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1. INTRODUCCIÓ

Aquest projecte analitza els mètodes de composició de Hans Zimmer i la seva adaptació a les 
narratives dels films. Per tal de poder realitzar el treball s’han analitzat nou pel·lícules: The Lion 
King (1994), Gladiator (2000), The Da Vinci Code (2006), The Pirates Of The Caribbean: And The 
Dead Man’s Chest (2006), Sherlock Holmes (2009), Inception (2010), The Dark Knight Rises 
(2012), Interstellar (2014) i per últim Blade Runner 2049 (2017). Aquesta tria es va fer després de 
visualitzar-ne quinze. Totes elles compostes pel mateix compositor alemany Hans Florian Zimmer 
(12/09/1957 Frankfurt, Alemanya) amb l’ajuda de diferents col·laboradors com Klaus Badelt o Lisa 
Gerrard entre d’altres. La selecció no inclou els films bèl·lics com Dunkirk, Pearl Harbour degut al 
llenguatge narratiu és molt propi i els efectes sonors es sobreposen a la música dificultant l’anàlisi. 
Altres com Terminator s’han descartat per no excedir-se en la quantitat d’informació i perquè sovint 
la informació extreta de les pel·lícules analitzades és reiterativa. 
També s’ha tingut en compte en la tria les dates d’estrena per tal de veure si a mesura que avancen 
els anys les seves tècniques compositives varien. Un altre criteri ha estat el seu estil cinematogràfic 
per triar diferents gèneres com el western, l’acció, la ciència ficció, els dibuixos animats, les èpiques 
o les còmiques, per així disposar un ventall més ampli de pautes de composició per tal de confirmar 
la hipòtesi sobre si utilitza sempre els mateixos trets característics indiferentment del gènere 
cinematogràfic, del director del film o si realment els varia en funció del que li demani el director i 
el que exigeixi el gènere. 

He triat aquest compositor perquè juntament amb John Williams és considerat un dels millors 
compositors a Hollywood a partir del final del segle XX de bandes sonores i de videojocs amb 
molts reconeixements, tot i que només ha guanyat un Òscar l’any 1994 amb el film de dibuixos 
animats The Lion King.

2. MARC TEÒRIC

1. TEORIA DE LES BANDES SONORES

Una banda sonora és el conjunt de peces musicals o cançons, en anglès anomenats cues, que 
acompanyen un film complementant la narració que es vol transmetre al públic. Una banda sonora  
s’inicia amb la composició del mock up, terme anglès que designa l’esbós del cue o peça musical 
singular dins de la totalitat de la banda sonora. Tot el procés creatiu i tècnic s’anomena scoring.

Tot i que normalment el compositor compon tota la banda sonora a partir de zero, sol tenir 
gohstwriters que l’ajuden i en la majoria dels casos es componen en col·laboració amb altres 
compositors. En alguns casos s’utilitza una tècnica anomenada temp track on part de la banda 
sonora conté música no original del propi compositor. Aquesta tècnica es posa en pràctica per 
agilitzar algunes fases del procés i sobretot quan es tracta de cançons pop o rock. Un exemple és el 
film Blade Runner 2049 que utilitza cançons d’Elvis Presley o de Sinatra.
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Segons el llibre La Fabbrica Dei Sogni: Un’introduzione Etnomusicologica Al Mainstream 
Musicale Hollywoodiano de Ilario Meandri, una banda sonora és la que es troba  incrustada 
físicament en la pel·lícula, pot ser de manera analògica, digital, mono, estèreo o multicanal, i cal 
diferenciar-la de la banda musical. Només es parlarà de banda musical quan escoltem la música de 
manera isolada, és a dir, quan encara no ha entrat en la fase del mix amb la inserció dels efectes 
sonors, sons o altres actes que són independents a la voluntat del compositor.

Una banda sonora, pot estar composta de moltes maneres diferents, depenent sempre del compositor 
i del director. Com s’indica en el títol del treball, em centraré en les bandes sonores compostes per 
Hans Zimmer i en les seves formes específiques de composició deixant de banda aquelles que 
puguin ser utilitzades per altres compositors però no per ell com el humming, o altres tècniques de 
composició utilitzades per altres compositors com és el cas de Danny Elfman.

2. DEFINICIÓ DE BANDA SONORA POP I ROCK

En el cas del pop, quan un director contracta a un compositor per a compondre una banda sonora, 
només alguns cue són del gènere pop, cultura molt lligada i influenciada per l’star-system. Tot i que 
no es considera Zimmer com a un compositor pop estrictament parlant, si que se’l reconeix com a 
component de l’A-team dels compositors de Hollywood influenciats pel pop, juntament amb Mark 
Isham, Basil Poledouris, Philip Glass, Brian Eno i Jon Hassel. Les bandes sonores pop tenen molt a 
veure amb la cultura de masses, de la qual se n’haurà de fer càrrec el compositor tenint en compte 
els contextos comunicatius, estilístics i productius. 

Es solen contractar perquè tenen l’anomenat sales potential, és a dir, que són un hit que donen 
renom al film i l’ajuden a ser més conegut pel públic, ajudant també a facilitar el màrqueting i el 
posterior merchandising. 
Tanmateix Hans Zimmer no compon en clau de pop sinó de rock, és el cas de Black Hawk Down el 
qual té una funció narrativa que separa els soldats americans dels altres dins de la pel·lícula. El rock 
que compon Hans Zimmer s’allunya de les disaster movies i s’incorpora de manera natural en els 
seus films com per exemple en alguns temes de Gladiator quan el protagonista està lluitant mentre 
sona The Battle.

3. PER QUÈ HANS ZIMMER

Hans Zimmer és un compositor que sempre m’ha inspirat. No només per la llarga llista de films pels 
quals ha compost les bandes sonores, sinó també perquè no s’ha quedat encasellat com  molts 
compositors del type-casting. Totes les bandes sonores compostes per Zimmer s’adapten 
perfectament a la narrativa del film i no es queden dins d’un estil massa personal, ja que com a 
compositor ha après els diferents llenguatges musicals, la qual cosa li facilita l’adaptació als 
diferents directors tot i que pugui tenir directors de confiança com Ridley Scott o Christopher 
Nolan, és per això que molts dels films analitzats són d’aquest últim director.
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He decidit triar aquest compositor, també per totes les nominacions que ha tingut a premis; 11 
nominacions als Oscars una de les quals va va resultar guanyadora, onze nominacions a Globus 
D’or de les quals en va sortir dos cops guanyador i set nominacions als premis BAFTA sense 
guanyar-ne cap. 
Després d’anar a un dels seus concerts de la gira de Hans Zimmer World Live Tour, encara tinc més 
clar perquè he triat aquest compositor. La sensació que t’inunda quan escoltes les seves bandes 
sonores és indescriptible, aconsegueix fer-te sentir exactament el que vol el director en aquella 
escena específica i introduir-te completament en el film.

1. BIBLIOGRAFIA

Hans Zimmer va néixer a Alemanya, a Frankfurt el 12 de setembre de 1957. Va començar de petit 
tocant el piano, poc després de la mort del seu pare va començar a rebre instrucció musical clàssica. 
La mort del seu pare li va servir d’inspiració per moltes bandes sonores com The Lion King on 
podem trobar un rèquiem dedicat al seu pare. Més tard va anar a viure a Londres, on va començar a 
col·laborar amb Stanley Myers fins al1988. 
A finals dels anys 70 Zimmer va començar a imitar el so de les cordes i dels instruments de vent 
metall a través dels sintetitzadors, aquest fet el va submergir a l’avantguarda dels gèneres Synthpop 
i New Wave dins d’aquest gènere va formar part del grup de pop rock The Camera Club del qual va 
ser membre durant els anys 80. Va començar a incorporar aquest gènere a les seves col·laboracions 
amb bandes com Buggles o Helden. 
Se’l coneix també com a pioner de la música electrònica i també molt reconegut per popularitzar els 
arranjaments orquestrals tradicionals i incrementar l’ús dels sintetitzadors als anys vuitanta 
juntament amb l’inici de la seva carrera com a compositor de bandes sonores que va començar l’any 
1982.

El 1995 va guanyar l’Oscar de l’Acadèmia De Les Arts i De Les Ciències Cinematogràfiques a la 
millor banda sonora per The Lion King. També ha estat reconegut per altres films amb altres premis 
com el Grammy, l’Emmy o el Globus d'Or entre d’altres. 
Mentre que altres compositors molt reconeguts a Hollywood van ser autodidactes com per exemple 
Danny Elfman (compositor de confiança de Tim Burton), Hans Zimmer va rebre una educació 
musical clàssica i va aprendre a tocar el piano, tot i que la guitarra és el seu instrument principal i es 
nota ja que les cordes és el grup musical més utilitzat en les seves composicions. 

Hans Zimmer és el responsable de la revolució estètica productiva de Media Ventures, la seva 
productora mitjançant la qual ha produït la major part de les bandes sonores per les pel·lícules de 
mainstream ja siguin digitals o analògiques. Va crear Media Ventures amb Jay Rifkin, però després 
d’alguns problemes entre ells es van separar i Media Ventures va evolucionar a Remote Control 
Productions dirigida per Hans Zimmer que a partir d’aquell moment es va fer càrrec de la majoria 
de films mainstream utilitzant tècniques tant analògiques com digitals.
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3. HIPÒTESI

La hipòtesi del treball consisteix en comprovar si Hans Zimmer té un mètode de composició 
personal metòdic permanent o si va canviant de tècniques musicals depenent del film, del seu 
gènere, del director que el du a terme i la seva adaptació a les imatges i a la narrativa. El treball 
consisteix en identificar les pautes de les bandes sonores després de mirar els films, parant atenció al 
guio i a la realització tant artística com narrativa per esbrinar de quina manera les composicions de 
Hans Zimmer responen a les exigències del guio, de la narrativa i sobre com s’adapten a les 
imatges. Influeix el director? Influeix el gènere? els col·laboradors? Quines són les pautes 
compositives comunes del compositor alemany si és que en té?

4. METODOLOGIA

1. CRITERIS DE SELECCIÓ

Hans Zimmer és un compositor que ha passat per molts estils i no s’ha quedat encallat en cap, és a 
dir no ha quedat pres del type casting però si que té un director de confiança, Christopher Nolan, per 
qui compon les bandes sonores de casi tots els films. És dels millors compositors de Hollywood i 
dels que més nominacions ha rebut. Les seves composicions tenen una gran narrativa i 
aconsegueixen impactar positivament tant dins la història del film com en l’estat anímic de 
l’espectador complementant en la seva totalitat la pel·lícula i ajudant a reforçar el sentit i el 
missatge que es vol transmetre. 

Els criteris de selecció del les bandes sonores dels films que analitzaré  també són en part subjectius, 
ja que he triat films que són del meu interès, però a la vegada també he triat en base als diferents 
estils de bandes sonores que ha compost i a la relació que ha mantingut amb cada director. 

Films analitzats: 
-  The Lion king, El Rey León, El rei Lleó dirigida per Rob Minkoff i Roger Allers estrenada tant 

als Estats Units com a Espanya l’any 1994.  És un film de dibuixos animats sobre la jungla 
africana que té com a protagonista Simba el qual després de la mort del seu pare en un accident 
ha de fugir de Pride Rock per després tornar i recuperar el tro que el seu oncle va robar.

- Gladiator - El Gladiador dirigida per Ridley Scott, estrenada als Estats Units i a Espanya al 2000. 
És l’única èpica que Zimmer ha fet mai. Tracta sobre el viatge de Maximus per tal de venjar-se 
de l’emperador Commodus per haver matat a la seva família. 

- The Da vinci Code - El Código Da Vinci. Estrenada als Estats Units i a Espanya l’any 2006 
dirigida per Ron Howard. Basada en la novel·la és un thriller que segueix l’enigma del Sant 
Grial. 

- Pirates of the Caribbean: The Dead Man’s Chest - Piratas del Caribe y el Cofre del Hombre 
Muerto estrenada tant als Estats Units com a Espanya l’any 2006, dirigida per Gore Verbinski. És 
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un western de pirates com diu el títol que mostra les aventures de Jack Sparrow acompanyat de la 
seva tripulació contra Davy Jones. 

- Sherlock Holmes - Sherlock Holmes. Estrenada tant als Estats Units com a Espanya l’any 2009 
dirigida per Guy Ritchie. Basat també en la novel·la tracta de les aventures de Sherlock i Watson 
resolent l’enigma que suposa Lord Blackwood. 

- Inception - Orígen. Estrenada l’any 2010 als Estats Units i a Espanya dirigida per Christopher 
Nolan. Una ciència ficció semblant a Matrix sobre l’equip de Cobb que roben informació a través 
dels somnis i l’inconscient.-

- The Dark Knight Rises - El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace. Estranada tant als Estats 
Units com a Espanya l’any 2012 dirigida per Christopher Nolan. És l’últim film de la saga 
Batman el qual el Cavaller de la nit surt un cop més per plantar cara a Bane i salvar Gotham per 
última vegada. 

- Interstellar Dirigida per Christopher Nolan i estrenada l’any 2014. L’he triada perquè té un 
sistema de composició no habitual ja que es va compondre a partir d’una carta escrita a mà que el 
director Nolan va enviar a Zimmer, perquè encara que ho sembli no és un film sobre ciència 
ficció sinó sobre la relació paterna entre pare i filla. Perquè la banda sonora fa èmfasi en les 
relacions i en les emocions humanes remarcant l’enyorança, la desesperació, l’amor, la decepció, 
la mort i l’esperança.

- Blade Runner 2049 - Blade Runner 2049. Estrenada l’any 2017 als Estats Units i a Espanya. 
Dirigida per Denis Villeneuve. És la seqüela de Blade Runner on veiem a Dareck i a K lluita 
contra Wallace i finalment retrobar-se amb la seva filla. 

 
S’han trobat les partitures dels films citats anteriorment, s’han analitzat i s’han identificat pautes i 
recursos que es descriuen a continuació i han ajudat a entendre certes tendències de composició de 
Zimmer com per exemple la tria de certes tonalitats com el Re menor (Si bemoll a l’armadura), 
eleccions de tempo i d’instruments. Tot i que s’han trobat moltes pautes, només es descriuen les 
més importants tot i que a l’annex s’adjunten les restants que no apareixen en el cos del treball. Vaig 
tornar a mirar els films per assegurar les característiques i valorar-ne l’impacte sobre la narració i la 
intensitat de les imatges. Ha permès graduar la importància d’aquestes pautes.

En conclusió, faré una anàlisi tècnic, musical, funcional, narratiu i subjectiu dels nou films 
esmentats anteriorment amb la intenció de veure com Hans Zimmer compon les bandes sonores a la 
perfecció i quin és el tipus de relació que té amb els diferents directors de cine, com varia la seva 
manera de compondre tenint en compte el director, la narrativa i l’audiència i l’evolució del seu estil 
al llarg dels anys. 
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5. ANÀLISI DE RESULTATS

1. CARACTERÍSTIQUES

A continuació es presenten i es descriuen el conjunt de característiques compositives comunes 
identificades que s’han trobat en comú en tots els films. La presentació consisteix en esmentar la 
característica acompanyada d’una descripció i finalment els temes dels films on es pot trobar 
explicats cronològicament.

1. TO SHEPARD:

El to de Shepard és una il·lusió acústica que crea la sensació que la freqüència d’un so creix de 
manera indefinida. És la superposició de tons purs amb una relació d’octaves entre ells. Cada to 
incrementa gradualment la freqüència de manera logarítmica i simultània. A mesura que un to 
s’allunya de determinats rangs de freqüència la seva amplitud es redueix progressivament i en el 
nostre cervell és substituït per un de major amplitud però menor freqüència. En conclusió trobem el 
to Shepard en diversos temes en els quals hi ha tensió o es vol aconseguir un efecte dramàtic més 
pronunciat en els espectadors. Podem trobar aquest efecte acústic en els films Gladiator, The Da 
Vinci Code, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar i Blade Runner 2049 

GLADIATOR
Barbarian Horde: Quan surt Maximus la música es torna tranquil·la i harmònica i quan Commodus 
arriba la percussió peta i es converteix en un tema dissonant i desagradable amb l’ajuda del to 
Shepard i el sintetitzador que tan caracteritza a l’antagonista. 

THE DA VINCI CODE
L’Esprit Des Gabriel: Hi ha un decrescendo quan diuen “Stay here”. Els greus que sonen sense 
parar i semblen infinits juntament amb  l’entrada dels violins repetint la mateixa melodia que fan els 
greus aporten tensió i malestar fins que arribar el silenci. 

Beneath Alrischa: És una peça memorable, agressiva i brutal en la qual les cordes es porten al límit 
amb un scherzo infinit amb el to de Shepard.

THE DARK KNIGHT RISES
El to de Shepard sona bàsicament com a motor dels automòbils. 

INTERSTELLAR
Dreaming Of The Crash: L’orgue amb la mà esquerra aconsegueix el to Shepard a través d’octaves i 
una mica més tard la flauta travessera fa la mateixa melodia que la primera però una octava més 
baixa seguint el to Shepard.

Dust: Les notes llargues i agudes aporten tensió juntament amb el to Shepard introduint un 
sentiment de preocupació infinitament ascendent. En aquest tema podem sentir el to Shepard dues 
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vegades, la segona en comptes de ser ascendent com s’ha vist anteriorment és descendent fins que 
és l’últim que se sent ja que el sintetitzador interpreta aquest to fins al final del tema. 
 
Stay: El to Shepard en aquest tema representa l’enyorança a mesura que el tema avança i Cooper 
abandona a Murph. El to Shepard és la representació del dolor de la família al separar-se. 

Do Not Go Gentle Into That Good Night: Els sintetitzadors fan el to Shepard que acompanya la 
infinitat de l’espai que estan travessant acompanyant el poema recitat per doctor Brand. 

The Wormhole: El to Shepard torna a aparèixer amb dissonàncies per aportar mal estar i tensió ja 
que estan a punt de passar pel forat per entrar a una altra galàxia. El to Shepard es segueix repetint 
però ara amb orgue, flautes i violins sintetitzats.

Mountains: estan en un dels moments més tensos del film i apareix el sintetitzador fent el to 
Shepard  tot i que molt modest en comparació amb els anteriors, el trobem en contraposició del poc 
temps que tenen en aquesta missió. El rellotge marca el tic tac del temps que s’està esgotant mentre 
el to Shepard et porta a un so infinit. 

A Place Among The Stars (Afraid Of Time): Comença amb un sintetitzador tocant rodones amb to 
Shepard (cada cop que penses que està a punt d’acabar tornar a començar) al qual s’hi uneixen 
instruments i el cor de sopranos. 

Coward: Trobem el to Shepard interpretat a través de flautes sintetitzades fent crescendos molt 
tensos amb dissonàncies.

BLADE RUNNER 2049
2049: El primer cop que s’escolta aquesta característica és al primer cue. Ajuda a crear mal estar 
amb el to Shepard fent una dissonància ascendent  molt aguda i infinita que posa a l’espectador en 
alerta. 

Rain: Ajuda a provocar el sentiment d’infinitat amb el teclat que fa les notes de la melodia principal 
(negre i blanca en punt), per després seguir amb el mateix to però amb petites variacions.

Wallace: El to Shepard en el tema de l’antagonista és aconseguit amb dron artificial. Els sons entren 
i surten però mai del tot.

Furnace: Els glissandos descendents amb els mateixos instruments sintetitzats i artificials dels 
altres temes mentre també interpreten el to Shepard, els qual provoca que els glissandos semblin 
infinits.
 
Joi: És un tema que s’estructura per sobre del to Shepard però amb instruments naturals i orgànics 
ja que és el tema d’amor del film. Els instruments són aguts (sintetitzats orgànicament i fan una nota 
llarga resolutiva en segon pla. 
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Sea Wall: Entra el to Shepard i  es queda reposant sense variació mentre els altres instruments es 
van morint. Són sons greus que representen la Luv, és el tema d’acció del film i els sons infinits 
representen els personatges antagonistes que no acaben de ser vençuts. 

2. PASSACAGLIA:

Es basa en la variació contínua d’un mateix ritme en repetició constant. Proporciona una línia 
melòdica que normalment es presenta amb només un instrument la primera vegada però a mesura 
que es repeteix s’hi solen unir instruments creant capes. En conclusió la passacaglia es fa servir per 
tal d’afegir intensitat als temes a través de la repetició i l’unió d’altres instruments, però també per 
crear ritmes curts fàcils de recordar.
Podem trobar aquesta tècnica compositiva en The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The 
Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark Knight: 
Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
The Circle Of LIfe:  La tècnica de la passacaglia acompanya a tot el tema ja que les improvisacions i 
els jubilis que es fan es recolzen al mateix patró rítmic del tema que es va repetint des del principi 
fins al final. 

As Good As Dead: L’orquestra va repetint el mateix ritme al llarg del tema recolzant al solista.

GLADIATOR
The Wheat: Es presenta al personatge principal a través de nens cantant representant la vida eterna 
després de la terrenal amb un solo de Lisa Gerrard que produeixen una sensació de calma i nostàlgia 
mentre que amb la tècnica de la passacaglia s’hi uneixen altres instruments com la guitarra, mentre 
continuen descrivint les imatges que es van succeint les unes a les altres repetint el mateix ritme.

Patricide: Cèsar explica a Commodus que no serà emperador i les dissonàncies augmenten, el tema 
es repeteix primer amb violoncels i amb vent metall i després seguint la tècnica de la passacaglia el 
tornem a escoltar amb violins acompanyats de vent fusta representant a un pare i un fill frustrat.. 

Homecoming: Quan les pulsacions per minut acceleren a través de les repeticions de la passacaglia 
la línia melòdica incrementa el tempo, per fer-nos notar que alguna cosa va malament, és com una 
variació simplificada d’Earth. La música és interpretada de manera rítmica creant tensió a través de 
negres i corxeres

Are You Not Entertained?: Podem escoltar patrons repetits amb passacaglia i diverses dinàmiques. 
Comença amb un sintetitzador fent negres amb accent de duració amb guitarra elèctrica.
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Busy Little Bee: És un tema tenebrós i espantós. Són notes llargues amb alteracions amb la tècnica 
de la passacaglia que creen molta tensió en l’espectador.

Am I Not Mercyful?: Fa ús de la tècnica passacaglia on les cordes fan corxeres i els baixos notes 
mantingudes donant continuïtat a la peça amb ajuda de l’ostinato.  

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I Martius: Els aguts es mantenen i repeteixen la melodia del principi que acaba 
desapareixent en fade out al cap d’uns compassos mentre Langdon està acabant de fer la classe. 
Avança l’escena i també la passacaglia amb les flautes travesseres com a solistes mentre Langdon 
marxa amb Colette, però per poca estona perquè es torna a repetir per capes amb els violins. 

The Paschal Spiral: Sona en repetició afegint instruments per capes en comptes de tota l’orquestra 
de cop, és el que acompanya molts dels flashbacks de la Sophie i el martiri de Silas (quan arriba al 
clímax). Fa repeticions de frases dues vegades i després allarga la tercera on el piano destaca amb la 
corda fregada.

Ad Arcana: L’orquestra entra fent les frases musicals principals només amb violoncels que van 
canviant i tornen a començar la frase les flautes travesseres i instruments aguts fent notes 
intermitents. Quan arriba al clímax es torna a repetir el mateix patró amb la guitarra elèctrica, 
l’arpa, cor i la guitarra espanyola amb un estil minimalista.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: És un dels trets més característics del compositor que és el de repetir la mateixa 
melodia i en cada repetició sumar-hi instruments.

Davy Jones: La melodia que fa d’acompanyament que són una negra i una blanca per compàs es 
van repetint amb aquesta tècnica al llarg de tot el tema molt piano.

Dinner Is Served: Canvi de ritme amb l’entrada del vent metall, el qual representa a la tribu de 
Pelagostos amb el cor en segon pla fent una melodia que tot seguit repeteixen les cordes fregades.

Tia Dalma: Baixos fan la melodia i els aguts la repeteixen amb variacions minimalistes, fins que es 
queden fent nota sostinguda que aporta misteri. Canvien els instruments però es manté el mateix 
ritme.

Family Affair: Un solo de violí en to menor repeteix la mateixa frase de manera constant amb 
alguns accidents a l’armadura durant diversos compassos fins a arribar al tema de Davy Jones. 

Wheel Of Fortune: L’orgue que caracteritza i representa a Davy para de tocar per tot seguit donar 
pas al cello juganer fent el tema de passacaglia amb el marcato moto mentre es continuen 
perseguint.
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SHERLOCK HOLMES
Marital Sabotage: Sherlock sopa amb Mary i Watson, les pulsacions que semblen un tic tac de 
rellotge de la percussió segueixen el mateix ritme durant diversos compassos ajudant a incrementar 
l’expectació mentre els instruments repeteixen el mateix  ritme . 

INCEPTION
Half Rembered Dream: Es posa en pràctica la tècnica de la passacaglia (afegir un instrument per 
capa). Es toquen quatre repeticions i comença a desaparèixer gradualment fins al fade out. 

We Built Our Own World: Sona amb instruments de veritat (és a dir orgànics i amb tecnologia  
mostrada per afegir detall i textura (tècnica que realment s’utilitza al llarg de tota la banda sonora).

Dream, is Collapsing: Es fa servir una repetició progressiva dels acords mentre Ariadne va 
deformant el món. Quan arriba a la setena repetició hi ha una explosió orquestral sense perdre la 
base creada fins al moment en la qual s’hi uneixen baixos després de dues repeticions més entra el 
vent metall en conversa amb el violí que va fent les semicorxeres del leitmotif.

528491: La percussió segueix marcant unes repeticions i es van unint altres instruments a través de 
l’ús d’aquesta tècnica mentre extreuen la contrasenya de la caixa forta. 

Dream Within A Dream: El piano i l’orgue van fent el mateix ritme harmònic amb el baix, una 
negra i una blanca (igual que pel tema de Davy Jones). 

Paradox: En conclusió tenim aquests quatre acords: La menor - Mi menor - Sol Major - Re Major. 
El canvi de menor a major ajuda a aportar un sentiment de qualitat tonal i de resolució. Aquests 
acords es repeteixen tretze vegades acumulant nous instruments en cada repetició i noves textures 
però sense variar mai l’organització tonal. L’harmonia que senyala el leitmotif és un conjunt de 
quatre acords diatònics progressius, els quals es realitzen a partir de patrons  d’intervals linears 
regulars els quals acaben en Re menor. 

Time: Construïda a partir de la repetició i acumulació i intensificació de petits motius rítmics 
iàmbics, les reiteracions les podem escoltar amb crescendos. 

THE DARK KNIGHT RISES
On Thin Ice: Estan a la mansió de Wayne després de la primera escena. És un tema suau i discret on 
els baixos van repetint la mateixa frase de manera constant però cada cop amb més instruments molt 
suaument amb el sintetitzador harmonitzats com el piano els instruments de vent fusta i els violins 
mentre es presenta a Selina.

Underground Army: Es repeteix el mateix baix en casi tot el tema sense pràcticament cap variació 
amb instruments sintetitzats. 
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The Fire Rises: Sona quan Bane escapa del Stock. La passacaglia és present en aquest cue a través 
dels timbals que sonen cada 8 segons, és a dir, cada dos compassos ja que està compost en 4/4 i 
després cada dues corxeres. Apareix Selina que fa canviar de tema i els violins van repetint la 
mateixa frase sense parar. 

Despair: Un cop més la percussió sona cada vuit segons seguint el mateix patró rítmic característic 
de tota la banda sonora.

INTERSTELLAR:
Dreaming Of The Crash: Entra clarinet fent un canon en adagio i suau variant una nota per compàs 
mentre altres instruments s’hi van afegint repetint la mateixa seqüència de notes.

Cornfield Chase: Els temes es van repetint de manera molt semblant al tema principal de la banda 
sonora, fins que sonen a la vegada gràcies als diferents instruments.

Dust: Para en sec el ritme que s’escolta en el moment i s’introdueix una altra línia  melòdica que es 
construeix a partir de la passacaglia. Es trenca més endavant amb cordes modificades donant un 
tempo més lent que crea la sensació que és el final del tema però es manté la calma amb els arpegis. 
La tècnica es va repetint al llarg del tema amb la mateixa melodia. 

Day One: L’orgue toca la melodia que representa la família mentre altres instruments es van 
integrant al cue a través de la passacaglia. 

Mountains: Comença amb el tic tac i un beat per minut molt lent que va augmentant a mesura que 
es repeteix el mateix compàs amb la tècnica de la passacaglia mentre els instrument que s’hi 
uneixen reiterant l’acord de La menor.

Years Of Messages: Es va repetint el tema (Cooper veient els missatges mentre es fa una fusió amb 
el cue Message From Home) però amb les  notes llargues de fons, petita variació per tornar a la 
melodia de sempre però amb notes diferents (tresets descendents).  Es repeteix l’escala de notes del 
motiu 1.

No Time For Caution: Repeteix una línia melòdica i constant i molt intensa per alertar al públic. 

Coward: Els instruments es van unint per capes amb la tècnica de la passacaglia que et va preparant 
pel pitjor mentre Mann fa l’explicació sobre els instints. La música representa els pocs segons de 
vida que li queden a Cooper. 

Detach: És similar a Stay, lent i simple amb una melodia que es repeteix i es construeix amb una 
gran instrumentació.

S.T.A.Y.: Quan ha repetit dues vegada s’hi uneixen altres parts de l’orgue per al final deixar-la sola.
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BLADE RUNNER 2049
2049: El primer motiu principal es va repetint per capes i cap a la meitat del tema varia. Es passa el 
protagonisme als violoncels i als violins sintetitzats que van a contratemps. Es repeteix tot però amb 
més instruments.

Flight To LAPD:  Es reitera el mateix ritme mentre es van afegint capes de so però en aquest cas els 
instruments es deixen respirar els uns als altres en comptes de juxtaposar-se.

Rain: La melodia és molt senzilla casi inexistent, consisteix en el conjunt d’instruments que es van 
obrint pas a través de les gotes de pluja.

Mesa: En aquest tema Hans Zimmer decideix repetir el mateix patró d’una sola nota i després la fa 
pujar per l’escala cromàtica. 

Sea Wall: El clímax és intens i electrònic. Es repeteix la mateixa frase. És un tema estrident però no 
molesta a l’oïda. Aconsegueix molta força i es repeteix encara dues vegades més i canvia de 
tema.La intensitat és intermitent.

3. MARCATO MOTO:

És una anotació musical. És un terme que implica un estil i una interpretació marcada i forta que 
accentua la nota sota la qual hi ha marcada aquesta anotació. Podem trobar aquesta notació musical 
en The Lion King, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Inception, Interstellar, 
Blade Runner 2049.

THE LION KING
The Circle Of Life: Està composta amb un obstinat recolzat per un marcato moto que estarà present 
al llarg de tot el tema remarcant les petjades dels animals que es veuen arribar a la Pride Rock. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Wheel Of Fortune: Quan surten Norrington, Will i Jack, on predomina el tema He’s a Pirate tema 
que engloba tots els pirates i que els representa. Amb vent metall tocant arpegis de sis notes mentre 
els cellos fan les semicorxeres amb marcato moto que ens fa reconèixer a tots immediatament de 
quin tema es tracta. L’orgue que caracteritza i representa a Davy Jones para de tocar per tot seguit 
donar pas al cello amb un scherzo fent el tema de passacaglia amb el marcato moto mentre es 
continuen perseguint.

Hello Beastie: Es sent una mica de percussió i vent metall amb corda que proveeix un ostinato molt 
marcat gràcies al marcato moto mentre Jack està a punt de ser menjat per la bèstia. 
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GLADIATOR
Homecoming / Soldier’s Death: La música és interpretada de manera rítmica creant tensió a través 
de negres i corxeres en marcato moto per accentuar la intensitat. 

INTERSTELLAR
Cornfield Chase: Les semicorxeres es troben una mica a destemps i es remarca molt la primera 
perquè ve suportada per l’inici de les corxeres i de les negres dels vent fusta.  No hi ha percussió el 
ritme el marquen els oboès i les flautes travesseres.

4. OSTINATO:

És una figura musical que es repeteix de manera constant en una peça musical consecutivament 
durant diversos compassos i que genera un sentiment de d’unitat, manté un patró rítmic (ex: negre i 
dues corxeres). Tècnica construïda a partir de la repetició i acumulació i intensificació de petits 
motius rítmics iàmbics, les reiteracions les podem escoltar amb crescendos. L’ostinato serveix per 
aportar continuïtat al tema a la vegada que moviment, també serveix per crear expectatives. Podem 
trobar aquesta tècnica compositiva en The Lion King, Gladiator, The Pirates Of The Caribbean: 
The Dead Man’s Chest, Inception, Interstellar.

THE LION KING
The Circle Of Life: Compost en compàs 4/4 amb un obstinat molt marcat i en La sostingut Major 
La# Si# Do x Re# Mi# Fax Solx La# És una escala harmònica poc pràctica l’equivalent de la qual 
seria la de Si bemoll. 

GLADIATOR
Earth: Comença igual que Tell Me About Your Home, amb els mateixos instruments i fa la melodia 
sobre una base orquestrada de notes llargues mantingudes amb pedal i ostinato mantenint una base 
rítmica al baix.

Homecoming: Comença amb percussió i instruments ètnics, les cordes repeteixen les mateixes notes 
creant tensió amb l’ostinato i accelerant el ritme de l’escena. 

Am I Not Mercyful?: Fa ús de la tècnica de la passacaglia on les cordes fan corxeres i els baixos 
notes mantingudes donant continuïtat a la peça amb ajuda de l’ostinato. És un tema que està basat 
en cançons de dol. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN:  THE DEAD MAN’S CHEST
The Kraken: És una variació que manté el costat fosc del tema les cordes toquen ràpidament com si 
interpretessin el vent i s’aixequen per arriba a un clímax fals que gràcies a l’ostinato el sentim de 
manera repetida i el retenim a la ment de manera que es pugui associar la relació entre música i 
personatge.
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Davy Jones: El segon cop que es repeteix entra percussió molt intensament amb més instruments i 
el cor masculí amb un cant que no es pot acabar d’interpretar fent un ostinato és un canvi de to que 
no t’esperes. La base del tema és un ostinato molt marcat que va repetint una negra i una blanca 
repetint les mateixes notes tota l’estona menys en un parell de compassos per tal de mantenir 
l’harmonia.

You Look Good Jack: Comença molt lentament amb notes molt greus i fosques amb cordes molt 
agudes, casi molestes, en poca estona entren percussions molt suaus amb un ostinato greu i 
dissimulat que comença a crear tota la intensitat i fúria del tema. 

Hello Beastie: Amb una mica de percussió i vent metall amb corda que proveeix un ostinato molt 
marcat es va repetint el mateix ritme i nota mentre que el vent metall es sobreposa un sobre l’altre.

INCEPTION
Time: És un so catàrtic ostinat ja que es toca a manera com si estigués explicant un secret important 
i per primer cop no és una peça minimalista. 

INTERSTELLAR
Dreaming Of The Crash: Genera una sensació de desolació i soledat gràcies al corn francès i al 
dèbil so de la trompeta que li fa eco. Sempre amb pedal i ostinato tot i que abaixa en intensitat, el 
vent es manté molt suau però sense parar en cap moment.  El pedal dificulta el reconeixement de 
l’ostinato.

Cornfield Chase: Quan sembla que xoquen contra el dron, l’orgue torna a tocar la melodia principal 
per sobre de les semicorxeres del piano i els instruments vent-fusta toquen notes constants en 
ostinato per tal de mantenir la intensitat, para en sec quan arriben al precipici. Més endavant la 
melodia es fa més veloç i i es canvia del pedal a l’ostinato. 
A Place Among The Stars (Afraid Of Time): Ara Murph és gran, plora acompanyada d’acords de 
piano amb orgue que fan notes constants amb acords aguts amb amb un ostinato, és per això que es 
pot escoltar una breu separació 

Murph Comes Home/I’m Going Home:  Al final el tema varia i els instruments comencen a pujar 
per l’escala cromàtica de manera tensa, l’orgue toca en ostinato i recorda a un vals. Aporta 
continuïtat amb l’ajuda del pedal  i omple el buit que et fa veure des de les imatges de l’espai. 

Coward: És un cue molt subtil però molt tens. La percussió té el protagonisme i el vent fusta i el 
violí en segon pla no deixen de tocar la nota llarga amb ostinato i pedal. 

 de 15 130



5. STACCATO:

Obliga al músic a tocar la peça musical amb més èmfasi però retallant el so de la nota fent-la més 
curta. Es representa amb un accent vertical sobre la nota que es vol interpretar més secament.  
L’staccato serveix per aportar èmfasi en la nota en qüestió, és molt comú en els instruments de la 
família dels vent fusta. Podem trobar aquesta notació musical en The Lion King, Gladiator, Da Vinci 
Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, The Dark Knight 
Rises.

THE LION KING
Hyenas At The Pride Land / Our Little Secret: Comença amb sintetitzadors i percussió que et dóna 
la sensació que s’apropen les hienes i entren violins amb alteracions que creen molta tensió. Els 
violoncels fan staccato i mentre fan notes descendents amb alteracions mentre que després el 
violoncel segueix en staccato i percussió que marca cada compàs.

GLADIATOR
The Battle (Commodus Theme): Al principi els violins comencen amb un staccato amb una nota 
molt alta creant suspens quan es comença a parlar de lluita. Al final del tema la guitarra obre un vals 
en 3/4 el qual domina el tema seguit per un staccato de cordes i vent metall. 

THE DA VINCI CODE
Fructus Gravis: Les cordes s’uneixen als arpegis fent staccato juntament amb notes llargues que 
representen el missatge, mentre que l’staccato representa als personatges. Fa la decadència final 
quan desxifra l’anagrama. Melodia descendent i staccato com si els arquets no acabessin de fregar 
bé provocant estrés i mal estar.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: Escoltem cordes en staccato, la coral entra just quan penses que ja ha arribat al 
clímax però de sobte tot para deixant només el violoncel, es torna a reconstruir un cop més per el 
final i torna el batec de cor (Davy Jones).  
A Family Affair: Passen a tocar en staccato i el tema s’anima i agafa cada cop més intensitat i 
comença a augmentar el tempo i acaba per convertir-se en una variació del tema de la Perla Negra. 

SHERLOCK HOLMES
Is It Poison, Nanny?: Solo de violí amb banjo i corda fregada staccato que traspassa d’una melodia 
agitanada a un tango.

THE DARK KNIGHT RISES
Imagine The Fire: El vent metall va fent la melodia amb alteracions, mentre que les cordes fan 
notes staccato notes repetides que després de cada quatre es canvia i es toca la segona ascendent de 
les anterior. 
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Rise: Els cellos comencen a tocar semicorxeres en staccato i entra la percussió marcant el ritme a 
l’inici de cada compàs.

6. PIZZICATO:

Tècnica d’interpretació musical que es troba dins del grup d’instruments de corda fregada en la que 
en comptes de tocar amb l’arquet es toca pinçant amb els dits. El pizzicato com altres tècniques 
vistes anteriorment serveix per aportar ritme al moviment que recorda molt a l’estil del Jazz. Podem 
trobar aquesta tècnica d’interpretació a The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, 
Sherlock Holmes i Interstellar

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Tia Dalma: Conté part del tema de Barbossa que surt al final del film. S’obre de manera molt potent 
i cau de sobte a un ritme que es manté estàtic pizzicato i tremolo de les cordes i finalment acaba amb 
un cop.

SHERLOCK HOLMES
Data, Data, Data: És una melodia atonal interpretada amb cordes fent un pizzicato repetint-se 
constantment. 

INTERSTELLAR
Dust: Les cordes de l’orquestra toquen en pizzicato i picat cada cop més intensament a mesura que 
avança el tema. 

The Wormhole: Les cordes tocades en pizzicato les quals representen el batec del cor dels tripulants, 
amb l’ajuda de sintetitzador, orgue i vent metall. 

7. SCHERZO:

És una manera d’interpretar i tocar les peces musicals de manera juganera, d’aquí el nom en italià 
“Scherzo” que significa broma en català. L’scherzo serveix tant per crear melodies infantils i 
juganeres com per portar les cordes sobretot al límit per tal d’interpretar el perill. El podem trobar a 
The Lion King, Gladiator, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, 
Inception, Interstellar

THE LION KING:
What Am I Gonna Do / Sunrise At The Pride Land: Flautes i violins representen el despertar a la 
Pride Rock. Comença una melodia juganera amb scherzo en segon pla tocada per la flauta mentre 
Simba va a despertar el seu pare, quan Sarabi i Mufasa parlen la flauta deixa de sonar perquè és el 
motiu de Simba. 
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Nala Attacks: Canvia totalment quan Simba la reconeix ja que es torna melancòlica i trista (per això 
la tonalitat en menor). Però durant uns moments retorna la melodia juganera de quan eren petits. 

GLADIATOR:
Slaves To Rome: Comença amb un scherzo mentre arriben a la ciutat mostrant el paisatge totalment 
diferent al del Marroc. 

THE DA VINCI CODE:
Fructus Gravis: A Zuric Langdon aconsegueix el críptic acompanyat d’un scherzo de cordes.

Beneath Alrischa:  Trobem un scherzo de cordes que sona quan escapen o estan en perill. 

Rose Of Arimathea: És una peça memorable, agressiva i brutal, les cordes són portades al límit amb 
un scherzo que sembla infinit, és un passatge que s’uneix a Chevaliers Du Sangreal. Exposa que els 
personatges estan en perill. 

Chevaliers Du Sangreal: Lluita entre cordes amb un scherzo on l’agitato de violoncels, 
contrabaixos i violes arropats per grans percussions que intensifiquen l’efecte dinàmic de la música. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: És com un vals lent amb un violoncel juganer compost en 3/4. Creix a mesura que 
els violins van entrant fent de suport al patró rítmic sobre el qual es basa la cue, fins que torna el 
tema juganer del violoncel com el del primer film. 

Wheel Of Fortune: Però passa de seguida a l’orgue que caracteritza i representa a Davy, després del 
qual passem al cello juganer fent el tema de passacaglia amb el marcato moto. 

SHERLOCK HOLMES
Discombobulate: Durant els moments de suspens afegeix capes de tons juxtaposats per crear una 
dinàmica més profunda, afegeix també dissonàncies per a crear sensació de misteri barrejant 
instruments acústics amb cordes orquestrals, fusiona dues culturals musicals. Es podria dir que és 
burlesc gràcies al scherzo. 

He’s Killed The Dog Again!: Tornem a escoltar el to burlesc amb una evolució rítmica molt breu. 
S’interpreta amb molt d’èmfasi per reforçar la narrativa de les imatges. Al final de tot canvia a Re 
menor (Si bemoll a l’armadura). 
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8. GLISSANDO:

És un efecte sonor que consisteix en passar d’un so greu a un so agut o viceversa escoltant tots els 
sons que hi ha entre els dos extrems. Zimmer els utilitza per remarcar quan una situació perillosa 
s’està duent a terme. És una tècnica musical que serveix per aportar perill i tensió en els temes. El 
podem trobar a The Lion King, The Da Vinci Code, Sherlock Holmes,  Inception, The Dark Knight 
Rises, Blade Runner 2049.

THE LION KING
Stampede: Entra el cor amb els violins fent glissandos ascendents i descendents repetidament i 
després encara els fan més ràpid quan els nyus comencen a córrer i s’inicia l’estampida. 

Elephant Graveyard: És molt greu apareix el contrabaix fent corxeres quan aconsegueixen tornar a 
escapar reapareix el mateix motiu frenètic amb vent metall i acaba fent el glissando descendent 
mentre baixen pel que sembla un tobogan d’ossos. Canvia de to quan Nala casi cau, la corda 
fregada entra en escena fent glissandos ràpids descendents que et fan posar la pell de gallina i són la 
representació del perill en el qual es troben, el glissando dura fins que Simba fereix a la hiena. El 
vent metall sona per sobre dels glissandos dels violins i flautes que fan corxeres. 

Mufasa’s Death: S'escolta quan surten els nyus i les hienes. És un so perillós tocat per flautes i 
violins fent fuses molt ràpides amb notes molt agudes acompanyades de timbals frenètics. El cor 
segueix indicant perill fent crits i pujant de notes. Entren vent metall, flautes i violins quan Mufasa 
salva a Simba i el posa sobre l’arbre els glissandos són més curts però creen tensió.

Simba And Nala Move In / King Of The Pride Rock: “He admits it” juntament amb el tro que 
desemboca en un glissando descendent fins quedar-se estàtic amb aguts. Les flautes acompanyen la 
caiguda d’Scar fent un glissando descendent, el contrabaix respon al vent metall i a la flauta. 

GLADIATOR
The Battle (Commodus Theme): Un glissando de violins reforça la marxa dels germans. 

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I Martius: El piano fa la melodia a destemps dels violins mentre fan glissandos 
ascendents cap als aguts Entra Sophie i para la música. 

SHERLOCK HOLMES
My Mind Rebels At Stagnation: A la presó el piano fa notes negres picades a l’inici de cada compàs 
mentre el cello i el contrabaix omplen l’espai amb glissandos descendents. 

INCEPTION
Radical Notion: És un tema pensatiu cap a dues terceres part del tema apareix un glissando 
descendent que acaba consumint a tota l’orquestra amb un baix palpitant. 
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Mombasa: És un cue profund amb una resposta descendent molt ràpida, suportada per un baix que 
s’amplia fins a una octava a través de glissandos descendents fins a arribar al vent metall, 
concretament als corns francesos. 

Old Souls: Quan tira una sabata la música fa un glissando descendent amb dissonàncies i es tira per 
la finestra.

THE DARK KNIGHT RISES:
Mind If I Cut In?: Generalment fa corxeres i semicorxeres. les cordes entren fent glissandos 
ascendents. el piano només toca amb la mà dreta. Els glissandos són semicorxeres que no paren de 
repetir-se fins que el piano para i les notes negres acaben. 

Born In Darkness: Glissando passant per alteracions, s’hi afegeixen flautes i violins, però se senten 
més les flautes. 

Despair: La percussió es fa sentir més sovint mentre les fuses les fan els violoncels i els vent metall 
fan glissandos en crescendo

Necessary Evil: Instrument sintetitzat i altres de l’orquestra amb alteracions i glissando descendent. 

BLADE RUNNER 2049
2049: Els cellos, violins i flautes són editats artificialment i toquen glissandos descendents l’inici 
dels quals és marcat pel piano i els seus acords. 

Hijack: Crescendo de sintetitzadors que es camuflen amb sons diegètics i s’escolta un glissando 
descendent fins que la Marietta  troba a K i crescendo quan entren a la ciutat després silenci absolut. 

Wallace: El cor canta glissandos descendents entre dues notes d’estil tribal i desapareixen els sons 
per grups. Els clarinets i els violins entren i cauen de seguida en glissando en picat però fent un 
crescendo.

Furnface: Comença amb segons de silenci casi no té intensitat durant els primers segons i després 
entren els glissandos descendents amb els mateixos instruments sintetitzats i artificials dels altres 
temes mentre també interpreten el to Shepard, el qual provoca que els glissandos semblin infinits. 

Sea Wall: La música segueix constant amb les notes llargues i els aguts toquen un glissando 
descendent donant a entendre que Luv ha mort i entren cants eclesiàstics en crescendo fent 
harmonies fins que Deckard troba a Joe. 
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9. CONTRATEMPS:

Variació d’un instrument a l’entrar a tocar en companyia d’un o més instruments del tempo que 
correspondria, és a dir, entra mig segon més tard que els altres instruments. En conclusió el 
contratemps serveix per donar moció i moviment als ritmes aportant una aparent sensació de 
persecució i velocitat. Podem trobar aquesta tècnica de composició musical en The Da Vinci Code, 
Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I Martius: Aringarosa a l’avió parla amb el rector en llatí. Greus i mitjos sonen en 
octaves en tensió i dissonants però no és molest. Piano fa la melodia a destemps dels violins, mentre 
sonen glissandos ascendents cap als aguts Entra Sophie i para la música. 

INCEPTION
Mombasa: És un tema amb un tempo ràpid i amb molta intensitat. L’orquestra es divideix en dos 
equips el primer toca a tempo i el segon lleugerament a contratemps començant mig silenci de negra 
més tard. 

THE DARK KNIGHT RISES
The Fire Rises: La primera sincronització entre imatge i música és quan Batman treu l’arma 
acompanyat del vent metall, la segona és quan Batman salva a un hostatge i el dolent s’enduu la 
moto per davant mentre sona un tro i la guitarra elèctrica amb violins fent una corxera i silenci de 
corxera i mantenen la nota durant dos compassos i van interpretant una melodia ascendent i 
descendent a contratemps i en crescendo quan accelera la moto afegint moviment. 

INTERSTELLAR
Cornfield Chase: Les semicorxeres es troben a destemps i es remarca molt la primera perquè ve 
suportada per l’inici de les corxeres i de les negres dels vent fusta. No hi ha percussió el ritme el 
marquen els oboès i les flautes travesseres. 

Message From Home: Acaba fent octaves en harmonia i a contratemps mentre envien els missatges 
acompanyant el ritme de l’escena. 

Mountains: Podem escoltar flautes travesseres a contratemps que acompanyen al tic del tic tac. 
Entra el violí i s’hi van afegint instruments, lentament van pujant per l’escala de notes i les onades 
del mar sonen cada cop més fortes a mesura que s’apropa el tsunami i la tensió creix igual que la 
música. El piano va fent notes a contratemps en contraposició a les notes llargues que cada cop vana 
un ritme més ràpid i frenètic fins a arribar al clímax amb el tic tac més present que mai. Corda 
fregada cada cop més potent, present i ràpida, torna a arribar al clímax, ara encara més fort, el tic 
tac ara s’ha disparat i va acord amb les altres melodies i en comptes d’explotar subdivideix el 
tempo, anant sempre a contratemps.
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A Place Among The Stars (Afraid Of Stars): En comptes de tocar acords, toquen segones i els que 
fan les corxeres van una mica a destemps un de l’altre. 

BLADE RUNNER
2049: El primer motiu principal es va repetint per capes i cap a la meitat del tema varia, els 
protagonistes són els violoncels i els violins sintetitzats que van a contratemps. 

10. SILENCI:

Tècnica utilitzada per intensificar les imatges mostrades en escena, així com la seva intensitat i 
impacte sobre el públic. Els silencis tenen diversos usos al llarg dels temes i de les bandes sonores, 
poden ser ja com una transició, com una manera de representar el dol o per canviar de melodia, però 
la que més utilitza Zimmer és per prepara a l’espectador abans d’una catàstrofe, com a auguri de 
mals presagis. Podem trobar aquesta tècnica compositiva en The Lion King, Gladiator, Da Vinci, 
Sherlock Holmes Inception, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, The Dark 
Knight Rises, Interstellar i Blade Runner 2049.

THE LION KING

Hyenas At The Pride Land / Our Little Secret: Silenci quan arriben les hienes a Pride Land per tal 
d’intensificar el terror i els nervis.

Mufasa’s Death: Es calma la situació i hi ha uns moments de silenci abans de tornar a pujar al 
clímax un cop més. Ajudar a crear contrast. 

GLADIATOR

Progeny: Pau i calma després de la tempesta, el silenci ajuda a crear el sentiment de perill, de mala 
sort. Comença la introducció del caràcter antagonista. 

Are You Not Entertained: Quan comença matar gladiadors silenci sepulcral (tècnica també utilitzada 
en altres films quan alguna cosa no va bé). Quan els ha matat a tots torna a entrar la música.

The Trap: un cop més fan ús del silenci i torna a entrar The Battle, com en el tema anterior silenci 
abans del pitjor.

SHERLOCK HOLMES

Not In Blood, But In Bond: Aquí el silenci es fa servir com a recurs dramàtic. Després d’un silenci 
comença la música el vent metall fa negre en punt i negre fins que hi ha l’explosió i silenci, tots 
estan a punt de morir. Tensió incrementada pel silenci.
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THE DA VINCI CODE

Dies Mercurii I Martius: Quan Langman apareix en escena també entren els violoncels, contrast de 
silenci del senyor Saunière amb aplaudiment de Langdon. És un contrast de situacions i un auguri 
del que passarà, contrast de la mort i la vida. 

L’Esprit Des Gabriel: La música segueix els moviments de la càmera i entra el cor masculí que fa 
un decrescendo quan diuen “Stay here”, greus que sonen sense parar i semblen infinits entren 
violins repetint la melodia que fan els greus i silenci. 

The Paschal Spiral: Els greus desapareixen, silenci i queda només l’efecte sonor del vent (quan es 
senya) després que es torturi es queden en silenci fins que arriba l’explosió de música després del 
primer fuet. Un cop més silenci abans d’una acció abrupte. 

Fructus Gravis: Moment de silenci i es torna a canvia de tema. Silenci utilitzat com a tècnica de 
transició.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST

Dinner Is Served: Jack intenta escapar de la mort imminent dels caníbals i la percussió tribal el 
segueix allà on va juntament amb el seu tema corresponent, però amb la novetat que juga molt amb 
els silencis per cada cop que està a punt de fer alguna cosa.

You Look Good Jack: Segons de silenci per tal de reprendre el tema amb encara més força i per 
ajudar a la transició de tema.

Hello Beastie: És un tema que imposa molt ja que és la suposada mort de Jack Sparrow, el cor 
masculí entra de manera molt suau i la música es torna més dramàtica i emotiva, hi ha un breu 
crescendo i després silenci absolut de dol. Quan s’ha mort entren els cants gregorians en crescendo 
seguint l’adagio i silenci. 

INCEPTION

Half Remembered Dream: Apareix Saito de jove i es queda tot en silenci a l’espera que passi alguna 
cosa. Et prepara perquè el pla es torci. 

Paradox: Després d’un silenci comença la música després que el llencin perquè desperti, el vent 
metall fa negre en punt i negre fins que hi ha l’explosió i silenci, tots estan a punt de morir.

THE DARK KNIGHT RISES

The Fire Rises: Comença amb percussió quan diuen “Now is not the time for fear” i acaba de sobte. 
Com és característic amb Zimmer silenci abans del desastre entra percussió sola quan fan la 
transfusió de sang. 

Nothing Out There: És un tema melancòlic que utilitza el silenci trencat pel sintetitzador per canviar 
totalment de melodia. 
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Despair: Arriben a una nota conclusiva i segons de silenci trencats pel sintetitzador just a la meitat 
de la cançó. Moment de descans abans de reprendre el tema, et deixa temps per respirar.

Fear Will Find You: Quan salta silenci absolut fins que arriba a l’altra costat i la música torna a 
sonar ara nerviosa i ràpida interpretant el tema de Batman que s’escolta més fort que abans. 

Rise: Es poden escoltar les corxeres i entra la veu aguda s’una soprano editada als aguts. És molt 
breu torna cap a un silenci per cedir el protagonisme a les cordes. Més tard puja de to i es queda 
amb un silenci inusual per tornar amb rodones lligades.

INTERSTELLAR

Dust: Amb l’efecte sonor de vent i pols, juga amb el silenci abans de cada catàstrofe per tal 
d’incrementar el suspens. Es comencen a sentir els baixos molt piano fins a arribar a un silenci 
absolut trencat per flauta i piano que tornen a fer la melodia trista en tonalitat menor diversificada. 

Coward: L’orgue fa un disminuendo fins a quedar en silenci i apareix clarinet i entren els pianos 
mentre els arpegis continuen de fons representant el patiment de Cooper. 

BLADE RUNNER 2049

Mesa: Silenci trencat per un sintetitzador en segon pla que entra i surt constantment del tema 
mentre K condueix per les parts més maques de la ciutat.  

Furnface: Comença amb segons de silenci casi no té intensitat durant els primers segons. Està 
començant a recordar, per això els segons de silenci. 

Pilot: Enfoquen a K i entra la percussió seguida de silenci i un altre cop percussió. El silenci és 
trencat per notes sintetitzades agudes, tan subtils que casi no es senten. Ús del silenci quan coses 
dolentes estan apunt de passar 

11. PEDAL:

Consisteix en mantenir la nota durant diversos compassos sense que importi el plantejament 
harmònic. El pedal i les notes llargues serveix per augmentar la duració d’un so que aporta 
continuïtat, calma i que sobretot omple els buits que deixen les imatges. Podem trobar aquesta 
tècnica compositiva en The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The 
Caribbean: The Dead Man’s Chest, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Blade Runner 
2049.

THE LION KING
What Am I Gonna Do / Sunrise At The Pride Rock: Quan el Simba s’enfada entren cordes i després 
la flauta fent notes llargues representant l’estat d’ànim dels pares com si fos en pedal. 
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I Just Can’t Wait To Be King: Comença amb el Simba i la Nala jugant de manera innocent, 
l’orquestra fa ritmes en segon pla mentre les orquestres tenen el protagonisme. L’orquestra fa 
corxeres rítmiques mentre el Zazu els acompanya a la font. La flauta passa a fer notes llargues i 
l’orquestra també però piano.

Elephant Graveyard: Quan comença la percussió hi ha un altre crescendo i exploten els vent metall 
que vol dir que les hienes estan a punt d’aparèixer. Són notes llargues harmonitzades però sense 
ritme. Apareixen les hienes i les notes llargues comencen a ser dissonants símbol de perill i que 
estan fora del regne utòpic de Mufasa.

Mufasa’s Death: Simba troba Mufasa mort i Scar li fa creure que ell l’ha matat i el fa fugir vent 
lluny. El violoncel fa notes llargues molt tristes i la flauta acompanya la fugida de SImba. Comença 
el rèquiem de Zimmer dedicat al seu pare. 

Remember Who You Are: Flautes i violins són els solistes amb melodies agudes i de notes llargues 
sense variacions. Llarga nota amb cor al qual s’hi uneix la percussió africana poc a poc i de manera 
suau 

GLADIATOR
Tell Me About Your Home (Lucilla And Maximus): Lisa Gerrard fa de solista amb veu sobre pedal 
acompanyada per la guitarra espanyola. 

Earth: Comença igual que Tell Me About Your Home, amb els mateixos instruments i fa la melodia 
sobre una base orquestrada de notes llargues mantingudes amb pedal i ostinato. Quan parla amb el 
gladiador negre es pot tornar a escoltar la melodia amb la veu de Lisa sobre pedal. 

Slaves To Rome (Walk To The Colisseum): A la secció C entra tota l’orquestra fent notes 
mantingudes amb pedal fent crescendos i decrescendos augmentant la intensitat.

Commodus Vigil: Són notes llargues amb pedal que amb les alteracions produeix una sensació 
nerviosa i de mal estar. 

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I Martius: Quan Collet explica la situació a Langdon el cello para les semicorxeres i 
es queden violins i flautes fent notes en tensió amb pedal que acompanya el travelling fins al pis de 
Silas fins que es queda el baix amb pedal sol. Fade out i torna corda fregada amb piano de fons amb 
pedal que va canviant mentre les primeres cordes fan la melodia principal rítmica i els violoncels 
fan la d’acompanyament. 

L’Esprit Des Gabriel: Estan anant a ambaixada, és molt greu gràcies al cor d’homes editat per tal 
que sigui tan greu. Solemne i seriós, sona molt religiós i sembla una missa. EL violoncel toca notes 
molt greus i llargues mentre parla de Zion.
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The Paschal Spiral: Els violins, les flautes i el cor masculí tornen a fer les frases llargues i es 
queden en silenci fins que arriba l’explosió de música després del primer fuet. Tota l’orquestra entra 
i va en crescendo. Sempre mantenint les notes llargues les quals ara son dissonants que van 
ascendint i descendint per l’escala cromàtica. 

Fructus Gravis: Els violins, les flautes i el cor masculí tornen a fer les frases llargues i es queden en 
silenci fins que arriba l’explosió de música després del primer fuet. Tota l’orquestra entra i va en 
crescendo. Sempre mantenint les notes llargues les quals ara son dissonants que van ascendint i 
descendint per l’escala cromàtica. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
I’ve Got My Eye On You: El vent metall toca d’acompanyament notes llargues de manera molt suau 
intercalant-se amb els baixos i corxeres que van tocant els corns francesos. La percussió canvia a un 
ritme militar (molt ben adaptat a una tempesta) i el vent metall pren força amb les notes llargues en 
harmonia per sobre del ritme del baix.

Dinner Is Served: Instruments tribals fent notes llargues, tensió no se sap què passarà. Flautes fent 
melodies estranyes que es camuflen amb els crits de la tribu. 

INCEPTION
Dream Within A Dream: En aquest tema és molt important la percussió ja que fa sonar el tic tac 
marcant el temps tan important en el film l’orquestra fa notes llargues quan Saito veu que l’hi han 
injectat alguna cosa el timbal entra en acció i el tic tac accelera però piano. 

THE DARK KNIGHT RISES
On Thin Ice: Cordes agudes fregades i editades fent notes llargues, mentre violins entren fent 
semicorxeres, amb petites frases. El cue està creat a partir de notes llargues sense melodia i quan 
diu “I’m still a believer” puja de to, ara comença a representar esperança que l’heroi caigut es 
tornarà a aixecar. 

Gotham’s Reckoning: La percussió sembla com un crit militar ètnic. Acompanyat del cor masculí 
que fa un càntic al ritme de la percussió acompanyada en segon pla de vent metall fent notes 
llargues. 

Underground Army: Quan diuen “I was asking you” comença la percussió amb notes llargues 
(rodones) de corda fregada i sintetitzadors però la música queda ofegada pels trets. 

The Fire Rises: La percussió segueix al seu ritme i acaba en sec. Entren els contrabaixos fent sons 
molt greus en notes llargues mentre la percussió torna a fer el mateix ritme que abans i l’orquestra 
es va unint a la mateixa nota fent uniso. 
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Nothing Out There: Els violoncels fan les semicorxeres típiques i identificables d’aquest film mentre 
que el vent metall s’hi sobreposa amb notes llargues, tocades amb un forte. Notes llargues 
suportades per flautes i violins mentre els segons fan notes llargues per sostenir la melodia. 

Fear Will Find You: Percussió molt ràpida i frenètica amb corda fregada de violoncel. És ràpida i 
entra el vent metall fent notes llargues en crescendo. 

INTERSTELLAR
Dreaming Of The Crash: Totes les notes a pedal per donar continuïtat i fusionar tots els ritmes. 
Dóna persistència  a les idees musicals i a la sensació que genera. En aquest tema bàsicament es 
mantenen les rodones amb el pedal que es manté amb la mateixa intensitat per donar duració a la 
peça i cohesió per tal d’augmentar el mal estar. 

Cornfield Chase: Comença igual que el tema principal del film quan Murph agafa l’ordinador 
acompanyada de notes repetides de vent fusta i amb el pedal de l’orgue. És un dels múltiples 
exemples de l’estil minimalista del compositor alemany, ja que el patró del tema es va repetint al 
llarg del seu curs amb mínimes variacions mantenint la continuïtat amb el pedal però la melodia es 
fa més veloç i i es canvia de pedal a ostinato. Els temes A, B i C es van repetint molt semblant al 
tema principal de la banda sonora, l’orgue fa casi el ritme però molt subtilment amb el pedal.

Dust: Els violins amb notes molt agudes que són incòmodes de fer i van pujant i baixant però es 
mantenen sempre en la mateixa melodia la qual es va repetint amb la tècnica de Passacaglia on s’hi 
uneixen flautes travesseres i orgue amb pedal i provoca la sensació de misteri i continuïtat.

Day One: La distància que hi ha entre Murph i Cooper és representada a través de la música tocant 
un a setena per sobre del baix sobre la dominant tocada amb pedal produint una llarga sensació de 
resolució.

Stay: Predominen les rodones lligades tocant una nota base per donar densitat al cue utilitzant el 
pedal. Un cop més ens trobem davant d’una melodia minimalista amb petites variacions. 

Message From Home: Melodia composta per terceres ascendents i descendents en piano sense 
sintetitzador amb pedal. Acaba amb notes llargues i pedal i negres fade out. El piano interpreta 
notes negres amb pedal i l’orgue manté nota llarga juntament amb el sintetitzador. 

Mountains: Quan la màquina la va a buscar, l’orgue es fa més present, molta tensió amb les 
semicorxeres que no paren però queden dissimulades pel pedal. Acaba de cop quan la onada peta 
contra la nau. 
Murph Come’s Home / I’m Going Home: El piano toca negres sobre orgue fent corxeres amb pedal 
mentre el piano toca els acords del tema principal representant l’enyorança. 

Coward: La percussió té el protagonisme i el vent fusta i el violí en segon pla no deixen de tocar la 
nota llarga amb ostinato i pedal. 
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BLADE RUNNER 2049
2049: Toca els intervals en Led i fent servir el pedal acompanyat d’ecos editats que marquen els 
acords.

Sea Wall: Es repeteix el mateix tema amb notes llargues agudes i constants, la percussió representa 
les naus que els persegueixen. La música segueix constant amb les notes llargues i els aguts toquen 
un glissando descendent donant a entendre que Luv ha mort 

12. CADÈNCIES:
Ornament espontani per acabar una cançó ja sigui de manera agradable i resolutiva amb una 
cadència perfecte o amb sensació de suspens amb una cadència imperfecte cadència perfecta: The 
Lion King, Gladiator, Inception, The Dark Knight: Rises, Interstellar, Blade Runner 2049. Les 
cadències s’ubiquen al final de les frases o temes musicals per tal de fer veure a l’espectador que 
l’acció s’ha acabat en el cas de les conclusives o perfectes o que encara queda part de l’aventura 
com és el cas de les imperfectes, les quals també serveixen per incrementar el suspens.

THE LION KING
Stampede: Mufasa puja a les roques i la música fa una cadència resolutiva, et fa pensar que ha 
aconseguit salvar al seu fill però de seguida es veu que no i quan s’agafa a la roca la música va 
sincronitzada. Scar li agafa les potes i rugeix i la música amb ell. La cadència resolutiva mostra el 
final. 

Simba And Nala Move In / The Rightful King Of The Pride Rock: Les flautes acompanyen la 
caiguda d’Scar fent un glissando descendent, el contrabaix respon al vent metall i a la flauta, 
crescendo quan les hienes es tiren sobre Scar, acaba amb cadència conclusiva i resolutiva. 

GLADIATOR
The Might Of Rome (Rome Prepares For The Games): Quan arriben davant del temple la música fa 
un crescendo que acaba amb una cadència conclusiva quan Lucius abraça la seva mare i desapareix 
la música amb un decrescendo ràpid i un fade out. Quan el fill va a abraçar a la mare (Lucilla) la 
melodia de sobte és esperançadora, amorosa i casi resolutiva. 

INCEPTION
Time: Arriba la dominant per passar a Re Major (Fa i Do sostinguts a l’armadura) per acabar de 
manera resolutiva ja que hem arribat al final del film. En conclusió tenim aquests quatre acords: La 
menor - Mi menor - Sol Major - Re Major. El canvi de menor a major ajuda a aportar un sentiment 
de qualitat tonal i de resolució. 

THE DARK KNIGHT RISES
Mind If I Cut In?: Nota llarga de violins i tornen les negres però aquest cop lligades fins que acaba 
en una harmonia resolutiva marcant el final. 
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BLADE RUNNER 2049
Joi: Els aguts (sintetitzats) fan una nota llarga de fons resolutiva i estructurada amb un to Shepard 
de base.

- Cadència imperfecta: Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: And The 
Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes

THE DA VINCI CODE
L’Esprit Des Gabriel: Els violins comencen a fer les corxeres i podem escoltar fragments de 
Beneath Alrischa molt piano però en crescendo. Són al cotxe mentre van a la direcció. Acaba en 
cadència imperfecte per tal de tornar a començar amb Aringarosa repetint el principi. 

Fructus Gravis: Les cordes s’uneixen als arpegis fent staccato i notes llargues que representen el 
missatge. La decadència imperfecta final sona quan desxifra l’anagrama però no és resolutiva 
perquè l’aventura encara no s’ha acabat.

13. HARMONIES:

Conjunt de notes que quan es toquen juntes amb una concordança agradable entre elles com a 
resultat. En les bandes sonores de Hans Zimmer en trobem de dos tipus:

- Senzilles: més comunes ja que Hans té un estil de composició minimalista. The Lion King, 
Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, 
Sherlock Holmes, Inception, Interstellar, Blade Runner 2049

THE LION KING
The Circle Of Life: És una repetició harmònica que no es mou de l’escala dominant, només a 
l’última tornada pugen de to.

GLADIATOR
Are You Not Entertained? Progressió d’acords amb la sensació que és improvisat ens posa en 
situació. La vocalista Lisa Gerrard omple l’espai amb les seves vocalitzacions que ens evoquen al 
món espiritual amb harmonies senzilles acompanyades d’efectes sonors mentre el paisatge canvia 
de manera ràpida representant el pas dels dies. 

Now We Are Free: Interpretat per orquestra simfònica i sintetitzadors. Tot i que és una peça molt 
majestuosa les textures i les harmonies no són gaire complexes (Zimmer és un compositor que com 
s’ha vist en altres no sol sortir del minimalisme). 
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THE DA VINCI CODE
The Pascal Spiral: Silas s’està apunt d’auto-castigar. Entren violins i violoncels harmonitzats (el 
cello molt agut). Toquen negres lligades mentre Silas s’agenolla i decrescendo quan es fustiga 
treien-se les cadenes. No és agradable, obre les frases amb una campana i arriba l’explosió de 
l’orquestra, amb els violins com a protagonistes, els quals segueixen fent les frases harmonitzades  
amb senzillesa però eficàcia i queden els baixos fent bullir la tensió i creant un ambient especulatiu. 

INCEPTION
Radical Notion:En comptes d’integrar una harmonia complexa ho canvia per sintetitzadors simulant 
efectes sonors i altres instruments per tal d'aconseguir un so menys intrusiu.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
L’harmonia d’aquest film és molt senzilla ja que repeteix molts cops el mateix motiu minimalista 
amb variacions que ajuden a crear diversos motius al llarg del film. Els temes dels antagonistes són 
greus i molt calmats sense alteracions i sense variar gaire les notes i el dels personatges tots giren al 
voltant del tema de Jack Sparrow.

SHERLOCK HOLMES
El Big Ben també té un tema personal que representa a Lord Blackwood, són notes invertides i re-
harmonitzades de les campanes del gran rellotge de Londres mentre que per compondre el tema de 
Sherlock, Balfe i Zimmer van decidir fer una barreja entre un tema fosc i tenebrós amb un tema 
còmic per tal de representar la seva personalitat. 

INTERSTELLAR 
Stay: La nau s’enlaire i Cooper abandona casa seva després de despedir-se de la seva família. Les 
harmonies agudes i l’efecte sonor de la nau representen el caos i els moviments ràpids tot i ser molt 
senzilles i minimalistes. 

BLADE RUNNER 2049
Memory: Harmonitza greus amb aguts i per sobre s’hi van unint instruments però sense cap melodia 
aparent. Els aguts creen la il·lusió d’harmonia però realment no n’hi ha son els crescendos i 
decrescendos al llarg del cue de tots els instruments el que sentim. 

Pilot: És una peça caòtica però harmonitzada, sembla la música d’un videojoc molt suau amb 
hèlices de fons, les flautes agudes acompanyen la melodia juntament amb el piano. 

Her Eyes Were Green: Al final aconsegueix transmetre molta força i intensitat, les melodies de fons 
són tan ambientals que semblen efectes sonors, el resultat és una melodia inquietant i intensa molt 
ben harmonitzada però molt senzilla. 

All The Best Memories Are Hers: Joe està morint a les escales. És un tema tranquil, maco i 
harmonitzat molt minimalista. El piano fa la melodia austera mentre la corda i el vent metall 
acompanyen en segon pla. L’harmonia acompanya la situació delicada.
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En general tota la banda sonora està liderada per notes rodones allargades que harmonitzen amb 
notes dissonants dels clarinets que es resolen amb glissandos descendents que acaben per ser 
melodies lentes amb atacs baixos del vent metall. Diferents melodies que es barregen entre elles. Le 
sintetitzador imita el so dels violins fent intervals que no estan del tot ben harmonitzats per tal 
d’aportar sensació de mal estar i incomoditat. Els intervals consten de quatre notes que formes dos 
grups la primera nota s’aparella amb la tercera i la segona amb la quarta. Per parelles sonen ben 
harmonitzades però a l’ajuntar-les totes sona una petita dissonància Tot i tenir petites dissonàncies 
no es considera una harmonia complexa.

- Complexes: The Lion King, The Da Vinci Code, The Dark Knight Rises

THE LION KING
Hyenas At The Pride Land: Quan comença la percussió hi ha un altre crescendo i exploten els vent 
metall que vol dir que les hienes estan a punt d’aparèixer. Són notes llargues harmonitzades però 
sense ritme. 

THE DA VINCI CODE
Ad Arcana: Comença amb arpegis de piano, violins tocant molt piano i fent la melodia de fons que 
s’obren pas com gotes d’aigua entre els acords de piano, molt agut i maco, sensible i ben 
harmonitzat. 

THE DARK KNIGHT RISES:
On Thin Ice: Tema suau i discret amb la tècnica musical passacaglia. Comença tan suau que casi no 
se sent molt piano amb sintetitzadors harmonitzats. Molt delicadament es van unint altres 
instruments com el piano, el vent fusta i violins i toquen en crescendo.

14. DISSONÀNCIES:

Resultat de la juxtaposició de dos sons que es combinen de manera no natural que emeten un so que 
no és agradable d’escoltar. Sol anar associat als antagonistes i a situacions perilloses o de suspens. 
També s’aconsegueixen alterant les notes amb accidents com becaires, sostinguts o bemolls tot i 
que aquests no sempre acaben amb dissonància. En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The 
Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, The Dark 
Knight Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
The Circle Of LIfe: Canvia de tonalitat amb becaires creant alteracions i dissonàncies.

Scar’s Dinner: Vent fusta i metall fan melodies en menor dissonants interpretant a Scar el dolent del 
film. Canvien quan apareix Zazu flauta i cordes van fent escales ascendents i descendents i Scar es 
menja a Zazu i les dissonàncies tornen breument. Comença semblant a una peça de jazz amb saxo i 
flauta dissonants. 
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Elephant Graveyard: Apareixen les hienes i les notes llargues comencen a ser dissonants símbol de 
perill i que estan fora del regne utòpic de Mufasa (perd l’estil africà per un més pop del continent). 
Les notes són ascendents i descendents de manera frenètica quan pretenen escapar però les hienes 
no els deixen. Comença amb sintetitzadors i percussió que et dóna la sensació que s’apropen les 
hienes i entren violins amb alteracions que creen molta tensió. Els violoncels fan staccato i notes 
descendents amb alteracions. El tema de les hienes sembla una broma d’acord amb la seva 
personalitat, torna la caiguda lliure d’abans del vals. Es repeteix (quan s’escapen) i arriba el silenci 
que és trencat per trompeta i orquestra (amb alteracions).

Be Prepared: La flauta toca melodia amb sostinguts (alteracions que augmenten mig to la nota) i el 
cor en crescendo canten Be Prepared. El trombó va fent els ritmes principals les hienes que canten, 
entren clarinets i oboès sintetitzats. La percussió acompanya la desfilada de les hienes com si fos 
marxa militar i el cor va a més i dissonant. 

Mufasa’s Death: Un adaggio colpidor que acompanya la primera mort de Disney. Apareix un 
glissando quan surten els nyus i les hienes, so perillós tocat per flautes i violins fent fuses molt 
ràpides amb notes molt agudes amb timbals frenètics, el cor segueix indicant perill fent crits i pujant 
de notes, entren els plats de percussió és una peça dissonant. Quan parla Scar la música és dissonant 
i la flauta travessera és qui respon a Scar de manera harmònica. 

Hakuna Matata: És l’única cançó de totes les bandes sonores analitzades que té una dissonància 
còmica. La melodia canvia de to quan es fa una pausa perquè Simba es mengi el primer cuc que 
passar a ser dissonant i menor, però de seguida torna a pujar a major. 

Simba And Nala Move In: Simba lluita contra Scar. Es repeteix el tema anterior amb un trino 
dissonant que és quan està apunt de matar a Scar. Quan confessa ser l’assassí del seu germà la 
música explota i tota l’orquestra s’hi uneix.

GLADIATOR
The Battle: Quan estan a la batalla el to puja i es transforma en una melodia dissonant 
electrònicament manipulada amb accents de vent metall representant la guerra. 

Tell Me About Your Home: Reprèn part de The Wheat de manera molt subtil i simplificada quan 
parlen de casa de Maximus mentre que quan es parla de Commodus les notes són llargues i 
dissonants mostrant a l'antagonista, la música acaba en fade out. El tema l’obre Lisa Gerrard 
vocalitzant mentre Maximus descriu. 

Patricide: L’emperador  diu a Commodus que no serà emperador i les dissonàncies augmenten 
acompanyant les males notícies, el tema es repeteix primer amb violoncels i amb vent metall i 
després seguint la tècnica de la passacaglia el tornem a escoltar amb violins acompanyats de vent 
fusta. 
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Homecoming: Quan està arribant a casa seva entra la guitarra espanyola tocant acords que tenen 
alteracions (alguna cosa no està bé a través de les dissonàncies). És de nit i les flautes i els violins 
sense base de greus donen pas al matí. 

To Zucchabar: Es veuen imatges de paisatges posicionant-nos al Marroc amb l’ajuda de l’escala 
pentatònica tocada amb instruments ètnics amb alteracions per fer-la encara més exòtica amb el 
duduk com a solista. 

The Might Of Rome: Comença molt suau i amb alteracions. Es converteix en major per després 
tornar a menor i repetir la mateixa frase. Quan arriben davant del temple la música fa un crescendo 
que acaba amb una cadència conclusiva quan Lucius abraça la seva mare i desapareix la música 
amb un decrescendo ràpid i un fade out. 

Slaves To Rome: A la secció C entra tota l’orquestra fent notes mantingudes amb pedal fent 
crescendos i decrescendos al ritme de les imatges fins que entren les dissonàncies per tal que vegis 
que tot i que es presenta una Roma civilitzada els gladiadors s’hauran d’enfrontar a la Roma 
sanguinària de Commodus. 

Commodus Vigil: Compost en Sol i Re menor (Fa sostingut i després Si Bemoll a l’armadura) a 132 
pulsacions per minut. Són notes llargues amb pedal que amb les alteracions produeix una sensació 
nerviosa i de mal estar. 

Barbarian Horde: Quan surt Maximus la música es torna tranquil·la i harmònica i quan Commodus 
arriba la percussió peta i es converteix en un tema dissonant i desagradable amb l’ajuda del to 
Shepard i el sintetitzador. 

Busy Little Bee: És un tema tenebrós i espantós. Són notes llargues amb alteracions amb la tècnica 
de la passacaglia. 

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I Martius: Comença amb els crèdits inicials. Entra el cor d’homes fent un cant greu i 
misteriós en dissonant i menor arribant al clímax, la solista soprano canta fins al fade out i comença 
la pel·lícula. Entra tota l’orquestra i l’orgue quan comença a parlar, però encara no se’l veu. 
Crescendo dissonant i entra el cor masculí (un altre moment de terror) i ens quedem només amb un 
baix amb pedal i el piano fa acords amb alteracions agudes. Dins dels subtemes d’aquest cue els 
greus i mitjos sonen en octaves en tensió i dissonants (representen a l’antagonista). És una melodia 
menor amb alteracions que ja et fa veure que alguna cosa dolenta està passant. Langdon li pregunta 
pel missatge i entren flautes i violins (entren cada cop que Langdon pregunta a Sophie) i hi ha un 
crescendo amb alteracions en l’escala. 

L’Esprit Des Gabriel: Avança de manera imperceptible però inquietant. Sempre fosca i tensa. Va 
alternant el volum del tema i entren sopranos amb alteracions i després el cor masculí que fan nota 
llarga de fons juntament amb un trompeta. 
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The Paschal Spiral: Silas s’està castigant. El mateix acord de violoncels i violins sona però amb 
alteracions que fan sonar molest i lúgubre el conjunt de cordes fregades, la qual cosa s’adapta molt 
bé al tipus d’escena que es mostra en pantalla. Quan s’estira les cadenes la música que sona és 
dissonant. Els greus desapareixen, silenci i queda només l’efecte sonor del vent (quan es senya) 
Sempre mantenint les notes llargues les quals ara son dissonants que van ascendint i descendint per 
l’escala cromàtica. 
Fructus Gravis: És una melodia en to menor i misteriosa. Comença amb violins i flauta que fan 
rodones durant 4 compassos fins que s’hi uneix l’arpa i entren violins en harmonia fent melodies 
ascendents amb base de blanques per passar després a corxeres i tornar a blanques perquè així 
l’entrada de l’orquestra sigui més explosiva i tingui més protagonisme amb els arpegis de l’arpa 
amb alteracions i canons en l’orquestra. Arpegis de piano amb cellos marquen l’inici de cada 
compàs, flautes i violins aporten mal estar i tensió. És dissonant i van pujant de nota fins al fade out 
i queden només els violoncels.

Rose Of Arimathea: La música para quan la germana parla de la Rosa. Hi ha un decrescendo casi 
desapareix la música “Iinsist” la germana no es fia de Silas i comencen a sonar acords dissonants en 
piano per mostra que Silas no farà res de bo. Acaba quan diuen “They found Neveu’s car”. 

Beneath Alrischa: És el tema que sona quan estan en perill, per tant hi ha dissonàncies. Com menys 
temps els hi queda per ser atrapats més ràpid és el tempo del tema. El violí i el violoncel toquen en 
dissonància, primer en solo i després es repeteix en conjunt. Quan alguna cosa cau al terra hi ha un 
decrescendo i entren al cotxe. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
I’ve Got My Eye On You: Les flautes travesseres fan una melodia tenebrosa amb alteracions que et 
situa en un lloc exòtic amb l’ajuda de sintetitzadors i entra en crescendo tota l’orquestra fent escales 
ascendents i descendents juntament amb el cor i amb un solo de guitarra elèctrica i vent metall fent 
negres greus. 

The Kraken: Les indicacions a la partitura són contràries, indicant que es toqui de manera lenta i 
mantinguda amb un pianissimo amb moltes alteracions. 

Davy Jones: En aquests primers moments recorda a la banda sonora del film anterior The 
Peacemaker per les notes dissonant amb cordes baixes i baixos que van fent melodia lenta. No té 
lletra però el cor masculí interpreta notes que discretament et porten a un solo de flauta travessera 
molt breu. 

A Family Affair: Un dels protagonistes del tema és el cor que canta com si estigués en un funeral 
representant les condicions precàries en les que pare i fill s’han retrobat mentre un solo de violí en 
menor repeteix la mateixa frase cada cop amb alteracions diverses fins a arribar al tema de Davy 
Jones (quan Davy es juga la clau i Will una eternitat de servitud). 
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Wheel Of Fortune: Amb tempos variats, a la meitat podem escoltar part del tema de Davy Jones per 
flautes i violins caixa de música i piano entren cordes dissonants i torna la música de persecució i 
entra el tema Jack Sparrow capa per capa i es fusiona amb He’s A Pirate. 

You Look Good Jack: Després que li posin la marca negra del Kraken Jack surt i es mostra el mico 
amb percussió ràpida (igual que el mono) i s’escapa mentre Jack l’intenta disparar fa una pausa i el 
contrabaix molt suau toca el tema de Davy Jones acompanyat de moments de solo de flauta 
travessera per més tard unir-s’hi l’orquestra amb algunes dissonàncies donant pas al tema del 
Kraken 

Hello Beastie: La secció de corda fregada i vent metall va responent, fins que és substituïda pels 
aguts (violins i flautes), que es queden en nota sostinguda mentre el cor i el vent metall reprenen el 
protagonisme amb frases dissonants per les alteracions a l’armadura per tal de fer-ho més trist. 

SHERLOCK HOLMES
Discombobulate: Durant els moments de suspens afegeix capes de tons juxtaposats per crear una 
dinàmica més profunda, afegeix també intervals dissonants per a crear sensació de misteri barrejant 
els instruments acústics i les cordes orquestrals, fusiona dues culturals musicals. 

Catatonic: Sherlock i Watson visiten las tomba de Lord Blackwood. Conté també parts del tema 
principal de Sherlock. Misteri representat per un crescendo molt ben aconseguit quan s’apropen i 
obre la tomba i torna a sonar el tema del mercat amb el mateix estil agitanat. A partir d’un patró 
dissonant tocat pel violí.

INCEPTION
We Built Our Own World: Comença amb un acord musical compost a partir de semitons cromàtics 
consecutius diferents (clúster) que consisteix en un becaire i l’altre amb alteració a la vegada en 
aquest cas amb La, Si i Do (tercera menor) que crea una harmonia compacta.

Old Souls: El tema es torna tenebrós i greu i comença molt mal estar. Veus com Mal es torna 
perillosa. Es representa amb una conversa de cordes molt depriment i melancòlica. Quan tira una 
sabata la música fa un glissando descendent amb dissonàncies i es tira per la finestra. 

THE DARK KNIGHT RISES
On Thin Ice: Coral de sopranos. S’hi afegeixen els greus mentre es va repetint la mateixa frase, però 
cada cop amb més instruments. al 0:54 els aguts desapareixen i es queden els violoncels fent notes 
mitges (una variació de dues notes). Fins que canvia lleument i sona amb alguna alteració. 

Born In Darkness: Compost en Sol Menor (Si i Mi bemoll a l’armadura). La podem escoltar quan el 
pres explica a Bruce la llegenda del mercenari i del nen que van escapar. Entren els instruments 
ètnics i els sintetitzadors quan apareix el flashback i els instruments de vent fusta comencen a tocar 
melodies dissonants. Glissando passant per alteracions, s’hi afegeixen flautes i violins, però se 
senten més les flautes. 
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The Fire Rises: Les primeres seccions s’escolten quan Bane i els seus homes escapen del Stock 
Exchange en motos acompanyats pels sintetitzadors fent rodones sense percussió que es camufla 
amb els efectes sonors. La intensitat i el to van pujant sense dissonàncies marcat per vent metall i 
percussió fins que Selina provoca un altre canvi de tema. Violins repeteixen el tema. 

Nothing Out There: Les cordes van fent les corxeres i els vent metalls segueixen amb la nota llarga 
fent alteracions, fade out amb flautes i violins que entren mentre la percussió canvia, i s’edita. 

Fear Will Find You: El cor masculí canta en àrab torna a aparèixer i quan para el ritme para per 
després reprendre les semicorxeres mentre els altres instruments de l’orquestra s’uneixen al tema. 
Queden violins fent les semicorxeres mentre els violoncels van pujant amb alteracions fent 
síncopes. 

Imagine The Fire: El vent metall va fent la melodia amb alteracions, mentre que les cordes fan 
notes staccato repetides que després de cada 4 canvien i es toca la segona ascendent de les anterior. 

Necessary Evil: Instrument sintetitzat i altres de l’orquestra amb alteracions fent un glissando 
descendent. De seguida tornem a entrem en el ritme típic de la banda sonora d’aquesta franquícia 
amb greus, violins i flautes en segon pla i protagonitzat pels vent metall. 

INTERSTELLAR
Cornfield Chase: La flauta fa corxeres molt piano i negres combinant amb les fuses igual que els 
oboès, el protagonista que és el piano, és lú’nic que toca mezzo forte fent acords en inversions (La 
Do Fa La amb alteracions). 

Dust: Es repeteix el motiu de la introducció però a un tempo més ràpid, la nota subdominant té una 
gran presència, en aquest cas les notes llargues sonen poc ja que tornen les negres discretament amb 
un pianissimo vibratto per sota. Alteracions amb notes blanques sintetitzades.

Stay: Tema liderat per l’oboè que toca un crescendo (fff) juntament amb clarinets i flautes creant una 
dissonància que també va en crescendo. Flauta i violí mantenen la mateixa nota mentre clarinet i 
oboè fan la melodia. Aquestes dissonàncies representen el patiment del pare i de la filla per haver-se 
de separar.

Message From Home: Comença amb alteracions al baix que fa blanques, mentre que el piano i 
orgue fan les mateixes notes amb alteracions per mantenir l’assonància.  

Wormhole: Ens trobem davant d’una escala ascendent de violins i flautes amb alteracions fent 
corxeres. La melodia del fons està composta per arpegis que calmen el malestar que provoquen els 
violins amb les dissonàncies. En altres temes trobem timbres dissonants i esperes que en qualsevol 
moment hi hagi una explosió que no arriba mai amb altres ritmes cada cop són més frenètics i amb 
més malestar. El vent fusta va fent la melodia que consisteix en blanques ascendents i descendents 
tocant en dissonància entre elles. En altres temes en canvi trobem que es repeteix en la seva majoria 
sense variar i sense afegir nous instruments, simplement varia les notes amb accidents com becaires 
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i sostinguts. És un ritme frenètic però controlat al mateix temps, té moltes dissonàncies col·locades 
amb molta precisió per tal que sigui un cue incòmode i provoqui mal estar, aconsegueix així sons 
molt tensos. 

Detach: No és gaire agradable d’escoltar ja que està ple de dissonàncies per la part de Cooper que 
comença a vagar per l’espai representant les seves pors però a mesura que avança cap al cinquè 
minut es es calma i sonen els aguts de vent fusta i metall. Han desaparegut les dissonàncies i la 
música torna a acompanyar el paisatge en comptes de les accions dels personatges. Acaba amb un 
decrescendo molt gradual. 

BLADE RUNNER 2049
2049: S’ha de parar atenció als acords 2 i 3 5 i 6 els quals s’intercalen un perfecte i l’altre dissonant 
per posar-te en tensió i d’humor per les imatges que es veuran a continuació. No és un patró 
harmònic però si que t’aporta una mica d’informació. És un tema que crea tensió i mal estar, canvia 
de tonalitat amb harmonia dissonant amb l’ajuda del to Shepard molt agut, però el piano ho suavitza 
tot creant una melodia més agradable i tranquil·la. 

Wallace: Té alteracions que provoquen dissonàncies al llarg del tema ja que representen als 
antagonistes. 

Mesa: Compost en Do major (armadura natural) i a 84 beats per minut. El piano entra fent terceres 
la segona de les quals és dissonant. Els instruments sintetitzats en crescendo però en segon pla. El 
piano fa notes intraquil·les i sospitoses, representa també la soledat i el mal estar. 

Furnface: Els violins toquen rodones dissonants però són els baixos els que tenen el protagonisme 
abans que recordi el seu passat. Els violins lideren interpretant notes rodones allargades que 
harmonitzen amb notes dissonants dels clarinets que es resolen amb glissandos descendents que 
acaben per ser melodies lentes amb atacs baixos del vent metall. Diferents melodies que es barregen 
entre elles. Els intervals consten de 4 notes que formes dos grups la primera nota s’aparella amb la 
tercera i la segona amb la quarta. Per parelles sonen ben harmonitzades però a l’ajuntar-les totes 
sona una petita dissonància però no es necessita més per posar a l’espectador en estat d’alerta.

15. INICI DE COMPÀS MARCAT:

Quan la percussió o altres instruments marquen amb cops secs o amb un tipus de percussió diferent 
l’inici de cada compàs per aportar sensació de marxa o de pressa i estrés. Es marca l’inici de cada 
compàs amb diversos instruments tot i que es sol fer amb la percussió per aportar densitat a la 
música. El podem trobar en The Lion King, The Da Vinci Code, Sherlock Holmes, The Dark Knight: 
Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
The Circle Of Life: La suau percussió marca l’inici de cada compàs però també les petjades dels 
animals.
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I Just Can’t Wait To Be King: La percussió va fent els mateixos ritmes, marcant cada compàs mentre 
la flauta fa la melodia amb corxeres tocant forte i també la trobem els compassos marcats molt 
presents quan el Simba comença a cantar. 

Hyenas At The Pride Land / Our Little Secret: El violoncel segueix en staccato i percussió que 
marca cada compàs.- Silenci de corxera instruments en caiguda en picat s’aproxima perill 

Be Prepared: És una tonada en marxa militar que marca el compàs de cada cançó mentre també 
interpreta el pas de les hienes.

As Good As Dead: És una melodia menor amb l’instrument de Mufasa i cordes marquen l’inici del 
compàs convertint la melodia en casi una marxa militar. 

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I Martius: El piano dóna entrada a cada frase a l’inici de cada compàs (en comptes de 
la percussió) i silenci on només queda el baix per tornar a començar amb el piano. Silas informa al 
mestre el que ha passat. 

Fructus Gravis: És una melodia en to menor i misteriosa. Arpegis de piano amb cellos que marquen 
l’inici de cada compàs, les flautes i violins aporten mal estar i tensió. 

SHERLOCK HOLMES
My Mind Rebels At Stagnation: A la presó el piano fa notes negres picades a l’inici de cada compàs 
mentre el cello i el contrabaix omplen l’espai amb glissandos descendents. 

INCEPTION
Mombasa: Entra la secció de corda fregada (sempre orgànica) amb una percussió que va variant el 
ritme però sempre marcant l’inici de compàs. 

THE DARK KNIGHT RISES
Rise: Els cellos comencen a tocar semicorxeres en staccato i entra la percussió marcant el ritme a 
l’inici de cada compàs. 

INTERSTELLAR
Do Not Go Gentle Into That Good Night: Els greu va marcant l’inici de cada compàs de les notes 
llargues. 

The Wormhole: El contrabaix i el piano marquen l’entrada de cada compàs i les fuses no paren, ha 
entrat tota l’orquestra. 
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BLADE RUNNER 2049
Flight To LAPD: És un crescendo constant com si fossin fuets que marquen el compàs. Els ritmes 
de la percussió són casi tribals amb un timbal que marca l’inici de cada compàs.

16. SUITE:

Els instruments solistes són molt habituals en les seves bandes sonores ja que solen representar a un 
personatge, localització o accions. En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, 
The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark 
Knight: Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
Els instruments que destaquen en el conjunt d’aquesta banda sonora són els baixos pesats que 
defineixen tota la banda sonora amb les flautes, tan tradicionals com ètniques africanes, oboès i 
clarinets per una part. Per l’altra la percussió molt present en tots els temes ja que representa als 
animals i als seus moviments. També es troba un gran ús de vent metall quan es vol remarcar les 
accions heroiques dels personatges en moments determinats però també se'ls pot escoltar en 
moments de tristesa i destrucció. La flauta de pan però és la que té un major protagonisme en aquest 
film.
En conclusió passió pels vent fusta i les percussions.

GLADIATOR
En aquest film trobem també instruments ètnics ja que la banda sonora es va compondre a través de 
leitmotifs i de les zones geogràfiques per les que es mouen els personatges. L’instrument solista és la 
guitarra espanyola que representa a Maximus, seguit del duduk un instrument ètnic d’Albània que 
representa el Marroc i per últim l’orquestra simfònica en si que representa Roma. Es pot escoltar el 
corn francès cada cop que el protagonista guanya una lluita juntament amb la percussió elèctrica 
que amb l’ètnica representen les lluites en sí, mentre que la cantant Lisa Gerrard s’escolta quan es 
tracta de temes que tenen a veure amb la mort. És una banda sonora que es divideix en dues 
seccions, la dels vius, la vida de Roma que a la seva vegada es subdivideix entre Roma civilitzada i 
les salvatjades necessàries per poder-la construir amb una variació ètnica d’instruments que 
representa als esclaus que són d’altres països. Els protagonistes en aquest film són la veu femenina 
de Lisa Gerrard i les percussions ètniques.  Flauta travessera com a instrument que augura la mort 

THE DA VINCI CODE
Els instruments solistes principals que es poden identificar en aquesta banda sonora són per 
començar l’orquestra i el cor massiu que en general creen la sensació d’estar en una missa. 
Concretament es pot destacar la corda, els vent metall i vent fusta que sembla que juguin a fet i 
amagar, a preguntar-se i a respondre’s, seguit del cor que un cop més és interpretat per Lisa Gerrard 
(el qual sona en moments de terror), la flauta travessera per indicar que les coses van malament i per 
últim el piano acompanyat d’orgue. 
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THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
L’instrument principal d’aquesta banda sonora és el violoncel acompanyat dels altres instruments 
del grup de cordes fregades ja que representen al personatge principal de la saga Jack Sparrow.
L’altre instrument que caracteritza la banda sonora és la caixa de música i l’orgue que representen al 
personatge antagonista Davy Jones. L’ús de la caixa de música va ser molt innovador ja que en 
poques bandes sonores s’ha posat en pràctica a part d’aquesta i de The Da Vinci Code. 
També tenen molta importància les percussions, tant la simfònica com l’ètnica a través de la qual 
s’identifica la tribu caníbal de l’illa Pelagostos. Per últim l’orquestra en sí que recolza al violoncel i 
li contesta a totes les preguntes que fa. 

SHERLOCK HOLMES
Sobretot sonen instruments típics de la música romanesa tradicional i popular. L’instrument 
principal és el violí, el qual en la majoria dels temes surt grinyolant i en les escenes es mostra 
diverses vegades a Sherlock amb un violí a les mans. El banjo té una gran presència fent ritmes 
europeus de l’est amb el piano que va repetint la mateixa línia melòdica amb petites variants al llarg 
dels temes de la banda sonora, com a anècdota, Hans va trencar el piano perquè sonés exactament 
com ell volia representant a la perfecció la personalitat del personatge principal. També s’utilitza el 
violoncel, el vent metall, l’acordeó, l’arpa, el sintetitzador, la percussió, el cimbalom i l’experibass 
(un contrabaix modificat). 

INCEPTION
L’instrument principal és el trombó que toca la cançó de Non, Je Ne Regrette Rien i la guitarra 
elèctrica que va interpretant el motiu de quatre notes al llarg de tota la pel·lícula. També fa ús d’una 
hiperorquestra ja que representa una hiperrealitat. Els sintetitzadors també juguen un paper 
fonamental en la música que acompanya al film per tal de diferenciar els somnis de la realitat. 
Bàsicament els instruments utilitzats són artificials imitant als orgànics acompanyats de trombons, 
tubes, corns francesos, guitarres elèctriques i diversos sintetitzadors. En conclusió els solistes de la 
banda sonora són els instruments de la família del vent metall i la guitarra elèctrica.

THE DARK KNIGHT RISES
El vent metall és el protagonista d’aquesta banda sonora juntament amb el violoncel i vent fusta el 
qual representa el perill un cop més. Com en el cas d’Inception és molt editada i elèctrica amb 
percussió militar i càntics àrabs. Els baixos també tenen una importància remarcable ja que 
representen a l’antagonista. Per això  Blade Runner 2049 és molt semblant a aquesta banda sonora 
per l’ús massiu del sintetitzador. 

INTERSTELLAR
Els instruments solistes són l’orgue, el piano i la flauta travessera. L’orgue es troba en tots els cues 
aportant majestuositat i solemnitat a les escenes que acompanya, també es va triar perquè és un 
instrument que igual que l’ésser humà necessita respirar i aportar el toc religiós i del més enllà, és 
per això que també el trobem a The Da Vinci Code el piano sol fer el mateix que l’orgue en forma 
de canon o contestant a les preguntes que aquesta formula. La flauta en canvi representa la infantesa 
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com en el cas de The Lion King i els perills que esperen als personatges principals, el sintetitzador 
també el trobem present en casi tots els temes aportant un toc futurista. El silenci tamé té una part 
molt important en aquesta pel·lícula. L’instrument que més destaca i el més important és l’orgue, 
que el sistema respiratori dels humans per tal d’emetre so i és per això que el director del film i 
Hans van decidir experimentar amb ella. També utilitza l’orgue com a element religiós, del més 
enllà, per descriure alguna cosa que és més gran que nosaltres i per representar l’amor patern que 
sent Cooper per la seva filla i la grandiositat de la raça humana. 

BLADE RUNNER 2049
La banda sonora es basa en quatre notes tocades amb piano (és la mateixa tècnica que als films 
Interstellar  i Inception) que es repeteixen lentament. El corn francès també és important dins de 
molts cues però el que més destaca són els sintetitzadors, sobretot el Yamaha Cs80  dels anys 70 
que és el mateix que va fer servir Vangelis al primer film de Blade Runner. És una banda sonora 
molt artificial. Es pot escoltar per sobre dels altres la família de les cordes i cants gregorians del cor. 
En conclusió és un so electrònic distòpic amb silencis per aportar tensió i drama.

17. SECCIONS / APARTATS:

Tots els temes de totes les bandes sonores presenten seccions. Els cues individuals de les bandes 
sonores, es troben dividides per seccions dins d’elles mateixes per diversos motius els quals 
representen o estan associats a diversos aspectes de la narrativa del film. Es marca l’inici de cada 
compàs amb diversos instruments tot i que es sol fer amb la percussió per aportar densitat a la 
música. Podem trobar seccions dins dels temes i en la banda sonora de The Lion King, Gladiator, 
The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean:The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, 
Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Blade Runner 2049. Els diferents apartats es 
divideixen per lletres.

THE LION KING
En aquesta banda sonora les seccions o diferents parts es marquen en cada tema amb l’aparició de 
nous personatges i els seus respectius leitmotifs. 

GLADIATOR
The Wheat: Es troben dos tipus de sons en el tema, el terrenal i el de la vida del més enllà a partir 
del somni que més endavant es veu que és una profecia. És Lisa Gerrard la cantant soprano que et 
porta al món del més enllà de la mort amb la seva veu espiritual i profunda mentre Maximus toca el 
blat. 

The Battle: Es divideix en dues seccions; la primera representa als herois que són interpretats amb 
sons heroics i de suspens amb vent metall i cordes i els germans amb sons fatídics i vent fusta. 
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The Might Of Rome (Rome Prepares For The Games): La percussió i la bateria toquen el que seria 
el tema sota influència wagneriana representant la civilització romana amb marcats crescendos 
mentre que la segona secció es toca el tema en qüestió en la seva totalitat orquestral. 

Slaves To Rome: Inicia amb ritmes animats interpretats per corda fregada. El tema A el podem 
escoltar primer amb violoncels i després per violins i flautes. El tema B és protagonitzat per vents 
metall que s’uneixen al tema A fent una melodia diferent (C) marcada per la percussió que porta la 
pulsació. Dins la secció C entra tota l’orquestra fent notes mantingudes amb pedal fent crescendos i 
decrescendos al ritme de les imatges fins que entren les dissonàncies per tal que vegis que tot i que 
es presenta una Roma civilitzada els gladiadors s’hauran d’enfrontar a la Roma sanguinària de 
Commodus.

Barbarian Horde: És un tema que està dividit per diferents seccions; dues de les quals són 
variacions de Earth, i una altre és una variació de Homecoming. Tres quartes parts són danses 
mentre lluiten els uns contra els altres seguint els vals de Wagner amb els tempos adaptats. És un 
tema molt semblant al de Jack Sparrow de The Pirates Of The Caribbean, ja que tenen les mateixes 
influències.

THE DA VINCI CODE:
Dies Mercurii I Martius: És un tema que està dividit en dues parts, la primera presenta a Sophie 
Saunière i la segona sona durant la confrontació final. Comença a escoltar-se quan mor Saunière.

Malleus Maleficarum: A la segona part la música es torna més lírica, presentant diverses melodies 
(és el tema de Sophie). En les segones parts s’intensifica el cor, recorda a Injection de MI:2. Explica 
el que fa Mary i el seu embaràs. Són poques notes repetides amb guitarra elèctrica i clàssica, cor i 
arpa. Al clímax s’hi arriba quan entren els violins i la percussió i, amb el solista del cor. 

Daniel’s 9th Cipher: La segona part destaca més per la seva espiritualitat i contenció amb el 
protagonisme de les cordes i els cors que no pas la primera que és més tranquil·la. 

Poisoned Chalice: És la segona part de la suite del film. Quan Silas lluita amb pistoles contra la 
policia. És molt contundent mentre que la primera part forma part d’una variant més calmada.

Rose Of Arimathea: Es divideix en dues parts: La primera part Silas es troba davant de l’església de 
Saint-Sulpice acompanyat per música religiosa, com si els greus fossin pulsacions mentre Silas 
recorda el seu passat. Entren violins i flautes fent negre lligada a corxeres molt piano generant 
misteri i tensió mentre llegeix la bíblia. Els cellos et porten dins del malson de Silas. La música 
canvia totalment quan surt del cotxe i s’escolten cants religiosos acompanyats de violins i flautes 
que fan les rodones que et posen en tensió.
La segona part són tots els moments que Sophie passa amb el seu avi, records interpretat per flautes 
i violins i altres que fan de base orquestral mentre el piano fa de solista. El piano es mou per 
l’escala de Do i se li uneix el violí. Molt quiet es manté sense perdre intensitat, trist i melancòlic 
sincronitzat amb el tema de la mort de Saunière acaba amb fade out.
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THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: El tema comença amb el violoncel amb el tempo moderadament lent i es torna a 
repetir per segona vegada aquest cop amb violins i vent metall. Acaba el primer tema i comença el 
tema B liderat per vent metall i tocat en un beat per minut més ràpid que l’anterior. Torna el cello a 
fer la primera part i ja s’hi suma l’orquestra.

The Kraken: És una peça que està formada per tres d’altres diferents: el tema de The Flying 
Dutchmann, Toccata and fugue i Davy Jones. Comença molt piano amb cordes greus i vents metall 
tocant amb els quals comencen els crescendos fins arribar a fortississimo. Entre mig podem escoltar 
un solo d’orgue representant l’amor de la bèstia de Davy Jones.
La segona part del cue es pot escoltar quan destrueix el vaixell de la guàrdia anglesa i la Perla 
Negra, és més explosiva que la primera, ja que té dotze semicorxeres a cada barra. És un nou ritme 
amb cordes ràpides, guitarra elèctrica i corns. 

Davy Jones: Té dues parts, la primera dolça i lenta amb la caixa de música i la segona frenètica i 
enfadada amb tota l’orquestra canviant de tonalitat. 

I’ve Got My Eye On You: Consta de tantes seccions com personatges que es mostren en pantalla ja 
que es fusionen els leitmotifs de cadascú. 

Dinner Is Served: Comença amb un tema tribal de la tribu caníbal representada per vent metall i 
cants tribals amb percussió ètnica que canvia per percussió tradicional amb orquestra simfònica 
quan es mostra la tripulació la qual deriva a un vals còmic que acompanya la narrativa còmica del 
film fins que s’enfoca la Perla Negra que sona percussió i vent metall però tradicionals. Quan Jack 
escapa l’acompanya la percussió tribal (música diegètica) fins que es queda sol que és quan entra el 
seu tema. És una escena còmica i igual que la música que l’acompanya amb diverses seccions que 
treu la tensió del fet que tots els pirates estan arriscant la vida. Acaba amb el tema de Jack Sparrow 
escapant

Wheel Of Fortune: Dividida en diverses seccions tantes com personatges es mostren en escena.
a) Jack Sparrow.
b) Norrington, Will i Jack.
c) Norrington i Will.
d) Pintel i Raggetti.
e) Raggetti, Pintel i Elizabeth.
f) Tripulació de Davy Jones.
g) Elizabth Swann.
h) Tots els personatges junts.

SHERLOCK HOLMES
Never Woke Up In Handcuffs Before: Té dues parts; la primera agitanada que s’adapta molt bé al 
que es veu en escena i la segona és la part irlandesa que sona cada cop que hi ha una lluita després 
de la qual torna a començar el tema principal. 
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My Mind Rebels At Stagnation: La primera meitat és la variació del tema de Sherlock Holmes. 
Aquesta primera part conté la línia melòdica principal del tema amb el leitmotif de Sherlock 
Holmes però amb petites variacions. La segona part sona quan Sherlock parla amb Lord Blackwood 
abans que el pengin quan el pengen l’escena està protagonitzada per un solo de violí. La segona part 
arriba al clímax quan pengen a Lord Blackwood en Do menor canviant de tonalitat.

Marital Sabotage: La primera meitat és el tema de Sherlock Holmes. Els tambors toquen a un beat 
per minut accelerat per tal de poder acompanyar el ritme de les imatges que es mostren en escena 
que amb la introducció del patró rítmic de dues pulsacions que interpreta el tic tac d’un rellotge 
acaba d’augmentar la intensitat mentre que la segona acaba de manera més suau. 

THE DARK KNIGHT RISES
The Fire Rises: Torna a explotar tota l’orquestra amb l’ajuda de sintetitzadors i vent metalls. Canvia 
totalment de tema i ara és més piano. La percussió segueix al seu ritme i acaba en sec. Quan apareix 
Batman la música canvia, entra la percussió i els cellos acompanyats per flautes travesseres 
interpretant un tema heroic. L’última secció és quan surt Bane. La música para de sonar i passen a 
sonar efectes sonors i després entra la corda fregada molt greu amb la percussió. Torna a començar 
quan Batman va a salvar a l’inspector Blake i de seguida comencen a sonar violins cada cop més 
ràpid.

INTERSTELLAR
Dreaming Of The Crash: Té dues seccions marcades per l’orgue, ja que en la primera toca notes 
suaus fent sempre el mateix ritme i en la segona part es torna frenètica i molesta a la oïda gràcies a 
les dinàmiques i a les semicorxeres tant ràpides. 

Cornfield Chase: El tema consta de tres parts A, B i C. Comença amb l’A en Mi menor en un 
registre agut mentre que la part B del cue ascendeix progressivament i la C és el resultat de la 
barreja de les dues anteriors. Els temes A, B i C es van repetint de manera molt semblant al tema 
principal de la banda sonora. Fins que els tres temes sonen a la vegada gràcies als diferents 
instruments.

Day One: Els clarinets acompanyen en segon pla la melodia principal interpretada per piano, viola i 
violoncel. La melodia comença es desperta quan el doctor diu “will die” començant a tocar ràpida i 
frenèticament a través de flautes i clarinets mentre el piano fa la part A deixant a la part B com un so 
casi imperceptible. Entra l’orgue donant vida al tema C fruit de la dansa entre A i B. El piano torna 
a tocar la A i l’orgue substitueix a les flautes i als clarinets i interpreta la B mentre els altres passen a 
fer notes llargues i el violoncel acompanya al piano. És una peça amb molt de contrast. 

Message From Home: Fent terceres ascendents i descendents amb piano sense sintetitzador amb 
pedal i torna la melodia A. Dóna llum a la peça mentre oboé i flauta entren fent corxeres interpretant 
el tema C quan parlen d’arreglar la situació però el piano manté el protagonisme. B i C fan més viva 
la melodia i provoquen la sensació que avança més ràpid.
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A Place Among The Stars (Afraid Of Time): És un tema simple compost de dues parts, la primera 
liderada pel piano i la segona per la flauta travessera. La segona part comença amb el piano fent 
negres amb la flauta mantenint nota per dalt acabant amb fade out quan l’orgue la substitueix fent 
semicorxeres de dues notes. El piano toca les terceres del motiu principal del film i poc a poc va 
agafant ritme a mesura que els va tocant més seguits. Una mica més de la meitat del tema arriba un 
canvi radical, els vent fusta substitueixen l’orgue que a la seva vegada comença a tocar al mateix 
nivell que el piano fent el segon motiu principal (Stay) i el piano torna a les negres.

Coward: És una continuació variada de la línia melòdica principal que hem escoltat des que aterren 
al primer planeta, però en aquesta peça evoluciona i torna enrere en diferents seccions i utilitzant 
diferents instruments per línia melòdica.

BLADE RUNNER 2049
Rain: És una melodia molt suau i maca durant la primera part. Comença amb un fade in molt lent 
amb instruments sintetitzats però agradables mentre que la segona part sona més llunyana 
representant la relació llunyana de la realitat.

Hijack: La primera part és fosca i angoixant però també és ambiental, electrònica i estrident (en 
alguns moments). La intensitat augmenta cap a la mitja part de manera molt ben aconseguida. Les 
melodies que acompanyen són ambientals però es fonen molt bé amb el conjunt i amb la narrativa 
de l’escena.

Her Eyes Were Green: És un tema serè però amb tensió, es calma al final sense deixar de ser molt 
dramàtica. Després de la primera part entra el cor i el conjunt cada cop és més fosc i misteriós. Amb 
un cop de percussió juntament amb campanes i  cor crea un sobresalt que ressalta la tensió que hi ha 
entre els personatges. Al final aconsegueix transmetre molta força i intensitat, les melodies de fons 
són tan ambientals que semblen efectes sonors, el resultat és una melodia inquietant i intensa molt 
ben harmonitzada.

Sea Wall: Comença amb un conjunt de percussió que crea un ambient fosc i contundent. El clímax 
és intens i electrònic. Al final es torna formal, i maca sense deixar de ser dramàtica amb un estil 
devastador

18. TEMES PRINCIPALS:

Els temes principals són aquells més reconeguts de la banda sonora i que solen compondre la suite. 
En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: 
The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Blade 
Runner 2049. Aquests temes tenen les seves variacions I alguna banda sonora pot tenir més d’un 
tema principal com és el cas de Gladiator.
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THE LION KING
En aquesta banda sonora el tema principal és el rèquiem a Mufasa que Hans Zimmer va dedicar al 
seu pare ja que també es va morir quan el compositor alemany era molt jove. El podem escoltar a 
casi tots els temes però on més protagonisme té és a Kings Of The Past quan Mufasa retorna la 
força de voluntat i identitat a Simba. Composta en La menor a 122 beats per minut.

GLADIATOR
Com Hans Zimmer va dir en una entrevista aquest film no té tema principal, sinó que tots ho són. 
Però el tema de The Wheat i Now We Are Free potser són els més famosos i els que han tingut més 
ressò gràcies en part a la magnífica veu de Lisa Gerrard. Aquesta banda sonora no té un tema 
principal en part perquè tots els temes fan referència a alguna cosa, personatge, idea, acció, 
localització… tot això és important al llarg de la història. És per això que realment no en té cap i en 
té molts a la vegada. 

THE DA VINCI CODE
El tema principal d’aquesta pel·lícula és Chevaliers Du Sangreal.  És el penúltim tema que sona al 
film i es considera també suite principal i és el que es toca durant els concerts amb alguna variació 
per Tina Guo. És un tema liderat per violoncels i sona cap al final del film com ja s’ha comentat. És 
un final feliç i majestuós compost sobre un motiu de cordes. És el tema que sona quan per fi es 
trobar la localització del Real, és a dir, sona quan la missió acaba. Completa l’argument del film. 
Està compost en compàs 4/4 en Fa major (Si bemoll a l’armadura). Lluita entre cordes amb un 
scherzo on l’agitato de violoncels, contrabaixos i violes arropats per grans percussions les quals 
intensifiques l’efecte dinàmic de la música. És el tema de recerca a través d’un adagio progressiu 
orquestral. Cor juntament amb cordes creatives per desxifrar el codi. Interpretat per cordes 
magnífiques, cor, sintetitzadors i vent metall. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Ens trobem amb una banda sonora que realment té més d’un tema principal, té Jack Sparrow i He’s 
A Pirate però que aquest és del primer film de la saga. El tema que representa a Jack Sparrow és un 
cue que el podrem escoltar al llarg del film, normalment infiltrat dins d’altres temes, ja que sona 
cada cop que surt, que té una idea, quan porta la idea a l’acció i quan li surten bé les coses de 
miracle o parlen d’ell. El primer cop que el podem escoltar és quan han arrestat a Elizabeth i a Will 
per culpa de Sparrow, a partir d’aquest moment el leitmotif l’acompanyarà al llarg de tot el film. Té 
moltes variacions, la més típica és la que surten cellos i violins. És com un vals, lent amb un 
violoncel juganer compost en compàs 3/4. Creix a mesura que els violins entren a la cançó fent de 
suport al patró rítmic sobre el qual es basa la cançó i torna el tema juganer del violoncel com el del 
primer film. Acaba amb tota l’orquestra acompanyant i responent als cellos. Compost en La menor 
(armadura natural) en 183 beats per minut. Destaca pel solo de violoncel que crea el tema principal 
de la banda sonora de tota la saga acompanyat d’altres violoncels fins que arriben els violins amb 
semicorxeres en segon pla i es repeteix el tema afegint instruments i nous ritmes i frases. Compost 
també en Fa major (Si bemoll a l’armadura) a 92 beats per minut canvia de tonalitat i de tempo. És 
un tema breu que gaudeix de moltes variacions les quals depenent de amb qui estigui compartint 
escena, la localització o l’acció que s’està desenvolupant. Comença molt lentament amb vent metall 
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i corda fregada (inicialment per cellos i més tard acompanyat de violins). Es posa en pràctica un 
dels trets més característics del compositor que és repetir la mateixa melodia i en cada repetició 
sumar-hi instruments. Quan augmenta en to, intensitat i volum vol dir que que Jack està enmig 
d’una peripècia, afirmant la teoria que la música acompanya la situació, la localització i els 
personatges que rodegen a Jack. Quan s’uneix tota l’orquestra normalment és perquè els tres 
protagonistes comparteixen escena i escapen de la situació que ha provocat el Jack Sparrow, sol 
anar acompanyat del cor. El cue acaba tal i com comença amb el violoncel fent la melodia principal 
secundat per l’orquestra i amb els violins de fons per després tornar a tocar el clímax amb tota 
l’orquestra i acabar en sec. 

SHERLOCK HOLMES
És el tema que obre la banda sonora i el principal del film: Discombobulate. Es pot escoltar abans 
que comencin el film durant els crèdits inicials. Aquest tema més endavant es desenvolupa en un 
que es diu My Mind Rebels At Stagnation, ja que aquest tema és pels dos protagonistes mentre que 
el segon va més dirigit a Sherlock Holmes. 

Variants: My Mind Rebels At Stagnation, Panic, Shear Bloody Panic, Psychological Recovery, 
Catatonic. Composta en compàs 4/4 en Re menor (Si bemoll a l’armadura) i en Sol Major (Fa 
sostingut a l’armadura) a 142 beats per minut. Té un patró cromàtic que juntament amb el to i el 
tempo canvia enmig del tema. Tècnica per mostrar als espectadors les dues personalitats de 
Sherlock Holmes, per una part la professional i per l’altra la infantil. Aconsegueix un so ètnic molt 
característic igual que el personatge al qual representa (Sherlock). S’introdueix molt bé en escena i 
amb els efectes sonors, acaba amb dos cops de percussió. Recorda a un vals amb un baix que té el 
mateix estil que un vals alberti, (greu agut, greu agut). El cromatisme d’aquest cue desestabilitza a 
l’espectador i aporta un toc de professionalitat però a la vegada és infantil. Comença en 4/4 però 
més tard passa a 2/4 (el doble de velocitat) per aportar drama i suspens. Va d’adagio a presto. 
Durant els moments de suspens afegeix capes de tons juxtaposats amb escassetat per crear una 
dinàmica més profunda, afegeix també intervals dissonants per a crear sensació de misteri barrejant 
els instruments acústics i les cordes orquestrals, fusiona dues culturals musicals. Es podria dir que 
és burlesc. Dulcimer, cimbalom, honky tonk, piano, guitarra, percussió i sintetitzador. 

INCEPTION
El tema principal d’Inception és Time compost en Sol Major (Fa, Do, Sol sostinguts a l’armadura). 
Evoca un sentiment de vida, quan Cobb i Saito es desperten a l’avió. Final feliç a un nus complicat i 
ple de tensions. Cobb ha aconseguit finalitzar la missió amb èxit. Representa un home que torna a 
casa amb el seus fills després d’acabar una missió molt llarga. El corn representa la victòria final del 
protagonista. Al final fa girar la baldufa i queda el piano sol, tocant notes individuals. Comença 
molt simple i acaba per ser una peça colossal tot i no tenir informació musical addicional, per passar 
d’un tema a un altre. En conclusió tenim aquests quatre acords: La menor - Mi menor - Sol Major - 
Re Major. El canvi de menor a major ajuda a aportar un sentiment de qualitat tonal i de resolució. 
Aquests acords es repeteixen tretze vegades acumulant nous instruments en cada repetició 
(Passacaglia) i noves textures però sense variar mai l’organització tonal. Comença amb un piano 
que toca els acords com si es tractés d’un ritme palpitant com si algú l’hagués de cantar durant vuit 
acords. L’harmonia que senyala el leitmotif és un conjunt de quatre acords diatònics progressius, els 
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quals es realitzen a partir de patrons d’intervals linears regulars els quals acaben en Re menor. 
Construïda a partir de la repetició i acumulació i intensificació de petits motius rítmics iàmbics, les 
reiteracions les podem escoltar amb crescendos. Interpretat per Piano, corns, violoncels, vent 
metall, percussió 

THE DARK KNIGHT RISES
El tema principal de The Dark Knight Rises és Rises. La música acompanya la última escena, quan 
Batman vola cap al mar fins a Blake sortint de la cova. Aquest cue sona també quan el comissari és 
a l’hospital, l’atmosfera musical canvia radicalment, el que sonava al principi segueix però en tercer 
pla i molt piano mentre que ara les flautes i els violins sintetitzats fan de protagonismes mantenint 
rodones i quan Bruce Wayne es converteix en Batman un altre cop, és Alfred qui diu el títol del 
tema. Composta en 95 BPM i en Re menor (Si bemoll a l’armadura). Comença amb percussió 
seguida ràpidament de cordes i vent metall. Melodia ràpida que de seguida decreix el volum per 
canviar de ritme i to. Ara tornem a escoltar les corxeres i entra la veu aguda s’una soprano els aguts 
de la qual són editats. És molt breu torna cap a un silenci per cedir el protagonisme a les cordes, la 
veu de la soprano juga a amb la base orquestral apareixent i desapareixent de manera molt subtil 
aprofitant els crescendos i decrescendos que interpreta l’orquestra. Els greus són calmats i no 
aporten una sensació de suspens, més aviat de calma no duren gaire ja que els violoncels apareixen i 
prenen el protagonisme tocant una melodia calmada i lligada amb l’ajuda de vent fusta i violins. 
Crescendo suau i llarg. Violins i flautes lideren el tema, recorda el mar i a l’horitzó, anem sentint 
temes resolutius. Es reincorporen les semicorxeres que tants cops s’han escoltat al llarg del film de 
manera esperançadora aquesta vegada, recorda en certs moments a sagues anteriors com la The 
Pirates Of The Caribbean amb part de cordes fent melodia ràpida i l’altra part tranquil·la, sense 
pressa que lliga i aporta continuïtat mentre la primera aporta moviment. Entra percussió i el cor 
masculí. Ara té marxa militar. Acaba en sec i els aguts es queden sols fent un fade out. Música 
editada electrònicament protagonitzada per la bateria i la guitarra elèctrica, acompanyada de vent 
metall i contrabaix sintetitzats fent blanques mentre els violins fan semicorxeres. 

INTERSTELLAR
El tema principal és Day One. Murph i Cooper han arribat a la nau de la NASA i Dr. Brand explica 
a Cooper en què consisteix la missió mentre s’introdueix la línia melòdica principal, es repeteix el 
Mi en el piano mentre una altre tema va sonant per sobre aportant moviment. L’orgue toca la 
melodia que representa la família mentre altres instruments es van integrant en el cue a través de la 
passacaglia. La distància que hi ha entre Murph i Cooper és representada a través de la música 
tocant un a setena per sobre del baix sobre la dominant tocada amb pedal produint una llarga 
sensació de resolució. Amor i dolor és el que representa aquesta peça que acompanya una de les 
escenes més dures del film. Parla del compromís del pare amb la filla a través de la juxtaposició de 
major sobre menor. Comença amb tonalitat major representant l’amor en què es basa la relació i és 
seguit d’una tonalitat menor pel ressentiment del pare perquè la filla sent que l’està abandonant. És 
el cor del film, escrit sobre la carta que Nolan va entregar a Zimmer. El piano va seguit de l’orgue 
interpretant una peça melancòlica. Compost en La menor (armadura natural) a 100 pulsacions per 
minut. Molt calmat, el piano toca a ritme ràpid però sense ser frenètic (vivace). La secció de cordes 
que casi sona en segon pla mentre flautes i oboès toquen amb ritme ràpid però piano en primer pla i 
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arriba l’orgue també molt suau. El crescendo de violí és casi imperceptible i paren les flautes 
deixant pas al contrabaix, a la trompeta i al corn francés fent terceres. Canvia i ara l’orgue té la 
melodia amb les flautes que fan les octaves en un crescendo que cada cop és més intens. 

BLADE RUNNER 2049
El tema principal seria el d’amor, Joi, però també si es segueix amb Blade Runner (l’original) seria 
Tears In The Rain. És el tema d’amor del film entre Joi i el protagonista tot i que no és real. La 
música segueix el ritme de la passió durant l’escena de sexe amb la prostituta i Joi amb crescendos i 
decrescendos quan es desperta. Sentim un cop de percussió i es canvia d’escena. Es presenta a la 
Joi, quan torna a sonar la música aquest cop és acompanyada amb batecs del cor. De fons es pot 
escoltar el tema de Wallace. Apareix en dos moments claus del film, quan ell li dona el projector 
portàtil i quan ella s’ajunta amb la prostituta. Escala major molt simple i amb poques notes. 
Composta en Do major (armadura natural) a 69 beats per minut. Entra el piano fent les mateixes 
quatres notes que caracteritzen la banda sonora. És suau però a l’estar tan saturat molesta. Trenca la 
dinàmica dels temes anteriors ja que té harmonia. Els aguts (sintetitzats) fan una nota llarga de fons 
resolutiva i estructurada amb un to Shepard de base. En el clímax apareix un crescendo de vent 
metal, però no hi acaba d’arribar del tot, el sexe amb el Joi és irreal per tant no acaba d’arribar al 
clímax, casi que no té intensitat però si que té molta força. Acaba en fade out de manera delicada. 
Flauta travessera, piano, sintetitzador i percussió.  Al contrari d’altres temes és orgànic ja que tracta 
l’amor.

19. MOTIUS CURTS:

Molts dels temes consten de motius o frases curtes que es van repetint al llarg del cue i que ajuden a 
l’associació dels espectadors. Solen estar formats per entre 4 i 6 notes tocades per un sol instrument. 
Els motius curts serveixen per ajudar en les associacions i per recordar informació. En podem trobar 
a The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, 
Inception, Interstellar, Blade Runner 2049

THE DA VINCI CODE
El primer motiu curt que trobem és el de la Sophie que es troba dins del tema Dies Mercurii I 
Martius interpretat per piano al qual amb les capes per repetició s’hi van unint més instruments. Són 
notes de piano per la mateixa escala que es repeteixen primer amb piano sol, després amb 
l’acompanyament d’un instrument de vent fusta i a la tercera comencen a entrar les variacions.  La 
podem escoltar mentre Sophie parla del seu avi mort davant del seu cadàver. Quan sonen les 
corxeres i semicorxeres ascendents podem trobar el motiu que sona cada cop que hi ha terror amb 
ritmes ràpids fins que arriben a l’explosió orquestral. És un tema pastoral amb una melodia 
misteriosa. 
Ad Arcana: Té un tema minimalista que comença amb piano representant a Sophie i Silas que dura 
fins que s’hi uneix l’orquestra. Les frases que es repeteixen es van reiterant amb un estil 
minimalista. 
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Rose Of Arimathea: Al final del tema es pot escoltar el piano tocant el motiu primer amb caixa de 
música i piano i en cada repetició podem notar l’aparició de nous instruments fins arribar a tocar el 
mateix motiu amb tot el conjunt orquestral. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN:  THE DEAD MAN’S CHEST
El motiu curt principal que sona és el del tema de Jack Sparrow, després del qual el podem escoltar 
al llarg del film i de totes les sagues interpretat primer per violoncel, seguit de violí i per últim per 
tota l’orquestra. Un altre motiu curt que es pot escoltar és el que sona amb vent metall cada cop que 
surt algun membre de Port Royal o els seus vaixells en tonalitat menor composta a través de corxera 
punt i semicorxera. També s’escolta de manera molt freqüent els primers compassos del tema de 
Davy Jones, que consta de poques notes totes en l’escala de La cada cop que surt en pantalla ell o 
Tia Dalma interpretat la majoria de cops amb la caixeta de música de manera íntima i personal. La 
tornada del tema del primer film Medallion Calls també es pot escoltar sovint tot i que no amb tanta 
freqüència com els anteriors. 

SHERLOCK HOLMES
Tota la banda sonora està composta a través del desenvolupament del mateix motiu curt que ja es 
pot escoltar en el primer tema Discombobulate. El tema principal és una línia melòdica amb dues 
variacions. Les dues interpreten el comportament i les accions del protagonista Sherlock Holmes. 
Podem escoltar aquesta línia melòdica en els següents cues: Marital Sabotage, My Mind Rebels At 
Stagnation (la segona meitat), I Never Woke Up In Handcuffs Before, Deducting The Body, 
Psychological Recovery (la primera i segona part) i a Catatonic. 

INCEPTION
És la melodia que sona amb la guitarra elèctrica que trobem en pràcticament tots els temes, també 
es pot escoltar interpretada amb piano o acordeó però el cas més habitual en la banda sonora 
d'aquesta pel·lícula és amb la guitarra elèctrica. També és molt habitual escoltar el tema Je Ne 
Regrette Rien d’Edith Piaf ja que tota la banda sonora literalment es construeix utilitzant aquesta 
cançó de base i l’únic que es fa és jugar amb els tempos i amb els instruments que la interpreten que 
normalment són els trombons.  Es tracta de quatre acords que van el primer i el tercer en sincronia 
de la mateixa manera que el segon i el quart van tamé en sincronia mentre que si només sonessin el 
primer amb el segon o el tercer amb el quart hi hauria una mica de dissonància.

INTERSTELLAR 
El motiu principal d’Interstellar és el que es troba de manera més clara de totes les bandes sonores 
analitzades en aquest projecte perquè utilitza la tècnica de la composició per nota auxiliar la qual 
cosa vol dir que sempre hi ha una nota intercalada que es repeteix fent més fàcil el reconeixement 
de les repeticions. Consta en total de vuit notes diferents que van pujant de manera ordenada per 
l’escala cromàtica e do amb ritmes alternats de corxera i negre en compàs 3/8. Més endavant 
trobem altres motius curts amb les mateixes notes però ritmes diferents com per exemples una 
progressió de rodones , alternació entre negre i blanca sempre mantenint el Mi com a nota auxiliar. 
També un motiu basat en quatre corxeres per compàs sempre amb les mateixes notes que es van 
repetint i en cada repetició s’hi uneixen capes d’instruments. El quart és un motiu més variat amb 
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negra, blanca i silenci, es repeteix la negra i la blanca i finalment dos compassos de negres fins que 
tornar a començar després d’un silenci de separació entre repeticions. L’últim juga amb la tonalitat 
passant de major a menor per això pot costar més o menys de distingir-lo. Està format per una 
negre, rodona, blanca, dues negres, rodona, blanca amb punt i negre. 

BLADE RUNNER 2049
El motiu curt en aquest últim film és també interpretat per piano i de manera orgànica, al contrari 
que la majoria de temes d’aquesta pel·lícula que són elaborats per instruments artificials. El motiu 
curt es troba dins del tema d’amor entre el protagonista K i la projecció artificial Joi (Joi). És l’únic 
tema dins de l’estil neo-noir que destaca per la calidesa i la senzillesa. El tema es va repetint al llarg 
de la banda sonora cada cop que hi ha una escena d’amori com hem vist en totes les altres bandes 
sonores en cada repetició s’hi solen afegir instruments per capes cosa que crea emoció en 
l’espectador aconseguint així la intensitat equivalent entre la música i el que es mostra en les 
imatges. 

20. MOTIUS INFILTRATS:

Són temes sencers o parts de temes que s’infiltren en altres cues per tal de representar més d’una 
cosa a la vegada o anticipar esdeveniments. En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Da 
Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Interstellar, 
Blade Runner 20049.

THE LION KING
Sona el rèquiem de Mufasa, The Circle Of Life i This Land infiltrat al tema de What Am I Gonna Do 
/ Sunrise At The Pride Rock abans que arribi Zazu.
Hyenas At The Pride Land, al final de tot quan surt Simba es pot escoltar breument el tema de 
Simba acompanyat d’una versió de Can You Feel The Love Tonight.
Quan comença I Just Can’t Wait To Be King al principi quan estan Simba i Nala pensant com 
despistar Zazu sona Can You Feel The Love Tonight com a predicció de futur acompanyant les 
paraules de Zazu sobre que es casaran de grans.
Mufasa’s Death  sona també momentànimaent durant el cue Elephant Graveyard després que 
Mufasa els salvi i li doni una lliçó a Simba i li parli dels reis del passat i el que passarà quan ell es 
mori. També torna a sonar durant el tema Stampede un cop més com si fos un auguri. 
Al tema Stampede es pot escoltar el rèquiem de Mufasa, el tema d’Scar mostrant que serà el nou rei 
i el tema de Simba quan fuig lluny. 

Comença Mufasa’s Death i es pot escoltar l’inici de la suite Remember Who You Are quan Simba 
veu que el seu pare s’ha mort, aquest tema també s’interpreta més endavant quan Simba ha crescut.

As Good As Dead amb aquest tema podem escoltar el tema de Rafiki mentre Simba fuig lluny de les 
hienes, entra Rafiki en escena i la flauta de pan representa al mico. Apareixen Timón i Pumbaa i una 
flauta travessera interpreta el rèquiem. 
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Quan Simba troba a Rafiki sona el tema Kings Of The Past i ara que Mufasa és un d’ells el seu tema 
s’intercala amb el de Rafiki de manera solemne i litúrgica.. 

GLADIATOR
Tot i que comença amb The Wheat als títols inicials podem escoltar el tema de Commodus 
interpretats per violoncel que auguren mals presagis i incertesa. 

El tema Tell Me About Your Home conté variacions d’Earth (representant la casa i la família). Més 
enllà de la meitat reprèn el tema The Wheat de manera molt subtil i simplificada quan parlen de casa 
de Maximus mentre que quan es parla de Commodus les notes són llargues i dissonants, la música 
acaba en fade out. 

The Emperor Is Dead comença una variació del tema Earth interpretada per la guitarra espanyola 
representant a Maximus. 
Després que matin a la família de Maximus sona el tema Sorrow i tot seguit Elysium ja que han 
mort i la família del protagonista ja es troba al món del més enllà, al tractar-se de temes de dol i de 
família es toquen de manera orgànica.
Quan van al Marroc acompanyats del tema To Zucchabar es pot apreciar una variació d’Earth abans 
que comenci el tema en sí. Earth sonarà a partir d’ara abans de cada lluita de gladiadors. 
Are You Not Entertained? al final de tot es pot escoltar un cop més al final del tema una variació  del 
cue Earth. 
Earth sona dins de Barbarian Horde abans que comencin a lluitar. One More Life To Take és una 
barreja de The Battle i del tema de Commodus. Al tema Honor Him s’hi uneix Elysium per 
acompanyar al protagonista al més enllà. Now We Are Free és un tema melòdic i una variació més 
del tema Earth.

THE DA VINCI CODE
Dins del tema L’Esprit Des Gabriel podem trobar el tema de Beneath Alrischa infiltrat tema que 
trobarem dins de tots aquells que acompanyin escenes d’acció o de perill com és el cas de Fructus 
Gravis on també trobem Beneath Alrischa just abans d’un fade out. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
El tema de Jack Sparrow el trobem infiltrat en casi tots els temes que sonen mentre Jac surt en 
pantalla, és a dir, en tots. Per exemple quan sona el tema del Kraken també sona combinat el tema 
de Jack Sparrow ja que és l’objectiu de l’animal, però també podem trobar el tema de Davy Jones ja 
que és l’amo del Kraken i el de la Perla Negra del primer film de la saga.
Amb el tema de Davy Jones trobem infiltrat el de la Tia Dalma ja que són amants, el del de Fliying 
Dutchmann amb el de Family Affair.
Al tema I’ve Got My Eye On You trobem infiltrat el tema del primer film de la saga també de 
Medallion Calls quan s’enfoca a Will i Elizabeth per després tornar al tema de Jack Sparrow.
Al tema de Tia Dalma trobem infiltrat el tema d’un cop més del primer film de la Perla Negra amb 
vent metall fent negres. 
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Amb el tema de Family Affair podem escoltar infiltrats al principi el tema de la Perla Negra (ja que 
Will es troba allà) i el de Davy Jones (perquè és a qui va a trobar) en aquest últim s’utilitzen les 
parts més lúgubres  del tema per representar a Will i al seu pare.
El tema de Wheel Of Fortune és una barreja dels temes de tots els personatges que surten, es poden 
escoltar els temes de Jack Sparrow, Medallion calls, Davy Jones i de The Flying Dutchmann.
Al tema You Look Good Jack es pot escoltar el tema de Jack Sparrow i el de Tia Dalma passant pel 
del Kraken i el de Hello Beastie.

SHERLOCK HOLMES
El tema Discombobulate surt en les següents cançons My Mind Rebels At Stagnation, Panic, Shear 
Bloody Panic, Psychological Recovery, Catatonic. 
Al tema I Never Woke Up In Handcuffs Before podem escoltar el tema de Giant Runs Away.
Amb el tema My Mind Rebels At Stagnation a part del fet que sona en diferents parts del film igual 
que els temes anteriors podem escoltar-lo en Be Gentle With Me quan Sherlock dispara una pistola a 
l’apartament al principi del film. 
Data, Data, Data, acaba amb una versió de Discombobulate.
Ah, Putrefaction! surt com a variació de My Mind Rebels At Stagnation  quan Mary treu a Watson 
de la presó, conté parts també del tema de Lord Blackwood infiltrades.

INTERSTELLAR
L’únic tema infiltrat que es troba en aquest film és el de Do Not Go Gentle Into That Good Night  i 
Afraid Of Time  dins del tema de Coward.

BLADE RUNNER 2049
Al tema Pilot podem escoltar la mateixa melodia de la percussió que a LAPD artificial amb efectes 
sonors dels elements de la Terra que desapareix amb fade out.

21. LEITMOTIFS:

Serveix per reconèixer personatges a través d’un conjunt de frases musicals que es repeteixen cada 
cop que apareix el personatge o es parla d’ell. El podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Da 
Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, 
The Dark Knight: Rises, Interstellar, Blade Runner 2049. Cada leitmotif té una melodia que 
s’utilitza perquè l’espectador pugui associar un personatge, un paisatge o una acció en diversos 
moments del film. 

THE LION KING
A The Circle Of Life trobem el leitmotif de Simba, tot i que és més el ritme que s’escolta quan se’l 
veu que no tot el tema en sí Aquest tema és la presentació del futur rei de la Pride Rock. Poc a poc 
el cor va pujant la intensitat amb el mantra mentre la flauta ètnica fa de solista i es presenta com a 
motiu del Simba, a partir d’ara mentre no sigui rei es representarà amb flauta travessera. Cap al final 
del film sona el tema principal de Simba però tocat amb l’instrument de Mufasa volent dir que el 
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príncep ha crescut i ja està llest per a ser rei i governar. Sona també amb Sunrise At The Pride Land 
quan surt el sol comença a sonar el tema de Simba representant el nou demà. La flauta travessera 
representa a Simba, representa la infantesa mentre que Mufasa és representat per cordes vent metall 
ja que és un adult i el vent metall aporta el toc de majestuositat. 

Amb el tema Scar’s Dinner se'ns presenta a l’antagonista amb els vents metall i amb melodies 
dissonants i vent fusta. Personatge dolent estereotipat, vent metall liderats pel saxo per identificar la 
progressió en els plans del Scar. Es poden escoltar en Hyenas In The Pride Land, Rightful king. 

El tema de les hienes el podem sentir clarament amb el tema Elephant Graveyard que 
s’introdueixen amb octaves. Quan comença la percussió hi ha un altre crescendo i exploten els vent 
metall que vol dir que les hienes estan a punt d’aparèixer. Són notes llargues harmonitzades però 
sense ritme. Apareixen les hienes i les notes llargues comencen a ser dissonants símbol de perill i 
que estan fora del regne utòpic de Mufasa (perd l’estil africà per un més pop). Les notes són 
ascendents i descendents de manera frenètica quan pretenen marxar i escapar però les hienes no els 
deixen. Entra tota l’orquestra petant amb un ritme frenètic i caòtic.
El leitmotif de Zazu és sempre una melodia còmica que es pot escoltar durant Morning Report i 
Stampede mentre va a buscar Mufasa per salvar a Simba i Scar l’estampa contra una paret.  

El primer cop que s’escolta el de Mufasa és durant el cue Sunrise At The Pride Rock quan li està 
donant una lliçó a Simba. El leitmotif de Mufasa sona cada cop que Mufasa fa un acte heroic més 
que cada cop que surt, és el rèquiem que Hans Zimmer va compondre i que sona en Mufasa’s 
Death, Mufasa’s Ghost/Kings Of The Past i en altres temes en els que apareix Mufasa. És un tema 
pol poderós i victoriós el qual representa el rei de la jungla africana però que des del principi ja et 
mostra que a Mufasa no li espera un gran futur.  Un exemple del tema del rei de la jungla és quan 
Simba acompanyat de Rafiki es mira en un bassal i veu la imatge del seu pare reflectida, és llavors 
quan comença la música. Comença amb violins molt suaus en major però canvien amb un becaire a 
menor. Sona el rèquiem de Mufasa i l’orquestra toca molt suaument amb un clarinet que representa 
la presència de Mufasa amb la flauta travessera de protagonista (Simba). Quan parla Mufasa toquen 
instruments més greus vent metall. 

Cinc temes centrals al llarg de la banda sonora: Pau, mort, arrels, tradició i coratge. La seva 
senzillesa facilita la comprensió de l’argument. 

GLADIATOR
Now We Are Free és el Leitmotif de Maximus, així com Elysium i The Battle. Els personatges 
principals tenen els seus propis leitmotifs. El motiu de Commodus és representat amb flauta 
travessera i instruments de vent fusta ètnics mentre que quan Maximus surt a la pantalla sona la 
guitarra espanyola per representar i mostrar que el personatge és hispànic. En quan a la 
representació de les zones geogràfiques, només fa referència geogràfica a Àfrica, Roma i Espanya. 
Els temes de Maximus són melodies que en el fons totes representen les ganes que té el personatge 
principal de tornar a casa, ja sigui a Espanya o a Elisyum amb la seva família. 
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The Kiss (Much To Pay For): Enllaça amb el tema anterior amb les cordes. És una peça 
protagonitzada per violins. Ens trobem davant de l’escena romàntica entre Lucilla i Maximus 
mentre en segon pla sona una variació d’Earth interpretada molt solemnement mentre Maximus 
està a les masmorres del palau. Conjunt d’emocions que revelen la naturalesa confosa del 
protagonista, és el leitmotif de Lucilla i Maximus. És un tema romàntic que acompanya Lucilla a 
intentar salvar la vida de Maximus. 

El leitmotif de Commodus el podem escoltar en The Battle, Patricide, Commodus Vigil, Conspiracy, 
Busy Little Bee, Am I Not Mercyful? El beat per minut canvia per tal de sincronitzar-se amb les 
imatges que es mostren en cada escena corresponent. 

Earth és el tema de la vida i de la mort i per tant el veurem infiltrat en molts leitmotifs dels 
personatges principals.

THE DA VINCI CODE
El primer leitmotif que es troba és el de l’antagonista Aringarosa. Greus i mitjos sonen en octaves en 
tensió i dissonants però no és molest. Piano fa la melodia a destemps dels violins. Glissandos 
ascendents cap als aguts i entra Sophie i para la música. 
Durant la primera meitat de Dies Mercurii I Martius és el primer tema on s’escolta el leitmotif de 
Sophie sempre representada amb música orgànica i amb piano. La podem escoltar en tres parts 
diferents, el primer terç a l’inici del film, el segon terç quan Sophie parla de Saunière davant del seu 
cadàver al Louvre durant la segona part la intensitat augmenta, i el cor aporta una textura que 
sembla com si els protagonistes estiguessin escapant d’una cacera i la tercera part durant la 
confrontació amb Sir Leigh incloent Langdon veient tota la història davant dels seus ulls i acabant 
quan llença el críptic pels aires. En el mateix cue se'ns presenta un altre antagonista Collet 
juntament amb Langdon que a partir d’ara anirà acompanyat de violoncels el ritme dels quals 
variarà en funció de la situació en la que es trobi. És una melodia menor amb alteracions que ja et 
mostra que alguna cosa dolenta està passant. Greu suau casi no se sent i apareix una flauta 
travessera que comença a créixer en intensitat i a augmentar el ritme. Langdon s’aixeca per marxar i 
entren semicorxeres interpretades per flautes travesseres però durant pocs compassos per tornar a 
repetir el tema amb violins. Quan Collet explica la situació a Langdon el cello para les semicorxeres 
i es queden violins i flautes fent notes en tensió amb pedal que acompanya el travelling fins al pis de 
Silas. Solo de Lisa Gerrard editada i comença el motiu de Sophie amb un breu piano per deixar clar 
que s’ha canviat de tema. El piano fa arpegis mentre la música de fons segueix. S’hi uneix un solista 
de vent-fusta solemne, trist. També sona per acompanyar molts dels flashbacks de la Sophie. Es pot 
escoltar molt clarament a Malleus Maleficarum quan la música es torna més lírica, presentant 
diverses melodies (és el tema de la Sophie). Durant Daniel’s 9th Cipher també s’escolta el tema de 
la protagonista continuant amb el mateix adagio de cordes que acompanya la mort del conservador 
del museu. El tema de Sophie com més s’apropa a la revelació final més sona. Aquí el classicisme 
és més fort que mai, totes les capes d’instruments, les cordes lentes i el violoncel que toca al voltant 
del tema de Sophie Neveu juntament amb la soprano. La base del tema ara que Langdon i Collet 
entren al Louvre és orquestral en la seva plenitud mentre el piano pren el protagonisme i entra el cor 
femení fent una progressió lineal. EL cor casi no se’l sent. La flauta és molt aguda i manté una nota 
llarga. “Can we take the stairs” torna a entrar el piano. El tema de Silas és The Paschal Spiral tot i 
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que comparteix temes amb Sophie. Els greus desapareixen, silenci i queda només l’efecte sonor del 
vent (quan es senya). Els violins, les flautes i el cor masculí tornen a fer les frases llargues i es 
queden en silenci fins que arriba l’explosió de música després del primer fuet. Tota l’orquestra entra 
i va en crescendo. Sempre mantenint les notes llargues les quals ara son dissonants que van 
ascendint i descendint per l’escala cromàtica. Tornen al forte amb el segon fuet, la música és molt 
intensa acompanyant la força i la intensitat dels plans detall de les ferides, alguns instruments es 
mantenen i d’altres varien les notes, amb la tercera fuetada para i es canvia de pla i la música para 
en sec. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
El tema que representa a Jack Sparrow és un cue que el podrem escoltar al llarg del film, 
normalment infiltrat dins d’altres temes, ja que sona cada cop que surt, que té una idea, quan porta 
la idea a l’acció i quan li surten bé les coses de miracle o parlen d’ell. El primer cop que el podem 
escoltar és quan han arrestat a Elizabeth i a Will i parlen d’ell. Un violoncel molt suau interpreta el 
seu tema en el que més tard s’hi uneix el vent metall molt suaument que ens canvia de localització i 
escena totalment per portar-nos al següent tema. Tornem a escoltar el motiu quan escapa de la presó 
turca durant el tema I’ve Got My Eye On You títol que fa referència a un moment de l’escena quan 
un corb li treu un ull a un presoner. Es veu un taüt dins del qual es troba Jack i després que el corb 
piqui la tapa Jack el dispara i acompanyat del seu tema en surt i el veiem per primera vegada. A 
partir d’aquest moment el leitmotif l’acompanyarà al llarg de tot el film. 

La guàrdia anglesa té el seu propi leitmotif que sona cada cop que apareix algun membre de la 
guàrdia, el vaixell o estan a punt de sortir en escena. 

El de Davy Jones és un leitmotif, com la majoria dels temes d’aquesta banda sonora, sona cada cop 
que es parla de Davy Jones, quan surt el personatge i quan s’explica la història d’amor entre ell i la 
deessa Calipso atrapada al cos de Tia Dalma. La caixa de música comença a fer la melodia d’amor 
cada cop que apareix ell i/o pensa en Tia Dalma o viceversa. Representa la història d’amor. Deprés 
sona cada cop que surt Davy però amb variacions interpretades per tota l’orquestra les quals costen 
una mica de reconèixer com a tal perquè és un tema molt associat a la caixa de música i a l’orgue. 

You Look Good Jack: La música para quan baixa i se sent el leitmotif dels pirates interpretat per 
violoncels quan va a buscar el rom, el contrabaix de base acompanyant sempre. quan es mostra Bill 
el Botas en pantalla a la bodega de la Perla Negra per advertir a Jack que se li ha acabat el temps i 
que Davy Jones vol que li pagui el deute, mentre anomena a Davy Jones podem escoltar un breu 
passatge del seu tema, després del qual es fa una pausa i es torna al tema de Davy Jones. 

El Kraken també té el seu propi tema. Fosc i tenebrós que tot i tenir uns ritmes ràpids 
(semicorxeres) es toca lent i misteriós representant la seva manera de caçar i matar. Sona cada cop 
que es parla de l’animal o que apareix, o ataca a vaixells o pensa que hi ha Jack Sparrow, menys en 
l’última escena que es combina amb el tema de Jack Sparrow. 
Comença en la seva primera aparició al barco dels pescadors que troben el barret del Jack, és un 
tema que s’intercala amb altres cues. És el primer tema seriós que sona en la banda sonora. El tema 
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del Kraken sol anar introduït per algun personatge explicant la llegenda, per exemple quan Gibbs li 
explica al Will què és el Kraken i després quan apareix el vaixell de Davy Jones i la seva tripulació. 

Tia Dalma també té el seu propi leitmotif sona cada cop que apareix Tia Dalma en pantalla, o es 
parla d’ella. Comença a sonar quan s’endinsen cap al riu on viu ella. Un lloc fosc i tenebrós igual 
que la música que sona. És una melodia que augura perill i misteri, canvia de ritmes depenent de 
l’estat d’ànim del personatge.La melodia es calma quan Tia Dalma comença a explicar al llegenda 
de Davy Jones a casa seva i es torna a enrabiar quan arriba la part de separació dels amants. Surt 
també al final del film quan van a beure a casa de Tia Dalma per la pèrdua de Jack Sparrow. Al ser 
un personatge històric i exòtic l’instrument solista també ho és amb arpa i cor. 

SHERLOCK HOLMES
Trobem dos leitmotifs principals el del protagonista Sherlock Holmes (que es pot escoltar molt 
clarament a Panic, Shear Bloody Panic) és el seu leitmotif d’aventures i el de l’antagonista Lord 
Blackwood. Watson no té cap leitmotif en sí perquè en comparteix un amb Sherlock ja que no es 
concep un personatge sense un altre, descriu amor entre dos amics, mentre que Mary acaba tenint 
un tema sensual interpretat per un violí amb actitud. El Big Ben també té un tema personal que 
representa a Lord Blackwood, són notes invertides i re-harmonitzades de les campanes del gran 
rellotge de Londres. Per tal de compondre el tema de Sherlock, Balfe i Zimmer van decidir fer una 
barreja entre un tema fosc i tenebrós amb un tema còmic per tal de representar la seva personalitat.

My Mind Rebels At Stagnation: Sherlock dispara dins de l’habitació i Watson va a veure què passa. 
La primera meitat és la variació del tema de Sherlock Holmes. Aquesta primera part conté la línia 
melòdica principal del tema amb el leitmotif de Sherlock Holmes però amb petites variacions. El 
tema sona en segon pla, és una barreja dels temes Is It Poison Nanny? i He’s Killed The Dog Again!, 
amb un escala ascendent. 

INCEPTION
Half Remembered Dream: És el leitmotif de Cobb i Mal. És Saito qui dóna el nom al cue quan ho 
diu al film parlant amb Cobb. El tema s’obra amb un Fade in de tota l’orquestra molt gradual quan 
Cobb arriba a la platja. Quan apareix Mal la música és sempre orgànica i en tensió, forta o fent 
crescendos advertint del perill que ella suposa pel protagonista interpretada per cordes. Torna a 
aparèixer al final del tema i la percussió ens ho fa notar. Saito és representant per greus i percussió 
ja que al principi se’l presenta com a antagonista.

La música ara és sintetitzada i electrònica, estan a casa de Saito i els violoncels toquen frenètics 
amb vibratto juntament amb vent metall, representen la revolució que hi ha fora perquè sap que 
algú està jugant amb el seu subconscient i la música representa aquest neguit i mal estar. Molt 
piano, ara els protagonistes són els efectes sonors. Entra la percussió electrònica amb el tic tac i la 
guitarra elèctrica tocant el que serà el leitmotif del film. Quan passa de representar un personatge a 
una situació és més orquestral i es toca en conjunt sense solistes.
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THE DARK KNIGHT RISES
El primer leitmotif que sona és el de Batman al tema On Thin Ice quan parlen sobre la seva identitat 
Blake i Gordon a través de notes solemnes tocades pel piano amb l’eco de les dues notes del tema 
de Batman.

Gotham’s Reckoning és el tema principal de Bane compost en Do Major a 144 pulsacions per minut. 
És el tema principal de Bane i es considera el primer cue oficial que s’escolta en la pel·lícula. es 
toca durant l’escena en la que Bane estrella l’avió però també es pot escoltar de manera fraccionada 
i amb variacions abans de The Fire Rises i Risen From Dasrkness al ser un tema principal d’un 
personatge protagonista s’escolta cada cop que aquest personatge és anomenat o mostrat en 
pantalla. Referenciat quan Bane mata a Dagget. Entren els baixos, fent semicorxeres intercalant 
dues notes (cordes). La música queda tapada pel so de les hèlices i apareix Bane (amb la seva suite). 

Mind If I Cut In? És el tema principal de Selina Kyle. Sona per primera vegada quan roba les perles 
de la senyora Wayne, però també quan Blake la para per obtenir informació. També s’escolten 
petites parts quan ella es veu en pantalla.Sona quan Selina es posa les perles i quan confronta al 
personatge enemic canvia; vent fusta i corda fregada fan negres i es van contestant amb la bateria 
portant la pulsació un cop més i cada cop més frenètica. Els violins continuen amb les rodones 
(quan entra al cotxe on Wayne l’espera) entra el piano,però para quan arriben a la catifa vermella. 

Necessary Evil: Quan Batman llença Bane contra els jutjats i Miranda revela que és Talia Al Ghul. 
És el leitmotif de Miranda (Talia Al Ghul).

INTERSTELLAR
Al cue Stay entre d’altres està associat al planeta Terra i és també el leitmotif de Cooper i Murph 
(sempre es toca molt suaument i de manera orgànica). 
Day One  i Afraid Of  Time són els temes on surt el leitmotif del Dr. Brand i el seu equip, sona cada 
cop que tenen una idea o que la duen a terme. La música genera una narrativa emocional pròpia. 
L’orgue aporta el toc religiós que representa l’intent de la raça humana de dominar allò que queda 
fora del nostre abast. La NASA equival a una catedral gòtica 

Do Not Go Gentle Into That Good Night: És el leitmotif del Doctor Brand i del Doctor Mann; els 
antagonistes que decideixen sacrificar el planeta Terra amb tots els que hi viuen per poder dur a 
terme la missió. Més que un tema és un poema recitat amb música. És un poema que serveix 
d’advertència i a la vegada acompanya de manera calmada l’escena silenciosa incrementant la 
tensió que ja transmeten els actors. 

BLADE RUNNER 2049
Wallace és el leitmotif de l’antagonista del film. Se’l representa amb sons guturals igual que les 
imatges. Segueix sonant molt greu, la qual cosa contrasta amb la calidesa de les imatges en pantalla 
dels colors taronges i marrons de l’escena. So tenebrós que ja et fa veure que has entrat a casa de 
l’antagonista. És un tema que et fa està en tensió des que comença fins que acaba. És un cant gutural 
processat i editat per tal de ser tan greu. No sembla terrenal, canten dues notes a la vegada que 
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representen el moviment que s’aconsegueix amb el sintetitzador. Representen a Wallace el senyor 
de la vida i la mort. 

Joi: És el tema d’amor del film entre Joi i K tot i no ser real. La música segueix el ritme de la 
passió. Es presenta a Joi, quan torna a sonar la música aquest cop és acompanyada amb batecs del 
cor. Composta en Do major (armadura natural). Entra el piano fent les mateixes quatres notes que 
caracteritzen la banda sonora. És suau però a l’estar tan saturat molesta. Trenca la dinàmica dels 
temes anteriors ja que té harmonia. Els aguts (sintetitzats) fan una nota llarga de fons resolutiva i 
estructurada amb un to Shepard de base. 

Tears In The Rain i 2049 serien els leitmotifs de K, el protagonista seguint molt fidelment al tema 
del primer film ja que en la seqüela aquest tema acompanya la mort del protagonista i l’altre la 
presentació. La primera està composta en Do major (armadura natural) a 116 beats per minut. 
Caracteritzada per ser un homenatge al tema compost per Vangelis Zimmer el deixa pràcticament 
igual. S’obre el títol d’entrada i comencen sons molt similars als del primer film. Sóm sis acords de 
piano mentre apareix el text en to menor. Al final la percussió trenca la melodia anterior i n’obra una 
de nova al final. Sembla que les notes de piano siguin aspirades. És un tema que crea tensió i mal 
estar, canvia de tonalitat amb harmonia dissonant amb l’ajuda del to Shepard molt agut, però el 
piano ho suavitza tot creant una melodia més agradable i tranquil·la. Els cellos, violins i flautes són 
editats artificialment i toquen glissandos descendents l’inici dels quals és marcat pel piano i els seus 
acords. És el tema de l’ànima, en Sol sostingut a l'armadura. La segona part de la melodia és simple. 
Trobem molts elements del film original.

22. PATRONS RÍTMICS:

Línies melòdiques que es repeteixen al llarg d’un tema i/o banda sonora. Es poden trobar The Lion 
King, Gladiator, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, 
Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar. 

THE LION KING
I Just Can’t Wait To Be King: La percussió va fent els mateixos ritmes, marcant cada compàs la 
flauta fa la melodia amb corxeres forte quan el Simba comença a cantar. 

Be Prepared: Entra la flauta tocant melodia amb sostinguts (alteracions) i el cor en crescendo, 
canten be prepared. El trombó va fent els ritmes principals seguint sempre el mateix patró  mentre 
les hienes canten i entren clarinets i oboès sintetitzats. Va sincronitzat al que es veu en les imatges, 
el ritme és constant i no varia. 

GLADIATOR
The Battle (Commodus Theme): És la primera escena de guerra on Maximus i el seu exèrcit lluiten i 
guanyen contra els germànics. Veiem que hi ha una escala cromàtica la qual va ascendint i 
descendint convertint-se en el patró, acompanyat de crescendos i acceleracions de tempo, ascendeix 

 de 59 130



quan entren en batalla cos a cos. 

Are You Not Entertained?: Podem escoltar patrons repetits amb passacaglia i diverses dinàmiques. 
Comença amb un sintetitzador fent negres amb accent de duració amb guitarra elèctrica. 

Win The Crowd (Strenght And Honor): Podem escoltar la similitud de la peça amb el cue Earth ja 
que s’interpreten els mateixos patrons repetits. Es reitera la mateixa estructura d’acords per tal de 
fer més fàcil al públic l’associació del tema amb la situació que narren les imatges que es veuen en 
la pantalla 

Am I Not Mercyful?: Es preparen per la batalla Commodus i els gladiadors. Les cordes i la flauta 
travessera toquen el tema de Commodus seguint uns patrons que es van repetint i que es 
retroalimenten fins aconseguir un tema fort i penetrant a través de cordes greus en harmonia amb les 
agudes i diverses dinàmiques dels altres instrumentals i així s’arriba al clímax de la cançó. 

Elysium: El protagonista està morint però ha completat la missió. Pau i resolució. Lisa Gerrard va 
repetint el mateix patró de vocals que aporta el conflicte a una resolució final i que ajuda a portar a 
Maximus a Elisyum per reunir-se amb la seva esposa i el seu fill. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: Creix a mesura que els violins entren a la cançó fent de suport al patró rítmic sobre 
el qual es basa la cançó, vent metall i torna el tema juganer del violoncel com el del primer film. 

Davy Jones: Utilitza el mateix patró rítmic al llarg de tot el tema, simplement varien els instruments 
i la tonalitat. 

SHERLOCK HOLMES
Discombobulate: Té un patró cromàtic que juntament amb el to i el tempo canvia enmig del tema. 
Tècnica molt intel·ligent per mostrar als espectadors les dues personalitats de Sherlock Holmes, per 
una part la professional i per l’altra la infantil. 

Is It Poison, Nanny?: Els patrons de la percussió es repeteixen, la doble barra simula el tic tac del 
rellotge (El tema del Big Ben). És un patró rítmic que es pot escoltar al llarg de la banda sonora. 

My Mind Rebels At Stagnation: Compost en compàs 4/4 en La menor (Armadura natural) i Re 
menor (Si bemoll a l’armadura) a 105 beats per minut però arriba als 140. Patró cromàtic que varia 
igual que el to i els beats per minut. Amb el piano com a solista veiem que és una variació de 
Discombobulate. 

Marital Sabotage: Els tambors toquen a un beat per minut accelerat per tal de poder acompanyar el 
ritme de les imatges que es mostren en escena que amb la introducció del patró de dues pulsacions 
que interpreta el tic tac d’un rellotge acaba d’augmentar la intensitat. 
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Psychological Recovery: Sherlock ha resolt el misteri i sona el tema de Lord Blackwood. Sherlock 
s’enfronta a Lord Blackwood acompanyat per la mateixa repetició rítmica utilitzant una línia 
melòdica present en altres cues. Les dues versions de Sherlock Holmes que es basen en un patró 
marcat per la percussió. És un patró repetit per aconseguir intensitat per tal d’arribar al clímax.

Catatonic: Compost en compàs 4/4 en La menor (armadura natural) a 142 pulsacions per minut, tot 
i que després descendeix a 119 de manera subtil a través d’un patró rítmic i harmònic dissonant 
tocat pel violí. 

INCEPTION:
Time: L’harmonia que senyala el leitmotif és un conjunt de quatre acords diatònics progressius, els 
quals es realitzen a partir de patrons d’intervals linears regulars que acaben en Re menor. 
Construïda a partir de la repetició i acumulació i intensificació de petits motius rítmics iàmbics, les 
reiteracions les podem escoltar amb crescendos. 

THE DARK KNIGHT RISES
Imagine The FIre: La percussió pren importància. juntament amb el sintetitzador i la trompa que fa 
dues notes llargues en crescendo i decrescendo. El ritme segueix casi i gual amb petites variacions 
típiques de l’estil de Hans Zimmer. 

Necessary Evil: Tornem a entrem alen el ritme típic de la banda sonora d’aquesta franquícia amb 
greus, violins i flautes en segon pla i protagonitzat pels vent metall. 

INTERSTELLAR
Dreaming Of The Crash: Sona mentre Cooper té el malson. El patró del cue és de 16 notes és a dir 
3/4 creant moviment i tensió en crescendo. El so és molt agut casi impossible (com la realitat a la 
que s’enfronten). 

Cornfield Chase: És un dels múltiples exemples de l’estil minimalista del compositor alemany, ja 
que el patró del tema es va repetint al llarg del seu curs amb mínimes variacions mantenint la 
continuïtat amb el pedal. 

Day One: Quan la NASA que equival a una catedral gòtica que amb el so de l’orgue incrementat 
per sintetitzadors dóna la sensació de lloc religiós que està per sobre de la humanitat explica a 
Cooper en què consisteix la missió es va repetint un patró minimalista que a la vegada no ho és. 

Mountains: Quan veuen que hi ha alguna cosa que no va bé es comencen a repetir els patrons amb 
varis instruments quan la muntanya d’aigua es visible, la progressió d’acords de Fa major sèptima, 
Sol Major, La menor i Sol major més cops de l’orquestra a través de capes per les diferents 
repeticions.

Years Of Messages: Es va repetint el mateix patró rítmic del tema (Cooper veient els missatges 
fusió amb el cue Message From Home) però amb les notes llargues de fons, petita variació per 
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tornar a la melodia de sempre però amb notes diferents (tresets descendents) utilitzant l’escala de 
notes del patró melòdic i rítmic 1. 

No Time For Caution: Test físic de l’heroi, clímax del film, És una escena plena de tensió, és ràpida 
i determinat per saber si l’heroi se n’en sortirà o no. El patró repetit per la línia melòdica és molt 
intens i constant.

BLADE RUNNER 2049
2049: Sona quan hauries de recordar alguna cosa. S’ha de parar atenció als acords 2 i 3 - 5 i 6 els 
quals s’intercalen un perfecte i l’altre dissonant per posar-te en tensió i d’humor per les imatges que 
es veuran a continuació. No és un patró harmònic però si que t’aporta una mica d’informació. 

Flight To LAPD: El primer tema que té i marca la pulsació amb la percussió que marca el ritme. El 
resultat és un so agut i misteriós sintetitzar abans que les notes comencin a tocar on la bateria marca 
el patró rítmic que es seguirà al llarg del tema. Els ritmes de la percussió són casi tribals amb un 
timbal que marca l’inici de cada compàs. La percussió lidera el tema.

Mesa: El patró repetit per la línia melòdica és molt intens i constant.

23. LÍNIA MELÒDICA DOMINANT:

En casi totes les bandes sonores els temes en els que es subdivideixen tenen línies melòdiques 
dominants extretes de la suite principal que es troben en la majoria dels temes per tal d’aportar 
unitat entre tots els temes. Les línies melòdiques dominants serveixen per associar temes entre ells, 
però sobretot per ajudar a recordar els leitmotifs que es troben al llarg del film tant de personatges 
com de situacions o llocs. En podem trobar a Gladiator, The Pirates Of The Caribbean: The Dead 
Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, Interstellar, Blade Runner 2049. 

GLADIATOR
 
Motiu que trobem en els cues The Battle, Barbarian Horde, One More Life To Take.

MOTIU DE MAXIMUS
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És la melodia principal de Maximus, sona en escenes que contenen accions heroiques. Podem 
escoltar aquest motiu en els cues Earth, Coming Home, To Zucchabar, Are You Entertained, The 
Kiss, The rap, Honor Him, Now We Are Free. És a dir, en seqüències caòtiques de batalla i cada cop 
que surt el personatge.

MOTIU DE COMMODUS

És el leitmotif de l’antagonista Commodus. El podem escoltar en Patricide, Commodus Vigil, 
Conspiracy, Busy Little Bee, Am I Not Mercyful? El beat per minut canvia per tal de sincronitzar-se 
amb les imatges que es mostren en cada escena corresponent.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow

The Kraken

No té una línia melòdica dominant que s’escolti sempre però si que es repeteixen les semicorxeres i 
les corxeres en cada compàs amb petites variacions.
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Davy Jones

SHERLOCK HOLMES

Discombobulate
 
És el fraseig que més sona durant tota la banda sonora del film.

Línia melòdica 1:

El tema principal és una línia melòdica amb dues variacions. Les dues interpreten el comportament i 
les accions del protagonista Sherlock Holmes. Podem escoltar aquesta línia melòdica en els 
següents cues: Marital Sabotage, My Mind Rebels At Stagnation (la segona meitat), I Never Woke 
Up In Handcuffs Before, Deducting The Body, Psychological Recovery (la primera i segona part) i a 
Catatonic. 
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LÍNIA MELÒDICA 2:

Es poden escoltar els mateixos temes que els de la línia melòdica 1, però també en Discombobulate, 
Catatonic, Deducting The Body, Psychological Recovery (P3).

LÍNIA MELÒDICA 3:

És la melodia de l’antagonista Lord Blackwood, la podem escoltar a Ah, Putrefaction!, My Mind 
Rebels At Stagntation (la segona meitat), Marital Sabotage, Deducting The Body, Psychological 
Recovery i Catatonic. En aquesta línia els beats per minut varien e mesura que Lord Blackwood es 
fa més present. Normalment es pot interpretar amb un solo de violí. És un patró repetit per 
aconseguir intensitat per tal d’arribar al clímax.

LÍNIA MELÒDICA 4

Irene Adler conversa amb Sherlock es pot escoltar a Data, Data, Data, Psychological Recovery p3, 
Catatonic.
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INCEPTION

Té una estructura principal Inception es va compondre a partir d’una progressió de quatre acords 
que es van repetint al llarg de la banda sonora. 

INTERSTELLAR

És el motiu principal que es troba en tots els temes que componen la banda sonora. És un ascens 
gradual de notes  en Do major mentre una es manté sense variar com a resposta de la pregunta que 
fa la nota que canvia. Les set notes que es veuen en el pentagrama són les notes que componen tots 
els temes, no surt d’aquesta base. És amb les capes i la tècnica del passacaglia que es forma la peça 
musical ja que es va repetint i en cada repetició s’hi afegeixen més instruments amb la pròpia 
harmonia en crescendo a mesura que avança en el cue i en l’acció de l’escena. Normalment el 
trobem interpretat per piano o orgue. El que fa el compositor alemany és agafar frases com la que 
veiem a la imatge superior i les expandeix amb altres frases més llargues que defineixen la sensació 
emotiva característica del film

MOTIU 1: 

És el més dramàtic i el més senzill. El podem escoltar en escenes de perill o emocionants. Els cues 
en els que el podem escoltar són Mountains, No Time For Caution, Where We’re Going, First Step, 
Flying Drone.
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MOTIU 2

És el motiu (compost també en Do major) associat al planeta Terra i el leitmotif de Cooper i Murph 
(sempre es toca molt suaument i de manera orgànica). Es pot escoltar en les cançons de Cornfield 
Chase, Day One, S. T. A. Y., Where We’re Going, First Step i Years Of Messages.

MOTIU 3:

Està compost en La menor. És un tema que aporta una tonalitat misteriosa a l’escena. És el tema del 
Dr. Brand i el seu equip, sona cada cop que tenen una idea o que la duen a terme. Podem escotar 
aquest motiu en Dust, Day One,, Afraid Of Time, o quan Murph parla amb el doctor Brand. La 
música genera una narrativa emocional pròpia. L’orgue aporta el toc religiós que representa l’intent 
de la raça humana de dominar allò que queda fora del nostre abast. La NASA equival a una catedral 
gòtica que amb el so de l’orgue incrementat per sintetitzadors dóna la sensació de lloc religiós que 
està per sobre de la humanitat- Repeteix un patró minimalista que a la vegada no ho és.

MOTIU 4

És una melodia suau i melòdica per a piano i orgue. Normalment es fusiona amb el tema 3 ja que 
tenen el mateix significat i només són petites variacions rítmiques. Representa el perill i males 
notícies

MOTIU 5

Aquí com es pot veure amb els bemolls el compositor jugar amb les dues tonalitats la major i la 
menor. Aquest últim motiu s’utilitza per les escenes on hi ha els personatges s’acomiaden. Es pot 
escoltar a Dreaming Of A Crush, Stay, Detach.
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24. COR:

El cor és una part molt important de les bandes sonores del compositor alemany tot i que sol sonar 
en segon pla acabar d’ajudar a aconseguir el toc específic per la banda sonora. El podem trobar en 
The Lion King (on sobresurten les sopranos), Gladiator (on sobresurten les sopranos), The Da Vinci 
Code (sons guturals i les sopranos són els solistes), The Pirates Of The Caribbean: And The Dead 
Man’s Chest (sons guturals i les sopranos són els solistes), The Dark Knight Rises (els principals 
són els sons guturals), Interstellar (els principals són els sons guturals), Blade Runner 2049 (sons 
guturals i les sopranos són els solistes).

THE LION KING
The Circle Of Life: Comença fosa negra i quan surt el sol comença el solo de Lebo M. i entra el cor, 
el solista fa jubilis mentre el cor el suporta i els animals es van despertant. Després d’aquesta 
introducció el cor va repetint un mantra molt suau i entra la percussió ètnica acompanyada del so 
d’animals en segon pla que es desperten per anar a la presentació de Simba. El cor és molt emotiu i 
els càntics representen la pròpia terra, les arrels, els ancestres. Comença a capel·la i quan s’hi uneix 
el cor fent el mantra, Lebo M. canta el jubilis per sobre. El cor es divideix per veus i després per 
mantres per tal de donar més grossor i colors. Arriba al clímax i s’hi manté casi fins al final, quan es 
mostra Simba que la música passa a segon pla. Simula l’alegria dels animals amb mantres primer 
masculins i després femenins.

What Am I Gonna Do / Sunrise At The Pride Rock: El cor i el vent metall fa el motiu que es repetirà 
més endavant a Mufasa’s Death. Entra el cor vocalitzant amb l’orquestra, sobresurt el vent metall 
quan surt Rafiki. Comença a sortir el sol i augmenta la banda sonora amb el cor, però de seguida 
passen a tenir el protagonisme les cordes fregades. Quan parla del cementiri dels elefants la música 
canvia a menor representat per flautes i cor amb melodia molt solemne la part prohibida del regne. 
Més tard s’escolta la mort de Mufasa amb una variació amb cor, flauta i percussió molt suau. En 
aquest tema lideren les sopranos.

Hyenas At The Pride Land: Explosió de percussió i entra el cor acompanyat de flautes i violins i 
corda fregada fent notes agudes i molestes que recorden a l’estampida que encara no ha passat, 
auguren un futur trist. 

As Good As Dead: Llarga nota amb cor al qual s’hi uneix la percussió africana poc a poc i de 
manera suau. El cor comença a cantar un altre cop i torna el solo de flauta i violí que paren quan 
entra el cor, es va animant l’escena i entra tota l’orquestra amb instruments ètnics que van fent 
solos. Les cordes i la percussió obren pas al cor que representa l’esperit de Mufasa al cel. 

I Just Can’t Wait To Be King: Entren a tenir el protagonisme percussió i vent metall amb l’orquestra 
de segon pla, entra a cantar el cor masculí simulant que són els animals els que canten. Comença 
amb percussió africana i després piano i flauta i cor masculí s’adapten a la percussió. 
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Father’s Footsteps / We Are All Connected / Kings Of The Past: Progressió de la banda sonora 
mentre Simba imita al seu pare. Percussió roquera suau acaba amb el gran cor que deixa enrere 
l’estil africà per entrar al pop. Crescendo amb variació de la melodia i entra cor i trompeta quan fan 
les paus. Podem escoltar cor, flautí i violoncel amb nota llarga mentre que un altre violoncel fa el 
solo acompanyat del cor. Al ser menor és trista però molt maca, té el toc melancòlic del flautí i del 
cor molt agut.

Be Prepared: Entra cor de sopranos i Scar comença a parlar. La percussió s’anima i introdueix la 
cançó, mentre el cor d’homes fa “hum”. El cor femení que va en crescendo representant a les 
Hienes les homes segueixen amb el “hum” i el cor va a més i dissonant.Comença amb campanes i 
percussió i veus greus masculines, sons guturals. Cor femení comença quan Scar parla imitant a les 
hienes. Comença la percussió més animada i el cor udola com si fossin hienes. El trombó fa un 
crescendo i després el cor torna a bordar. 

The Trap: El cor i l’orquestra augmenten la seva intensitat quan Scar va a avisar al Mufasa sobre 
l’estampida.

Stampede: Pausa per Zazu i trompetes, cor i vent metall per Mufasa que toquen melodies molt 
tristes. És una explosió orquestral amb cor que comença quan els nyus baixen en estampida pel 
pendent. Entra el cor amb els violins fent glissandos ascendents i descendents repetidament i 
després encara els fan més ràpid quan els nyus comencen a córrer i s’inicia l’estampida. El cor 
simula les pujades i baixades dels nyus i la música canvia quan enfoquen a Mufasa (frenètica però 
menys intensa, no està a l’estampida encara). El violí lidera l’orquestra i el cor i els timbals simulen 
l’estampida. Scar va a buscar a Mufasa fingint que tot ha estat un accident amb cor i timbals que 
interpreten un altre cop el rèquiem de Mufasa fent-nos veure de manera molt subtil. 

Mufasa’s Death: El cor equival a la veu del perill i la percussió segueix el moviment dels animals 
ràpid i sense parar atenció. Quan Mufasa mort el cor canta unes veus tenebroses plenes de pena i 
ressentiment sostingudes que donen pas a un tema trist que després passa a fer crits. Escales 
ascendents en repetició juntament amb una percussió molt present accelerant quan s’uneix el cor, 
ara greu. El cor canta en crescendo tant de volum com d’intensitat apareixen violins i flautes 
ètniques. Mufasa mort i es queda una flauta fent el solo acompanyada pel cor. 

Hakuna Matata: La percussió i el cor representen el ritme de caminar dels animals. 

Can You Feel The Love Tonight?: El cor acompanya als violins i als altres instruments ètnics. Entra 
cantant Nala en Fa major (Si bemoll a l’armadura) amb el cor masculí d’acompanyament cantant en 
africà. Quan canta Simba la percussió és més animada i el cor acompanya fent vocals. Només 
percussió i cor que canta la tornada 

Homeward Bound: El cor africà canta vocalitzant al costat de l’orquestra aportant intensitat i força 
al conjunt. Més tard s’hi afegeix la percussió i la flauta travessera de Simba. 
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Juntament el cantant africà Lebo M. amb el cor tradicional domina la banda sonora el conjunt del 
cor tan masculí com femení canten en temes ascendents de molta intensitat. Crimson Tide recorda a 
The Lion King. A la banda sonora hi ha cançons compostes per Rice T, Elton John i les parts 
instrumentals per Hans Zimmer.

GLADIATOR
The Wheat: S’obre amb una densa successió de sons que canta la coral tan masculina com femenina 
amb harmonia estàtica i instrumentació exòtica que et transporta a tots els països on es desenvolupa 
la història 

The Battle: La majoria dels sons es mantenen al voltant del cor masculí que segueix de manera 
estricta ritmes wagnerians amb ressonàncies de la batalla. Els efectes sonors són més forts que la 
música cantant ritmes militars.

The Might Of Rome (Rome Prepares For The Games): Al final del tema el cor és acompanyat de les 
cordes tocant en pianissimo fins que acaba en sec. 

Are You Not Entertained?: Solo de Lisa Gerrard després de la lluita entre els gladiadors representant 
la mort i el més enllà.

Barbarian Horde: És una melodia molt rítmica i en algunes ocasions hi participa el cor, la guitarra 
elèctrica i la percussió costen d’apreciar en un inici perquè sonen molt piano i perquè queden 
enterrats pels efectes sonors però al final es poden notar gràcies al crescendo fent una melodia 
misteriosa. 

Busy Little Bee: El cor de fons aporta malestar i terror mentre Commodus intimida a Lucilla. 

Am I Not Mercyful?: Quan es veu a Maximus el cant entra fortissimo cantant en llatí para per donar 
pas al cor que canta una sola nota sense harmonia. 

Elysium: Lisa Gerrard va repetint el mateix patró de vocals que aporta resolució al conflicte final.

Honor Him: Quan veu la vida del més enllà entre el cor, que canta amb una llengua inventada quan 
Lisa fa el solo. Maximus mort i el tema torna a començar mezzo forte i porta els acords principals 

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I martius: El cor femení de sopranos i vent fusta aguts s’escolten sempre de fons 
sense parar. Entra el cor d’homes fent un cant greu i misteriós dissonant i menor arribant al clímax. 
Una solista soprano canta fins al fade out que és quan comença la pel·lícula. La música no para però 
només es mantenen els baixos. En les moments de terror hi ha una explosió litúrgica musical de la 
coral amb ajuda del drone en crescendo i del baix. Entra tota l’orquestra i orgue quan comença a 
parlar, però encara no se’l veu. Crescendo dissonant entra el cor masculí en un altre moment de 
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terror i ens quedem només amb el baix. Es va obrint i tancant amb el cor cantant molt piano sense 
greus. Sophie parla de Saunière davant del seu cadàver al Louvre, durant la segona part la intensitat 
augmenta i el cor aporta una textura que sembla com si els protagonistes estiguessin escapant d’una 
cacera. Comença a sonar el cor de manera frenètica i saps que alguna cosa dolenta està passant el 
cor ascendeix per semitons per l’escala de Re. Solo de Lisa Gerrard editada en decrescendo i 
comença el motiu de Sophie amb un breu piano per deixar clar que s’ha canviat de tema. 

L’Esprit Des Gabriel: Langdon explica tot el que passa a Sophie. Estan anant a l’ambaixada, és 
molt greu gràcies al cor d’homes editat. Solemne i seriós, sona molt religiós, sembla una missa. 
Entra el cor amb més instruments fent corxeres i notes llargues fins que para i tornen les 
semicorxeres amb el cor femení i acaba en fade out. És un tema de suspens, és el leitmotif de Silas 
amb un cor que canta suau però amb força sintetitzat. És un tema misteriós i fosc, els cors i la 
melodia ambiental aporten malestar ja que les sopranos canten amb alteracions i després el cor 
masculí que fan nota llarga de fons 
 
The Paschal Spiral: El piano marca l’inici de cada frase amb la companyia d’un cor molt piano 
acompanyat de violins i flautes. Fa repeticions de tres frases dues vegades (la tercera sempre és la 
més llarga). 

Fructus Gravis: Es repeteix el tema del principi tornen les corxeres amb percussió i cor masculí. 

Ad Arcana: El cor introdueix el flashback. 

Malleus Maleficarum: En les segones parts s’intensifica el cor, recorda a Injection de MI:2. Explica 
el que fa Mary i el seu embaràs. Lisa Gerrard fa de solista.

Daniel’s 9th Cipher: La segona part destaca més pe la seva espiritualitat i contenció amb el 
protagonisme de les cordes i els cors. Les veus són tractades i liderades per una solista.

Poisoned Chalice: És el punt àlgid de la banda sonora i la primera suite, és un passatge que et posa 
els pels de gallina. El solo de la soprano Plitmann contra un cor litúrgic. És un tema molt dinàmic 
que accentua la sensació de recerca que es manté al nivell de la coral però va augmentant el 
dinamisme i el ritme. Recorda al film The Ring (a la versió americana del 2002), cor demoníac que 
arriba al nivell del film Hanníbal efecte espiritual intent fent-se lloc amb el suspens que es va 
construint amb l’humor emocional que està creant el clímax de la suite i del film. Cor que canta una 
simple progressió tonal amb molta força i intensitat.

The Citrine Cross: Solo de piano i ús de la caixa de música que ajuda a distorsionar la veu de la 
solista del cor que contesta al grup de sopranos molt present al llarg del tema fins que passen el 
protagonisme al cor masculí.

Rose Of Arimathea: Final de la Suite. En les moments de terror hi ha una explosió litúrgica musical 
de la coral amb ajuda del drone en crescendo i del baix. La música canvia totalment quan surt del 
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cotxe i s’escolten cants religiosos acompanyats de violins i flautes que fan les rodones que et posen 
en tensió. El cor canta una simple progressió tonal amb molta força i intensitat. Quan canta greu és 
la representació de Silas. Va ascendint poc a poc amb el cor femení. 

Chevaliers Du Sangreal: El cor canta de manera magistral en segon pla quan desxifren el codi. 

Kyrie For The Magdalene: Sona la soprano (Igual que a Poisoned Chalice), és una àrea operàtica 
amb la veu masculina del cor acompanyada de cordes. El cor manté una dimensió eclesiàstica més 
intensa que abans. El cor sona de manera angelical. Espiritual però captivadora que et posa en un 
estat d’ànim profund i deixa per segur que els secrets no es desvelaran.

Utilitza una orquestra i un cor massius per a crear efecte de vidrieres i la sensació com si estiguessis 
en una catedral. És una simfonia que no té gaire vent metall tot i que ajuda en moments puntuals 
amb el suport de sintetitzadors i amb una presència significativa del cor (tret característic que 
recorda molt al film Hanníbal). Crescendos magnífics amb parets harmòniques que ressonen les 
quals juntament amb el cor de sopranos amb els aguts i amb el de baixos amb els més greus recorda 
a Crimson Tide. Molts temes tenen el cor ja sigui en segon o en primer pla que canta una simple 
progressió tonal però amb força i intensitat. En les moments de terror hi ha  una explosió litúrgica 
musical de la coral.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: La coral entra just quan penses que ja ha arribat al clímax però de sobte tot para 
deixant només el violoncel. Es reconstrueix un cop més pel final i torna el batec del cor (Davy 
Jones). Quan s’uneix tota l’orquestra normalment és perquè els tres protagonistes comparteixen 
escena i escapen de la situació que ha provocat el Jack Sparrow, sol anar acompanyat del cor. 

The Kraken: Hi ha un toc dramàtic que es fa amb el cor que ens dirigeix un altre cop cap a la línia 
del baix. 

Davy Jones: El segon cop que es repeteix entra percussió molt intensament amb més instruments i 
el cor masculí amb un cant que no es pot acabar d’interpretar fent un ostinato és un canvi de to que 
no t’esperes.

I’ve Got My Eye On You: És un tema molt fosc protagonitzat per el cor gregorià editat per tal 
d’arribar tan greu. Et situa en un lloc exòtic amb l’ajuda de sintetitzadors juntament orquestra i cor 
fent un solo mentre tiren els cossos al mar interpretant notes que discretament et porten a un solo de 
flauta travessera molt breu. Acaba amb un crescendo del cor.

Dinner Is Served: Canvi de ritme amb l’entrada del vent metall, el qual representa a la tribu de 
Pelagostos amb el cor en segon pla fent una melodia que tot seguit repeteixen les cordes fregades. 

Tia Dalma: Veus que improvisen sons, atonals on el cor masculí va fent cants. 
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A Family Affair: És una percussió greu i pesada que suporta al cor masculí mentre capes de cordes i 
baixos van fent blanques per sobre. És una variació del tema de la Perla Negra amb el cor masculí 
fent notes molt greus. Un dels protagonistes del tema és el cor que canta com si estigués en un 
funeral representant les condicions precàries en les que pare i fill s’han retrobat 

Hello Beastie: El cor està influenciat per el film The Peacemaker és so metàlic amb capes que sonen 
com el film de The Da Vinci Code. El cor masculí entra de manera molt suau i la música es torna 
dramàtica i emotiva, hi ha un breu crescendo i després silenci absolut. Cants gregorians en 
crescendo seguint l’adagio i silenci perquè jack està a punt de morir. El cor i el vent metall reprenen 
el protagonisme amb frases dissonants per les alteracions en l’armadura per tal de fer-ho més trist. 
Cap al final construint amb el cor intensitat i reproduint el tema original del protagonista.

THE DARK KNIGHT RISES
On Thin Ice: Coral de sopranos. S’hi afegeixen els greus mentre es va repetint la mateixa frase, però 
cada cop amb més instruments. 

Gotham’s Reckoning: Acompanyat del cor masculí que fa un càntic al ritme de la percussió 
acompanyada en segon pla de vent metall fent notes llargues. El cor fa el càntic àrab que vol dir 
resurrecció o torna aviat depenent del dialecte àrab marroquí. 

The Fire Rises: Entra el cor fent el mateix cant que abans. Només diu la frase un cop i fade out. 

Imagine The Fire: Un altre fade out que ens guia a un altre canvi de melodia. ara amb una percussió 
més suau i amb variacions fetes per violins greus o violoncels aguts. Tornem a escoltar el càntic 
àrab del cor masculí cantant molt greu i un crescendo sobtat acompanyat pels vents metalls. i la 
percussió. 

Fear Will Find You: El cor masculí cantant en àrab torna a aparèixer i quan para el ritme para per 
després reprendre les semicorxeres mentre els altres instruments de l’orquestra s’uneixen al tema. 

Rise: El cor masculí aporta profunditat i foscor al tema igual que al tema anterior juntament amb la 
percussió. 
 
INTERSTELLAR
The Wormhole: El cor aporta tensió juntament amb el tic tac. Repeteix la mateixa nota acompanyat 
d’una percussió molt dèbil. 

A Place Among The Stars (Afraid Of Time): Comença amb un sintetitzador tocant rodones amb to 
Shepard (cada cop que penses que està a punt d’acabar tornar a comença) al qual s’hi uneixen 
instruments i el cor de sopranos. No és agradable. Arriben els greus fent una melodia totalment 
diferent a la de les flautes, intranquil·la i tensa amb el cor masculí editat per ajudar a arribar als 
greus desitjats que orgànicament no seria possible 
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Detach: La coral acompanya a tota la banda sonora durant aquest tema. 

BLADE RUNNER 2049
Flight To LAPD: El cor masculí editat és molt greu, el so és sintètic a partir d’instruments orgànics 
editats 

Wallace: El cor canta glissandos descendents entre dues notes d’estil tribal i desapareixen els sons 
per grups. És un cant gutural processat i editat per tal de ser tan greu. No sembla terrenal, canten 
dues notes a la vegada que representen el moviment que s’aconsegueix amb el sintetitzador. 
Representen a Wallace el senyor de la vida i la mort. Apareix Luv que torna pel passadís amb una 
melodia suau i entra el cor quan apareix en escena Wallace. Els sons guturals comencen quan 
apareix el nou model. El cor canta glissandos descendents entre dues notes d’estil tribal i 
desapareixen els sons per grups.
 
Furnface: Els cants del cor aporten intriga, baixa les escalers i les notes també descendeixen amb 
ell. Et posa nerviós i de sobte es juxtaposen escales ascendents creant mocions contràries. Entra el 
cor masculí editat i l’efecte de sonor de vent contra un full. 

Her Eyes Were Green: Després de la primera part (la maca i serena) entra el cor i el conjunt cada 
cop és més fosc i misteriós. Cop de percussió juntament amb campanes i el cor crea un sobresalt 
que ressalta la tensió que hi ha entre els personatges.

25. RELLOTGE (TEMPS):

Molt  lligat al so de les campanes, aporta tensió i pressa als espectadors. En podem trobar a The 
Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark Knight: 
Rises, Interstellar.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
I’ve Got My Eye On You: Entren timbals i el vent metall decreix acompanyats de campanes i d’un 
tic tac, de flautes travesseres fent una melodia tenebrosa amb alteracions que et situa en un lloc 
exòtic S’utilitza per contar els segons que falten perquè el Kraken vagi a buscar a Jack.

SHERLOCK HOLMES
Discombobulate (Aproaching The Docks): Caracteritzada pel tic tac que vol deixar clar que els 
protagonistes s’estan quedant sense temps. 
 
Is It Poison, Nanny?: Els patrons de la percussió es repeteixen, la doble barra simula el tic tac del 
rellotge (El tema del Big Ben) que fa. augmentar la intensitat com si es quedessin sense temps. 

Data, Data, Data: La segona escena on sona trobem a Irene i Sherlock parlant amb el tic tac de 
fons. 
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Marital Sabotage: Els tambors toquen a un beat per minut accelerat per tal de poder acompanyar el 
ritme de les imatges que es mostren en escena que amb la introducció del patró de dues pulsacions 
que interpreta el tic tac d’un rellotge acaba d’augmentar la intensitat. 

Panic, Shear Bloody Panic!: Leitmotif d’aventura de Sherlock i Watson. Sherock salva a Irene de 
morir i es repeteix el tema de l’antagonista al mateix temps que sona el de Sherlock. Accelera el tic 
tac per tal de guanyar intensitat. 

Psychological Recovery: Sherlock resolt el misteri i sona el tema de Lord Blackwood i torna el tic 
tac del rellotge per tal d’aportar intensitat.  

INCEPTION
Half Remembered Dream: Quan diu “He knows” comença un terratrèmol i la música augmenta en 
crescendo molt suaument quan sona el tic tac. Explosió i canvien d’escena. El tic tac es toca amb 
una percussió electrònica.

Dream Is Collapsing: Saito es desperta i s’escolta la Suite amb el tic tac molt marcat recordatori 
constant que el temps és molt important i no els hi sobra. 

Dream Within A Dream: En aquest tema és molt important la percussió ja que fa sonar el tic tac 
marcant el temps tan important en el film l’orquestra fa notes llargues quan Saito veu que l’hi han 
injectat alguna cosa el timbal entra en acció i el tic tac accelera però piano. Surt del tren amb pressa 
i el tic tac disminueix amb un decrescendo fins que desapareix. 

THE DARK KNIGHT RISES
Despair: Fuses tant per violoncels com per violins i la percussió es converteix en el que sembla el 
tic tac d’un rellotge - un cop més el director Nolan fa referència al temps que passa en la vida en el 
seu film- la diferència aquest cop és que hi afegeix la percussió subdividia la qual sembla que 
interpreti les mil·lèsimes de segon. 

Rise: Creix la intensitat i el tempo però es calma, la percussió marca el tic tac d’un rellotge. 

INTERSTELLAR
Day One: Al principi comença un cop més amb efectes sonors de vent i onades, les flautes amb la 
melodia tenen menys protagonisme que el piano i l’orgue però amb el disminuendo d’aquests dos el 
prenen els instruments de corda fregada mentre que orgue flautes i oboès aporten tensió a la peça i 
els baixos calma molt de contrast ja que la percussió aporta consistència en el tic tac. 

The Wormhole: El cor repeteix la mateixa nota acompanyat d’una percussió molt dèbil. Aporta 
tensió juntament amb el tic tac típic del Nolan juntament l’orgue amb un crescendo al final, ja que el 
temps en aquesta missió és crucial i no es pot malgastar. El tic tac augmenta a mesura que s’acosten 
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al forat negre, enfoquen a l’exterior i entra el contrabaix, el to Shepard es segueix repetint però ara 
amb orgue, flautes i violins sintetitzats. Aporta molta tensió

Mountains: Inicia amb el tic tac que va marcant el temps que passa (ja que cada hora en aquest 
planeta són set anys a la Terra) cosa que fa posar nerviós a l’espectador. El tic tac es torna molt 
present a mesura que les coses van malament que marca la pulsació de tots els acords dels 
instruments de l’orquestra els quals sonen més majestuosos gràcies al cor i a l’orgue. El tic tac 
augmenta sobretot quan aterren i apareixen notes llargues fent una melodia molt calmada. 

Years Of Messages: Un cop més el tic tac marca que el temps s’està acabant i aporta mal estar. 

No Time For Caution: Comença amb un to desesperançat similar a Coward, però més majestuós, 
entra tota l’orquestra la qual depèn del tic tac del rellotge. El patró repetit per la línia melòdica és 
molt intens i constant. 

Coward: Un cop més ens acompanyen els tic tac tan característics del film mentre altres instruments 
es van unint per capes amb la tècnica de la passacaglia. Mann fa l’explicació sobre els instints i la 
música et prepara pel pitjor, són els segons que li queden a Cooper de vida. Aquest cop l’instrument 
que representa el tic tac del rellotge és el piano. 

Detach:  Sona el tic tac representant els moments que els queden junts a Cooper i Mann i també els 
d’oxigen per arribar a la Terra.

26. BATEC DEL COR:

Sona normalment acompanyat del so del tic tac del rellotge. Aporta tensió i mal estar i suspens. En 
podem trobar a The Lion King, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Inception, 
The Dark Knight: Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
The Circle Of Life: Acaba amb percussió la qual simula les petjades de Simba i el batec del seu cor; 
presenta el futur rei d’Àfrica. 

Stampede: És una explosió orquestral amb cor que comença quan els nyus baixen en estampida pel 
pendent. La percussió dissimula les potes dels nyus corrent i els batecs del cor ràpids i frenètics tant 
dels nyus com del petit Simba.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: Cordes en staccato, la coral entra just quan penses que ja ha arribat al clímax però de 
sobte tot para deixant només el violoncel, es torna a reconstruir un cop més per el final i torna el 
batec de cor (Davy Jones). 
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The Kraken: el Kraken casi es rendeix que és interpretat per orgue, guitarra elèctrica i cordes llavors 
tot cau i l’orgue es queda sola fent el mateix acord i amb batecs del cor. 

Davy Jones: A la següent repetició es puja de to i es toca amb més intensitat, la percussió entra forta 
amb els batecs de cor per acabar d’arribar al clímax i torna a sonar la caixeta de música fent la 
melodia que no ha parat de sonar en tota l’estona a través de l’orgue. 

You Look Good Jack: L’ambient musical es calma deixant només el so del batec del cor acompanyat 
del vent metall fins que torna a aparèixer l’orquestra amb un compàs de 7/8 amb el vent metall com 
a solista un cop més i amb unes cordes molt apretades. 

INCEPTION
És poden escoltar batecs del cor en certs cues per tal d’aportar més emoció a les imatges i apropar-
te més al personatge que està protagonitzant l’escena.

Half Remembered Dream: El tic tac es converteix en un batec de cor fins que diu “or that are we in 
a dream” entra la guitarra elèctrica tocant el leitmotif del film i el batec de cor es dispara i tornen els 
violins fent la negre lligada a les quatre semicorxeres i entra el cue Dream Is Collapsing. 

We Built Our Own World: És un ritme gran que s’imposa, com si interpretés una coral sinistre de 
trombons i tubes. Sona el batec d’un cor.

THE DARK KNIGHT RISES
The Fire Rises: Queden només els batecs del cor representats amb timbals. 

Why Do We Fall?: Tornem a sentir el batec de cor. Arribem al clímax la música té més continuïtat i 
més intensitat i inquietant. 

INTERSTELLAR
Wormhole: Les cordes tocades en pizzicato les quals representen el batec del cor dels tripulants, 
amb l’ajuda de sintetitzador, orgue i vent metall. 

BLADE RUNNER 2049
Joi: Es presenta a la Joi, quan torna a sonar la música aquest cop és acompanyada amb batecs del 
cor. De fons es pot escoltar el tema de Wallace. 

Hijack: Sonen els batecs del cor de Joe (semblen motors que no arranquen). Lluita contra Luv i 
maten a la Joi. 

Sea Wall: És el tema d’acció del film i es poden escoltar els batecs del cor del protagonista durant 
tota l’escena intensificant la tensió i augmentant la intensitat.
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27. SONS ARTIFICIALS / ELÈCTRICS:

Sons creats de manera artificial i tecnològicament. Zimmer té un instrument principal que és la 
guitarra i com és molt comú en els compositors, tots solen donar més protagonisme al seu 
instrument principal. Sempre la sap incloure molt bé ja que a vegades la inclou en pel·lícules 
d’època on encara no existia. The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The 
Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark Knight Rises, 
Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
Al ser una banda sonora que representa Àfrica i animals és realment difícil trobar elements gaire 
artificials però el que sí que es pot trobar és una guitarra elèctrica encara que no sigui un instrument 
ètnic africà, Hans la utilitza molt perquè és el seu instrument principal. 

GLADIATOR
Are You Not Entertained?: Quan estan encarats la música s’accelera i creix el volum i quan li posa 
la marca a la mà entra la bateria elèctrica juntament amb el cue del Kraken. 

Barbarian Horde: És una melodia molt rítmica i en algunes ocasions hi participa el cor, la guitarra 
elèctrica i la percussió costen d’apreciar en un inici perquè sonen molt piano i perquè queden 
enterrats pels efectes sonors però al final es poden notar gràcies al crescendo fent una melodia 
misteriosa. 

Com passa en el tema anterior l’únic que trobem són temes amb guitarra elèctrica o amb drones que 
simulen batalles o augmenten la percussió per fer-la semblar més militar o més potent. 

THE DA VINCI CODE
Malleus Maleficarum: Veus que es persegueix amb arpa. És el tema més divers de tota la banda 
sonora, són poques notes repetides amb guitarra elèctrica i clàssica, cor i arpa. És com un gran 
despertar. Al clímax s’hi arriba quan entren els violins i la percussió i amb el solista del cor. Les 
campanes marquen el final del tema. 

Rose Of Arimathea: Cordes antigues i gentils que aporten força i desenvolupen el tema de 
l’antagonista i sobre la base de la música sòbria i contundent s’hi uneix el cor i en alguns moments 
podem escoltar com sonen parts del tema de Sophie interpretat per piano i contrapunt del violí 
elèctric.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
The Kraken: Sona amb un baix tan pesat i en un rang tan greu que està editat juntament amb baix 
greu elèctric, violoncels i cordes es sobreposen amb un fort vent metall que afegeix una mica de 
sabor al tema. Nou ritme amb cordes ràpides i guitarra elèctrica. L’orquestra sintètica arriba 
explotant accentua els bits del cue i els cops dramàtics fins arribar al moment en què el Kraken casi 
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es rendeix que és interpretat per orgue, guitarra elèctrica i cordes llavors tot cau i l’orgue es queda 
sola fent el mateix acord i amb batecs del cor. 
 i corns. 

I’ve Got My Eye On You: Podem escoltar un solo de guitarra elèctrica tot i que com en altres bandes 
sonores seguint un ordre cronològic no hi hauria de ser, però ajuda a aconseguir el so desitjat per 
descriure als pirates, al temps i a la localització.

Tia Dalma: Veus femenines fent càntics indesxifrables en companyia d’un violi elèctric i caixa de 
música amb percussió lleugera. Quan estan encarats la música s’accelera i creix el volum i quan li 
posa la marca a la mà entra la bateria elèctrica juntament amb el cue The Kraken.

You Look Good Jack: Durant l’interludi liderat pel sintetitzador abans que exploti la guitarra 
elèctrica en la seva totalitat de manera molt irritant fins que comença el tema de Hello Beastie (el 
del Kraken) ja que en parlen. 

SHERLOCK HOLMES
En aquesta banda sonora en tots els temes hi podem veure instruments elèctric que ajuden a 
accentuar excentricitat de personatge i a donar profunditat a l’antagonista. 

INCEPTION
Half Remembered Dream: Els protagonistes són els efectes sonors. Entra la percussió electrònica 
amb el tic tac i la guitarra elèctrica tocant el que serà el leitmotif del film. El tic tac es converteix en 
un batec de cor fins que diu “or that are we in a dream” entra la guitarra elèctrica tocant el leitmotif 
del film i el batec de cor es dispara i tornen els violins fent la negre lligada a les quatre semicorxeres 
i entra el cue Dream Is Collapsing que comença amb la guitarra elèctrica, repetició de dues frases i 
es produeix un canvi de to, el piano toca els acords en segon pla fent d’acompanyament. 

Mombasa: La corda toca semicorxeres marcades i dóna l’entrada a la guitarra elèctrica que toca el 
tema principal i més característic del film, mentre el vent metall va apareixent. 

És una banda sonora construïda a partir d’instruments artificials però imitant els orgànics, és per 
això que el vent metall sona tan real, i les cordes sonen tan suaus. Els instruments són trombons, 
corns francesos, guitarres, tubes, cordes i piano. Es torna a inflar el vent metall i entra l’orquestra 
aquest cop acompanyada del so de la guitarra elèctrica que recorda al film Black Hawk Down i tot 
acaba en silenci. L’orquestra utilitzada per aquest film està composta bàsicament per instruments de 
vent metall, cordes i percussió complementat per sintetitzadors, guitarra elèctrica corda fregada i 
vent fusta. 

THE DARK KNIGHT RISES
The Fire Rises: Batman salva a un hostatge i el dolent s’enduu la moto per davant mentre sona un 
tro i la guitarra elèctrica amb violins fent una corxera i silenci de corxera i mantenen la nota durant 
dos compassos i van interpretant una melodia ascendent i descendent a contratemps i en crescendo 
quan accelera la moto. 
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Despair: La guitarra elèctrica editada marca la pulsació durant un període molt breu de temps, fins 
que entren les cordes fent les semicorxeres i els vents fent les notes llargues. 

Death By Exile: De moment sona la mateixa guitarra elèctrica amb percussió juntament amb els 
efectes sonors de la respiració de Bane. 

Rise: Música editada electrònicament protagonitzada per la bateria i la guitarra elèctrica, 
acompanyada de vent metall i contrabaix sintetitzats fent blanques mentre els violins fan 
semicorxeres. 

INTERSTELLAR
En aquesta banda sonora pràcticament tots els temes conten parts fetes amb sintetitzadors i drones 
ja que és un film que en part simula el futur i naus espacials. L’únic moment que els temes són 
completament orgànics és quan els temes tracten d’amor, ja sigui entre una parella o entre amics o 
família. En aquests casos trobem temes sencers o grans parts de temes que no conten cap 
tractament. 

BLADE RUNNER 2049
2049: La percussió que sona durant la batalla semblen les hèlices d’un helicòpter en una tempesta, 
però canvia de manera radical quan entren els sons artificials i entra el vent metall juntament amb el 
violoncel i l’orquestra (tot editat artificialment) i acaba en sec.És un tema que crea tensió i mal estar, 
canvia de tonalitat amb harmonia dissonant amb l’ajuda dels tons Shepard molt aguts, però el piano 
ho suavitza tot creant una melodia més agradable i tranquil·la. Els cellos, violins i flautes són editats 
artificialment i toquen glissandos descendents l’inici dels quals és marcat pel piano i els seus acords. 
És un cue que recorda molt al film anterior Interstellar però amb un estil més futurista. La tempesta 
sembla que cridi per l’efecte que tenen els violins elèctrics i sintetitzats en l’escena. 

Flight To LAPD: No hi ha cap so orgànic, tots són artificials. Al final de tot es queda la percussió 
sola fent ritmes militars. 

Wallace: Els sons guturals comencen quan apareix el nou model. Els efectes sonors segueixen els 
moviments de les càmeres artificials i les panoràmiques dels moviments de les càmeres reals 
representant la concentració de Wallace, entra un so tenebrós que ja et fa veure que has entrat a casa 
de l’antagonista. Canvis de veus guturals a normals amb l’acompanyament del piano editat fent 
corxeres mentre els sons artificials fan rodones. 

Mesa: Canvis de veus guturals a normals amb l’acompanyament del piano editat fent corxeres 
mentre els sons artificials fan rodones. 

Pilot: La percussió fa la mateixa melodia que a LAPD artificial amb efectes sonors dels elements de 
la Terra. 
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Utilitzen un piano i després ja casi tot és artificial, la banda sonora és encara més simple que la 
original, caracteritzada per una freqüència baixa rascada, so raspós amb filtres que creen moviment i 
tensió.

28. SONS ECLESIÀSTICS:

Donar sentiment de religiositat i de poder als temes, esperança i fe. En podem trobar a Gladiator, 
The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Blade, Interstellar, 
Blade Runner 2049

GLADIATOR
La cantant Lisa Gerrard és l’encarregada d’aportar el toc de religiositat amb la seva veu de soprano 
profunda que simbolitza la vida del més enllà i sona cada vegada que el protagonista està apunt de 
morir. 

THE DA VINCI CODE
L’Esprit Des Gabriel: Solemne i seriós, sona molt religiós i sembla una missa. El violoncel toca 
notes molt greus i llargues mentre parla de Zion.

Fructus Gravis: Surt la rosa i comença el cant religiós amb un solo de soprano fet per Lisa Gerrard 
que fa la mateixa melodia que els violins (Lisa Gerrard). 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN'S CHEST
I’ve Got My Eye On You: És un tema fosc protagonitzat pel cor gregorià editat per tal d’arribar tan 
greu i la percussió ajudat per violins tocant nota mantinguda en segon pla mentre un instrument de 
la família de vent metall fa un solo esperant a que el corb es posicioni sobre el taüt en el qual hi ha 
Jack Sparrow que amb l’ajuda de l’esquelet arriba a a la Perla Negra. 

Hello Beastie: Cants gregorians en crescendo seguint l’adagio i silenci. Entra la percussió 
representant la tripulació de Davy Jones i a Jack molt majestuós a punt de morir. És l’únic moment 
on surt Davy Jones i no sona el seu tema.

INTERSTELLAR
L’orgue aporta el toc religiós que representa l’intent de la raça humana de dominar allò que queda 
fora del nostre abast, ajuda a arribar al més enllà, per descriure alguna cosa que és més gran que 
nosaltres i per representar l’amor patern que sent Cooper per la seva filla i la grandiositat de la raça 
humana. 

BLADE RUNNER 2049
Sea Wall: La música segueix constant amb les notes llargues i els aguts toquen un glissando 
descendent donant a entendre que Luv ha mort i entren cants eclesiàstics en crescendo fent 
harmonies fins que Deckard troba a Joe. 
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Es pot dir que en conclusió és una banda sonora calmada, violenta i fosca, tot per separat i junt que 
dóna vida a les escenes i als personatges del film, gràcies a les cordes, els sintetitzadors i als cants 
gregorians.

29. ASSOCIACIONS A TRAVÉS DE TEMES I/O MELODIES:

És el mateix cas que els leitmotif però amb més coses com serien localitzacions, accions, idees, 
escenes, records… En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of 
The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark Knight: Rises, 
Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
El primer tema The Circle Of Life és una representació al despertar d’un nou dia. Quan Rafiki 
apareix en pantalla hi ha un petit canvi de to per introduir la melodia que l’acompanyarà durant tot 
el film. És una presentació d’Àfrica, dels animals que hi viuen, la percussió i les flautes africanes 
representen els animals i el soroll que fan al caminar. 
La flauta travessera representa la infantesa, a Simba que encara ha de créixer, la despreocupació, la 
diversió i curiositat amb un scherzo. 
Cada cop que escoltem un crescendo vol dir que estem apunt de presenciar un gran esdeveniment i 
si ens trobem amb un decrescendo amb un esdeveniment terrible, fatídic. Aquests crescendos solen 
anar acompanyats de ritmes ràpids com semicorxeres o fuses que acompanyen situacions perilloses 
com es pot escoltar a Stampede o a Elephant Graveyard. En definitiva en aquest film tots els ritmes 
solen representar els estats d’ànim dels personatges tan si és en grup o de manera individual.
Cada cop que sona greu i solemne de seguida es pot identificar a Mufasa estigui present o no en 
l’escena juntament amb els vent metall que acompanya als lleons adults.
Quan escoltem la flauta de pan acompanyada d’orquestra tocant ritmes lents amb pedal és perquè 
ens està presentant un el·lipsi de temps (acompanyats d’una imatge estàtica amb estacions que van 
canviant o a través del tema Hakuna Matata). També representa l’enyorança, la tristesa, la família. 
Mentre que els violins representen la caça.
Les notes agudes i els glissandos són el perill i acompanyen normalment a les hienes o a Scar. La 
percussió ètnica representa Àfrica i depenent del ritme amb el que es toca interpreta la infantesa i la 
despreocupació o marxes militars i acompanyada fe glissandos i vent fusta que representen el perill.
La flauta de pan representa les lliçons que Mufasa dona al seu fill Simba i els el·lipsis de temps.
El cor representa als animals cantant però també acompanyen als glissandos representant al perill. 
També avança informació sobre el futur fatal de Mufasa.
La percussió ètnica representa Àfrica i depenent del ritme amb el que es toca interpreta la infantesa 
i la despreocupació o marxes militars i acompanyada fe glissandos i vent fusta que representen el 
perill.
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GLADIATOR
Aquest film es caracteritza per representar sobretot localitzacions geogràfiques com Espanya a 
través de la guitarra espanyola, Roma a través de l’orquestra simfònica representant la grandesa i la 
gran potència que era però també a través d’instruments exòtics ja que també s’identifica amb tots 
els esclaus de diferents nacionalitats que van construir Roma. Marroc s’interpreta a través de 
l’instrument duduk tocant per l’escala pentatònica en la qual s’hi eviten els semitons i està formada 
per terceres menors i segones majors i amb altres instruments ètnics. Un exemple és To Zucchabar 
composta en Fa sostingut menor (Fa, Do, Sol sostinguts a l’armadura) a 90 pulsacions per minut.
La guerra es representa amb percussió simulant catapultes i altres armes creant la sensació de 
fatalitat i brutalitat normalment també es pot escoltar algun solo de Lisa Gerrard ja que la seva veu 
simula el més enllà de la mort per tant va molt lligada a les escenes de guerra i quan guanyen els 
romans solen lideren corn francès i percussió. 
Els gladiadors es representen amb música ètnica i exòtica perquè tots són d’altres països i és això  el 
que Hans Zimmer vol expressar amb la música. 
Com al film anterior, les melodies agudes tocades amb scherzo es fan servir per acompanyar 
escenes amb nens (el cas de Lucius) seguit d’una arpa que representa la família la qual es pot 
escoltar sovint en el tema d’Earth ja que el tema en sí representa la casa i la família. Un altre tema 
que es pot escoltar quan Maximus enyora casa seva és Reunion. Però com en el film anterior, les 
notes agudes no són només per la infantesa, sinó també pel perill i la por com es pot escoltar a The 
Might Of Rome composta en Re menor (Si bemoll a l’armadura).
La graduació de la intensitat augmenta el drama i les emocions en els temes, per això podem trobar 
aquesta característica en pràcticament tots els temes de tots els films de Hans Zimmer. Una altra 
característica és l’ús de la guitarra elèctrica encara que sigui en pel·lícules com aquesta que no hi 
hauria de ser perquè no existia, però aplicada correctament acaba de convertir la banda sonora en 
una de molt potent emocionalment.
Quan es presenta als herois sol ser en major, mentre que quan es presenten als antagonistes es fa en 
menor per donar un aire més pertorbador i intranquil a l’escena.
Quan lluiten els gladiadors la música és ètnica (els gladiadors són esclaus d’altres països) 
representats per percussió i música tribal. És el que li agradava a Zimmer de la música per quan 
estaven a Roma que havia de ser civilitzada (representant l’imperi de Roma) però a la vegada 
exòtica representant a la gent que hi vivia. Les escenes - com explica en una entrevista - estan 
lligades entre elles i per tant la música també. La de Roma està composta a partir de les influències 
del compositor alemany Wagner. També es va inspirar durant el rodatge anant als sets, estudiant 
l’arquitectura romana, que com ja s’ha comentat eren una societat molt civilitzada però construïda a 
base d'esclaus negres que capturaven i a través dels jocs. La música en aquest film aporta un color 
que s’adapta molt bé a les escenes ja que utilitza instruments d’època, imita els estils ètnics de cada 
àrea geogràfica que apareix en el film (utilitzant el duduk per l’escena al Marroc, la guitarra 
espanyola per quan surt l’heroi principal que representa Espanya i suites de Wagner per Roma), 
Roma amb Wagner representant la civilització amb influència sobretot de Siegried’s Funeral March 
i utilitzant la veu de Lisa Gerrard com a idea de casa, de pau espiritual. 
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THE DA VINCI CODE
En moments de terror apareixen els violoncels amb la flauta travessera tocant fortissimo a ritmes 
ràpids fent mocions contràries amb els aguts (normalment interpretats per flauta travessera) que  
solen anar pujant fins arribar al clímax com a Dies Mercurii I Martius quan Collet comença a parlar 
el piano fa acords en crescendo menors i assonants. Mentre que tot i que els violoncels representen 
a personatges també són els encarregats de fer les melodies per omplir les escenes de misteri 
juntament amb la flauta travessera i violins.
Un cop més als herois se'ls presenta amb tonalitats majors i als antiherois o vilans amb tonalitats 
menors.
En aquest film s’utilitza la barreja de flauta i violoncel per crear tensió tot i que sovint al cap d’uns 
segons els violins prenen el lloc als violoncels i queden tocant a l’uniso amb les flautes el resultat 
acaba sent una harmonia pertorbadora i borrosa que posa els pels de punta mantinguda per un baix, 
obtenint per resultat una música dramàtica amb intervencions d’altres instruments normalment amb 
acords invertits o imitant converses entre els personatges com Silas i la monja al tema L’Esprit Des 
Gabriel. Un cop més els aguts representen la tensió i el perill com serien els temes interpretats per 
violins i flautes tocant temes molt ràpids.
En aquesta banda sonora cada cop que s’escolta un solo d’algun instrument és perquè els 
personatges estan a punt de trobar una pista o perquè ja l’han trobat i la música t’avisa que paris 
atenció Quan e pot escoltar un violoncel després del solo de la pista és perquè han trobat alguna 
cosa. Si en canvi escoltem temes modests és perquè s’està introduint un flashback o records d’algun 
dels protagonistes.
En aquest film una manera habitual de fer créixer la intensitat és a través del silenci o de la corda 
muda com en el tema de The Paschal Spiral aportant una melodia que no és agradable gràcies als 
baixos que fan bullir la tensió i creen un ambient especulatiu.  
És una banda sonora teatralitzada i molt dramàtica fosca, tensa i misteriosa en la seva majoria. Un 
exemple de quan terrorífica pot ser és el tema Poisoned Chalice en la qual el teclat sona de manera 
cohibida al principi però es va intensificant i es construeix tant que acaba petant arribant a un estat 
d’ànim molt íntim a través de la progressió tonal.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
En aquesta banda sonora els vent metall serveixen per canviar de localitzacions i per afegir 
dramatisme o majestuositat a les escenes que acompanyen. És la banda sonora on és més present 
l’associació entre música i personatge perquè està composta a través de leitmotifs. La corda fregada 
representa als pirates de la Perla Negra i a les aventures i escenes d’acció en els quals hi participen 
acompanyades també de la guitarra elèctrica que com succeeix amb el film Gladiator tot i no ser 
cronològicament correcte aporta un so que s’adapta molt bé a la narrativa del film. Una altra 
característica en comú amb Gladiator és que la percussió s’utilitza per simular canons i armes de 
foc per fer-les més potents però en aquest cas també simula les onades del mat picant contra el 
vaixell i les roques i a tempestes. 
Aquí en canvi són els greus elèctrics i editats els que representen als vilans del film com es pot 
comprovar al tema del Kraken, les trompes i tubes editades també ajuden a crear l’ambientació 
fosca amb sons incòmodes i dolorosos. Els aguts normalment acompanyats per orgue es fan servir 
per els temes d’amor com es pot escoltar al tema de Davy Jones (durant el primer preludi liderat pel 
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solo de la caixa de música) ja que després es canvia de tonalitat i comença a descriure la ira del 
personatge descobrint un tema trist i profund de desesperació i Medallion Calls. L’orgue també 
s’utilitza per aportar misteri, melancolia i soledat però al mateix temps fúria. 
El perill és representat un cop més per ritmes ràpids però greus aportant tensió gràcies a les 
dinàmiques escrites a les composicions com els crescendo o les articulacions. 
Aquí la flauta travessera és utilitzada sobretot per escenes de misteri, angoixants o de mala espina 
amb melodies molt lentes normalment acompanyada pel cor. 
L’únic moment en el que es poden escoltar els instruments tribals aquí és per representar l’illa dels 
caníbals i a la tribu en sí amb flautes ètniques, vent metall dramàtic i veus guturals.
Les veus de les sopranos representen el llac on viu Tia Dalma, abandonat, secret, perillós mentre 
que les trompetes igual que en altres bandes sonores representen la victòria quan un personatge 
aconsegueix escapar d’una mort imminent. 
Els violins estan reservat pels tema de Two Horn Pipes ja que representen el bar i la vida dels 
pirates quan són a terra ferma. 
El tema de Jack Sparrow sona sempre que s’escapa d’alguna situació perillosa, es surt amb la seva 
o té alguna idea. Per tant és un tema que té moltes variants i el trobem infiltrat en altres temes al 
llarg de tots els films. 

SHERLOCK HOLMES
És una banda sonora representa un cop més a localitzacions geogràfiques de l’Europa de l’est i 
central. El primer tema que trobem Discombobulate apart de representar un personatge en sí 
representa també la seva doble personalitat la professional i la infantil amb els canvis en l’armadura 
de becaires i sostinguts amb sons ètnics per representar la part més infantil. El cromatisme d’aquest 
cue desestabilitza a l’espectador i aporta un toc de professionalitat però a la vegada és infantil. Crea 
sensació de misteri barrejant els instruments acústics i les cordes orquestrals, fusiona dues culturals 
musicals. Es podria dir que és burlesc. 
És molt característic també crea sensació de misteri barrejant els instruments acústics i les cordes 
orquestrals, fusiona dues culturals musicals. Es podria dir que és burlesc. 
La música d’aquest film representa en gran part els carrers on tenen lloc les escenes. Mentre que les 
escenes de lluita són sempre acompanyades de música irlandesa mentre que la percussió interpreta a 
la gent caminant pels carrers de manera desordenada i agitada. El tema d’amor d’aquesta pel·lícula 
és representat a través de ritmes orientals àrabs ètnics que trobarem també més endavant al film The 
Dark Knight Rises. 
El violí és l’instrument que acompanya les escenes de perill. Canvia a una melodia més fosca i 
tenebrosa quan es veuen les accions de l’antagonista i el tema explota d’emoció amb un breu adagio 
liderat per un violñi acompanyat d’altres cordes. Caracteritzada per la línia cromàtica descendent i 
pel canvi de tonalitat agitanada. Quan els investigadors declaren pistes o fets la música sol fer un 
canvi brusc com en el tema My Mind Rebels At Stagnation quan Watson el declara mort hi ha un 
canvi brusc de la melodia i també d’escena. L’antagonista va acompanyat de frases curtes amb 
crescendo dels vent metall i contrabaix que toquen una base molt greu amb l’ajuda de violí i banjo. 
Es fa servir d’arpegis per aconseguir major intensitat que es sol incrementar amb la incorporació 
d’altres instruments. Els temes que parlen de la família són tots orgànics.
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INCEPTION
El trombó amb el tema de Je Ne Regrette Rien  va molt associat als somnis, quan estan adormits i 
quan es desperten diferenciats pel canvi de tempo i perquè quan estan al somni es considera que 
estan a una hiperrealitat i per tant el compositor alemany fa servir una hiperorquestra per 
representar-lo musicalment. El vent metall representa les revolucions i les persecucions dels 
personatges dins dels somnis representant el mal estar i el neguit de la persona a la que li estan 
modificant el subconscient amb melodies agudes i tenses. Es tornen a utilitzar les melodies agudes 
pe representar als nens i a la infantesa que en aquest film és depressiva i melancòlica mentre que la 
línia del baix representa el passat, els records i és trista i depriment.
La guitarra elèctrica es fa servir per interpretar el leitmotif de la banda sonora i altres cues d’acció 
que sonen frenètics. Mentre que l’harmonia i el progrés melòdic segueixen el ritme de les 
transformacions que fa en el somni i fan de base sobre la qual es construeix l’harmonia. Quan el 
subconscient del protagonista comença a notar coses estranyes en el seu subconscient s’utilitzen 
rangs de baixa manipulació. 
La percussió sona molt ràpida a trafegada com ja hem escoltat abans quan els protagonistes s’estan 
a punt de quedar sense temps. Els instruments per sobre toquen molt ràpid i caòticament per tal 
d’acompanyar el ritme visual de l’escena. Única banda sonora que el tema d’amor no és orgànic. 

THE DARK KNIGHT: RISES
Al ser l’últim film d’una saga utilitza molts temes dels films anteriors barrejats amb els nous 
obtenint un resultat de suspens i melancolia. Cordes agudes fregades i editades fent notes llargues, 
mentre violins entren fent semicorxeres, amb petites frases on la coral de sopranos és molt notòria. 
S’hi afegeixen els greus mentre es va repetint la mateixa frase, però cada cop amb més instruments 
creant tensió en els moments de suspens. 
Els enemics de Batman estant representats pel vent fusta el qual també sol marcar la pulsació.
La percussió simula un exèrcit però també marca el tempo i el subdivideix. Al costat de la percussió 
la majoria dels cops es poden escoltar cants ètnics marroquins.
Predominen les melodies militars editades electrònicament. És la banda sonora més homogènia de 
les nou analitzades. 

INTERSTELLAR
Aquesta banda sonora està molt associada al planeta Terra i als elements d’aquesta igual que als  
personatges. La música representa les emocions humanes humanes davant de situacions extremes. 
Representa l’enyorança, la desesperació, l’amor, la decepció, la mort i l’esperança. Els instruments 
que utilitza per representar la victòria en les missions és el corn francès i el piano. 
La primera línia melòdica comentada anteriorment consisteix en una ascens  per l’escala cromàtica 
des del La al Re, cada cop que sona representa el perill en el qual es troben els personatges 
principals tot i ser el motiu melòdic més senzill. El motiu tres representa el misteri i l’enyorança a 
través de les corxeres entre les mateixes cinc notes que s’escolten durant tota la banda sonora.  
Mentre que el motiu 5 el qual juga amb bemolls i becaires s’utilitza pels comiats dels personatges. 
L’orgue té un paper fonamental i és que com explica Nolan en una entrevista, l’orgue representa la 
raça humana, la religió, tot allò metafísic que s’escapa al coneixement humà, el que va més enllà de 
la Terra, tot el que ens és desconegut. L’orgue és un instrument que per sonar necessita respirar, 
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igual que els humans a més de ser la versió d’un sintetitzador orgànic complex, és per això que 
Zimmer i Nolan, juntament amb Jay Sayer (aquest últim músic professional d’orgue de Londres) 
van treure tan de profit d’aquest instrument a Londres. 
Es fa molt d’ús dels silencis en els moments abans de cada catàstrofe augmentant el suspens, de més 
risc i més tensió del film i pels moments de nostàlgia. Els violins i les flautes s’encarreguen de tocar 
les notes en tensió durant el film però també els de més esperança. La progressió de notes també 
representa el conflicte familiar que es pot escoltar al tema Stay.
La percussió representa el temps que estan perdent i que va passant a la Terra de manera diferent  
com es pot escoltar al tema Mountains. El so sintètic sona normalment quan alguna cosa no va bé, 
sona de manera desagradable i et posa en tensió també representa la frustració dels personatges, la 
tristesa i la melancolia. El tema d’amor es toca orgànic amb piano i vent fusta, igual que tots els 
temes que representen la família. 

BLADE RUNNER 2049
És una banda sonora molt senzilla i majoritàriament artificial gràcies als sintetitzadors, en especial 
el Cso 80 Yamaha que és el mateix que va utilitzar Vangelis per fer Blade Runner. Té una melodia 
específica orgànica a piano que s’utilitza cada cop que el personatge principal recorda alguna cosa o 
quan es vol que l’espectador recordi alguna cosa del primer film. Sembla que les notes de piano 
siguin aspirades. Sona quan hauries de recordar alguna cosa o quan descobreix coses com la que hi 
ha alguna cosa amagada sota terra al costat de l’arbre i decideix excavar per trobar què és al tema 
Sapper’s Tree. S’ha de parar atenció als acords 2 i 3 5 i 6 els quals s’intercalen un perfecte i l’altre 
dissonant per posar-te en tensió i d’humor per les imatges que es veuran a continuació. No és un 
patró harmònic però si que t’aporta una mica d’informació. El piano sona quan hi ha un record i el 
violí quan es troba alguna cosa de valor com el cavall de fusta durant el tema Orphanage. Els 
efectes sonors serveixen per posar en tensió als espectadors quan el protagonista es troba en perill.
La percussió en aquest film es fa servir sobretot per les baralles i per simular motors i tempestes. 
Les flautes travesseres incrementen la intensitat sobretot en temes que no són orgànics. Tot i ser un 
tema molt editat i artificial podem reconèixer el tema d’amor ja que es diferenciar dels altres perquè 
és en la seva majoria orgànic. El silenci ens introdueix a noves situacions i a noves localitzacions. 
En moltes cançons el piano sona com si fos gotes d’aigua això és per poder connectar amb la banda 
sonora de Vangelis i que l’espectador ho associi millor amb el film anterior. Tot i que en altres films 
s’ha vist que a les dones les representa amb sons aguts en aquest no, a Luv l’holograma de Wallace 
se la presenta amb sons greus perquè forma part de l’equip de l’antagonista. 
Però la major associació d’aquesta banda sonora és del tema Tears In The Rain ja que és 
pràcticament igual que el tema del primer film i que es va incorporar per satisfer i sorprendre als 
espectadors.

30. JUXTAPOSICIONS:

És la sobreposició d’instrumentis i/o melodies a la vegada.En podem trobar a Gladiator, The Da 
Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Interstellar, 
Blade Runner 2049.
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GLADIATOR
Conspiracy: Són notes llargues que es van juxtaposant deixant espai perquè cada instrument tingui 
el seu solo. Un petit crescendo quan Commodus posa el cap a l’espatlla de la seva germana 

THE DA VINCI CODE
L’Esprit Des Gabriel: Molt calmada i suau, però entren els greus i les melodies superposades van 
augmentant i entren els aguts quan surt la rosa a l’església, torna a entrar el cor femení. Acaba 
superposant instruments amb diferents melodies.

Ad Arcana: cada instrument té un ritme diferent que es superposa a l’anterior 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
The Kraken: Els violoncels es van juxtaposant aportant grossor i densitat amb un vent metall que 
afegeix sabor al tema. 

Hello Beastie: El vent metall es sobreposa un sobre l’altre en un clímax emocional amb un ostinato 
molt marcat.

SHERLOCK HOLMES
Discombobulate: Va d’adagio a presto. Durant els moments de suspens afegeix capes de tons 
juxtaposats amb escassetat per crear una dinàmica més profunda 

INTERSTELLAR
Day One: Parla del compromís del pare amb la filla a través de la juxtaposició de major sobre 
menor. Comença amb tonalitat major representant l’amor en què es basa la relació i és seguit d’una 
tonalitat menor pel ressentiment del pare perquè la filla sent que l’està abandonant. 

BLADE RUNNER 2049
2049: Els crescendos i decrescendos es van repetint creant mal estar a l’oïda, els instruments es 
juxtaposen i després es deixen espai. La tempesta no para fins al fade out del final. 

Furnface: Els cants del cor aporten intriga, baixa les escalers i les notes també descendeixen amb 
ell. Et posa nerviós i de sobte es juxtaposen escales ascendents creant mocions contràries.

31. TÈCNICA DE PREGUNTA I RESPOSTA:

Consisteix en una conversa de frases musicals entre dos instruments sol ser entre violoncels i 
violins però també es pot donar en altres tipus de grups instrumentals. Molt relacionada amb la 
tècnica d’Alberti on primer sonen els aguts i després els greus i/o viceversa, quan la pregunta és 
més aguda que la resposta o viceversa és una tècnica anomenada Alberti. En podem trobar a The 
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Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, 
Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
I Just Can’t Wait To Be King: Comença amb percussió ètnica, entren flautes fent melodia com si fos 
una conversa. Al principi de cada compàs és marcat per percussió. Instruments ètnics amb guitarra i 
cor en moments puntuals sentim les potes dels animals que canten la tornada. 

Stampede: Quan sona el rèquiem de Mufasa aquesta breu pausa acaba quan arriben al lloc de 
l’estampida. Aguts i greus sembla que conversin amb la tècnica també d’Alberti. 

GLADIATOR
The Battle: Exposa el tema principal. Com més s’acosta el moment de la batalla, més ràpid és el 
tempo del cue, el qual es repeteix cada cop amb instruments diferents amb crescendos i 
decrescendos amb els violoncels preguntant i el vent metall responent. En aquest cas es pot apreciar 
també la característica Alberti.  

THE DA VINCI CODE
Dies Mercurii I Martius: El conjunt de corda fregada es passen el protagonisme fent frases de 
pregunta i resposta fins que entra un clarinet i el cor femení de sopranos i vent fusta aguts sempre de 
fons sense parar. 

L’Esprit Des Gabriel: La música imita la conversa que estan tenint la monja i Silas i entra orquestra 
sintetitzada per acompanya el fraseig fins que Silas deixa en coma a la monja. Torna la corda 
fregada interpretant la mateixa melodia però els aguts es queden mantenint rodones i el cello 
segueix fent la melodia. 

Fructus Gravis: Comença com a conversa entre dos violins i després s’hi sumen els violoncels. 
Provoca molt estrés i mal ambient. Melodia descendent i staccato com si els arquets no acabessin 
de fregar bé. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN'S CHEST
Jack Sparrow: Fraseig entre corda fregada primer greus i contesten aguts 

I’ve Got My Eye On You: frases amb resposta dels violins i violoncels típics de la banda sonora 
d’aquest film, es va reproduint en petites variacions 

Two Horn Pipes: És una percussió greu i pesada que suporta al cor masculí mentre capes de cordes i 
baixos van fent blanques per sobre fins que arriba el solo de violoncel i tornen les frases musicals on 
els instruments es pregunten i contesten entre ells 

Family Affair: Arriba el solo de violoncel i tornen les frases musicals on els instruments es 
pregunten i contesten entre ells 
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Wheel Of Fortune: Els aguts repeteixen la melodia interpretada pels greus jugant amb la tècnica de 
pregunta i resposta que tan agrada al compositor alemany i quan Jack el reconeix els aguts són 
pugen i també la tensió amb una base de greus molt suau que crea l’atmosfera, tot molt subtil. 

INCEPTION
Dream Is Collapsing: Quan arriba a la setena repetició hi ha una explosió orquestral sense perdre la 
base creada fins al moment en la qual s’hi uneixen baixos després de dues repeticions més amb el 
vent metall que entra en conversa amb el violí que va fent les semicorxeres del leitmotif. 

Old Souls: Mal es torna perillosa. Es representa amb una conversa de cordes molt depriment i 
melancòlica. Es representa amb una conversa de cordes molt depriment i melancòlica. Quan Mal es 
suïcida el vent metall comença a tocar notes ascendents i descendents. 

528491: Les frases musicals es pregunten i es responen amb crescendos i decrescendos fins que 
arribem a la decepció que sent Fisher a partir de la conversa amb el seu oncle. 

THE DARK KNIGHT RISES
The Fire Rises: La percussió comença amb la bomba i violoncels fent fuses. La percussió va entrant 
fent cops i marxa ràpida, persecució des del punt de vista del que persegueix i no del que escapa. 
Sensació de poder i superioritat. Com si fos pregunta i resposta. 

INTERSTELLAR
Dreaming Of The Crash: Els instruments mantenen un diàleg entre ells suau i dèbil sense trepitjar-
se els uns als altres. 

Where We’re Going: Escoltem un cop més els instruments mantenint un diàleg entre ells. 

Tota la banda sonora es basa a partir de motius musicals molt simples, de frases minimalistes però 
que tenen un gran pes emocional 

BLADE RUNNER 2049
That’s Why We Believe: És una percussió greu i pesada que suporta al cor masculí mentre capes de 
cordes i baixos van fent blanques per sobre fins que arriba el solo de violoncel i tornen les frases 
musicals on els instruments es pregunten i contesten entre ells

32. CAPES:

Els instruments repeteixen la mateixa frase i s’hi van unint de manera ordenada creant així més 
potència i intensitat. En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates 
Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, Interstellar, Blade Runner 
2049.
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THE LION KING
The Circle Of Life: Lebo M. canta el solo un acompanyat de cada cop més instruments ètnics a 
mesura que s’apropa el clímax, però bàsicament es distingeix cor percussió i solista però cada cop 
que ho repeteix ho fa amb més instruments.

The Trap: La música ja comença amb nota aguda i en tensió, símbol de perill amb la flauta 
travessera, a mesura que fa els travellings es van unint més instruments. 

GLADIATOR
The Might Of Rome: Apareixen Commodus i Lucilla i les notes agudes es calmen i entren els 
violoncels que comencen una melodia i la van repetint a mesura que els altres instruments s’hi 
afegeixen per capes fins que la melodia és interpretada per tota l’orquestra. 

Am I Not Mercyful?: Capes que es van repetint de manera infinita per tal d’intensificar el drama, en 
una escena que és depressiva com la música. 

THE DA VINCI CODE
The Paschal Spiral: Sona per capes en comptes de tota l’orquestra de cop, és el que acompanya 
molts dels flashbacks de la Sophie i el martiri de Silas (quan arriba al clímax). 

Fructus Gravis: Remolí de cordes amb veus de soprano que aporten tot un rang d’emocions i 
ambivalència amb capes de suspens amb cordes nervioses i vent metall. 
Ad Arcana: Un cop més ens trobem amb capes en comptes d’una orquestració completa amb un 
cello com a protagonista. És l’explicació de “L’ùltim Sopar”. Interludi romàntic amb cordes greus. 
Aporta confusió, terror, descobriment d’una veritat que fa temps que es va enterrar. 

Daniel’s 9th Cypher: El classicisme és més fort que mai, totes les capes d’instruments, les cordes 
lentes i el violoncel que toca al voltant del tema de Sophie Neveu juntament amb la soprano. 

Rose Of Arimathea: Són capes d’instruments en comptes d’una explosió orquestral. Cordes antigues 
i gentils que aporten força i desenvolupen el tema de l’antagonista i sobre la base de la música 
sòbria i contundent s’hi uneix el cor i en alguns moments podem escoltar com sonen parts del tema 
de Sophie interpretat per piano i contrapunt del violí elèctric 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Family Affair:És una percussió greu i pesada que suporta al cor masculí mentre capes de cordes i 
baixos van fent blanques per sobre fins que arriba el solo de violoncel i tornen les frases musicals on 
els instruments es pregunten i contesten entre ells. 

Hello Beastie: El cor està influenciat per el film The Peacemaker és so metàlic amb capes que sonen 
com el film de The Da Vinci Code Una barreja dels temes més foscos de la banda sonora i de la 
saga. 
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SHERLOCK HOLMES
Discombobulate: Durant els moments de suspens afegeix capes per crear una dinàmica més 
profunda, afegeix també intervals dissonants per a crear sensació de misteri barrejant els 
instruments acústics i les cordes orquestrals, fusiona dues culturals musicals.

Capes progressives: tècnica que es troba en totes les bandes sonores d’aquest compositor que 
consisteix en repetir un tema i en cada repetició afegir un nou instrument. 

INCEPTION
Half Remembered Dream: Els instruments es pregunten i es responen primer els greus i després els 
aguts fent una intercalació que es veu en altres bandes sonores.

Old Souls: És una conversa depriment de cordes que es pregunten i es responen.

INTERSTELLAR
Stay: És una melodia lenta i simple que es repeteix i creix cada cop més amb una instrumentació 
més gran (utilitza la intensitat per aconseguir més emoció orquestral) i cada cop amb més capes 
amb l’orgue de base creant l’efecte de moviment. 

Years Of Messages: Quan veuen que hi ha alguna cosa que no va be es comencen a repetir els 
patrons amb varis instruments quan la muntanya d’aigua es visible i es veu en la narrativa, la 
progressió d’acords de Fa major sèptima, Sol Major, La menor i Sol major més cops de l’orquestra 
a través de capes per les diferents repeticions. augment del tic tac el temps s’està acabant. També es 
pot veure en Imperfect Lock, No Time For Caution, Detach.

Coward: Un cop més ens acompanyen els tic tac tan característics del film mentre altres instruments 
es van unint per capes amb la tècnica de la passacaglia. 

Detach: Es comença a construir a partir de l’orgue i altres instruments, adjuntant de manera 
contínua capes amb altres instruments i melodies, més agressiu que abans 

BLADE RUNNER 2049
2049: El primer motiu principal del tema es va repetint per capes i cap a la meitat del tema varia, els 
protagonistes són els violoncels i els violins sintetitzats que van a contratemps. 

Flight To LAPD: Es van afegint capes de so però en aquest cas els instruments es deixen respirar els 
uns als altres en comptes de juxtaposar-se. Motiu que es va repetint lentament i es va construint per 
sobre d’ella mateixa a través de capes i afegint més instruments en cada repetició - la qual crea 
emoció en l’espectador - aconseguint així l’equivalent intensitat musical a la que es sent visualment.
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33. EXPANDED ORCHESTRA:

És una tècnica per tal de fer créixer en volum i intensitat el volum de l’orquestra per construir 
emoció en l’escena. En podem trobar a The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The 
Dead Man’s Chest, Inception, Blade Runner 2049.

THE DA VINCI CODE
Utilitza una orquestra i un cor massius per a crear efecte de vidrieres i la sensació com si estiguessis 
en una catedral. Serveix per crear més emoció i intensitat tot i l’ús d’instruments conservatius. Ho 
fa per apropar-te a l’experiència religiosa que estan vivint els protagonistes. Podem trobar aquesta 
característica als temes que són d’acció.

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
The Kraken: Orquestra sintètica que accentua els greus i els fa sonar encara més greus i més forts 
per tal d’imitar les dimensions colossals de l’animal a un volum que amb una orquestra normal no 
es podria aconseguir. 

Davy Jones: L’orquestra s’expandeix per tal de poder imitar i representar la fúria del personatge 
antagonista. 

INCEPTION
És exemple del que ve a ser una orquestra estesa, ja que el so que emet va més enllà del que seria 
possible orgànicament, fa servir la hiperorquestra. El film tracta els somnis com si es tractessin 
d’una hiperrealitat, pel que Hans Zimmer va trobar adequat utilitzar una hiperorquestra per tal de 
representar aquesta hiperrealitat. Un exemple car d’hiperorquestra es pot escoltar al tema Half 
Remembered Dream quan busca a un nou arquitecte. És una banda sonora molt intensa. Els 
crescendos també són editats per tal de poder arribar a la reacció emocional que el director vol 
aconseguir amb les imatges 

BLADE RUNNER 2049
Sapper’s Tree: És una melodia que augmenta la intensitat molt a poc a poc. Cap als quaranta segons 
entren els instruments fent octaves en crescendo mentre que l'orquestra s’hi uneix en segon pla fins 
a igualar la potència dels instruments principals.

34. INSTRUMENT SOLISTA

Els instruments solistes són molt habituals en les seves bandes sonores ja que solen representar a un 
personatge, localització o accions. En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, 
The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark 
Knight: Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.
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THE LION KING
Els instruments que destaquen en el conjunt d’aquesta banda sonora són els baixos pesats que 
defineixen tota la banda sonora amb les flautes, tan tradicionals com ètniques africanes, oboès i 
clarinets per una part. Per l’altra la percussió molt present en tots els temes ja que representa als 
animals i als seus moviments. També es troba un gran ús de vent metall quan es vol remarcar les 
accions heroiques dels personatges en moments determinats però també se'ls pot escoltar en 
moments de tristesa i destrucció. La flauta de pan però és la que té un major protagonisme en aquest 
film. En conclusió passió pels vent fusta i les percussions.

GLADIATOR
En aquest film trobem també instruments ètnics ja que la banda sonora es va compondre a través de 
leitmotifs i de les zones geogràfiques per les que es mouen els personatges. L’instrument solista és la 
guitarra espanyola que representa a Maximus, seguit del duduk un instrument ètnic d’Albània que 
representa el Marroc i per últim l’orquestra simfònica en si que representa Roma. Es pot escoltar el 
corn francès cada cop que el protagonista guanya una lluita juntament amb la percussió elèctrica 
que amb l’ètnica representen les lluites en sí, mentre que la cantant Lisa Gerrard s’escolta quan es 
tracta de temes que tenen a veure amb la mort. És una banda sonora que es divideix en dues 
seccions, la dels vius, la vida de Roma que a la seva vegada es subdivideix entre Roma civilitzada i 
les salvatjades necessàries per poder-la construir amb una variació ètnica d’instruments que 
representa als esclaus que són d’altres països. Els protagonistes en aquest film són la veu femenina 
de Lisa Gerrard i les percussions ètniques.  Flauta travessera com a instrument que augura la mort 

THE DA VINCI CODE
Els instruments solistes principals que es poden identificar en aquesta banda sonora són per 
començar l’orquestra i el cor massiu que en general creen la sensació d’estar en una missa. 
Concretament es pot destacar la corda, els vent metall i vent fusta que sembla que juguin a fet i 
amagar, a preguntar-se i a respondre’s, seguit del cor que un cop més és interpretat per Lisa Gerrard 
(el qual sona en moments de terror), la flauta travessera per indicar que les coses van malament i per 
últim el piano acompanyat d’orgue. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
L’instrument principal d’aquesta banda sonora és el violoncel acompanyat dels altres instruments 
del grup de cordes fregades ja que representen al personatge principal de la saga Jack Sparrow.
L’altre instrument que caracteritza la banda sonora és la caixa de música i l’orgue que representen al 
personatge antagonista Davy Jones. L’ús de la caixa de música va ser molt innovador ja que en 
poques bandes sonores s’ha posat en pràctica a part d’aquesta i de The Da Vinci Code. 
També tenen molta importància les percussions, tant la simfònica com l’ètnica a través de la qual 
s’identifica la tribu caníbal de l’illa Pelagostos. Per últim l’orquestra en sí que recolza al violoncel i 
li contesta a totes les preguntes que fa. 

SHERLOCK HOLMES
Sobretot sonen instruments típics de la música romanesa tradicional i popular. L’instrument 
principal és el violí, el qual en la majoria dels temes surt grinyolant i en les escenes es mostra 
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diverses vegades a Sherlock amb un violí a les mans. El banjo té una gran presència fent ritmes 
europeus de l’est amb el piano que va repetint la mateixa línia melòdica amb petites variants al llarg 
dels temes de la banda sonora, com a anècdota, Hans va trencar el piano perquè sonés exactament 
com ell volia representant a la perfecció la personalitat del personatge principal. També s’utilitza el 
violoncel, el vent metall, l’acordeó, l’arpa, el sintetitzador, la percussió, el cimbalom i l’experibass 
(un contrabaix modificat). 

INCEPTION
L’instrument principal és el trombó que toca la cançó de Non, Je Ne Regrette Rien i la guitarra 
elèctrica que va interpretant el motiu de quatre notes al llarg de tota la pel·lícula. També fa ús d’una 
hiperorquestra ja que representa una hiperrealitat. Els sintetitzadors també juguen un paper 
fonamental en la música que acompanya al film per tal de diferenciar els somnis de la realitat. 
Bàsicament els instruments utilitzats són artificials imitant als orgànics acompanyats de trombons, 
tubes, corns francesos, guitarres elèctriques i diversos sintetitzadors. En conclusió els solistes de la 
banda sonora són els instruments de la família del vent metall i la guitarra elèctrica.

THE DARK KNIGHT RISES
El vent metall és el protagonista d’aquesta banda sonora juntament amb el violoncel i vent fusta el 
qual representa el perill un cop més. Com en el cas d’Inception és molt editada i elèctrica amb 
percussió militar i càntics àrabs. Els baixos també tenen una importància remarcable ja que 
representen a l’antagonista. Per això  Blade Runner 2049 és molt semblant a aquesta banda sonora 
per l’ús massiu del sintetitzador. 

INTERSTELLAR
Els instruments solistes són l’orgue, el piano i la flauta travessera. L’orgue es troba en tots els cues 
aportant majestuositat i solemnitat a les escenes que acompanya, també es va triar perquè és un 
instrument que igual que l’ésser humà necessita respirar i aportar el toc religiós i del més enllà, és 
per això que també el trobem a The Da Vinci Code el piano sol fer el mateix que l’orgue en forma 
de canon o contestant a les preguntes que aquesta formula. La flauta en canvi representa la infantesa 
com en el cas de The Lion King i els perills que esperen als personatges principals, el sintetitzador 
també el trobem present en casi tots els temes aportant un toc futurista. El silenci tamé té una part 
molt important en aquesta pel·lícula. L’instrument que més destaca i el més important és l’orgue, 
que el sistema respiratori dels humans per tal d’emetre so i és per això que el director del film i 
Hans van decidir experimentar amb ella. També utilitza l’orgue com a element religiós, del més 
enllà, per descriure alguna cosa que és més gran que nosaltres i per representar l’amor patern que 
sent Cooper per la seva filla i la grandiositat de la raça humana. 

BLADE RUNNER 2049
La banda sonora es basa en quatre notes tocades amb piano (és la mateixa tècnica que als films 
Interstellar  i Inception) que es repeteixen lentament. El corn francès també és important dins de 
molts cues però el que més destaca són els sintetitzadors, sobretot el Yamaha Cs80  dels anys 70 
que és el mateix que va fer servir Vangelis al primer film de Blade Runner. És una banda sonora 

 de 95 130



molt artificial. Es pot escoltar per sobre dels altres la família de les cordes i cants gregorians del cor. 
En conclusió és un so electrònic distòpic amb silencis per aportar tensió i drama.

35. ADAPTACIÓ DE LA MÚSICA A LES IMATGES (TEMPO):

La lletra descriu el que es veu en la pantalla per tant literalment és una descripció del que es veu. 
The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s 
Chest, Sherlock Holmes, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
The Circle Of Life: La lletra descriu el que es veu en la pantalla per tant la imatge i el so van 
sincronitzats a la perfecció. 

I Just Can’t Wait To Be King: Comença quan Simba explica el primer que farà quan sigui rei. 
Coordinació imatge i so (els canvis de color i de formes geomètriques van al son de la percussió). 
Els colors es tornen molt més càlids, els animals canten i ballen la coreografia. 

Be Prepared: Estan al cau de les hienes i l’Scar explica el seu pla cantant. Tot verd (el color dels 
malvats per excel·lència de Disney) Imatge i so en perfecte sintonia. 

Stampede: Crescendo a,mb zoom in, imatges i música sempre sincronitzades i entra la bateria que 
simula els nyus corrent de manera desenfrenada. 

GLADIATOR
Totes les escenes d’acció estan compostes a partir dels vals de Wagner, però més salvatges i a un 
tempo més ràpid per tal que la música anés acord amb els moviments dels personatges durant 
l’escena. És per aquest motiu que podem escoltar fragments d’aquesta banda sonora en la saga de 
The Pirates Of The Caribbean. 

The Wheat: La imatge de Russell tocant el blat no seria tan poètica si no fos per la música diu Hans 
Zimmer en una entrevista gràcies sobretot a la veu profunda i sentimental de Lisa Gerrard.

The Battle: Tot i estar en una batalla la música aporta ordre i estructura en contraposició al caos que 
es veu en les imatges i aconsegueix l’atenció de l’audiència exposant l’actitud heroica del 
protagonista en el camp de batalla.

Homecoming: EL tempo de la música segueix el ritme del cavall que està portant a Maximus a casa 
acompanyat de l’orquestra amb la guitarra espanyola com a solista. Les acceleracions del tempo 
també ens fan notar que alguna cosa no va bé.

To Zucchabar: Es veuen imatges de paisatges posicionant-nos al Marroc amb l’ajuda de l’escala 
pentatònica tocada amb instruments ètnics amb alteracions per fer-la encara més exòtica amb el 
duduk com a solista. Sentiment que comença una aventura i el tempo s’adapta a aquesta sensació.
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The Might Of Rome: Hi ha un acceleració de tempo que divideix el tema en dues parts. La percussió 
i la bateria toquen el que seria el tema sota influència wagneriana representant la civilització romana 
amb marcats crescendos mentre que la segona secció es toca el tema en qüestió en la seva totalitat 
orquestral 

Barbarian Horde: Tres quartes parts són danses mentre lluiten els uns contra els altres seguint els 
vals de Wagner amb els tempos adaptats. És un tema molt semblant a The Pirates Of The 
Caribbean, ja que tenen les mateixes influències. 

Patricide, Commodus Vigil, Conspiracy, Busy Little Bee, Am I Not Mercyful? El beat per minut 
canvia per tal de sincronitzar-se amb les imatges que es mostren en cada escena corresponent. 

THE DA VINCI CODE
El progrés compositiu és molt lent però retorna de manera consistent al seu tempo després de sortir-
ne en cada moment d’acció o suspens. 

The Paschal Spiral: El violí introdueix el patiment amb crescendos violents, que van molt ben 
sincronitzats amb la imatge, és dens, estressant i de mal gust. 

Poisoned Chalice: Descobreix una altra melodia de Zimmer minimalista que és perfecte per 
l’emocionalitat que després aquest conjunt d’imatges en escena que s’adapta a la perfecció amb les 
imatges.

Beneath Alrischa: Com menys temps els hi queda per ser atrapats més ràpid és el tempo del tema. 
El violí i el violoncel toquen en dissonància, primer en solo i després es repeteix en conjunt. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: El tema comença amb el violoncel amb el tempo moderadament lent i es torna a 
repetir per segona vegada aquest cop amb violins i vent metall. El tempo augmenta a mesura que es 
va mostrant el personatge. Torna a sonar una altra variació de violins el ritme dels quals s’adapten a 
la perfecció amb les imatges que es representen en escena. 
A Family Affair: Passen a tocar en staccato i el tema s’anima i agafa cada cop més intensitat i 
comença a augmentar el tempo, i acaba per convertir-se en una variació del tema de la Perla Negra. 
Com més s’avança en el tema i en l’escena més augmenta el tema.

Wheel Of Fortune: Jack surt corrent cap a les ruïnes i sona el seu tema en forma de variació amb els 
violoncels de protagonistes. El tempo de la música sincronitzat a la narrativa i a les imatges. Els 
diversos leitmotifs es fusionen per tal d’anar d’acord amb les imatges. Quan es barallen Norrington, 
Jack i Will, brillant música d’acció que va molt vent coreografiada al ritme i als moviments dels 
personatges que es veuen en les imatges de l’escena. 

I’ve Got My Eye On You: Jack Sparrow quan Jack Sparrow surt del taüt. Al ritme de la música 
s’adhereix al de les imatges crescendo màxim i orquestra en la seva totalitat decrescendo quan li 
arranca la cama per remar. 
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You Look Good Jack: Jack puja a coberta i torna a pujar ritme sincronitzat amb la coreografia de les 
imatges que es veuen en escena. 

SHERLOCK HOLMES
Discombobulate:Té un patró cromàtic que juntament amb el to i el tempo canvia enmig del tema 
per tal d’anar en sincronització amb les accions dels personatges que es veuen en escena.

Data, Data, Data: Domini del tempo, és un dels temes més orientals amb peribass (doble baix) i 
varia a un tango liderat per un violí que fa la melodia principal. La imatge i el so es sincronitzen a la 
perfecció i finalment es torna a escoltar el tango. 

I Never Woke Up In Handcuffs Before: T’introdueix al personatge, sincronitza a la perfecció les 
imatges que es presenten en l’escena amb el tema compost (la música gitana amb el circ). Sona el 
tema de Sherlock més desenvolupat amb percussió típica gitana mentre la persegueix pel mercat. 

Marital Sabotage: Els tambors toquen a un beat per minut accelerat per tal de poder acompanyar el 
ritme de les imatges que es mostren en escena que amb la introducció del patró de dues pulsacions 
que interpreta el tic tac d’un rellotge acaba d’augmentar la intensitat. 

Ah, Putrefaction!: En aquest cue el tempo varia notablement en funció de l’acció de l’escena per 
acompanyar de manera més eficaç la narrativa de les imatges. 

INCEPTION
La base de casi tots els temes són els trombons tocant la melodia d’aquest tema que és el que es fa 
servir per generar un estat d’ànim específic per quan somien jugant amb el tempo de la cançó. Tota 
la score té com a base aquesta cançó jugant amb subdivisions i multiplicacions del tempo real. És el 
tema que sona quan Arthur decideix que el temps passi més lent. Quan es desperten el ritme és més 
lent i va augmentat el tempo i quan van a dormir transporten el tempo. Els crescendos també són 
editats per tal de poder arribar a la reacció emocional que el director vol aconseguir amb les imatges 

Half Remembered Dream: Molt ben sincronitzat la música amb la narrativa de les imatges. 

Dream Is Collapsing: Just a continuació del cue anterior. Arthur es desperta en el segon somni a 
casa de Saito i diu “I know, dream is collapsing”. Van frenètics perquè no els queda gaire temps i la 
música augmenta el tempo per subratllar aquest factor. 

Radical Notion: Sona mentre entrenen a Ariadne en el món dels somnis. Aquí la música s’adapta a 
la perfecció a la narrativa i a les imatges, la qual cosa és molt important ja que és quan Ariadne juga 
amb la física del món i els efectes sonors i la música que ho acompanya ajuda a fer-ho més real. 

Mombasa: El tempo del tema és ràpid i frenètic perquè part del cue acompanya a la persecució de la 
policia a Cobb per la ciutat africana. És un tema amb un tempo ràpid i amb intensitat. L’orquestra es 
divideix en dos equips el primer toca a tempo i el segon lleugerament a contratemps com si hagués 
comença mig silenci més tard. 
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THE DARK KNIGHT RISES
Gotham’s Reckoning: Treuen a algú d’una bossa i li comencen a treure sang i la percussió i el vent 
metall crescendo de volum i tempo fins que es queda la percussió sola. El tempo incrementa a 
mesura que ho fa la intensitat de l’escena.

The Fire Rises: La primera sincronització entre imatge i música és quan Batman treu l’arma 
acompanyat del vent metall, la segona és quan Batman salva a un hostatge i el dolent s’enduu la 
moto per davant mentre sona un tro i la guitarra elèctrica amb violins fent una corxera i silenci de 
corxera i mantenen la nota durant dos compassos i van interpretant una melodia ascendent i 
descendent a contratemps i en crescendo quan accelera la moto. 

INTERSTELLAR
Que sigui minimalista no vol dir que no tingui construccions harmòniques complexes com és el cas 
d’Interstellar que resulten encara més extraordinàries per l’ús del tempo que es va modificant al 
llarg dels temes. 

Dreaming Of The Crash: La música canvia quan surt la nau i comença a ser més estrident 
aconseguint una coreografia perfecte amb la imatge. Ens mostra la Murph de petita amb el pare, 
mentre sona una flauta fent notes llargues, motiu que s’acabarà convertint en el motif de la Murph i 
el Cooper. 

Cornfield Chase: És un cue molt important perquè la música dóna l’estabilitat emocional marcada al 
llarg del film que complementa les imatges. És molt important la imatge sobre la qual sona el tema 
perquè és un record de la Murph molt intens emocionalment. 

Dust: Es repeteix el motiu de la introducció però a un tempo més ràpid, la nota subdominant té una 
gran presència, en aquest cas les notes llargues sonen poc ja que tornen les negres discretament amb 
un pianissimo vibratto per sota. El tempo representa la pols avançant i va al ritme dels personatges. 

Murph Comes Home: Al final del tema varia i els instruments comencen a pujar per l’escala 
cromàtica de manera tensa, l’orgue tocant en ostinato al fons recorda a un vals i porta continuïtat i 
omple el buit que et fa veure des de les imatges de l’espai.
Detach: És un moment molt intens del film però amb una música extraordinàriament calmada pel 
que la imatge requereix, la qual cosa aconsegueix un efecte de contrast més fort que no si la música 
s’hagués adaptat a la intensitat del que la imatge representa. 

BLADE RUNNER 2049
És un tema fosc però sense que acabi sent abrasador, és agressiu però natural, gràcies a la bona 
adaptació a les imatges. 

2049: S’ha de parar atenció als acords 2 i 3 5 i 6 els quals s’intercalen un perfecte i l’altre dissonant 
per posar-te en tensió i d’humor per les imatges que es veuran a continuació. No és un patró 
harmònic però si que t’aporta una mica d’informació. 
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Wallace: sonen sons molt guturals igual que les imatges, decrescendo quan parla amb algú dins de 
l’edifici. Segueix sonant molt greu, la qual cosa contrasta amb la calidesa de les imatges en pantalla 
dels colors taronges i marrons de l’escena. 

Furnface: Un cop més semblen més efectes sonors que no música però s’adapta molt adequadament 
a les imatges que es mostren en escena 

Hijack: La música i la imatge es sincronitzen a al a perfecció en aquesta escena. Sonen els batecs 
del cor de Joe (semblen motors que no arranquen). 

Sea Wall: La música no acompanya els sentiments que et desperten les imatges al primer cop, ja que 
transmeten un ambient futurista semblant al que es veu a Interstellar.

36. POP I ROCK:

Ús d’aquests estils musicals en les bandes sonores ja que són els seus inicis. En podem trobar a The 
Lion King, Gladiator, Inception, Blade Runner 2049.

THE LION KING
Scar’s Dinner: Comença semblant a una peça de jazz amb saxo i flauta i dissonants, flauta 
protagonista fins que peta la percussió i es converteix en pop. 

I Just Can’t Wait To Be King: Deixa totalment enrere els ritmes africans per compondre una cançó 
pop amb l’ajuda de Tim Rice i Elton John amb ritmes animats.

Be Prepared: Molt semblant a l’estil del tema anterior. Canta Scar amb les hienes que fan el cor 
explicant què farà quan sigui rei. És una cançó de devoció que es canta a ell mateix.

Elephant Graveyard: Apareixen les hienes i les notes llargues comencen a ser dissonants símbol de 
perill i que estan fora del regne utòpic de Mufasa (perd l’estil africà per un més pop del continent). 
Les notes són ascendents i descendents de manera frenètica quan pretenen marxar i escapar però les 
hienes no els deixen. 

Hakuna Matata: Aporta comicitat ja que és una barreja entre pop i jazz deixant enrere el so africà 
aconseguit fins ara. Timón i Pumbaa el duo còmic del film troben a Simba moribund i després d’una 
discussió decideixen quedar-se'l. És un tema jazz que aixeca la moral després de les escenes 
anteriors 

GLADIATOR
Recuperant les seves arrels, del pop i del rock Hans Zimmer compon una melodia romàntica i 
propera al pop mentre descriu a la perfecció escenes, personalitats i llocs.
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INCEPTION
El pop que es troba en aquesta banda sonora és el tema de Je Ne Regrette Rien d’Edith Piaf, tema 
sobre el qual està composta tota la banda sonora però editant la cançó. Manipulen Je Ne Regrette 
Rien quan el fan sonar més lent és per induir-se en el somni mentre que quan el fan sonar més ràpid 
és per despertar-se. Es nota més quan els personatges són induïts d’un somni a un altre. 

BLADE RUNNER 2049
Blade Runner: La intensitat augmenta gradualment, la percussió cada cop és més fosca i contundent 
i agressiva. Canvi radical de l’ús de piano, la trompeta i la corda. Transcendental, serena i pausada. 
Com un blues.

37. INFLUÈNCIES:

- Vals (Wagner): En podem trobar a The Lion King, Gladiator, The Pirates Of The Caribbean: 
The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes,  Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
El vals de Wagner el fa servir per moments de suspens. 

Elephant Graveyard: Canvia instrument entren clarinets i oboès amb flautes, trompeta i percussió 
(Mufasa). Les flautes i els violins fan arpegis descendents que recorden a una de les influències més 
grans de Hans Zimmer, el vals 

Nala Attacks: Nala ha arribat allà on viuen Pumbaa, Timón i Simba i es disposa a caçar a Pumbaa 
que a la vegada està caçant. Podem intuir que és una variació llunyana d’un vals interpretat per 
violins que es divideixen en les dues perspectives dels dos animals caçant i els que han de ser 
caçats. 

Simba And Nala Move In: Comença molt semblant al vals de Wagner és un conjunt que sembla que 
no acabi de seguir. Comença quan Scar crida a Sarabi i el vent metall obra en to menor, seguim amb 
la sensació desoladora que acompanya tan bé al paisatge s una variació del vals de Wagner. Hans 
Zimmer agafa moltes influències d’aquest compositor per compondre les seves obres. 

GLADIATOR
Hans buscava aquesta dualitat, i és per això que totes les escenes d’acció estan compostes a partir 
dels vals de Wagner, però més salvatges i a un tempo més ràpid per tal que la música anés acord 
amb els moviments dels personatges durant l’escena. En resum es pot dir que la banda sonora de 
Gladiator està composta a partir de dues direccions, la vida terrenal (els vals a temo ràpid que 
acompanyen totes les escenes d’acció) i la vida eterna després de la mort.é. La música de Roma està 
composta a partir de les influències del compositor alemany Wagner. té influències hispàniques, 
alemanyes i marroquines, també és l’única banda sonora de Hans Zimmer de temàtica èpica amb 
introduccions de sons àrabs en la narració i moltes altres al·lusions de Wagner. Roma amb Wagner 
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representant la civilització amb influència sobretot de Siegried’s Funeral March i utilitzant la veu de 
Lisa Gerrard com a idea de casa, de pau espiritual. 

The Battle: Molt influenciada en els vals vienès de Wagner, els primer 30 segons mostren com és la 
vida de Maximus, el protagonista. La guitarra obre un vals en 3/4 el qual domina el tema seguit per 
un staccato de cordes i vent metall.

Patricide: Commodus tal i com és, com a fals heroi, es mostren els seus colors de veritat després 
d’ofegar al seu pare per tal i donar ordres d’executar a Maximus per tal de garantir-se governar 
Roma. En aquest cue trobem dinàmiques típiques de les obres musicals compostes per Wagner. 

The Might Of Rome: Ens trobem a una nova localització, Roma, i per tant nova atmosfera que és 
introduïda per una peça molt influenciada per Wagner. Hi ha un acceleració de tempo que divideix 
el tema en dues parts. La percussió i la bateria toquen el que seria el tema sota influència 
wagneriana representant la civilització romana amb marcats crescendos mentre que la segona secció 
es toca el tema en qüestió en la seva totalitat orquestral. 

Win The Crowd: Es pot apreciar l’estil minimalista amb tocs del romanticisme del compositor 
alemany Wagner. 

Barbarian Horde: Tres quartes parts són danses mentre lluiten els uns contra els altres seguint els 
vals de Wagner amb els tempos adaptats. És un tema molt semblant a The Pirates Of The 
Caribbean, ja que tenen les mateixes influències. 

Am I Not Mercyful?: Són vuit compassos wagnerians que es contraposen al lament diatònic barroc 
que s’escolta prèviament. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
Jack Sparrow: És com un vals, lent amb un violoncel juganer compost en 3/4. Creix a mesura que 
els violins entren a la cançó fent de suport al patró rítmic sobre el qual es basa la cançó, vent metall 
i torna el tema juganer del violoncel com el del primer film. Acaba amb tota l’orquestra 
acompanyant i responent als cellos. 

Dinner Is Served: El cue canvia de manera radical quan la tripulació balanceja les gàbies per arribar 
al precipici i poder escapar amb vent metall com a protagonista amb l’entrada de tota l’orquestra 
tocant el vals que s’intercala amb Pintel i Raggetti que estan preparant la Perla Negra. El vent 
metall dramàtic amb pipes ètniques i veus guturals, tot es trenca i ens deixa mb un vals que 
acompanya la comicitat de l’escena. Comença amb un tema tribal de la tribu representada per vent 
metall i cants tribals amb percussió ètnica que canvia per percussió tradicional amb orquestra 
simfònica quan es mostra la tripulació la qual deriva a un vals còmic que acompanya la narrativa 
còmica del film fins que s’enfoca la Perla Negra 
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SHERLOCK HOLMES
Discombobulate: Recorda a un vals amb un baix que té el mateix estil que un vals aberti, (greu agut, 
greu agut). 

INTERSTELLAR
Hans Zimmer per compondre aquest film es va servir d’influències wagnerianes 

Murph Comes Home: Al final del tema varia i els instruments comencen a pujar per l’escala 
cromàtica de manera tensa, l’orgue tocant en ostinato al fons recorda a un vals i porta continuïtat i 
omple el buit que et fa veure des de les imatges de l’espai.

Detach: Al cinquè minut es es calma i sonen els aguts de vent fusta i metall. Sembla la base d’un 
vals. Han desaparegut les dissonàncies i la música torna a acompanyar el paisatge en comptes de les 
accions dels personatges. Acaba amb un decrescendo molt gradual. 

- Tango i Gitana: 

SHERLOCK HOLMES:
Is It Poison, Nanny?: Sona també el tema d’Irene que és una variació d’un tango. Sherlock i Watson 
van a casa del nan pel-roig. Pla detall d’Irene i la música molt piano entra el vent fusta i el banjo 
que interpreten el tango i adopta l’actitud de l’escena. El tango es converteix en gitano i Irene 
camina pels carrers de Londres mentre Sherlock la persegueix. Solo de violí amb banjo i corda 
fregada staccato. Va canviant a gitana però amb la base de tango. Va canviant a gitana però amb la 
base de tango. El violí fa de solista mentre Sherlock travessa el riu i entra la percussió interpretant 
música europea agitanada.

I Never Woke Up In Handcuffs Before: És el tema més agitanat de tots, es toca tan ràpid que sembla 
que les cordes del violñi s’hagin de trencar amb percussió típica gitana mentre la persegueix pel 
mercat. Es sincronitza amb l’escena de lluita d’Irene generant un sentiment agitanat.

My Mind Rebels At Stagnation: Caracteritzada per la línia cromàtica descendent i pel canvi de 
tonalitat agitanada. Comença amb una música irlandesa però de seguida passa a la gitana que tan 
caracteritza a Sherlock. 

Data, Data, Data: La segona escena on sona trobem a Irene i Sherlock parlant amb el tic tac de 
fons. La imatge i el so es sincronitzen a la perfecció i finalment es torna a escoltar el tango. El tango 
aquí és més pronunciat entra el banjo i comença el flashback i la música toca de manera més potent 
per després tornar al tango. 

Not In Blood But In Bond: És el tema que més s’allunya del tema principal del film i el que fa un 
major ús del silenci i efectes molt dramàtics. És un altre tema agitanat que evoluciona 
ambientalment amb l’ús de tota l’orquestra. 
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Catatonic: Misteri representat per un crescendo molt ben aconseguit quan s’apropen i obre la tomba 
i torna a sonar el tema del mercat amb el mateix estil agitanat.

- Oriental: Gladiator, Sherlock Holmes, The Dark Knight Rises.

GLADIATOR
To Zucchabar: Per tal de tenir el so oriental es fa ús de l’escala pentatònica en la qual s’hi eviten els 
semitons i està formada per terceres menors i segones majors. Per representar que són al Marroc.

SHERLOCK HOLMES
I Never Woke Up In Handcuffs Before: Compost en 4/4 en La menor (armadura natural) a 108 beats 
per minut. Melodia oriental (sembla àrab). 

Data, Data, Data: És un dels temes més orientals amb peribass (doble baix) i varia a un tango 
liderat per un violí que fa la melodia principal. És una melodia atonal interpretada amb cordes fent 
un pizzicato repetint-se constantment. 

THE DARK KNIGHT RISES
Gotham’s Reckoning: Pugen de to pugen un altre cop amb vents metall com trompetes per 
augmentar en intensitat i i sensació de suspens, es calma entre cometes i es queda percussió sola 
amb un crescendo del cor que fa el càntic àrab que com s’ha explicat breument a l’inici vol dir 
resurrecció o torna aviat depenent del dialecte àrab marroquí. 

Mind If I Cut In?: Comença com si fos oriental, amb un ritme que sembla típic àrab mentre la 
Selina va per l la mansió. Amb oboè s’obre el cue, i és seguit per orquestra majoritàriament corda. 
Fa melodia oriental, ètnica i l’orquestra repeteix. Comença com si fos oriental, amb un ritme que 
sembla típic àrab mentre la Selina va per l la mansió. Amb oboè s’obre el cue, i és seguit per 
orquestra majoritàriament corda. Fa melodia oriental, ètnica i l’orquestra repeteix. 

Fear Will Find You: El cor masculí cantant en àrab torna a aparèixer i quan para el ritme para per 
després reprendre les semicorxeres mentre els altres instruments de l’orquestra s’uneixen al tema. 
Torna el cant àrab-marroquí i ara canten Rise en llengua nativa. 

Why Do We Fall?: Cada cop més ràpid però sense ser frenètic fent notes llargues amb crescendo. 
Violoncel torna a fer sons àrabs. 

Imagine The Fire: ornem a escoltar el càntic àrab del cor masculí i un crescendo sobtat acompanyat 
pels vents metalls. i la percussió. 

BLADE RUNNER 2049
2049: La segona part de la melodia és simple. Trobem molts elements del film original. Apareix un 
dron en Major i sona més optimista també en sol sostingut. Sembla l’escala oriental àrab (el Re fa 
que sigui una escala oriental i el La cau). 
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- Ètnica: The Lion King, Gladiator,. The Pirates Of The Caribbean: And The Dead Man’s Chest, 
Sherlock Holmes, The Dark Knight Rises. En aquesta secció el que trobem són instruments 
ètnics que concorden amb la temàtica del film, les localitzacions, les escenes i els personatges. 
Solen ser instruments africans com la flauta de pan o percussió no tradicional. Com per 
exemple els jubilis de Lebo M. a The Lion King.

38. TRETS GENERALS:

Explicar els trets generals de cada banda sonora analitzada. The Lion King, Gladiator, The Da Vinci 
Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Inception 
Interstellar, Blade Runner 2049.

THE LION KING
Compost per Hans Zimmer, Tim Rice i Elton John. Zimmer es va desplaçar fins a Àfrica per tal de 
poder inspirar-se en de primera mà sobre els sons africans, però per problemes polítics va haver de 
tornar a Los Angeles més aviat del que estava planejat però es va poder posar en contacte amb Lebo 
M. i Carmen Twillie que interpreten les cançons compostes en Swahili. Sons africans amb baixos 
pesats defineixen tota la banda sonora. Passió pels diferents vent fusta i les seves melodies les quals 
estan plenes d’elements espirituals. Solos de la flauta de pan defineixen la majoria dels temes i de 
vent fusta (oboè i flautes) interpretant melodies romàntiques. Influències africanes de l’oest així 
com de Vals de Wagner per moments de suspens. Cantant africà Lebo M. Un cor tradicional domina 
la banda sonora el conjunt del cor tan masculí com femení canten en temes d’ascens amb molta 
intensitat. Crimson Tide ens recorda a aquest film. Demostra una personalitat brillant així com el 
material d’acció i dels dolents del film, la textura dels càntics del cor i de les harmonies al cue 
Mufasa’s death conté moments que reapareixen al film Gladiator. Sons sintètics transitoris cap a 
sons profunds i tristos dels vent metalls per les escenes de mort i destrucció. 

GLADIATOR
El director Ridley Scott i Zimmer treballaven en el mateix edifici (no sol ser el mètode 
convencional) però en aquest cas va anar molt bé perquè la música s’estava component a la vegada 
que es rodava el film, de manera que tant director com compositor s’inspiraven un a l’altre. Es 
reunien i parlaven de l’escena, dels personatges, de la llum i dels objectius que volien realitzar, 
parlaven de l’estètica i així discutint aquests temes va sorgir la banda sonora. La banda sonora 
divideix en dues parts generals; una que representa el món de Roma i l’altra que representa la vida 
més enllà de la mort que obre i tanca el film que està composta de manera orgànica. 

Va ser Lisa Gerrard, cantant principal de la banda sonora, qui va posar nom al tema principal del 
film: Earth. Aquest tema s’escolta cada cop abans d’una batalla quan Gladiator es troba a les 
masmorres a punt d’entrar en combat. En aquestes situacions és un tema que sona amenaçador, però 
al mateix temps es converteix en el petó, en la representació de la família, les figures. Tracta sobre 
la vida personal d’aquest personatge al qual dóna vida Russell. És un tema que transmet mil 
emocions diferents, tracta sobre la pau i el perill. 
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La banda sonora es mou geogràficament amb el film. Té temes que sonen amb la guitarra espanyola 
com a solista que representen Espanya, el duduk (un instrument de vent fusta tribal d’Armènia 
semblant al clarinet tocat per Gasparian) i després l’orquestra per representar la civilització de 
Roma. A part de geogràficament, també va compondre els temes basant-se en els personatges i en 
les seves relacions. 

Quan lluiten els gladiadors la música és ètnica (els gladiadors són esclaus d’altres països) 
representats per percussió, música tribal. És el que li agradava a Zimmer de la música per quan 
estaven a Roma que havia de ser civilitzada (representant l’imperi de Roma) però a la vegada 
exòtica representant a la gent que hi vivia. Les escenes - com explica en una entrevista - estan 
lligades entre elles i per tant la música també. La música de Roma està composta a partir de les 
influències del compositor alemany Wagner. També es va inspirar durant el rodatge anant als sets, 
estudiant l’arquitectura romana, el fet que com ja s’ha comentat eren una societat molt 

THE DA VINCI CODE
És un estil molt semblant als films Hanníbal, The Thin Red Line i Batman Begins. 
És una banda sonora que és més blasfèmia que religiosa perquè explica els secrets de l’església tot i 
que la instrumentació és conservativa igual que el seu ús.. Està composta a partir d’acords 
progressius majestuosos i molt poderosos, sobretot la segona meitat de la banda sonora. 
És una simfonia que no té gaire vent metall tot i que ajuda en moments puntuals amb el suport de 
sintetitzadors i amb una presència significativa del cor (tret característic que recorda molt al film 
Hanníbal). Utilitza una orquestra i un cor massius per a crear efecte de vidrieres i la sensació com si 
estiguessis en una catedral. Hi ha ecos constants, els instruments principals són cordes, vents metall 
que donen la sensació que juguen a fet i a amagar, que un pregunta i l’altre respon, la música s’alça 
com si fossin ones. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
És una banda sonora caracteritzada per l’ús de la corda fregada sobretot del violoncel i pels ritmes 
en scherzo que acompanyen al personatge principal a tot arreu. Està composta a partir de leitmotifs i 
això la fa lleugerament diferent a les altres perquè no l’associes tant amb llocs (excepte pel tema 
Two Horn Pipes) però més amb els personatges, la qual cosa ajuda a veure el que passarà i crear 
expectació en tot moment i facilitar recordar qui és qui al llarg de tota la saga. He triat el film The 
Pirates Of The Caribbean: And The Dead Man’s Chest perquè tot i ser el segon film de la saga és el 
primer on Hans Zimmer realment compon els temes ja que durant el primer estava de viatge i va ser 
el seu col·laborador Klaus Badelt qui va compondre la majoria dels temes mentre que Zimmer els 
va produir, constant als crèdits finals com a productor de la banda sonora i no com a compositor. 

SHERLOCK HOLMES
És una banda sonora inspirada en la música tradicional popular de Romania. L’instrument principal 
de la banda sonora és el violí (en la majoria dels temes grinyolant) de la mateixa manera el banjo 
tamé l’ha fet sonar de manera europea. El piano - el segon instrument més utilitzat - que s’utilitza 
per gravar la banda sonora Hans Zimmer el va trencar per tal d’afegir dramatisme. Originalment es 
va inspirar en la banda sonora de The Dark Knight en el sentit que la volien fer molt sintètica però 
el director va decidir que volia exactament el contrari un cop finalitzat el procés. El resultat final és 
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una combinació de música associada als pobres típica de Romania, Anglaterra, Irlanda amb ajuda 
percussió i baixos. Si s’hagués de descriure en una sola paraula seria exòtica ja que té diferents 
estils unificats per la instrumentació. Agafa els estereotips dels països anomenats anteriorment per 
donar color als personatges del film i a les escenes en les de lluita sempre sona música típica 
irlandesa interpretada per banjo i violí (inspirada en la banda irlandesa Punch Bowl Band), mentre 
que en les astutes o decepcionants sonen temes típics de Romania. Aquesta decisió serveix per 
acabar d’aportar comicitat i humor a les escenes. La banda sonora és com la narrativa del film, et va 
donant pistes sobre el cas. No és una orquestració homogènia. 

INCEPTION
Música de Hans Florian Zimmer, és un exemple del que ve a ser una orquestra estesa, ja que el so 
que emet va més enllà del que seria possible orgànicament, fa servir la hiperorquestra. 
El film tracta els somnis com si es tractessin d’una hiperrealitat, pel que Hans Zimmer va trobar 
adequat utilitzar una hiperorquestra per tal de representar aquesta hiperrealitat. Un exemple car 
d’hiperorquestra es pot escoltar al tema Half Remembered Dream quan busca a un nou arquitecte. a 
banda sonora està editada electrònicament per una part per tal de diferenciar els somnis de la vida 
real, i per l’altra és orgànica, la qual representa les relacions amoroses entre els personatges. 

Els crescendos també són editats per tal de poder arribar a la reacció emocional que el director vol 
aconseguir amb les imatges  Manipulen Je Ne Regrette Rien quan el fan sonar més lent és per 
induir-se en el somni mentre que quan el fan sonar més ràpid és per despertar-se.. Es nota més quan 
els personatges són induïts d’un somni a un altre.És un film amb una base molt semblant a la de The 
Matrix. Pràcticament en tot el film hi ha música de fons. L’orquestra utilitzada per aquest film està 
composta bàsicament per instruments de vent metall, cordes i percussió complementat per 
sintetitzadors, guitarra elèctrica corda fregada i vent fusta. 

THE DARK KNIGHT RISES

És una banda sonora de l’últim film de la saga de Batman. Al formar part d’una saga ha de complir 
amb certs requisits dels films anteriors per tal de no trencar la continuïtat i per tant que l’espectador 
pugui seguir gaudint dels personatges que ja coneix. Alguns temes es mantenen, altres són nous i 
altres són barreges de temes antics i de temes nous. El que si que es pot escoltar molt sovint és el 
mític tema de Batman cada cop que apareix. Es regeix molt per leitmotifs però també segueix les 
localitzacions i les nacionalitats que es presenten al llarg de la pel·lícula com és el marroquí. El 
càntic que preval en la banda sonora es desenvolupa a partir d’una frase en àrab (marroquí) que diu 
Deshi baasara que es tradueix en “torna aviat” tot i que segons el compositor alemany vol dir 
“ascensió” rise up en anglès extreta d’un dialecte marroquí. És una banda sonora composta per sons 
elèctrics i artificials amb molta percussió militar i que marca molt les pulsacions per tal d’afegir i 
incrementar l’emoció i la intensitat. 

INTERSTELLAR
Hans Zimmer per compondre aquest film es va servir d’influències wagnerianes (com es pot veure 
en altres films com Gladiator) i sobretot va agafar com inspiració el film 2001: Odissea a L’espai 
en gran part pels instruments utilitzats com el corn i el piano i també per les frases minimalistes en 
punts claus de certes escenes. És amb el conjunt d’influències i a partir de les seves relacions 
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personals amb els seus fills que va compondre la banda sonora d’Interstellar. Tenint en compte que 
el compositor alemany va començar a compondre els mock up abans de saber la trama del film, tan 
sols a partir d’una carta escrita pel director es pot afirmar que la música està totalment sincronitzada 
a la narrativa del film i que representa exactament la visió del director Christopher Nolan sobre els 
lligams de la família. Tota la banda sonora es basa a partir de motius musicals molt simples, de 
frases minimalistes però que tenen un gran pes emocional intensificat per l’ús massiu d’una tècnica 
anomenada expanded orchestra que consisteix en multiplicar el so de l’orquestra per aconseguir 
crescendos o intensitats que d’altra manera seria impossible d’aconseguir sense la tecnologia d’avui 
en dia (ja que tots són el motif o bé d’algun personatge principal, d’alguna relació entre personatges 
o vinculada a accions pròpies). Que sigui minimalista no vol dir que no tingui construccions 
harmòniques complexes com és el cas d’Interstellar que resulten encara més extraordinàries per 
l’ús del tempo que es va modificant al llarg dels temes. Quan es tracta de compondre per moments 
que són moments d’amor o relacions entre éssers humans la música és totalment orgànica, sense 
edicions per tal de representar la humanitat al natural, imperfecte, motiu pel qual potser la banda 
sonora no té acords ni cadències resolutives. 

BLADE RUNNER 2049

És una banda sonora fascinant i enigmàtica composta per Hans Zimmer i un dels seus 
col·laboradors més habituals, Benjamin Wallfisch. És un film que entra dins de la categoria de cine 
negre de ficció. Una seqüela que Vangelis va fer per l’original, la qual ha aconseguit ser molt fidel al 
seu estil, començant per utilitzar els mateixos sintetitzadors antics, en aquest cas un Yamaha Cs 80 
de finals dels anys 70. És un film del futur neo-noir que reconstrueix la banda sonora original. És un 
tema fosc però sense que acabi sent abrasador, és agressiu però natural, gràcies a la bona adaptació 
a les imatges. Es pot dir que en conclusió és una banda sonora calmada, violenta i fosca, tot per 
separat i junt que dóna vida a les escenes i als personatges del film, gràcies a les cordes, els 
sintetitzadors, i als cants gregorians. Els cops musicals més forts apareixen amb els corns francesos 
acompanyats de percussió i sintetitzadors distorsionats. S’utilitzen per canvis d’escenes o per 
moments que sorprenen als espectadors i en segments d’acció intensos. La música va molt lligada a 
les escenes, accions, personatges, localitzacions i temes. Tot i que els cues no tenen ni un to ni una 
melodia exacte i la majoria d’ells corresponen a temes lligats a idees predomina el Re menor com 
en molts altres films del compositor alemany. És un so electrònic distòpic. El to que s’escolta és 
inferior al que hauria de ser es manté constant al llarg de tota la banda sonora. És un ambient 
sintètic amb l’efecte sonor de la pluja també constant. En conclusió són sons molt sintetitzats i 
elèctrics

39. PERSONALS

Bandes sonores que han tingut a veure amb la paternitat i les ha compost dedicant-les ja sigui al seu 
pare o als seus fills. En podem trobar a The Lion King, Gladiator, Interstellar.
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THE LION KING
Es podria dir que és de les bandes sonores més personals de Hans Zimmer ja que molts dels temes 
que tenen a veure amb Mufasa els va compondre com un rèquiem pel seu pare que també es va 
morir quan el compositor alemany era molt jove. La relació entre Mufasa i Simba representa la que 
ell tenia amb el seu pare quan era jove i tot el que li va ensenyar. És per això que sona molt 
melancòlica i tant potent amb ritmes romàntics extrets de Wagner com ja s’ha vist en la secció 
d’influències anteriorment. 

GLADIATOR
Però no només és d’acció i sang la banda sonora, també representa d’altra banda la importància de 
l’ànima i de la família representats a través de música emocional i lenta tocada amb adagios que 
emocionen a tota classe d’espectadors. 
En resum es pot dir que la banda sonora de Gladiator està composta a partir de dues direccions, la 
vida terrenal (els vals a temo ràpid que acompanyen totes les escenes d’acció) i la vida eterna 
després de la mort (representades amb la veu de Lisa Gerrard, la qual aporta un toc femení necessari 
al film). Durant els primers quinze minuts del film podem escoltar un resum del que serà tota la 
banda sonora.És personal perquè parla molt de la família, parla de les ganes de Maximus de tornar a 
veure al seu fill i a la seva dona.  

INTERSTELLAR
Interstellar no és un film sobre la ciència ficció d’anar a l’espai per salvar la humanitat d’una 
extinció imminent sinó sobre la relació entre pare (Cooper) i filla (Murph). Tracta sobre el que 
significa ser pare i els sacrificis que es fan pels fills per tal de garantir la seva seguretat. Això és el 
que Nolan va voler deixar clar a Hans Zimmer, i per fer-ho quan li va encarregar la banda sonora, 
en comptes d’explicar la trama de tota la pel·lícula només li va donar una carta on explicava la 
relació entre Cooper i Murph i a partir d’aquest sol full, Zimmer va començar a compondre la banda 
sonora amb total llibertat pensant en la relació amb el seu propi fill, basant-se en experiències 
personals. Aquesta manera de començar a compondre un film no és l’habitual on compositor i 
director es reuneixen i parlen sobre el que el director més o menys vol, però en aquest cas va 
funcionar perquè Zimmer és el compositor de confiança de Nolan. És una banda sonora que 
representa les emocions humanes davant de situacions extremes, representa l’enyorança, la 
desesperació, l’amor, la decepció, la mort i l’esperança. 

Un exemple dins del film seria al primer tema de tots Dreaming Of The Crash, Murph diu el títol 
del cue quan va a l’habitació del seu pare i se’l troba tenint un malson, i ella diu “Where you 
dreaming about the crash?”. Aquest malson introdueix al públic en la vida dels personatges 
principals i sobre fa d’introducció els problemes que té la Terra.

40. COL·LABORADORS:

Bandes sonores compostes amb altres compositors. En podem trobar a The Lion King, Gladiator, 
The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Blade 
Runner 2049.
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THE LION KING
Aquesta banda sonora es va compondre amb col·laboració dels cantants Tim Rice, Elton John, Lebo 
M i Carmen Twillie canta els solos femenins. Els dos últim cantants africans que interpreten el 
primer tema en swahili. Entre tots aconsegueixen representar cinc temes centrals al llarg de la banda 
sonora: la pau, la mort, les arrels, la traïció i el coratge.

GLADIATOR
Va compondre Gladiator amb l’ajuda de la seva cantant preferida Lisa Gerrard que també podem 
trobar a The Da Vinci Code tot i que en aquesta no va ajudar a compondre la banda sonora com en 
Gladiator. Un dels exemples de composició és amb el primer tema The Wheat. La seva veu 
complementa perfectament la imatge tan poètica de Maximus tocant el blat. S’utilitza la seva veu 
per interpretar el més enllà, la mort. 

THE PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE DEAD MAN’S CHEST
El compositor alemany va compondre tots els films de la saga amb el compositor Klaus Badelt. Un 
compositor amb el que ja havia fet altres composicions anteriorment. 

SHERLOCK HOLMES
La banda sonora està composta amb l’ajuda de Lorne Balfe.

BLADE RUNNER 2049
És una banda sonora fascinant i enigmàtica composta per Hans Zimmer i un dels seus 
col·laboradors més comuns Wallfisch. És un film del futur neo-noir i ciència ficció que reconstrueix 
la banda sonora original. Molt fidel a la música de Vangelis, de fet van compondre una banda 
sonora encara més senzilla que la que s’escolta en el primer film.
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6. CONCLUSIONS

Aquest treball pretenia identificar i descriure els mètodes compositius de Hans Florian Zimmer i 
veure com la seva música s’adapta a la narració del film.

TAL COM ES DESCRIU EN EL COS DEL TREBALL I ES COMPLEMENTA A 
L’ANNEX es pot afirmar que:

1. La música de Hans Zimmer assoleix la buscada adaptació a les imatges i a la 
narració a través dels mètodes compositius descrits. Després de visualitzar els nou films 
analitzats diverses vegades cadascun i d’estudiar els mètodes de composició utilitzats per 
Hans Zimmer, així com per altres compositors, s’aprecia que té en compte i que segueix les 
normes musicals universals com les armadures, les tonalitats o els compassos que va 
aprendre amb  la seva formació clàssica. Tanmateix utilitza altres recursos compositius no 
tan convencionals per poder acabar d’aconseguir el millor resultat possible.  
 
La música s’adapta perfectament a les imatges en tots els films llevat d’algunes excepcions 
com el film de The Dark Knight Rises on la música va lleugerament endarrerida per l’ús de 
la tècnica del contratemps. Habitualment, però, va perfectament coordinada amb els 
moviments dels personatges, amb les el·lipsis temporals com és el cas de The Lion King i 
amb l’acció de l’escena en general com es veu a Inception, The Pirates Of The Caribbean i 
a Blade Runner 2049 entre d’altres.  
 
El color de la música també és molt important i una de les millors habilitats de Zimmer, ja 
que no només compon la música sinó que abans de tot s’estudia el film, l’època en la que 
passa i els instruments de l’època; i un cop té l’estudi del film fet comença a compondre la 
música que acompanya i enforteix la narrativa de la pel·lícula fent que l’espectador visqui 
amb una gran intensitat totes les sensacions que el director vol transmetre a través de les 
imatges. La música de Zimmer aconsegueix transmetre tot allò que les imatges no 
poden.

2.  El mètode utilitzat és estructurat i present en tots els films ja que sempre es regeix 
per unes pautes similars a l’hora de compondre. El nucli del treball consisteix en trobar 
aquestes pautes i caracteritzar-les. Utilitza recursos i instruments que es veuen de manera 
reiterada. Hans Zimmer té els seus propis mètodes de composició que utilitza de manera 
habitual i que es troben en pràcticament tots els films en els que ha compost la música o ha 
fet de productor musical o col·laborador i que actualment superen els 100. Depenent del 
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director els seus mètodes varien lleugerament per tal d’adaptar-se als diferents ritmes de 
treball i maneres de procedir que exigeix cada director de cine. Prefereix compondre música 
per Christopher Nolan ja que són amics i ja han treballat junts moltes vegades (és per això 
que la majoria dels films analitzats són d’aquest primer director) així com amb Ridley Scott.  
El mètode que fa servir més sovint Zimmer consisteix en reunir-se amb l’equip directiu de 
la pel·lícula i debatre cap a on volen dirigir la banda sonora i és així com Hans comença a 
treballar en el mock up (esborranys del que seran els temes del film) i posteriorment diverses 
suites, tal com diu en una entrevista, per The Lion King va fer més de trenta suites fins poder 
arribar a l’adequada. Zimmer sol començar a treballar en la música quan el film ja està en 
marxa per tal de saber el temps que ha de durar cada peça. Ja sigui limitat pel director des 
del principi com en el cas de The Da Vinci Code o, com succeeix en altres films, com el cas 
de Gladiator ha treballat en la música mentre el film es rodava per tal d’inspirar-se i inspirar 
al director. 

3. Hi ha un ús sistemàtic de les característiques identificades que es van trobant a 
diversos films. La tècnica compositiva en què més èmfasi posa el compositor alemany és la 
de pregunta i resposta i sobretot les influències wagnerianes que es troben tots els films que 
s’han analitzat i estudiat.  
 
També que està obert a experimentar amb instruments ètnics malgrat els seus preferits són el 
violoncel i la guitarra, tant acústica com elèctrica, sent la guitarra el seu instrument principal 
i és per això que té més tendència a incorporar-lo en les seves composicions. Tal com rd 
descriu al treball.  
 
Aquestes característiques s’han trobat totes, o gran part d’elles, en els films i, tot i que si que 
és cert que amb el temps han evolucionat, el compositor alemany les segueix posant en 
pràctica per tal de donar més efectivitat a les grans bandes sonores que compon, aconseguint 
la gran adaptació a la pantalla tan impactant que caracteritza a aquest compositor.

Zimmer prefereix compondre en la variació dorian, com a exemple de la qual Inception, 
amb grans acords amb alteracions que sona majestuós. Té, tanmateix, algunes excepcions 
com Interstellar composta amb lydian caracteritzat per ser més suau i menys intrusiu. 

No es vol lligar en mecàniques, per tant s’adapta al que vol i necessita cada director. L’únic 
que necessita el compositor alemany és tenir una història per poder crear una banda sonora. 
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En general tots els films comparteixen les mateixes característiques i per tant es pot 
extreure la conclusió que Hans Zimmer té el seu propi mètode en el qual hi inclou un 
gran nombre de tècniques compositives amb certes tonalitats preferides com és el Re menor 
o el Sol major. Té predilecció per certs ritmes musicals i pels patrons minimalistes amb 
repetició utilitzant la tècnica de la passacaglia, ajuntant en capes més instruments i sobretot 
amb grans explosions musicals. 
 
En tots els films podem trobar petits records d’altres pel·lícules anteriors, amb els que 
s’influencia a ell mateix. 
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7. ANNEX

En aquest annex hi ha tota la informació que s’ha deixat fora del treball però que és rellevant i 
interessant sobre les composicions de Hans Zimmer. Per començar un petit estudi sobre les 
tonalitats i tempos en els que compon:

FILM TEMES TONALITAT BPM

THE LION 
KING

The Circle Of Life La sostingut major (Re, La, Mi i Si 
Sostinguts)

84 (Andante)

What Am I Gonna Do / 
Sunrise At The Pride Land

Do major (armadura natural) 68 (Adagio)

Hyenas At The Pride Land Do major (armadura natural) 121 (Allegro)

I Just Can’t Wait To Be King Fa sostingut major (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi Sostinguts)

99 (Andante)

Elephant Graveyard Fa Major (Si Bemoll) 121 (Allegro)

Father Footsteps La menor (armadura natural) 109 (Andante)

Be Prepared La menor (armadura natural) 122 (Allegro)

The Trap Mi menor (Fa Sostingut) 84 (Andante)

Stampede La sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi, Si Sostinguts)

109 (Andante)

As Good As Dead Do major (armadura natural) 143 (Allegro)

Hakuna Matata Do major (armadura natural) 164 (Allegro)

Mufasa’s Death Mi major (Fa, Do, Sol Re Sostinguts) 72 (Adagio)

Under The Stars / Kings Of 
The Past

La menor (armadura natural) 122 (Allegro)

Nala Attacks Mi menor (Fa Sostingut) 80 (Moderato)

Can You Feel The Love 
Tonight

Do major (armadura natural) 141 (Allegro)

Mufasa’s Ghost Sol major (Fa Sostingut) 80 (Moderato)

Homeward Bound La sostingut major (Re, La, Mi i Si 
Sostinguts)

125 (Allegro)

Rightful King Re menor (Si Bemoll) 110 (Allegro)
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GLADIATOR

The Wheat Re major (Fa, Do Sostinguts) 84 (Andante)

The Battle Sol major (Fa Sostingut) 169 (Presto)

Progeny Re major (Fa, Do Sostinguts) 99 (Andante)

Tell Me About Your Home Sol menor (Si, Mi Bemoll) 120 (Allegro)

Earth Mi menor (Fa Sostingut) 127 (Allegro)

Patricide Sol menor (Si, Mi Bemoll) 66 (Adagio)

The Emperor Is Dead La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 110 (Allegro)

Homecoming / Soldiers Death Do menor (Si, Mi, La Bemoll) 126 (Allegro)

Sorrow Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

85 (Moderato)

To Zucchabar Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

112 (Allegro)

The Might Of Rome La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 80 (Moderato)

Are You Not Entertained La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 80 (Moderato)

Win The Crowd Do major (armadura natural) 94 (Moderato)

Reunion Fa Major (Si Bemoll) 130 (Allegro)

Slaves To Rome Do menor (Si, Mi, La Bemoll) 68 (Adagio)

Commodus Vigil La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 132 (Allegro)

Barbarian Horde Fa sostingut menor (Fa, Do, Sol 
Sostingut)

82 (Moderato)

Tigris Fa Major (Si bemoll) 119 (Allegro)

One More Life To Take Do menor (Si, Mi, La Bemoll) 148 (Allegro)

Conspiracy La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 67 (Adagio)

The Kiss Fa sostingut menor (Fa, Do, Sol 
Sostingut)

77 (Andante)

Busy Little Bee Do sostingut major (Fa, Do, Sol, Re 
Sostingut)

84 (Andante)

The Trap La sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi, Si Sostinguts)

160 (Allegro)

Am I Not Mercyful Re menor (Si Bemoll) 87 (Moderato)

Elysium La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 83 (Moderato)

Honor Him Fa sostingut major (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi Sostinguts)

69 (Adagio)
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Now We Are Free La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 138 (Allegro)

THE DA VINCI 
CODE

Dies Mercurii I Martius Re menor (Si bemoll) 81 (Moderato)

L’Esprit Des Gabriel Do sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re 
Sostingut)

73 (Adagio)

The PAschal Spiral La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 140 (Allegro)

Fructus Gravis Do major (armadura natural) 72 (Adagio)

Ad Arcana Re menor (Si Bemoll) 152 (Allegro)

Malleus Maleficarum La menor (armadura natural) 88  (Moderato)

Salvete Virgines Sol menor (Si, Mi Bemoll) 116 (Allegro)

Daniel’s 9th Cipher La menor (armadura natural) 58 (Lento)

Poisoned Chalice La menor (armadura natural) 73 (Adagio)

The Citrine Cross La sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi, Si Sostinguts)

78 (Adagio)

Rose Of Arimathea La sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi, Si Sostinguts)

74 (Adagio)

Beneath Alrischa La sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi, Si Sostinguts)

102 (Moderato)

Chevaliers Du Sangreal Sol menor (Si, Mi Bemoll) 111 (Allegro)

Kyrie For The Magdalene Do major (armadura natural) 183 (Presto)

THE PIRATES OF 
THE 
CARIBBEAN: 
THE DEAD 
MAN’S CHEST

Jack Sparrow La menor (armadura natural) 92 (Moderato)

Kraken Re menor (Si bemoll) 180 (Presto)

Davy Jones La menor (armadura natural) 80 (Moderato)

I’ve Got My Eye On You La sostingut major (Re, La, Mi i Si 
Sostinguts)

124 (Allegro)

Dinner Is Served Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

73 (Adagio)

Tia Dalma Do major (armadura natural) 110 (Allegro)

Two Horne Pipes Re major (Fa, Do Sostinguts) 138 (Allegro)

A Family Affair La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 181 (Presto)

Wheel Of Fortune La menor (armadura natural) 87 (Moderato)

You Look Good JAck Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

133 (Allegro)
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Hello Beastie Re menor (Si bemoll) 71 (Adagio)

He’s A Pirate La sostingut major (Re, La, Mi i Si 
Sostinguts)

90 (Andante)

The Black Pearl Re menor (Si bemoll) 96 (Andante)

SHERLOCK 
HOLMES

Discombobulate Sol major (Fa Sostingut) 142 (Allegro)

Is It Poison, Nanny? Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

142 (Allegro)

I Never Woke Up In Handcuffs 
Before

La menor (armadura natural) 108 (Moderato)

My Mind Rebels At Stagnation Sol menor (Si, Mi Bemoll) 94 (Moderato)

Data, Data, Data Do major (armadura natural) 120 (Allegro)

He’s Killed The Dog Again La menor (armadura natural) 142 (Allegro)

Marital Sabotage Re major (Fa, Do Sostinguts) 62 (Larghetto)

Not In Blood, But In Bond Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

80 (Moderato)

Ah, Putrefaction! Si menor (Fa, Do Sostingut) 80 (Moderato)

Panic, Shear Bloody Panic La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 142 (Allegro)

Psychological Recovery La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 144 (Allegro)

Catatonic Sol major (Fa Sostingut) 142 (Allegro)

INCEPTION

Half Remembered Dream Sol major (Fa Sostingut) 82 (Moderato)

We Built Our Own World Sol menor (Si, Mi Bemoll) 68 (Adagio)

Dream Is Collapsing Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

126 (Allegro)

Radical Notion Re menor (Si Bemoll) 168 (Presto)

Old Souls Do major (armadura natural) 94 (Moderato)

528491 La menor (armadura natural) 98 (Moderato)

Mombasa Fa Major (Si Bemoll) 145 (Allegro)

One Simple Idea Fa Major (Si Bemoll) 84 (Andante)

Dream Within A Dream Re menor (Si bemoll) 129 (Allegro)

Waiting For A Train Do major (armadura natural) 111 (Allegro)

Paradox La menor (armadura natural) 84 (Andante)

Time Sol major (Fa Sostingut) 127 (Allegro)
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THE DARK 
KNIGHT RISES

A Storm Is Coming Re menor (Si Bemoll) 96 (Andante)

On Thin Ice La menor (armadura natural) 72 (Adagio)

Gotham’s Reckoning Do menor (Si, Mi, La Bemoll) 144 (Allegro)

Mind If I Cut In? Re menor (Si Bemoll) 120 (Allegro)

Underground Army Do sostingut major (Fa, Do, Sol, Re 
Sostingut)

96 (Andante)

Born In Darkness Sol menor (Si, Mi Bemoll) 135 (Allegro)

The Fire Rises La menor (armadura natural) 144 (Allegro)

Nothing Out There Sol major (Fa Sostingut) 97 (Andante)

Despair Re major (Fa, Do Sostinguts) 99 (Andante)

Fear Will FInd You Re menor (Si Bemoll) 95 (Andante)

Why Do We Fall? Re menor (Si Bemoll) 104 (Andante)

Death By Exile La major (Fa, Do, Sol Sostinguts) 68 (Adagio)

Imagine The Fire La menor (armadura natural) 103 (Andante)

Necessary Evil Mi menor (Fa Sostingut) 135 (Allegro)

Rise Re menor (Si Bemoll) 95 (Andante)

INTERSTELLAR

Dreaming Of The Crash Fa Major (Si Bemoll) 80 (Moderato)

Cornfield Chase La menor (armadura natural) 94 (Moderato)

Dust Do menor (Si, Mi, La Bemoll) / Mi 
menor (Fa Sostingut)

95 (Andante)

Day One La menor (armadura natural) 96 (Andante)

Stay Fa Major (Si Bemoll) 93 (Andante)

Message From Home Fa Major (Si Bemoll) / Sol Major (Fa 
Sostingut)

82 (Moderato)

Do Not Go Gentle Into That 
Good Night

— — 

The Wormhole Re menor (Si Bemoll) 96 (Andante)

Mountains La menor (armadura natural) 120 (Allegro)

Afraid Of Time Re menor (Si Bemoll) 120 (Allegro)

Years Of Messages La menor (armadura natural) 82 (Moderato)

A Place Among The Stars Mi menor (Fa Sostingut) / La menor 
(armadura natural)

71 (Adagio)
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Running Out Fa Major (Si Bemoll) 96 (Andante)

I’m Going Home Sol major (Fa Sostingut) 65 (Larghetto)

Coward Do major (armadura natural) 120 (Allegro)

Detach Do major (armadura natural) 117 (Allegro)

S.T.A.Y. Fa Major (Si Bemoll) 127 (Allegro)

Where We’re Going? Fa Major (Si Bemoll) 87 (Moderato)

BLADE RUNNER 
2049

2049 Do sostingut major (Fa, Do, Sol, Re 
Sostingut)

67 (Adagio)

Sapper’s Tree Do major (armadura natural) 74 (Adagio)

Flight To LAPD Do sostingut major (Fa, Do, Sol, Re 
Sostingut)

180 (Presto)

Rain Sol major (Fa Sostingut) 68 (Adagio)

Wallace Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

110 (Allegro)

Memory Sol menor (Si, Mi Bemoll) 69 (Adagio)

Mesa Do major (armadura natural) 84 (Andante)

Orphanage Re Sostingut major (Sol, Re, La Mi, Si 
Sostingut)

83 (Moderato)

Furnface Do sostingut major (Fa, Do, Sol, Re 
Sostingut)

75 (Adagio)

Someone Lived This Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

71 (Adagio)

Joi Do major (armadura natural) 69 (Adagio)

Pilot Re Sostingut major (Sol, Re, La Mi, Si 
Sostingut)

108 (Moderato)

Hijack La sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re, La 
Mi, Si Sostinguts)

137 (Allegro)

That’s Why We Believe Sol menor (Si, Mi Bemoll) 76 (Andante)

Her Eyes Were Green Sol sostingut major (Do, Sol, Re, La, Mi, 
Si Sostinguts)

67 (Adagio)

Sea Wall Do sostingut major (Fa, Do, Sol, Re 
Sostingut)

109 (Andante)

All The Best Memories Are 
Hers

Do major (armadura natural) 68 (Adagio)

Tears In The Rain Do major (armadura natural) 116 (Allegro)

Blade Runner Do major (armadura natural) 109 (Andante)
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Mirant a la taula anterior es pot notar una predilecció per les tonalitats del Re menor, La menor, Sol 
Major, Do Major i Sol sostingut Major. Com també es pot apreciar cada banda sonora està 
composta al voltant de les mateixes tonalitats per tal d’aporta una sensació d’unitat i de conjunt 
entre els temes que componen la banda sonora. 

Tot i que en el treball es mostren quaranta característiques durant el transcurs del procés d’estudi 
dels films i dels mètodes de composició durant l’anàlisi varen sortir més característiques comunes 
en tots els films o en casi tots ells. Són les següents:
- Crescendo: molt utilitzat que serveix per ampliar el volum i la intensitat en la que sonen els 

instruments. Zimmer els utilitza per augmentar les emocions que desprenen les escenes o per 
augmentar la intensitat i el suspens. (Es troba en tots els films).

- Decrescendo: El contrari que la característica anterior. Disminueix el volum i la intensitat del so 
dels instruments. (Es troba en tots els films).

- Cops de percussió: Marquen la pulsació i aporten suspens. (Es troba en tots els films).
- Fade out / Fade in: Manera d’incorporar la música en escena augmentant el volum molt 

sútilment mentre que el fade in elimina el so de la imatge de la mateixa manera gradual. (Es 
troba en tots els films).

- Variacions: D’una peça major se n’extreuen d’altres amb petits canvis estructurals ja siguin 
rítmics o harmònics però mantenint l’essència de la peça major. (Es troba en tots els films).

- Sense melodia: Sons sense ritme. (Es troba en Sherlock Holmes, Interstellar, Blade Runner 
2049). 

- Sense to: Més que sons són sorolls que també es troben dins de la categoria de bandes sonores. 
(Es troben en Sherlock Holmes i Interstellar).

- Fusió de cues: Molt lligat a temes infiltrats. Són temes que s’enllacen de manera imperceptible. 
(Es pot trobar en The Lion King, Gladiator, The Da Vinci Code, The Pirates Of The Caribbean: 
The Dead Man’s Chest, Sherlock Holmes, Interstellar, Blade RUnner 2049. 

- Sintetitzador: Com ja s’ha comentat Zimmer va impulsar l’ús massiu dels sintetitzadors molt 
utilitzats en totes les seves bandes sonores ja des dels anys vuitanta. 

- Sons orgànics: En l’apartat d’anàlisi de resultats es troba la secció de sons artificials i elèctrics ja 
que són més comuns que els orgànics. Hans Zimmer bàsicament fa servir els sons orgànics quan 
es tracta de temes que acompanyen escenes amoroses o molt intenses emocionalment. Cada 
banda sonora té almenys un tema totalment orgànic amb poques excepcions.

- Tonalitats en major i menor: No és estrany trobar que enmig d’una cançó es canvia de tonalitat 
per passar de major a menor. El major el fa servir per temes alegres i vius mentre que el menor 
representa tristesa i melancolia. Hanz Zimmer sol compondre en menor més que en major. 

- Octaves: una tècnica molt comuna també en el compositor alemany. Les octaves aporten 
grandesa i tensió en els temes i ell les fa servir per representar distàncies com en el cas del film 
Interstellar que representa la diferència d’edat entre pare i filla. 

- Relació amb altres films: és impossible no adonar-se de la similitud entre els diversos films del 
compositor alemany, la més clara dels films analitzats en aquest projecte és entre el tema The 

Almost Human Sol Sostingut menor (Fa, Do, Sol, Re, La 
Sostinguts)

144 (Allegro)
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Battle de Gladiator amb el tema més conegut de The Pirates Of The Caribbean en la només 
canvia la tonalitat de major a menor. Però en tots els films es troben influències de films anteriors 
del propi compositor. 

 de 121 130



8. WEBGRAFIA

@. (2016a, noviembre 24). The Da Vinci Code (Soundtrack). Recuperado 4 de febrero de 2020, de 
http://elmundodelscore.blogspot.com/2016/11/the-da-vinci-code-soundtrack.html

|| analysis: Lion King’s «The Circle of Life» ||. (2014, 7 junio). Recuperado 16 de enero de 2020, de 
http://coqueliquoi.blogspot.com/2014/01/do-not-plagiarise-i-will-not-disclose.html

A. (2017a, octubre 4). Blade Runner 2049: A respectful and gorgeously shot return to the world of 
rogue replicants and the blade runners who love them. Recuperado febrero de 2020, de https://
es.scribd.com/podcast/419106215/Blade-Runner-2049-A-respectful-and-gorgeously-shot-return-to-
the-world-of-rogue-replicants-and-the-blade-runners-who-love-them

A. (2017b, diciembre 26). Blade Runner 2049. Recuperado febrero de 2020, de https://
es.scribd.com/article/453434777/Blade-Runner-2049

Academia.edu | Search | blade runner 2049 soundtrack. (2018). Recuperado febrero de 2020, de 
https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=blade+runner+2049+soundtrack

Accoun t Suspended . ( 2019 ) . Recupe rado 7 de j un io de 2020 , de h t t p s : / /
www.soundtrackdreams.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi

Amazon.com: Watch Blade Runner 2049 | Prime Video. (2017). Recuperado 14 de enero de 2020, 
de https://www.amazon.com/Blade-Runner-2049-Ryan-Gosling/dp/B0765NR8MJ

Attention Required! | Cloudflare. (2012). Recuperado 25 de febrero de 2020, de https://
www.masterclass.com/articles/how-hans-zimmer-composed-the-batman-dark-knight-theme-
song#hans-zimmers-tips-for-writing-theme-music

B. (2019a, febrero 26). Interstellar – Music & Audio Analysis. Recuperado 2020, de https://
bhavyasm.wordpress.com/2019/02/24/interstellar-music-audio-analysis/

Beck, J. (2016). Designing Sound: Audiovisual Aesthetics in 1970s American Cinema (Techniques 
of the Moving Image) (None ed.). Liverpool, Inglaterra: Rutgers University Press.

 de 122 130



Beltran, F. (2020, 11 abril). Mis análisis de BSO: Especial Hans Zimmer en acción. Recuperado 
2020, de https://cinemagavia.es/hans-zimmer-bso/

Burns, A. (2020a, enero 20). Hans Zimmer ‘This Land’: The Lion King. Recuperado 7 de febrero 
de 2020, de https://classicalexburns.com/2019/11/04/hans-zimmer-this-land-the-lion-king/

C. (2013, 20 agosto). The concepts of music. Recuperado 2019, de https://es.slideshare.net/
corinbone/the-concepts-of-music

C. (2018a, marzo 31). Excelente canción de la Banda Sonora de la película de Walt Disney (El Rey 
ver más. Recuperado 26 de mayo de 2020, de https://compartituras.net/the-circle-of-life-el-rey-leon-
coro-4/

colaboradores de Wikipedia. (2019, 18 septiembre). Gladiator (banda sonora). Recuperado 25 de 
mayo de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Gladiator_(banda_sonora)

Cuevas, Á. (2019, 19 octubre). Hans Zimmer | Guia COMPLETA sobre el mejor compositor de 
cine. Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://www.alvarocuevas.es/mejores-bandas-sonoras-
de-peliculas-hans-zimmer/amp/

Da Vinci Code, The (Zimmer, Hans) - SCOREMAGACINE.COM. (2006, 3 mayo). Recuperado 9 
de diciembre de 2019, de http://www.scoremagacine.com/Resenas_det.php?Codigo=511&letra=

Elegyscores. (2014, 3 diciembre). Hans Zimmer - making of INTERSTELLAR Soundtrack. 
Recuperado 5 de diciembre de 2019, de https://www.youtube.com/watch?v=L_8t2VlwK4w 

Davis, R. (2010). Complete Guide to Film Scoring: The Art and Business of Writing Music for 
Movies and TV (2.a ed.). Boston, USA: Berklee Press. 

Elegyscores. (2011, 30 marzo). Hans Zimmer - Making Of INCEPTION Soundtrack. Recuperado 6 
de febrero de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=W1FIv7rFbv4 

Episode 26: Blade Runner 2049. (2019, 3 abril). Recuperado 16 de marzo de 2020, de https://
podcasts.apple.com/au/podcast/episode-26-blade-runner-2049/id1207181678?i=1000434136828

 de 123 130

https://www.youtube.com/watch?v=W1FIv7rFbv4


Fernandez, F. (2016, 20 junio). Las grandes B.S.O.: “El Rey León” (1994), música de Hans 
Zimmer. Recuperado 1 de junio de 2020, de https://www.efeeme.com/las-grandes-b-s-o-el-rey-
leon-1994-musica-de-hans-zimmer/

Film Score Daily: THE REPLACEMENT COMPOSERS. (2001, 5 febrero). Recuperado 16 de 
febrero de 2020, de https://www.filmscoremonthly.com/daily/article.cfm?articleID=5240

FILM SCORE MONTHLY. (2020a, abril 6). Recuperado 15 de mayo de 2020, de https://
www.filmscoremonthly.com/daily/index.cfm

FILM SCORE MONTHLY. (2020b, mayo 6). Recuperado 8 de mayo de 2020, de https://
www.filmscoremonthly.com/daily/index.cfm

Filmtracks: Gladiator (Hans Zimmer/Lisa Gerrard). (2001, 3 abril). Recuperado 10 de marzo de 
2020, de https://www.filmtracks.com/titles/gladiator.html

Filmtracks: Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (Hans Zimmer). (2006). Recuperado 7 de 
mayo de 2020, de https://www.filmtracks.com/titles/pirates_caribbean2.html

Filmtracks: Sherlock Holmes (Hans Zimmer/Lorne Balfe). (2010, 18 enero). Recuperado 7 de junio 
de 2020, de https://www.filmtracks.com/titles/sherlock_holmes.html

Filmtracks: The Da Vinci Code (Hans Zimmer). (2006, 9 mayo). Recuperado 20 de diciembre de 
2019, de https://www.filmtracks.com/titles/da_vinci_code.html

Filmtracks: The Lion King (Hans Zimmer). (2019, 31 marzo). Recuperado 6 de febrero de 2020, de 
https://www.filmtracks.com/titles/lion_king.html

Gladiator. (2000, 9 julio). Recuperado 25 de mayo de 2020, de http://scoresheet.tripod.com/
Reviews/gladiator.html

 de 124 130



Gladiator - Score Analysis. (2018, 21 agosto). Recuperado 18 de febrero de 2020, de https://vi-
control.net/community/threads/gladiator-score-analysis.74288/

Gladiator music analysis (Music assessment). (2015, 25 noviembre). Recuperado 10 de enero de 
2020, de https://prezi.com/oyhunidkbn8w/gladiator-music-analysis-music-assessment/

Han, K. (2018, 17 julio). Dark Knight music: Hans Zimmer & James Newton Howard’s mysterious 
partnership. Recuperado 24 de febrero de 2020, de https://www.polygon.com/2018/7/17/17582696/
the-dark-knight-music-analysis-hans-zimmer-james-newton-howard

Hans Zimmer’s Inception - Score Analysis. (2018, 14 abril). Recuperado 23 de abril de 2020, de 
https://vi-control.net/community/threads/hans-zimmers-inception-score-analysis.70704/

Hans-Zimmer.com - Inception. (s. f.). Recuperado 13 de marzo de 2020, de http://www.hans-
zimmer.com/index.php?rub=disco&id=927

Hans-Zimmer.com - Inception (Complete Score). (s. f.). Recuperado 24 de febrero de 2014, de 
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1155

Hans-Zimmer.com - Interstellar (Complete Score). (2015, 25 marzo). Recuperado 2 de abril de 
2020, de http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1272

Hooton, C. (2017, 25 septiembre). Listen to El-P’s «rejected» Blade Runner 2049 trailer score. 
Recuperado 18 de marzo de 2020, de https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/
blade-runner-2049-score-trailer-soundtrack-el-p-run-the-jewels-hans-zimmer-a7965371.html

Inception - Full Soundtrack - All Music from the film. (s. f.). Recuperado 13 de marzo de 2020, de 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpMUJrYyZ560YTrgw0A1io3xuEjR9SEjS

Inception [Full Soundtrack] - Hans Zimmer. (2010). Recuperado 12 de marzo de 2020, de https://
soundcloud.com/nostalgi-uhhhh/sets/inception-soundtrack

 de 125 130



inception full soundtrack - Поиск в Google. (2010). Recuperado 13 de marzo de 2020, de https://
w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ?
client=safari&rls=en&biw=1199&bih=837&sxsrf=ACYBGNRGJF8KuBbggkLql4ncc9J6zos3kQ%
3 A 1 5 8 3 1 7 0 0 8 9 9 8 2 & e i = K U J d X s 3 N O 4 -
yatu6uqgP&q=inception+full+soundtrack&oq=inception+full+soundtrack&gs_l=psy-
ab.3..0i19l3j0i22i30i19l7.1836839.1847056..1847279...14.0..0.165.3895.19j19......0....1..gws-
wiz.......35i39j35i39i19j0i67j0i131j0i20i263j0j0i203j0i22i30j0i13i30i19j33i160j0i22i10i30j0i22i10
i30i19j0i8i13i30i19.ab9Y0Wnh020&ved=0ahUKEwiNhtSWqPznAhUPmRoKHVudDvUQ4dUDC
Ao&uact=5

inception soundtrack edith piaf. (2010, 29 julio). Recuperado 16 de enero de 2020, de https://
www.theguardian.com/music/2010/jul/29/inception-soundtrack-edith-piaf

Itzkoff, D. (2017, 21 septiembre). Hans Zimmer Extracts the Secrets of the ‘Inception’ Score. 
Recuperado 7 de junio de 2020, de https://artsbeat.blogs.nytimes.com/2010/07/28/hans-zimmer-
extracts-the-secrets-of-the-inception-score/

J. (2016b, febrero 11). Time: Taking a Look Back at a Genius Soundtrack from Inception. 
Recuperado 27 de abril de 2020, de https://deepfilmanalysis.wordpress.com/2016/02/10/time-
taking-a-look-back-at-a-genius-soundtrack-from-inception/

J. (2016c, marzo 18). The Medallion Calls. Recuperado 17 de diciembre de 2019, de https://
sites.psu.edu/tonkelpassion16/2016/03/18/the-medallion-calls/

J. (2019b, agosto 21). Time Dilation and Homecoming in Hans Zimmer's Inception Score. 
Recuperado 10 de mayo de 2020, de https://josquindespair.com/index.php/2019/08/21/time-
dilation-and-homecoming-in-hans-zimmers-inception-score/

Jose Luis, D.-C. (2009). BSOSpirit -- Sherlock Holmes (Zimmer, Hans). Recuperado 15 de abril de 
2020, de http://www.bsospirit.com/comentarios/sherlockholmes09.php

K. (2015, 15 diciembre). Interstellar Soundtrack: A Brief Analysis. Recuperado 22 de abril de 2020, 
de http://interstellarsoundtrackanalysis.blogspot.com

 de 126 130



Key and BPM of Almost Human - from the Original Motion Picture Soundtrack Blade Runner 2049 
by Lauren Daigle | Musicstax. (2020). Recuperado 7 de junio de 2020, de https://musicstax.com/
t r a c k / a l m o s t - h u m a n - f r o m - t h e - o r i g i n a l - m o t i o n - p i c t u r e - s o u n d t r a c k - b l a d e -
runner-2049/7cCIMZW3W7AofhOvnlGV1i

Key and BPM of Dónde Estás by KHEA | Musicstax. (2020). Recuperado de https://musicstax.com/
track/donde-estas/16DNJ8y6k97DxuMyV49W7V

Live Review: The World Of Hans Zimmer at SSE Arena Wembley, London, 23/03/2019. (2019, 23 
abril). Recuperado 12 de mayo de 2019, de https://www.gigwise.com/reviews/3310706/live-review-
the-world-of-hans-zimmer-at-sse-arena-wembley-london-23-03-2019

Lloyd, B. (2016, 4 noviembre). The 10 Best Hans Zimmer Soundtracks. Recuperado 7 de junio de 
2020, de ht tps: / /enter ta inment . ie /c inema/movie-news/ the-10-best-hans-zimmer-
soundtracks-232894/

Lobenfeld, C. (2017, 20 octubre). How Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch wrote the Blade Runner 
2049 score. Recuperado 18 de febrero de 2020, de https://www.factmag.com/2017/10/20/hans-
zimmer-wallfisch-blade-runner-2049-interview/

Maxi Aquí y Ahora! (2017, 23 septiembre). El Tono Shepard | Maxi Aquí y Ahora. Recuperado 14 
de diciembre de 2019, de https://www.youtube.com/watch?v=oUL5Q2jbJg8

McDonald, A. (2018, 25 noviembre). Elton John - Circle of Life (The Lion King Soundtrack) 
(Lyrics Analysis and Song Meaning). Recuperado 4 de febrero de 2020, de https://
justrandomthings.com/2018/11/25/elton-john-circle-of-life-the-lion-king-soundtrack-lyrics-
analysis-and-song-meaning/

New documentary gives in-depth look at the sound design of Blade Runner 2049. (2017, 27 
octubre). Recuperado 4 de febrero de 2020, de https://mixmag.net/read/new-documentary-gives-in-
depth-look-at-the-sound-design-of-blade-runner-2049-news

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest - First Listen - Exclusive. (2006, 18 junio). Recuperado 
7 de mayo de 2020, de https://www.soundtrack.net/content/article/?id=198

 de 127 130



Pirates of the Caribbean: The Black Pearl | An Analysis. (2018, 23 marzo). Recuperado 4 de abril de 
2 0 2 0 , d e h t t p s : / / w w w . r e d d i t . c o m / r / m u s i c t h e o r y / c o m m e n t s / 8 6 m m k 7 /
pirates_of_the_caribbean_the_black_pearl_an/

Richards, M. (2017a, agosto 28). Oscar Nominees 2015, Best Original Score (Part 5 of 6): Hans 
Zimmer’s Interstellar – Film Music Notes. Recuperado 3 de mayo de 2020, de https://
www.filmmusicnotes.com/oscar-nominees-2015-best-original-score-part-5-of-6-hans-zimmers-
interstellar/

Richards, M. (2017b, agosto 31). Musical Themes in the Dark Knight Trilogy, Part 6 of 6: The Dark 
Knight Rises – Film Music Notes. Recuperado 7 de junio de 2020, de https://
www.filmmusicnotes.com/musical-themes-in-the-dark-knight-trilogy-part-6-the-dark-knight-rises/

Roberts, M. S. (2019a, julio 19). Hans Zimmer on The Lion King score: ‘The death of a father 
needs a serious requiem’. Recuperado 3 de diciembre de 2019, de https://www.classicfm.com/
composers/zimmer/hans-lion-king-remake-new-soundtrack-interview/

Roberts, M. S. (2019b, julio 19). Hans Zimmer on The Lion King score: ‘The death of a father 
needs a serious requiem’. Recuperado 6 de mayo de 2020, de https://www.classicfm.com/
composers/zimmer/hans-lion-king-remake-new-soundtrack-interview/

Rosado, B. G. (2019, 28 enero). Hans Zimmer: "Una banda sonora puede resultar peligrosa" 
Recuperado 2 de abril de 2020, de https://www.expansion.com/fueradeserie/personajes/
2019/01/28/5c45e920e5fdea467b8b45a2.html

Sengpiel, E. (2010). Harmonics overtones fundamental partials harmonic partial overtone 
calculation frequency fundamental and harmonics odd even frequencies relationship between 
frequencies of overtones and fundamental frequency flute clarinet THD organ converter distortions 
k even-numbered harmonics odd - sengpielaudio Sengpiel Berlin. Recuperado 17 de enero de 2020, 
de http://www.sengpielaudio.com/calculator-harmonics.htm

 de 128 130



Sherlock Holmes - Original Motion Picture Soundtrack Soundtrack Review. (2009, 28 diciembre). 
Recuperado 7 de junio de 2020, de https://www.avforums.com/reviews/sherlock-holmes-original-
motion-picture-soundtrack-soundtrack-review.4067

Spice, A. (2017, 30 mayo). Watch a brilliant visual analysis of Vangelis’ Blade Runner soundtrack. 
Recuperado 4 de febrero de 2020, de https://thevinylfactory.com/news/visual-analysis-vangelis-
blade-runner-soundtrack/

Sullivan, K. P. (2012, 10 julio). 'Dark Knight Rises' Score: A Track-By-Track Analysis. Recuperado 
7 de junio de 2020, de http://www.mtv.com/news/1689313/dark-knight-rises-score-soundtrack/

THE DA VINCI CODE – Hans Zimmer. (2016, 7 abril). Recuperado 19-12-08, de https://
moviemusicuk.us/2006/05/19/the-da-vinci-code-hans-zimmer/

The Dark Knight Rises Original Motion Picture Soundtrack Soundtrack Review. (2012, 6 agosto). 
Recuperado 7 de junio de 2020, de https://www.avforums.com/reviews/the-dark-knight-rises-
original-motion-picture-soundtrack-soundtrack-review.4686

The impact of Klaus Badelt and Hans Zimmer - Klaus Badelt and Hans Zimmer: He’s a Pirate - 
Edexcel - GCSE Music Revision - Edexcel. (2018). Recuperado 3 de abril de 2020, de https://
www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zmvf3k7/revision/4

Theatre, S. S. (2020, 20 mayo). Pirates of the Caribbean Score –. Recuperado 5 de junio de 2020, de 
https://sideshowsoundtheatre.com/tag/pirates-of-the-caribbean-score/

Time | Inception Wiki | Fandom. (2014). Recuperado 7 de junio de 2020, de https://
inception.fandom.com/wiki/Time

Wikipedia contributors. (2000, 5 junio). Gladiator (disambiguation). Recuperado 18 de febrero de 
2020, de https://en.wikipedia.org/wiki/Gladiator_(soundtrack)

Z. (2018b, noviembre 30). Blade Runner 2049 – Soundtrack Review. Recuperado 8 de marzo de 
2020, de https://zanobardreviews.com/2018/11/30/blade-runner-2049-soundtrack-review/

 de 129 130



Zorrilla, M. (2017, 11 octubre). La banda sonora de «Blade Runner 2049»: escucha cómo Hans 
Zimmer intenta reproducir la magia de Vangelis. Recuperado 7 de junio de 2020, de https://
www.espinof.com/bandas-sonoras/blade-runner-2049-escucha-la-musica-con-la-que-hans-zimmer-
intenta-reproducir-la-magia-de-vangelis

9. BIBLIOGRAFIA

Adorno, T. W. (1975). La musica per film. Madrid, España: Alianza Editorial.

Buhler, J., & Neumeyer, D. (2015). Hearing the Movies: Music and Sound in Film History (2.a ed.). 
Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.

Davis, R. (2010). Complete Guide to Film Scoring: The Art and Business of Writing Music for 
Movies and TV (2.a ed.). Boston, USA: Berklee Press.

 de 130 130



Compromís d’obra original

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

L’ESTUDIANT QUE PRESENTA AQUEST TREBALL DECLARA�48(:

1. Aquest treball és original i no està plagiat, en part o totalment

2. Les fonts han estat convenientment citades i referenciades

3. Aquest treball no s’ha presentat prèviament a aquesta Universitat o d’altres 

 
I perquè així consti, afHgeix a aquesta plana el seu nom i cRgnoms�L�OD�VLJQDWXUD: 

$TXHVW�IXOO�V
KD�G
LPSULPLU�L�OOLXUDU�XQD�FzSLD�HQ�Pj�DO�WXWRU�DEDQV�OD�SUHVHQWDFLy�RUDO

Maria Bosch Matas


	Tipus de TFG: [Recerca]
	Grau: [Comunicació Audiovisual]
	Títol: MÈTODES I CARACTERÍSTIQUES DE COMPOSICIÓ DE LES BANDES SONORES DE HANS ZIMMER I LA SEVA ADAPTACIÓ NARRATIVA
	Autor: MARIA BOSCH
	Professor tutor: QUIM PUIG
	Data: 20/05/2020
	títol en català: Mètode i característiques de composició de les bandes sonores de Hans Zimmer i la seva adaptació a la narrativa dels films
	títol en castellà: Método y características de composición de las bandas sonoras de Hans Zimmer y su adaptación a la narrativa de los films
	títol en anglès: Method and composition characteristics of Hans Zimmer’s soundtracks and their coordination with the film narrative.
	Autor2: Maria Bosch
	Tutor 2: Quim Puig
	Any: Quart
	Paraules clau Català: Hans Zimmer, bandes sonores, característiques
	Paraules Clau Castellà: Hans Zimmer, bandas sonoras, características
	Paraules Clau Anglès: Hans Zimmer, movie soundtracks, characteristics
	Resum català: Es tracta d’una recerca sobre el mètode de composició de bandes sonores del compositor alemany Hans Zimmer. En aquest projecte s’explica breument qui és Hans Zimmer i quins són els seu criteris de composició més habituals i els que millor s’adapten a la narrativa de cada film per tal d’aconseguir el millor resultat possible. Es procedirà identificant i explicant les principals característiques i demostrant-les amb diversos exemples de les nou pel·lícules triades i analitzades al llarg del projecte.
	REsum castellà: Se trata de una investigación sobre el método de composición de las bandas sonoras del compositor alemán Hans Zimmer. En este proyecto se explica brevemente quién es Hans Zimmer y cuales son sus criterios de composición más habituales y los que mejor se adaptan a la narrativa de cada film para así conseguir el mejor resultado posible. Se procederá identificando y explicando las principales características y demostrándolas con distintos ejemplos de las nueve películas elegidas y analizadas a lo largo del proyecto. 
	REsum anglès: This is an investigation about the method of Hans Zimmer’s movie soundtracks compositons. In this project is briefly explained who Hans Zimmer is and which are his most common compositions criteria and the ones that adjust best to the film narrative in order to get the most precisely and greates result. It will proceed by identifyng and explaining the main characteristics that are posteriorly demonstrated by the nine movies that have been analized throughout the project


