
 

Dissabte, 6 d’agost a les 20 h 
PLAÇA DE LES BOTXES 
 

LEOS QUARTET  

Ernest Martínez Solà, violí 
Sara Balasch Lozano, violí 
Nina Sunyer Vidal, viola 
Eduard Raventós Roca, violoncel 

 

PROGRAMA:  

Dissidències. Les altres veus del quartet de corda. 
 
Anton Webern: Langsamer Satz (1905)  
 
Doreen Carwithen: String quartet nº1 (1945)  
 I. Allegro moderato 
 II. Lento 
 III. Allegro 

 
Benjamin Britten: Three divertimenti (1933) 
I. March 
II. Waltz 
III. Burlesque 

 
Caroline Shaw: Entr’acte (2011) 

 
 
 

 
 
 



 
 

Notes al programa 
 
DISSIDÈNCIES. Les altres veus del quartet de corda 
 
Sovint es diu que la història de la humanitat ha estat escrita per homes blancs europeus amb privilegis; i la 
història de la música no n’és una excepció. No obstant, trobem veus dissidents que canalitzen les seves 
lluites també a través del quartet de corda. Veus que plantegen nous models musicals, nous referents 
socials no normatius o que no es deixen qüestionar pel gènere. 
 
Dissidències és un recull de peces per a quartet de corda dels segles XX i XXI. Peces de llenguatges 
contrastats que convergeixen en una mateixa època de canvi constant i que ens obren a nous mons sonors. 
Langsamer Satz es una obra de joventut inspirada en unes vacances d'estiu a les muntanyes que Anton 
Webern dedica a la seva enamorada, més tard promesa i muller. És una obra post-romàntica, on desborda 
la passió i el sentiment. Tot i tractar-se d’una peça tonal Webern ja deixa entreveure, a través dels 
cromatismes, el seu interès per l’avantguardisme musical i pel que acabarà essent una dècada més tard “La 
Nova Música”, regida per l'atonalitat i el dodecafonisme propis de la Segona Escola Vienesa. Així doncs, 
Webern ens provoca i ens tempta a imaginar i intuir amb plenitud la revolució musical que vindrà. Provinent 
d’una família amb tradició musical i amb un gran talent reconegut pels seus contemporanis, Doreen 
Carwithen (1922-2003) no s’escapa de la dura desigualtat que segueixen patint les dones en el món artístic. 
Això es reflecteix en el fet que la major part de les seves obres van deixar de ser interpretades pel desinterès 
dels editors, malgrat la bona acollida que van tenir per la societat musical britànica en el moment de ser 
estrenades. La major part de la seva producció musical és d'abans de casar-se, i no és fins la mort del seu 
marit William Alwyn, també compositor, que reprèn l’interès per l’edició i difusió de la seva pròpia música. 
 
Benjamin Britten va començar a escriure ja en els seus anys d’estudis una Suite per a quartet de corda de 
caràcters contrastats. Aquesta primera llavor floreix tres anys més tard en els Three Divertimenti, tres 
danses que sota el pretext d’entretenir-nos ens descobreixen subtilment tocs de burla, humor i passatges 
ombrívols. Britten va viure tota la vida amagant la seva homosexualitat; només en certs ambients artístics 
es va poder expressar amb llibertat i va poder crear sinergies -sobretot amb Peter Pears, també company 
afectiu- que el portarien a ser un dels grans referents de la música del s. XX. 
 
Caroline Shaw, compositora nord-americana guardonada amb el premi Pulitzer l’any 2013 amb només 30 
anys, ens reinterpreta a través d’Entr’acte el minuet, forma musical pròpia del barroc i el classicisme. 
Mantenint l’estructura com a marc unitari ens sorprèn a través de diversos efectes sonors propis de la 
música contemporània per crear una peça d’un sol moviment. Shaw és una compositora molt celebrada, 
reconeguda i interpretada, i com a dona compositora i jove representa un contrapunt esperançador dins 
d’un programa que ens suggereix diversos exemples d’artistes marcats pel desigual accés dins la societat 
musical. 

 


