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AUDITORI DE GIRONA – SALA DE CAMBRA

14A TEMPORADA – CICLE DE CAMBRA

Cosmos Quartet
Grup resident de la Temporada

Anton Webern (1883 - 1945)
Quartet (1905)

Maurice Ravel (1875 - 1937)
Quartet en fa major (1902 - 1903)

Allegro moderato (fa major)
Assez vif, très rythmé (la menor)

Très lent (si bemoll major)
Vif et agité (fa major) 

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Quartet núm. 1, en do menor, op. 51 (1865 - 1873)

Allegro
Romanze. Poco adagio

Allegro molto moderato e comodo – Un poco più animato
Allegro  

 

— Durada total aprox. 80’
Aquest concert s’interpretarà sense pausa

Girona



BIOGRAFIA

Cosmos Quartet 
Helena Satué Cuixart, violí | Bernat Prat Sabater, violí

Lara Fernández Ponce, viola | Oriol Prat Sabater, violoncel

El Cosmos Quartet neix el 2014 de l'amistat i complicitat de quatre músics 
amb l'objectiu de descobrir i aprofundir l'extens i fascinant repertori per 
a quartet de corda.

Cadascun dels seus membres ha mantingut trajectòries internacionals en 
l'àmbit solista, música de cambra i orquestral, treballant amb professors 
i en escoles a París, Ginebra, Colònia, Stuttgart, Basilea i Berlín. El quar-
tet ha rebut classes i consells de professors com Rainer Schmidt, Oliver 
Wille, Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Alfred Brendel, Jonathan Brown 
i Krzysztof Chorzelski.

Malgrat la seva joventut, el Cosmos Quartet ha aconseguit un ampli re-
coneixement i ha obtingut el primer premi al concurs Irene  Steels-Wil-
sing Foundation Competition 2018 de Heidelberg, el primer premi en el 
Concurs de Música de Cambra Montserrat Alavedra així com premis en 
els concursos de Copenhaguen i Weimar.

A l'abril 2019 van ser seleccionats al costat del pianista Igor Levit per a 
tocar en la gala del prestigiós Premi de música de Heidelberg otorgat a 
John Gilhooly, director de la Wigmore Hall i la Royal Philharmonic Soci-
ety. El grup ha estat convidat a participar al Streichquartettfest de Hei-
delberg, L’Auditori de Barcelona, la Schubertíada, la "Quinzena Musical" 
de Sant Sebastià, el Palau de la Música de Barcelona, Wigmore Hall de 
Londres, el Gent Festival van Vlaanderen a Bèlgica, Festival Pau Casals, 
Festival de Torroella de Montgrí i l’East Neuk Festival a Escòcia.
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