
 



Calen molts anys per a
arribar a ésser jove..." Picasso

Cal realment l'experiència de molts anys per
a ésser conscients del valor de la joventut.
Hoechst és una de les empreses químiques més
grans de tot el món, i fa més d'un segle que
es dedica a la investigació farmacèutica.
Investigació que ha contribuït també a la
prolongació de la jovenesa.
Potser per aquesta raó han col·laborat amb
Hoechst els Premis Nobel de Medicina Koch,
Behring i Erlich. Ha estat una aportació més a
la lluita per allargar l'esperança de vida... i
de joventut. ■



PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
BARCELONA

Dijous, 28 de maig 1987 - 21 h.

EL FESTIVAL DE PRADA
EN HOMENATGE A PAU CASALS

GERARD CLARET, violí
RÉGIS PASQUIER, violí
BRUNO PASQUIER, viola
LLUÍS CLARET, violoncel
MICHEL LETHIEC, clarinet
KARL ENGEL, plano

FESTIVAL DE MÚSICA PAU CASALS DE PRADA
amb la col·laboració de

AJUNTAMENT DE PRADA

Generalitat de Catalunya
CONSELL GENERAL DELS

PIRINEUS ORIENTALS



RECORD I HOMENATGE A PAU CASALS

El record de Pau Casals és present entre
nosaltres. Per molts motius I significats en¬
tranyables. I si el record reclama una cons¬
tant evocació, aquest fet explícit es tradueix
avui com una lògica conseqüència en un
concert públic al Palau de la Música Ca¬
talana de Barcelona, on Pau Casals havia
impartit també la lliçó del seu art.

Així, el Festival de Prada —que des del
1950 se celebra cada any a Prada entre
el 20 de juliol i el 15 d'agost— ha volgut
retre aquest homenatge musical a la figu¬
ra del mestre sota el signe de Mozart, com¬
positor que tan admirà l'il·lustre català. En
un moment en el qual, dins el marc d'Euro¬
pa, els nostres països germans afermen els
seus contactes I voluntats, ens ha semblat
oportú, a nivell de la nostra comunitat ca¬
talana tan afermada per la història, per l'art
i per la cultura, d'organitzar un concert
idèntic a Barcelona i a Prada.

El conjunt que, amb nosaltres, ret ho¬
menatge a Pau Casals, és constituït per
músics catalans, els germans Claret, fran¬
cesos, els germans Pasquler I Michel
Lethlec —director artístic del Festival—
I per Karl Engel, amic de Casals, amb
el qual participà en nombrosos festi¬
vals.

En ambdós Indrets musicals —el Palau i
Sant Miquel de Culxà— I sota la presidèn¬
cia del Molt Honorable Senyor Jordi Pujol,
President de la Generalitat de Catalunya
i del Senyor Guy Malé, Senador-Alcalde de
Prada i President del Consell General dels
Pirineus Orientals, en un Idèntic entusias¬
me musical, els assistents estaran dispo¬
sats a creure que la Música pot enfortir —i
cal que ho faci— els lligams que ens unei¬
xen amb la finalitat d'una entesa recípro¬
ca total.



 



 



PROGRAMA

W. A. MOZART
1756-1791

Trio per a piano, clarinet i viola
en mi bemoll major, K. 498 («Kegelstatt»)

—Trio de les bitlles—

Andante
Menuet

Rondo: Allegretto

Quartet per a piano i trio de cordes
núm. 1, en sol menor, K. 478

Allegro
Andante

Rondo: Allegro

II

Duo per a violí i viola en sol major, K. 423

Allegro
Adagio

Rondo: Allegro

Quintet per a clarinet, 2 violins, viola i violoncel
en la major, K. 581

Allegro
Larghetto
Menuetto



GERARD CLARET Gerard Claret nasqué a Andorra l'any 1951.
Estudià amb els mestres Joan Masslà i Enric
Casals. El 1972 perfeccionà els seus estudis
a Brussel·les amb Léon Ara i mantingué con¬
tactes amb Gyòrgy Sebok. El 1974 fou nome¬
nat professor-assistent de violí i de música de
cambra al Conservatori de Brussel·les. Fou

premiat al Concurs Tenuto de la Ràdlo-
Televisió belga i meresqué una medalla al
Concurs Canals. Com a solista ha estat invi¬
tat per diverses orquestres espanyoles I de
França, Bèlgica, Holanda, Txecoslovàquia,
Turquia (on fou escollit per la UER en un con¬
cert retransmès per tot Europa). També ha ac¬
tuat a Itàlia, Alemanya, Suïssa, Portugal, An¬
glaterra I Hongria. L'any passat actuà a Bar¬
celona amb l'Orquestra Simfònica de Moscou
dirigida per Veronlka Dudarova. Actualment
és professor de violí a l'Institut Andorrà d'Es¬
tudis Musicals I a l'Escola de Música de Bar¬
celona. L'any 1985 participà al Curs Interna¬
cional Manuel de Falla, de Granada. Amb el
seu germà Lluís I amb el pianista Albert Gi¬
ménez Atenelle és membre fundador del Trio
de Barcelona.

Régis Pasquler nasqué l'any 1945. Obtingué
el primer premi de violí I de música de cam¬
bra del Conservatori Nacional de Música de
París el 1958. L'any 1960 realitzà la seva pri¬
mera gira als Estats Units amb recitals I con¬
certs amb l'Orquestra de Cleveland, la Filhar¬
mònica de Nova York i les de Baltimore, Mon¬
treal, Nova Orleans, etc. Ha efectuat diverses
gires per França i per tot Europa com a solis¬
ta de les Orquestres de París, Orquestra Na¬
cional de França i Orquestra de la ORTF. Ac¬
tua al costat de grans noms: Isaac Stern, Jean
Pierre Rampai, Yo Yo Ma... Amb el seu ger¬
mà Bruno i el violoncel·lista Roland Pidoux for¬
mà el Trio Pasquler, amb el qual ha donat
nombrosos concerts. El 1985 fou nomenat

professor del Conservatori nacional de Músi¬
ca de París. Ha estat nomenat «Chevalier des
Arts et des Lettres» i ha merescut els premis
Georges Enesco (1976) i el Gran Premi del
Disc francès (1978).

RÉGIS PASQUIER



Bruno Pasquier nasqué l'any 1943. Aconse¬
guí el primer premi de viola i de música de
cambra al Conservatori Nacional Superior de
Música de París. Premiat al Concurs de Quar¬
tets de Munic, fou nomenat primer viola de
l'Orquestra de l'Òpera de París. Conjunta¬
ment amb el seu germà Régis i Roland Pi-
doux, fundà el Trio Pasquier. En qualitat de so¬
lista és invitat per l'Orquestra Nacional de
França a efectuar una gira triomfal pel Japó
l'any 1978. En diverses ocasions ha merescut
el Gran premi del Disc. Des de 1972, Bruno
Pasquier és profesor del Conservatori Nacio¬
nal de Música de París, així com de diverses
acadèmies internacionals, com són ara les de
Montreux o Salzburg. Intervé assíduament al
Festival de Música Pau Casals de Prada.

BRUNO PASQUIER

LLUÍS CLARET Lluís Claret nasqué a Andorra l'any 1951 i allí
inicià els seus primers estudis musicals. Més
tard, a Barcelona, treballà sota la direcció
d'Enric Casals, germà de Pau. Continuà els
seus estudis a París amb Radu Aldulescu i,
als Estats Units, amb Eva Janzer y Gyòrgy Se-
bok. Després d'obtenir diversos primers pre¬
mis a tants d'altres concursos internacionals

(Barcelona 1975, Pau Casals 1976 i el Primer
Concurs Mstislav Rostropovitch 1977) fou in¬
vitat per les orquestres més importants: Or¬
questra Simfònica Nacional de Washington,
Filharmònica de Moscou, English Chamber
Orchestra, Philharmonia Hungarica, Orques¬
tra de Cambra d'Stuttgart, Nouvel Orchestre
Philharmonique de París... Ha actuat sota la
direcció de Mstislav Rostropovitch, Karl Mun-
chinger, Dimitri Kitaienko, Witold Lutoslawski,
George Malcom, entre d'altres. Actualment és
professor de violoncel a l'Institut Andorrà
d'Estudis Musicals i a l'Escola de Música de
Barcelona. Conjuntament amb el seu gérmà
Gerard i el pianista Giménez Atenelle, és
membre fundador del Trio de Barcelona.



*~|0RQUERA
VICTOR JÜRÜUERA

Víctor Jorquera es complau
a oferir-li els seus serveis,

tot posant a la seva disposició,
ben cordialment,

una acreditada i llarga
experiència professional.

Aribau, 212 - Moià, 20 (Diagonal) Tel. 418 02 90 - 200 31 36 (taller)



Michel Lethiec efectuà els seus estudis uni¬
versitaris i musicals a Bordeus i posteriorment
al Conservatori Nacional Superior de París.
Aconseguí el premi d'interpretació al Concurs
internacional de Belgrad. És solista de l'Or¬
questra de la Radiodifusió francesa. És, així
mateix, director artístic del Festival Pau Casals
de Prada. La seva carrera de concertista l'ha
menat ja a la major part de països d'Europa
i d'Amèrica, en recital amb el pianista Denis
Weber i, com a solista, amb I' English Cham¬
ber Orchestra, l'Orchestra St. Martin-in-the
Fields, i també al costat de Joseph Suk, B.
Hendriks, etc. Dins la seva discografia, «As¬
cèses» de Jolivet li meresqué el Gran Premi
Nacional del Disc.

MICHEL LETHIEC

KARL ENGEL El pianista suís Karl Engel nasqué a Basilea
el 1923. Després d'efectuar els primers estu¬
dis al Conservatori de la seva ciutat a la clas¬
se de Paul Baumgartner (1942-45), es traslla¬
dà a Paris on seguí els cursos d'Alfred Cor-
tot a l'Escola Normal de Música. L'any .1952
inicià la seva carrera de solista, després d'ha¬
ver obtingut grans premis als concursos in¬
ternacionals de Brussel·les (Reina Elisabeth
1952) i de Bolzano (Ferrucio Busoni 1953).
Amb motiu dels cicles Beethoven I Mozart ofe¬
reix la integral de les sonates d'aquests dos
compositors, sense oblidar les Fantasies de
Mozart i les Variacions Diabelli de Beethoven.
Els seus concerts obtenen un gran ressò als
ambients musicals de l'època. Efectivament,
les interpretacions de les sonates de Mozart
per Karl Engel renoven la concepció de l'es¬
criptura mozartiana. El compositor de Salz¬
burg sorgeix com un profeta del romanticis¬
me, molt pròxim en determinats aspectes a la
música de Beethoven o de Schubert. El seu

estil és igualment escaient per a la música ro¬
màntica, com ho prova l'enregistrament de
l'obra integral per a piano de Schumann. Ac¬
tuà amb freqüència amb Pau Casals, en trio.
També ha protagonitzat nombrosos recitals de
lieder amb Fischer-Dieskau o Herman Prey.
D'ençà del 1959 és professor de l'Acadèmia
de Música d'Hannover.



PRÒXIM CONCERT
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CONCERT DE CLOENDA DE LA TEMPORADA
Aquest concert havia estat previst,
inicialment, per al dia 26 de març

MONTSERRAT CABALLÉ
soprano

CONJUNT INSTRUMENTAL

DIRK VERELST, EVA ZYLKA, violins
ROEL DIELTIENS, violoncel * PAUL DOMBRECHT, oboè
KOEN DIELTIENS, flauta * EUGÈNIA SEQUEIRA, baixó

MARIA LLUÏSA CORTADA, clavicèmbal

Virtuosisme vocal del barroc

JOSEP ANTONI MARTÍ: Ave Maria
JOSEP PRADAS: Para enriquecer la esfera (Aria)
JOAN BTA. PLA: Sonata per a oboè i baix coninu
JOSEP PRADAS: Ah, del célebre confín (Cantata)

G, F. HANDEL: Nell dolce delPobllo (Cantata)
A. SCARLATTI: Solitudine avenne (Cantata)

G. F. HÀNDEL: Trio sonata a re menor

A. CALDARA: Quell'usignuolo (Aria)

EUROCONCERT

Rambla de Catalunya, 10, 2on. 2a.
Tels.: 318 51 58 - 318 53 37

08007 BARCELONA



Res no podria haver agradat més a Pau
Casals que ser homenatjat amb un con¬
cert d'obres de Wolfgang Amadeus Mo¬
zart, músic amb el qual compartia la gran¬
desa musical i el desig de perfecció. Amb¬
dós han arribat en els seus respectius
camps, el de la creació i el de la interpre¬
tació, a una qualitat reconeguda
internacionalment.

Casals, especialment conegut per la seva
devoció per la música de Bach, admirava
profundament Mozart, però aquest, degut
a les tendències de la seva època, l'etapa
clàssica, tractà el violoncel de manera no

singular en la música de cambra i no es¬
criví cap obra concertant per a aquest ins¬
trument i orquestra.

Mozart tampoc no compongué sonates
per a aquest instrument i en els trios el pa¬
per del violoncel està molt lligat al baix del
piano; també són pocs els quartets i quin¬
tets escrits per Mozart en els quals el pa¬
per del violoncel sigui particularment gra¬
tificant. Els més notables en aquest aspec¬
te foren'els tres quartets escrits els anys
1789-1790 per a complaure el rei Friedrich
Wilhem II de Prússia que tenia passió pel
violoncel.

A manca d'una monografia que estudiï
pas a pas el repertori que interpretà Pau
Casals en la seva triple condició de solis¬
ta, de membre de conjunt de cambra i de
director d'orquestra, vull avançar que sig¬
nificativament escollí com a primera obra
la Simfonia núm. 4 de Mozart amb motiu
de la col·laboració inaugural entre l'Or¬
questra Pau Casals i l'Associació de Mú¬
sica «da Camera» de Barcelona. També
en el Primer Festival de Prada, dedicat a
commemorar el II Centenari de la mort de
J.S. Bach, Casals programà obres de Mo¬
zart, junt amb altres de Beethoven, com a
testimoni de la seva gran admiració pel
mestre austríac.

Inicia aquest programa el Trio per a pia¬
no, clarinet i viola en mi bemoll major K
498, conegut com el Trio de les bitlles (Ke-
gelstatt). Es tracta d'una obra dedicada a
Franziska von Jacquin i inspirada, sembla,
durant una partida en el jardí de la família
Jacquin.

La primera vegada que fou interpretada to¬
cà el piano la mateixa Franziska i Mozart
es féu càrrec de la part de viola, mentre
el clarinet hi ha el dubte si el tocà Gottfried
von Jacquin o el cèlebre virtuós Anton
Stadler.

L'obra comença amb un andante de to
confidencial i el segueix un minuet de ca¬
ràcter contemplatiu que ja s'ha allunyat
molt del tipus rococó per a aproximar-se
a allò que serà el scherzo beethovenià. El
trio, escrit en sol menor, té un caràcter trà¬
gic i el final assumeix la forma d'un rondó,
alegre i cordial, que sembla evocar la fe¬
licitat que el compositor experimentava
en companyia dels seus amics del grup
Jacquin, als quals estimava extraordinà¬
riament.

L'obra està datada a Viena el cinc d'agost
de 1786 i va ser editada per la cèlebre ca¬
sa Artaria amb el número d'opus XIV.
Aquesta primera edició de l'any 1788 fou
escrita per a piano, violí i viola, encara que
la part de violí es podia interpretar amb un
clarinet i això és primordialment un intent
d'ampliar el nombre dels compradors ja
que és molt més ampli el nombre d'afec¬
cionats al violí que al clarinet.
Segueix el Quartet per a piano i trio de
cordes núm. 1 en sol menor, K. 478, nou

gènere que cultivà Mozart. Aquesta forma¬
ció no havia estat mai utilitzada pel seu pre¬
decessor de l'Escola de Viena, Joseph
Haydn. És un intent per a fer dialogar ínti¬
mament un piano i un violí amb igual im¬
portància amb dos altres instruments de
corda en un paper acompanyant.



UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

PRADA DEL CONFLENT

16-26 agost 1987

El dia 16 d'agost vinent obrirà les seves portes la XIX edició de la Universitat Catalana
d'Estiu que, com cada any, té lloc durant deu dies a Prada del Conflent. A més de les
activitats de caràcter estrictament acadèmic que es desenvoluparan durant la jorna¬
da al Liceu Renouvier, la Universitat Catalana d'Estiu també ha volgut organitzar d'al¬
tres activitats culturals de gran prestigi a les quals puguin assistir-hi tant els partici¬
pants a la universitat com el públic en general que ho desitgi. Així, doncs, i dins dels
marcs incomparables del monestir de Sant Miquel de Cuixà i de l'església de Sant Pere
de Prada hom té previst d'oferir un seguit de concerts d'entre els quals cal destacar,
de manera molt especial, els següents:

Dia 19, a les 9 del vespre

GONÇAL COMELLAS, violí
MARIA LLUÏSA CORTADA, clavicèmbal

J. S. BACH
Sonates per a violí i clave, BWV 1014-1017

Dia 23, a les 9 del vespre

ALBERT FLOTATS, piano
MARTA ONCINS, piano
CARME VALERO, piano
UMA SUNYER, soprano

CONCERT D'HOMENATGE A FREDERIC MOMPOU
Obres de Frederic Mompou

Dia 25, a les 9 del vespre

TURBA MUSICI

LA MÚSICA MEDIEVAL A CATALUNYA
Els trobadors / Els monestirs

28è ENCONTRE INTERNACIONAL CINEMATOGRÀFIC DE PRADA

16-24 juliol 1987

ETTORE SCOLA

• Estudi d'un autor entorn d'un crític de cinema.
• Llargs i curts metratges en concurs amb un jurat públic.
• Curs de formació per a una lectura fílmica i direcció d'un cine-club.



Mozart utilitza la tonalitat de sol menor, que
expressa encertadament el sentit tràgic
que volia suscitar en l'oient per conduir-lo
més tard a regions més serenes. El primer
temps, allegro, és el més inquietant i ro¬
màntic, mentre que l'andante encara que
amb moments ombrívols no deixa d'inspi¬
rar una tendresa càlida. Finalment el ron¬

do: final amb tonalitat major que, excepte
en el seu intermedi central, no s'aparta de
l'alegria i la serenitat pròpies de les obres
mozartianes d'aquest moment. Aquest
quartet fou editat a Viena el 16 d'octubre
de 1875.

La segona part comença amb el Duo per
a violí i viola en sol major, K. 423. És el
primer dels dos duos per a aquesta distri¬
bució instrumental que escriví Mozart
aquests anys en la línia que s'havien ins¬
crit els duos de Joseph i Michael Haydn.
L'única diferència és que en els duos de
Mozart el compositor s'allunya de l'estil ga¬
lant que sempre supeditava la viola al vio¬
lí que en aquesta obra dialoguen en pla
d'igualtat. És una composició distesa i es¬
pontània encara que paradoxalment s'ex¬
pressa àmb fragments fugats que subratl¬
len indistintament els ritmes o dissenys me¬
lòdics. L'obra està datada el 25 d'agost de
1783 segurament a Salzburg. Coincidí la
composició amb un ple període de vacan¬
ces de Mozart que, defugint tota munda-
nitat, aconsegueix escriure una obra molt
personal.

Com a conclusió del concert tenim el Quin¬
tet per a clarinet, dos violins, viola i vio¬
loncel en la major, K 581

És la primera vegada que en la història de
la música apareix aquesta formació: un
clarinet solista i un quartet de corda. Co¬
negut amb el nom de Quintet Stadler, ja
que està dedicat al cèlebre virtuós de cla¬
rinet, Anton Stadler, membre com Mozart
de la Logia maçònica de Viena. Cal recor¬

dar que tant l'instrument com la tonalitat
de la major són habituals de les composi¬
cions rituals maçòniques.

Aquest quintet és un cant ple d'esperan¬
ça en la humanitat. El compositor vol, mit¬
jançant el to vibrant del clarinet, aspirar a
un món més just, fratern i alegre; es tracta
d'un món utòpic molt allunyat de la crudel
realitat que mostra a Cosí fan tutte, òpera
en la qual treballava en aquell moment.

El clarinet dialoga amb les cordes en pla
d'igualtat. L'allegro conté tres temes, pre¬
sentats pel conjunt de corda, que estant
centrats sobre els sentiments de tendresa
i de pau. El larghetto és un moviment inte-
rioritzat en el qual l'esperit sembla escindir-
se entre la felicitat i l'angoixa; res més opo¬
sat que el mlnuetto de qualsevol caràcter
de dansa mentre els dos trios alternen trets

oposats; el primer és malenconiós i en el
segon Mozart ofereix al clarinet unes idees
musicals senzilles i saludables juntament
amb uns ritmes derivats d'un laendler, co¬

sa característica de Mozart quan es volia
fer popular.

Montserrat Albet
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36è FESTIVAL PAU CASALS * PRADA

SANT MIQUEL DE CUIXÀ, 25 JULIOL / 13 AGOST

Dissabte, 25 Juliol

CONCERT BACH
Dimitri Sitkovetsky, violí
Gérard Causse, viola
David Geringas, violoncel

Variacions Goldberg - Simfonia per a Trio
de cordes

Diumenge, 26 Juliol

BRUNO LEONARDO GELBER

Beethoven: Sonates
Schumann: Carnaval, op. 9

Dimecres, 29 Juliol

ORQUESTRA SIN FON I ETTA D'STOKOLM
David Atherthon, director
Trio de Barcelona

Beethoven: Triple Concert en do major
per a violí, violoncel i piano

Simfonia núm. 4 en si bemoll major,
op. 60

Dilluns, 3 Agost

ORQUESTRA SIN FON I ETTA D'STOKOLM
David Atherthon, director
Miklos Perenyi, violoncel

Larsson: Suite pastoral, op. 19
Haydn: Concert en re major per a

violoncel i orquestra
Txaikovski: Variacions sobre un tema

rococó, op. 33
Bizet: Simfonia en do major

Dimarts, 4 Agost

HOMENATGE A PAU CASALS
Lluís Claret, Arto Noras, Miklos Perenyi,

violoncels

Bach: Suites per a violoncel sol

Dimecres, 5 i Dijous, 6 Agost

CONCERTS SCHUBERT
Maurice Hasson, Olivier Charlier, violins.
Bruno Pasquier, viola. Arto Noras, Miklos
Perenyi, violoncels. Marc Marder,
contrabaix. Patrick Gallois, flauta. Michel
Lethiec, clarinet. Pierre del Vescovo,
trompa. Milan Turkovic, fagot. Christian
Ivaldi, Denis Weber, piano. Rose-Mary
Hardy, soprano

Dia 5 / Trio op. 99, núm. 1, per a piano,
violí i violoncel

Octet en la major per a cordes i vent

Dia 6 / Introducció i variacions per a
flauta i piano en mi menor, sobre un
tema de «La bella molinera»

Sonata per a piano i violoncel
«Arpeggione», en la menor

Lied per a soprano, trompa i piano: «Auf
dem Strome»

Quintet amb dos violoncels en do major

Divendres, 7 Agost

I MUSICI

Corelli: Concerto grosso en fa major, op. 6
Manfredini: Concerto en sol menor, op. 3
Locatelli: Concert en mi menor per a

violí, op. 3 (Federico Agostini, violí)
Martin: «Études» per a orquestra de

corda
Mozart: Divertimento en si bemoll major,

K. 317

Dissabte, 8 Agost

RAVEL I EL SEU TEMPS
Olivier Charlier, Françoise Lethiec, violins.
Bruno Pasquier, viola. Geneviève

Teulières, violoncel.
Marc Marder, contrabaix. Patrik Gallois,

Anne Giquet, flautes.
André Martin, oboè. Milan Turkovic, fagot.
Christian Ivaldi, Denis Weber, piano.

Rose-Mary Hardy, soprano.



Debussy: Prélude à l'après-midi d'un
Faune

Ravel: Chansons Madécasses / Trois

poèmes de Mallarmé
Delage: Quatre poèmes Hindous
Saint-Saëns: Sonata per a piano i fagot /

Carnaval dels animals

Diumenge, 9 Agost

CONCERT MOZART
Gerard Claret, Régis Pasquier, violins.
Bruno Pasquier, viola. Lluís Claret,
violoncel. Patrick Gallois, flauta. Michel
Lethlec, clarinet. Milan Turkovic, fagot.
Karl Engel, piano.

Quartet per a flauta en re major, K. 285
Quintet per a clarinet i cordes, K. 581
Duo per a fagot i violoncel, K. 292
Quartet en sol menor per a plano i

cordes núm. 1

Dilluns, 10 Agost

NEW AMERICAN CHAMBER
ORCHESTRA

Nisha Rachlevsky, violí i direcció
Maurice Hasson, Régis Pasquier, Gerard
Claret i Pierre Amoyal, violins

Vivaldi: Concert per a quatre violins en fa
major RV 553

Mozart: Concert en re major per a violí,
K. 211

Txalkovskl: Serenata per a cordes

Dimecres, 12 Agost

NEW AMERICAN CHAMBER
ORCHESTRA

Nlscha Rachlevsky, violí I direcció
Jean-Pierre Lagard, director dels cors

Rose-Mary Hardy, soprano
Ingrid Tobiasson, mezzo-soprano

Vivaldi: Simfonia per a cordes
Britten: Simple Symphony
Rossini: Sonata núm. 1 en sol major
Popular: El cant dels ocells
Britten: A Ceremony of Carols
Messlaen: O Sacrum Convlvlum

ACADÈMIA INTERNACIONAL DE
MÚSICA

1-14 Agost 1987
Direcció: Michel Lethiec, Jean-Pierre

Lagard
Professorat: Maurice Hasson, Françoise

Lethlec, violí - Bruno Pasquier, Kurt
Lewin, viola - Arto Noras, Geneviève
Teullères, violoncel - Patrick Gallois,
Anne Glquet, flauta - Michel Lethiec,
clarinet - André Martin, oboè - Milan
Turkovic, fagot - Pierre del Vescovo,
trompa - Denis Weber, piano.

Cors (3-12 agost). Preparació del concert
del 12 d'agost (v. programa)

Tots els concerts tindran lloc a les 9 del
vespre a l'ABADIA DE ST. MIQUEL DE
CUIXÀ

INFORMACIÓ: Festival Pau Casals. Rue
Victor Hugo. 66500 PRADA

Tels. 68 96 33 07 - 68 96 50 95
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