
ORQUESTRA 
DE CAMBRA
CATALANA

CONCERTS 
EXTRAORDINARIS

“en el record”

Auditori del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona

Diumenge, 19 de juny de 2005 

Preus entrada al CCCB

General: 12 €
Estudiants i jubilats: 6 €

Subscriptors de Cavall Fort, 
Amics de la Música 
i Amics del CCCB: 6 €

Menors de 12 anys: 3 €
Socis de l’OCC: Entrada lliure amb el 

carnet de soci
Venda d’entrades al CCCB

Concerts adreçats a tota la familia

Diumenge, 19 de juny de 2005 
a les 12 i a les 18 hores

Auditori del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona

Montalegre, 5
Metro: Plaça Catalunya i Universitat

Organitza

Subvenciona

Col·laboren

Agraïments

Proper concert de 
l’Orquestra de Cambra Catalana al CCCB:

23 d’octubre de 2005 dins del Cicle de Tardor
Obres de: Gutierrez, Sardà, Soler, Muñoz 

i Fernandez Guerra.

Ministerio de
Cultura



SALVADOR BROTONS

Prades 1950: a la memoria de Pau Casals

XAVIER EDO

Cavall Fort: nou miniatures musicals per a nois i noies
(estrena)

Prades 1950: a la memòria de
Pau Casals, fou un encàrrec del
Festival Pau Casals de Prades al

compositor Salvador Brotons en
commemoració del 50 aniversari del

Festival.

En aquesta obra, l’autor ret homenatge a la figura del
mestre com exemple de persona i artista compromès
amb la democràcia, la llibertat, la pau, l’amor i la fra-
ternitat en el mon.

I ho fa a través d’un recorregut musical, estructurat en
tres moviments de noms molt suggerents, i en els quals
reconeixereu melodies que us sonen ben familiars.

L’obra Cavall Fort: nou miniatu-
res musicals per a nois i noies
del compositor català resident a

Madrid Xavier Edo, és un encàrrec
de l’OCC i vol ser, segons l’autor,

una aproximació musical al món d’aques-
ta publicació tan important en la memòria col·lectiva
de Catalunya amb motiu de l’edició del número 1000.

El compositor ens presenta el seu treball com vinye-
tes musicals que volen expressar quelcom de important
i significatiu del contingut de la revista homenatjada:
un personatge, una situació, una història, un record
que evoca les emocions d’antany.

Intèrprets

Solistes de l’OCC 

Piotr Jeczmik i Stanislav Stepanek, violins 
Ferran Saló, viola 
Zsolt Tottzer, violoncel
Rafael Esteve, contrabaix 

Amb la col·aboració de

Joan Pere Gil, clarinet
Montserrat Gascón, flauta
Miquel Jorba, piano
Robert Armengol, vibràfon 
Anna Pujol, narradora

Director 
Joan Pàmies

Salvador Brotons
Prades 1950: a la memoria de Pau Casals

- Dolor nostàlgic
- Sant Miquel de Cuixà (el monestir, vent d’estiu, 

muntanyes del Canigó, sardana)
- Cant de Pau

Xavier Edo 
Cavall Fort: nou miniatures musicals per a nois i noies

- Capçalera
- Virolai
- Arrels
- Aventures
- Llengua
- Faules
- Òrbita
- Rialles
- Trempera
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