
PREUS DE LES LOCALITATS

Llotges platea i amfiteatre centrals 11.000
Platea i amfiteatre 2.000
2on. pis, files 1-11 1.000
2on. pis, files 12-23 500

VENDA DE LOCALITATS

A partir del dia 18 de maig a les taquilles del Palau de la
Música Catalana. Amadeu Vives, 1. Tel. 301 11 04
08003 BARCELONA
Dies feiners d' 11 a 13 I de 17 a 20. (Els dissabtes al matí
les taquilles estaran tancades). Ei dia del concert, a partir
de les 17 h. fins a l'inici del concert.

z=i JORQUERA ÏAN0S

VIET0R cJDREIUERA

Aribau, 212 - Moià, 20 (Diagonal)

CONCERT MOZART
en homenatge a PAU CASALS

FESTIVAL DE MÚSICA
PAU CASALS DE PRADA

Tel. 418 02 90 - 200 31 36 (taller)



RECORD I HOMENATGE A PAU CASALS PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
BARCELONA

Dijous, 28 de maig 1987 - 21 h.

PROGRAMA

El record de Pau Casals és present entre nosaltres.
Per molts motius i significats entranyables. I si el re¬
cord reclama una constant evocació, aquest fet ex¬
plícit es tradueix avui com una lògica conseqüència
en un concert públic al Palau de la Música Catalana
de Barcelona, on Pau Casals havia impartit també
la lliçó del seu art.

Així, el Festival de Prada —que des del 1950 se ce¬
lebra cada any a Prada entre el 20 de juliol i el 15
d'agost— ha volgut retre aquest homenatge musi¬
cal a la figura del mestre sota el signe de Mozart,
compositor que tan admirà l'il lustre català. En un mo¬
ment en el qual, dins el marc d'Europa, els nostres
països germans afermen els seus contactes i volun¬
tats, ens ha semblat oportú, a nivell de la nostra co¬
munitat catalana tan afermada per la història, per l'art
i per la cultura, d'organitzar un concert idèntic a Bar¬
celona i a Prada.

El conjunt que, amb nosaltres, ret homenatge a Pau
Casals, és constituït per músics catalans, els germans
Claret, francesos, elsgermans Pasquier i Michel Let-
hiec —director artístic del Festival— i per Karl Engel,
amic de Casals, amb el qual participà en nombro¬
sos festivals.

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, piano

W. A. MOZART
1756 - 1791

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

Trio de les bitlles

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

En ambdós indrets musicals —el Palau i Sant Miquel
de Cuixà— i sota la presidència del Molt Honorable
Senyor Jordi Pujol, President de la Generalitat de Ca¬
talunya i del Senyor Guy Malé, Senador-Alcalde de
Prada i President del Consell General dels Pirineus
Orientals, en un idèntic entusiasme musical, els as¬
sistents estaran disposats a creure que la Música pot
enfortir —i cal que ho faci— els lligams que ens unei¬
xen amb la finalitat d'una entesa recíproca total.

FESTIVAL DE MÚSICA PAU CASALS DE PRADA

amb la col·laboració de
AJUNTAMENT DE PRADA

CONSELL GENERAL DELS PIRINEUS ORIENTALS
GENERALITAT DE CATALUNYA

II

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

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


