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 Música i cinema 

“La utilització de la música clàssica i de nova creació en el cinema” 

 

Daniel Villanueva, productor, guionista i director. 

Daniel Villanueva Margalef, nascut el 08 de gener de 1982 a Tarragona, Espanya. Fill d'una 
família materna de firaires, Daniel es passa hores creant històries durant la seva infància i 
desenvolupa el seu interès pel cinema en la seva adolescència, moment en el qual dóna amb 
un petit curs de guió a Reus, la seva ciutat. Allà és on decideix que el cinema serà la seva vida. 
També estudia un Cicle Superior de Producció d'Audiovisuals a l'Institut La Mercè de Barcelona 
i finalment un Màster de modelatge i animació 3D a una petita escola anomenada Pepe School 
Land, també a Barcelona. 

Daniel, emprenedor de naixement, funda diverses productores audiovisuals com Futura 
Mundomedia SL, Visualswings SL, Mifune Games SL (aquesta dedicada als videojocs), totes 
elles intents fallits per iniciar-se a la producció de continguts audiovisuals encara que 
aconsegueix guanyar molta experiència . 

El 2011 s'associa com a Productor Associat amb Arturo Méndiz (Productor de Bastian Films) 
per aixecar el curtmetratge El Barco Pirata, dirigit per Fernando Trullols. Aquest curtmetratge 
rep diversos premis, destacant el Premi Goya el 2012. La seva col·laboració amb Bastian 
Films continua amb els curtmetratges 'El Fin del Mundo será en Brasil' (Productor Associat), 
Intenciones (productor) i 'Marcianos de Marte' (productor executiu). 

Productor de 'Timecode', guanyador de 93 premis internacionals entre els quals destaquen la 
Palma d'Or al 69 Festival de Cannes 2016, la Nominació a millor curtmetratge en la 89a 
edició dels Oscars, el Premi Goya 2017, el Premi Gaudí 2017 i l'European Film Award. 

En 2013 funda l'Escola de Cinema de Reus, per crear una primera porta a el món de cinema a 
els/les joves amb les seves mateixes inquietuds. I el 2017 funda l'Ecir Films SL, productora 
vinculada a l'escola de cinema perquè aquesta serveixi als alumnes de pont entre la seva etapa 
acadèmica i la indústria. 

Actualment compagina la seva tasca en l'àmbit de la formació com a fundador i director de 
l'Escola de Cinema de Reus (Ecir) amb el desenvolupament i producció de diversos projectes 
cinematogràfics.  

Daniel està casat i té tres fills. 

www.ecir.tv 

 

Arnau Bataller, compositor 

Arnau Bataller és un compositor de cinema espanyol per a cinema i televisió, que treballa amb 

prestigiosos directors espanyols com Jaume Balagueró, Cesc Gay, Fernando León de Aranoa, 

María Ripoll, Pau Freixas i Mariano Barroso entre d’altres. 

 

Amb seu a Barcelona, ha estat un compositor molt demanat durant els darrers deu anys, 

aconsseguint una àmplia gama de projectes que van des de funcions de gran pressupost com 

Way Down, Rec4 o A Perfect Day, fins a programes de televisió dramàtics més independents 

http://www.ecir.tv/


com I know who you are o Polseres vermelles: fins ara inclouen 25 llargmetratges, 8 sèries de 

televisió i molts encàrrecs de música per a concerts. 

 

Esforçant-se per triar el millor color musical per a la imatge, Bataller sempre treballa amb Marc 

Blanes, un dels enginyers més sol.licitats a Espanya, assegurant així la màxima qualitat de la 

seva música. Ha enregistrat amb la majoria de les orquestres de música de cinema a Europa i 

va ser el primer que va gravar una partitura amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del 

Liceu.També li agrada explorar nous mons sonors, des d’instruments ètnics o sintetitzadors, 

sempre buscant una paleta sonora única per a cada projecte en què treballi. 

 

La música de Bataller ha estat reconeguda amb més de 15 premis i nominacions com el Premi 

International Film Music Critic Association (IFMCA) a la millor partitura original per a televisió o 

el VII Premi de la crítica de música espanyola de cinema al millor compositor espanyol. 

 

Es va graduar a la Universitat del Sud de Califòrnia a Los Angeles (USC) on va estudiar al 

prestigiós programa Scoring for Motion Pictures and Television, enregistrant més de 10 

vegades als estudis Paramount. Arnau també és llicenciat en violí. 

 

Arnau normalment treballa al seu estudi amb el seu simpàtic gat Tofu a qui li encanta dormir, 

molt acollidor, darrere dels monitors de l'ordinador. Arnau és un pare orgullós de bessons de 

quatre anys, Lluc i Laia. 

 

www.arnaubataller.com 
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http://www.arnaubataller.com/
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  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Miquel Massana, Director Assistent 

  Josep Maria Guix, Compositor Resident 

  David Callau, Artista Resident 

Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí” 

 

 

Societat El Círcol    Facebook: Associació de Concerts de Reus       

Pl. Prim, 4                           Twitter: @AConcertsReus         

43201, Reus    Instagram: associació_de_concerts 

 

 

Email:    

associacioconcertsreus@yahoo.com      

info@associacioconcertsreus.cat                    
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