CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA
Dimarts 21 d’abril de 2020 a les 20.00 hores
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Saló d’actes
Barcelona
“Poètica musical”
DUO MESTRAL

JOSEP MAS saxòfon LAURA CASAS piano

Eduard TOLDRÀ

(Vilanova i la Geltrú, 1895 - Barcelona, 1962)

Francis POULENC (França, 1899 - 1963)

Sonetí de la rosada (1922)
Sonata FP 185 (1962)
Élégie
Scherzo
Déploration

Joan Albert AMARGÓS (Barcelona, 1950)

Homenatge a Lorca (2004)
Los cuatro muleros
Zorongo
Anda jaleo

William ALBRIGHT (EUA, 1944 - 1998)

Sonata (1984)
Two-Part Invention
La follia nuova: a lament for George Cacioppo
Scherzo”Will o’ the wisp”
Recitative and Dance

El Duo Mestral neix de la unió de dos amics i grans músics que senten passió per l’art.
Els dos músics, a través de la música de cambra, creen espais sonors únics que interpel·len la sensibilitat de l’oient.
El Duo Mestral s’arrela profundament a la tradició artística occidental i ens convida a entrar en el món de la nova
creació així com a descobrir influències artístiques globals.
Aquesta dialèctica entre la tradició i la modernitat dota la formació d’una perspectiva nova i única.
El Duo Mestral presenta el seu concert titulat Poètica Musical. Al llarg de la història són molts els compositors que
s’han inspirat en els versos de poetes per escriure la seva música, fent passar pel seu prisma, pel seu tamís, les
paraules escrites dels mestres. Així doncs, Poètica Musical es vertebra en compositors com Francis Poulenc, Eduard
Toldrà i Joan Albert Amargós, amb obres basades o dedicades a poetes i els seus versos, així com William Albright i la
seva Sonata, en la qual dedica el seu segon moviment a la pèrdua del seu gran amic.

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)
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