ENSEMBLE ILLES SONORES DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS
S’ESTRENARÀ A FIRA B! AMB METRÒPOLIS DE MARTIN MATALON
El compositor argentí dirigirà a Mallorca la interpretació de la partitura que va
escriure per a la còpia restaurada de la pel·lícula de Fritz Lang
Fira B! preveu la celebració de 34 concerts i 18 actuacions escèniques
Ja es pot consultar el programa complet a www.firab.org/ca/programacion
El compositor argentí, Martin Matalon, dirigirà l’estrena de l’Ensemble Illes Sonores
en el marc de Fira B!, que es celebrarà a Palma (Mallorca) entre els dies 11 i 14 de
novembre. Aquesta nova formació musical de l’Orquestra Simfònica de les Balears
(OSIB) farà el seu primer concert dia 13 de novembre a les 21.30h a Son Amar. En
aquesta ocasió, Ensemble Illes Sonores interpretarà Metròpolis, la composició que va
fer Matalon per a la còpia restaurada de la pel·lícula de Fritz Lang.
El treball de Matalon sobre Metròpolis incita a una reflexió sobre la superposició del
temps narratiu, del ritme visual i de l’agògica musical. Durant el concert, el públic
podrà gaudir d’un gran espectacle i experiència sonora amb la projecció de la
pel·lícula.
Amb Ensemble Illes Sonores, l’OSIB aposta pel repte d'ampliar el seu repertori més
enllà del tradicional simfònic. Així, Ensemble Illes Sonores interpretarà peces
contemporànies del segle XXI i cobrirà també les seves relacions i influències amb el
segle XX.
Martin Matalon va néixer a Buenos Aires en 1958, realitzà els seus estudis en la
Juilliard School of music de Nova York on obtingué un màster en composició. El seu
catàleg inclou un gran número d'obres de cambra i orquestra. De 1989 a 1996, funda i
és director musical de l'assembli Music Mobile basat a Nova York i dedicat al repertori
contemporani. En 1993, s'instal·la definitivament a Paris on IRCAM li encarrega la
música per a la versió novament restaurada de Metròpolis de Fritz Lang. L’any 2001
rep el premi Ciutat de Barcelona per aquesta composició.
La celebració d’aquest gran concert en el marc de Fira B! mercat professional de
música i arts escèniques de les Illes ha estat possible gràcies a la col·laboració d’IRCAM
Centre Pompidou, l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’OSIB.

Fira B! va néixer l’any 2015 amb l’objectiu donar a conèixer i promocionar les
darreres i més representatives creacions dels artistes de les Balears mitjançant una
atractiva programació adreçada a programadors, artistes i públic en general.
En aquesta 6ª edició, Fira B! comptarà amb 34 concerts, entre els que hi destaquen
els de Voodo Children Project, JANSKY, Yoav Eshed Duo, Highlands Project, Joan
Miquel Oliver i Albert Pinya, Carlota Cáceres, Anna Ferrer i Salvatge Cor, entre d’altres.
Es diferenciaran 5 escenaris en funció dels diferents estils: pop/rock/indie, jazz,
electrònica, clàssica, músiques del món i contemporània.
El programa de Fira B! també contempla 18 actuacions d’arts escèniques amb
propostes de teatre de text, dansa, nous llenguatges, teatre físic, performance, circ i
carrer. Entre les actuacions destaquen: P-Acte Idiota, d’Hermanas Picohueso; Nua
(Radiografia d’un Transtorn), d’Ann Perelló; Las Muchísimas, de la companyia de
Mariantònia Oliver; Fils de Vida, d’Iguana Teatre; Bravura, de Moviments; Aquell
carrer, de Produccions de Ferro; i Paradís, de El Somni Produccions, entre d’altres.
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Els organitzadors de Fira B! són l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i la conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca, Teatre Principal, Cofae,
Es Baluard Museu, Institut Ramon Llull, FiraTàrrega, Mercat de Música Viva de Vich,
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, European Music Exporters
Exchange, Trovam, Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura, Ircam Centre
Pompidou, Indie Week, Focus Wales, Future Echoes, Arts Coumcil Luxemburg,
CulturaBuzz Israel, Windmillls Jazz Festival i MiRRCollectif de Musiques Creatives.

