
 

                                            CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA 

                                    Dimarts 27 de juny de 2017 a les 20.00 hores 

                       Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                  

                                                                 Saló d’actes

                                                                    Barcelona 
“Flautes màgiques de Mozart” 

                      

 
 

ANTON SERRA flauta travessera  - ORQUESTRA DE FLAUTES DE BARCELONA - JOAQUIM PIQUÉ director 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (Àustria, 1756 - 1791)                                OBERTURA DE L’ÒPERA “LES NOCES DE FIGARO” KV 492 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (Àustria, 1756 - 1791)                          CONCERT PER A FLAUTA i ORQUESTRA en SolM KV 313 

Allegro maestoso 
Adagio non troppo 

Rondo 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Àustria, 1756 - 1791)                          CONCERT PER A FLAUTA i ORQUESTRA en ReM KV 314 
Allegro aperto 

Andante ma non troppo 
Allegro 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Àustria, 1756 - 1791)                                       OBERTURA DE L’ÒPERA “LA FLAUTA MÀGICA” KV 620 
 

ANTON SERRA és probablement el flautista amb una activitat més intensa en el món de la música de cambra a Catalunya, actuant 
com a solista a festivals de prestigi com els de Peralada, Torroella de Montgrí, Santa Florentina, etc. També té una notable 
projecció internacional, especialment a Itàlia. 
El seu principal grup de cambra, Clàssic BCN, fundat per ell el 1991, és segurament el grup més versàtil del nostre país. 
L’any 2014 crea la seva Orquestra de Cambra Germans Pla, que actua sota els auspicis de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi. 
És fundador, director i promotor d’incomptables festivals de música a Catalunya i a França des de l'any 1991 i professor superior de 
música a l'Acadèmia Marshall de Barcelona i al Conservatori Professional de Granollers.  
 

L’ORQUESTRA DE FLAUTES DE BARCELONA neix l’any 2005, sota la direcció de VICENS PRATS, Flauta Solista de l’Orquestra de París, 
amb el propòsit de donar a conèixer un tipus de formació musical poc freqüent en el nostre país. Des del febrer de 2008 el director 
titular és JOAQUIM PIQUÉ: director de diverses formacions musicals i cors, que dirigí entre els anys 2000 i  2007, l'escolania de   
Montserrat i que actualment és cantant i assistent de director del Cor de Cambra del Palau de la Música. Durant aquests anys 
l'orquestra ha fet nombrosos concerts amb programes molt variats que inclouen obres des dels grans compositors clàssics fins als 
més contemporanis, passant per reculls de petites peces o muntatges on música i imatge s'uneixen en una mescla artística molt 
atractiva. 
 

www.racba.org                                                                                                                         www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom  .................................................................................................................. 

 

Correu electrònic  ........................................................................................................................ 

http://www.racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

