’un tros de fusta o de la rudesa d’un tros de metall es construeix
un univers tan sofisticat i bell com el d’una orquestra simfònica. D’aquesta forma,
Symphony deconstrueix l’orquestra per mostrar la seva simplicitat, fet que
contrasta amb l’arc infinit de recursos que ofereix als compositors per expressar
idees i emocions. La vivència ofereix a l’usuari una escolta emocionalment
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activa: gràcies als canvis de posició de la càmera 360º dintre de l’orquestra,
l’espectador escoltarà i sentirà la música d’una forma nova i sorprenent i
experimentarà les diferents famílies d’instruments .
Experiència immersiva en dos temps
Aquesta experiència immersiva té una durada aproximada de quaranta minuts,
repartida en dos temps. Comença amb la projecció d’una pel·lícula panoràmica
i segueix amb un salt a la realitat virtual que permet un visionat en 360 graus de
la Mahler Chamber Orquestra, dirigida per Dudamel i gravada al Gran Teatre del
Liceu de Barcelona.
La proposta transcorre en dos unitats desplegables, de 100 metres quadrats
cadascuna: el primer espai està dedicat a la projecció d’un film en pantalla gran
(12 minuts) i el segon està destinat a la pel·lícula de realitat virtual (12 minuts).

En el primer àmbit es brindarà un preàmbul sonor i visual de la vivència virtual.
Es tracta d’una pel·lícula sense paraules en la qual el so i la música condueixen
la història. La finalitat és generar una oportunitat per prendre consciència dels
paisatges sonors que ens envolten, a diari i en qualsevol lloc.
Tres joves músics de diferents parts del món protagonitzen aquesta projecció
inicial, rodada a Colòmbia, Nova York i a la costa mediterrània, A través del
retrat dels sons i de les músiques pròpies dels llocs on viuen, podrem entendre
com cadascú d’ells està connectat amb els sons i la música del seu entorn.
Mitjançant aquest mosaic de contrastos, l’espectador descobrirà com aquests
sons aleatoris, gràcies a l’enginy de l’ésser humà, es converteixen en música
connectant així diverses cultures.
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Un cop vist aquest primer audiovisual, els espectadors accediran a l’experiència
musical de realitat immersiva a través dels dispositius de realitat virtual. Després
d’escoltar la 5ª Simfonia de Beethoven i de veure de ben a prop a Gustavo
Dudamel, la vivència es traslladarà a un altre espai: el taller d’un lutier. Allà, el
públic podrà escoltar el so de la fusta sent esculpida per les mans de l’artesà,
abans d'introduir-se a dins del violí en el que treballa i, posteriorment, a l’interior
d’una trompeta.
Posant l’accent en el poder emocional de la música, l’espectador apareixerà
acompanyat de la melodia de l’inici de la 1ª Simfonia de Gustav Mahler, envoltat
d’un entorn íntim i especial, abans de finalitzar el seu viatge, de nou amb
l’orquestra, que ara interpreta el jovial Mambo de West Side Story, Leonard
Bernstein.

Més de 250 persones involucrades en el projecte
La idea original del projecte va sorgir fa quatre anys del Departament de Música
de la Fundació ”la Caixa”, que va encarregar la direcció artística al músic i creatiu
Igor Cortadellas. Ell va dur a terme l’elaboració del guió i una recerca de la
tecnologia adequada. La direcció musical va recaure en el director d’orquestra
Gustavo Dudamel, qui es va encarregar de validar i arrodonir l’ambiciós projecte.

A partir de llavors es va convocar un concurs per desenvolupar la part tècnica,
que va guanyar l’empresa barcelonina de post-producció i generadora d’efectes
visuals i animació digital Glassworks.
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Un cop aquesta companyia es va sumar a bord del projecte, va escollir l’estudi
Visualise, amb seu a Londres, per completar l’execució de feines relacionades
amb la realitat virtual, gràcies a la seva expertesa en el sector. Ambdues
companyies, sota la direcció d’Igor Cortadellas i el seu equip IgorStudio, van
supervisar la planificació de la producció i van crear eines per millorar la
preproducció i la producció del procés. Un dels desafiaments principals amb els
quals es van topar va ser el de decidir on col·locar la càmera de 360 graus a
l’hora de fer la gravació. Per trobar la vista més natural i realista per un
espectador dintre de l’orquestra, van crear una eina en 3D a través d’un software
per veure per avançat en quina part del teatre es podia posicionar la càmera, i
saber què és el què veuria.
La filmació final va tenir lloc al Gran Teatre del Liceu de Barcelona l’agost
de 2019 a través d’un prototip de càmera Meta One creada per a l’ocasió, que
va permetre gravar escenes amb poca llum i amb un rang dinàmic més gran que
qualsevol altra càmera de 360 graus existent, fruit de la seva lleugeresa i menor
mida en comparació amb la resta. Això va permetre una gravació més propera i
íntima de l’orquestra.
La gravació de so per a Symphony es va fer utilitzant l’última tecnologia. Es va
utilitzar l’àudio en xarxa per tal d’utilitzar les longituds de cablejat al mínim. Un
sol cable va transportar un total de 84 canals d’àudio a 96 kHz i 24 bits. La
configuració del micròfon en sí va utilitzar tècniques d'enregistrament en 3D
d’última generació. Tots els grups instrumentals van ser meticulosament gravats
amb una mescla de micròfons digitals d’alta qualitat, així com de tipus analògic
per recrear tots els matisos de l’orquestra i generar una experiència 360º, que
acompanya la mirada de l’espectador.
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En total, més de 250 persones han treballat i col·laborat per fer realitat aquest
projecte. D'aquests, un centenar en l'àmbit artístic; des del luthier David Bagué,
i sota la batuta de Gustavo Dudamel, als 60 extraordinaris mentors de la Mahler
Chamber Orchestra i 41 joves artistes de la Fundació Gustavo Dudamel,
representant a ciutadans de 22 països de 5 continents (procedents d’Estats
Units, Hong Kong, Japó, Espanya, Noruega, Veneçuela, Colòmbia, Corea,
Suècia, França i Argentina) dónen vida a obres mestres del repertori clàssic,
mentre amplien l’accès de la juventut a la música i les arts, oferint-los eines i
oportunitats per forjar els seus futurs creatius.

Tecnologia al servei de la creativitat
El concepte visual d’aquesta experiència en realitat virtual combina la imatge
real filmada en 360º (live action) amb la imatge generada per ordinador
(CGI) i efectes visuals creats a través de (VFX), que recreen universos onírics
que també troben inspiració en la natura per completar la bellesa de
l’experiència.
Les seqüències gràfiques van guanyant complexitat a mesura que avança el
viatge i són fruit de múltiples capes i textures que se superposen i s’adapten als
canvis de la partitura per tirar endavant el viatge més orgànic.

Públics i mesures addicionals davant la pandèmia
El projecte Symphony és una experiència de caire pedagògic, cultural i lúdic
pensat per a tots els públics a partir dels 8 anys, que no inclou moviment físic per
part de l’usuari, ja que el principal objectiu es el de fomentar l’escolta de la
música. Degut a la pròpia tecnologia VR i, a mode de recomanació, existeixen
algunes restriccions, com ara menors de 8 anys i persones amb epilèpsia o amb
vertígens, entre d'altres.
La pandèmia del coronavirus va afectar de ple la part final de la producció del
projecte i la seva preparació per a les unitats desplegables, que va obligar a
endarrerir la seva estrena fins aquest setembre. L'entitat ha pres totes les
mesures sanitàries pertinents per fer d'aquesta una experiència segura. S'ha
reforçat la neteja i s'ha instal·lat un sistema de desinfecció fotocatalítica (UV) a
les dues unitats. Aquest sistema d'acció desinfectant és efectiu tant en l'aire
ambient com en totes les superfícies dels espais tractats i les allibera de
contaminants i patògens.
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Biografies
Gustavo Dudamel
Gustavo Dudamel (Barquisimeto, Venezuela, 1981) és músic, compositor i
director de l’Orquestra Filharmònica de Los Àngeles i de l’Orquestra Simfònica
Simón Bolívar. Creu que la música té el poder de transformar vides, inspirar i
canviar el món. A través de la seva presència al podi i del seu suport a l’educació
artística, Dudamel ha donat a conèixer la música clàssica a nous públics al
voltant del món, i ha ajudat a facilitar l’accés a les arts a innombrables persones
de comunitats sense accés a les mateixes.
El 2012, les experiències musicals i els membres de la infància de Dudamel el
van dur a crear la Fundació Gustavo Dudamel, una organització benèfica amb
l’objectiu de promoure l’accès a la música com un dret humà i catalitzador de
l’aprenentatge, la integració i el canvi social. Dudamel preveu la creació de nous
projectes docents amb la seva Fundació durant la temporada 2021-22, inclosos
Concerts per la Humanitat en col·laboració amb l’Escola de Música Reina Sofia
i el seu programa Encuentros a Espanya el juny de 2021.
Considerat un dels millors directors del panorama actual, Dudamel es va formar
des de nen a El Sistema, un programa d’entrenament musical d’immersió iniciat
el 1975 pel mestre José Antonio Abreu. Inspirat per aquest mètode, Dudamel, la
Filharmònica de Los Àngeles i els seus aliats comunitaris van fundar l’Orquestra
Juvenil de Los Àngeles (YOLA, per les seves sigles en anglès) el 2007, que ara
serveix a més de 1.300 músics proveint instruments lliures de cost, instrucció
musical intensiva, suport acadèmic i entrenament de lideratge
Durant la temporada 2020/22, YOLA tindrà les seves pròpies instal·lacions
permanents construïdes específicament per al programa: el Centre YOLA Judith
y Thomas L. Beckmen a Inglewood, dissenyat per l’arquitecte Frank Gehry. Pel
fet que la pandèmia mundial a conseqüència del COVID-19 ha paralitzat la
majoria de les actuacions en viu, Dudamel ha dedicat encara més temps i energia
a la seva missió de fer arribar la música als joves de tot el món, convençut que
les arts tenen un paper essencial en la creació d’una societat més justa, pacífica
i integrada.
Mentre estava passant la quarentena a Los Ángeles, va impulsar En casa con
Gustavo, un nou programa radial des de casa seva a través del qual compartia
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històries personals i seleccions musicals com una forma d’unir a la gent durant
aquest període d’aïllament. El programa va ser transmès a nivell local e
internacional, en anglès i en castellà, amb amfitrions convidats que van incloure,
entre d’altres al compositor John Williams i la seva pròpia esposa, l’actriu María
Valverde.
Dudamel també va participar al Global Goal: Unite For Our Future (Meta Global:
Unidos por Nuestro Futuro), un especial per la TV de Global Citizen per recaudar
fons des del Hollywood Bowl amb la LA Phil i la YOLA (Orquesta Juvenil de Los
Ángeles), físicamente distanciats. L’esdeveniment, en el qual també van
participar Shakira, Coldplay, Lin-Manuel Miranda, Usher i d’altres artistes
convidats, va ser vist per milions de persones de tot el món i va recaudar $6,9
mil milions per suministrar proves, tractaments i vacunes contra la COVID-19 a
les comunitats més pobres i marginades del món.
Els projectes d’aquesta temporada inclouen una versió virtual del Festival
Nacional de YOLA (juntament amb molts d’altres esdeveniments educatius
nacionals i internacionals amb YOLA) i una sèrie de televisió de PBS de sis
episodis a KCET titulada En concierto en el Hollywood Bowl, que va presentar
moments clau dels últims deu anys d’actuacions a la històrica casa d’estiu de LA
Phil. El programa es va retransmetre per tot el país a través del canal PBS el
febrer de 2021. Dudamel també va liderar el llançament de la sèrie de transmissió
digital de LA Phil, SOUND / STAGE, que es va estrenar el setembre de 2020 i
ofereix una combinació de pel·lícules de concerts, entrevistes, assaigs, llistes
d’assaigs, llistes de reproducció i obres d’art.
Mahler Chamber Orchestra (MCO)
Mahler Chamber Orchestra (MCO) es va fundar el 1997 amb la visió compartida
de ser un conjunt lliure i internacional, dedicat a crear i compartir experiències
excepcionals relacionades amb la música clàssica. Amb 45 membres que
abasten 20 països diferents en el seu nucli, la MCO funciona com un col·lectiu
nòmada de músics apassionats que s’uneixen per gires específiques a Europa i
tot el món. L’orquestra està en constant moviment: fins a la data, ha actuat en
més de 40 països dels cinc continents. Es regeix col·lectivament pel seu equip
directiu i la junta de l’orquestra; les decisions es prenen democràticament amb la
participació de tots els seus músics.
El so de la MCO es caracteritza per l’estil de música de cambra del conjunt
d’execució entre les seves personalitats musicals diverses. El seu repertori
principal, que comprèn des dels clàssics vienesos i els primers períodes
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romàntics fins a les obres contemporànies i les estrenes mundials, reflecteix
l’agilitat de la MCO per creuar fronteres musicals.
Igor Cortadellas
Després de formar-se musicalment i graduar-se com a oboista al Conservatori
Superior de Zuric, Igor Cortadellas (Barcelona, 1976) inicia una carrera
professional com a intèrpret i docent d’aquest instrument. Paral·lelament als seus
estudis de música, es forma com a fotògraf i cursa un màster de guió i vídeo
digital a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
L’any 2008 va fundar l’estudi creatiu Igor Studio: el doble camí de la seva
formació, música i imatge, troba un punt de confluència en el camp de la
creativitat aplicada al món de la imatge i audiovisual.
Igor Studio, estudi creatiu guardonat, crea i produeix continguts cinematogràfics
des d’una clara vocació artística i humanística, amb històries que emocionen i
conceptes visuals que inspiren. Especialitzat també en la projecció de
campanyes globals arreu del món, ajuda a connectar les institucions amb les
seves audiències.
Igor Studio ha rebut la confiança, entre d’altres, de Cecilia Bartoli, Martha
Argerich, Valeri Guérguiev, Mahler Chamber Orchestra, RundfunkSinfonieorchester Berlin, Fort Worth Symphony Orchestra Dallas, Gran Teatre
del Liceu i L’Auditori de Barcelona, Ópera de Tenerife, ADDA Simfònica,
Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Sony, Decca, Warner i Universal.
La seva tasca ha estat reconeguda amb diversos premis. Aquest any cal
destacar el LUX en la categoria de publicitat, per la campanya amb ADDA
Simfònica.
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Llista de les músiques de Symphony
Músiques que apareixen a la pel·lícula panoràmica:
 "Pièce en forme de Habanera" per a violoncel i piano de Maurice Ravel
 Take Five de Paul Desmond
 El Pájaro Amarillo de Rafael Campo Miranda
 Primer moviment de la 5ª Simfonia de Ludwig Van Beethoven
Músiques que apareixen a la experiència de realitat cirtual (VR):
 Primer moviment de la 5ª Simfonia de Ludwig Van Beethoven
 Segon moviment de la 7ª Simfonia de Ludwig Van Beethoven
 Primer moviment de la 1ª Simfonia de Gustav Mahler
 Cançó Mambo de la pel·lícula West Side Story, de Leonard Bernstein.

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org
Cristina Font: 934 046 056 / 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org
Sala de Premsa: http://premsa.fundaciolacaixa.org
Àrea de Comunicació de Gustavo Dudamel
Willy Villarreal: +1 310 497 7642 willy@willyvillarreal.com
Jacob Slattery: +1 917 294 3590 jacob.slattery@dudamelfoundation.org
Marcos Blanco: 605 982 131 mblanco@impactarte.es
@FundlaCaixaCAT @GustavoDudamel #SymphonylaCaixa #DudamelFoundation
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