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L’hora del te del s. XVIII 
A càrrec del quartet La Petite Écurie, música barroca

La proposta que s’ofereix pretén recrear una tarda musical entre amics de les arts 
pròpia de l’ambient burgès dels segles XVIII i XIX, que es portava a terme en els 
espaiosos salons de les cases particulars.

Al llarg del concert, s’explicaran anècdotes i curiositats, tant de la música que 
s’interpreta i de l’estil galant propi de l’època, com dels instruments i del context 
històric i cultural.

Al llarg del concert s’aconseguirà un apropament al que podia ser el so original i a les 
tendències interpretatives del s. XVIII. 

Presentació del concert a càrrec de Josep Cabré

La Petite Écurie és un quartet de flautes amb rèpliques d’instruments originals, que 
neix de la inquietud de conèixer la música escrita per a quartet de flautes travesse-
res i la seva interpretació històrica. A partir de rèpliques d’instruments originals de 
l’època, concretament amb traversos clàssics, de model Grenser i afinats a 430,  en 
el concert s’aconsegueix un apropament al que podia ser el so original i les tendèn-
cies interpretatives del segle XVIII.

La Pétite Écurie és un petit homenatge a la formació  Le Grande Écurie, conjunt de 
músics cosmopolites que interpretava la música amb instruments històrics, grup 
més antic a França i que fou orquestra de renom internacional.

El quartet està format pels intèrptets Joan Bosch  i Anton (Caldes de Montbui), Laia 
Saperas i Llobet (Granollers), Marisa Badia i Aztarain (Sallent) i Teresa Galceran i 
Anguera (Badalona).

Josep Cabré és baríton solista en nombroses actuacions i enregistraments de mú-
sica medieval, renaixentista i barroca. El 1992 va fundar La Companyia Musical, un 
conjunt dedicat a la interpretació de música espanyola i llatinoamericana. Cabré és 
també membre fundador del quartet vocal La Colombina i director musical de la Ca-
pella Peñaflorida, on es porta a terme regularment la música espanyola dels segles 
XVI, XVII i XVIII.

PROGRAMA DEL CONCERT:

Notturno de Karl Ditters 
Von Dittersdorf 

Adagio
Menuetto
Allegro

Quartett D-Dur de Frie-
drich Hartmann Graf

Andante
Adagio
Minuetto 

Simfonico for four flutes 
d’Anton Reicha

Allegro
Andante
Minuetto
Allegro vivace


