
Programa

W.A. Mozart: quartets emblemàtics 
dedicats a J. Haydn (part I)

W.A. Mozart, Quartet en Re menor 
K421 n.15
Allegro moderato
Andante 
Menuetto - Trio. Allegretto
Allegretto ma non troppo

W.A. Mozart, Quartet en Mi bemoll 
major K428 n.16
Allegro non troppo
Andante con moto 
Menuetto - Trio 
Allegro vivace

W.A Mozart, Quartet en Si bemoll 
major K458 n.17
Allegro vivace assai
Menuetto - Trio. Moderato
Adagio
Allegro assai

Nova temporada de 
tardor a la venda!

Consulta tots els concerts 
de setembre a desembre a
www.auditorigirona.org
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Ho organitza

 @auditori_gi

 @AuditoriGirona

 @Auditoridegirona

 @auditori_gi

auditorigirona.org   
girona.cat/cultura

Concerts recomanats 

Joan Garrido &  
The Global Band
Dv. 10/12, 20h

Quartet 
Gerhard
Dg. 21/11, 19h

SALA DE CAMBRA | 90 MINUTS APROX.

Lluís Castán Cochs, Violí 
Judit Bardolet Vilaró, Violí 
Anna Puig Torné*, Viola 
Jesús Miralles Roger, Violoncel 
* Substitueix Miquel Jordà

Considerat un dels quartets amb més 
projecció a nivell europeu, el Quartet 
Gerhard es distingeix per la seva 
remarcable sensibilitat pel so i per un 
respecte profund per la música com a 
un dels majors valors humans.

Com a quartet les seves principals 
influències han sigut a Basilea (Rainer 
Schmidt), Berlín (Eberhard Feltz) i 
Hannover (Oliver Wille), on van 
obtenir la primera Matrícula d’Honor 
en Màster de Música de Cambra de 
tota la història de la Hochschule. 

Guanyadors de diversos premis 
nacionals i internacionals, el Quartet 
Gerhard ha participat a importants 
escenaris internacionals com la 
temporada de música de cambra 
Stadt-Casino de Basilea (Suïssa), 
el festival de quartets de corda de 
Bordeus i el Festival Radio France 
Montpellier (França), el Mozartfest 
de Würzburg i Heidelberger Frühling 
(Alemanya), temporada Musikamera 
a La Fenice de Venècia (Itàlia), al 
cicle Muzenforum a Bloemendaal i 
al Muziekgebouw (Holanda) dins del 
marc de la String Quartet Biennale 
Amsterdam 2020.

També han estat convidats a Festivals 
d’estiu de prestigi com la Schubertiada 
de Vilabertran, Festival Pau Casals 
del Vendrell, Porta Ferrada, Aix-
enProvence i Verbier. De la Temporada 
18/19 a la 20/21 són artistes 
residents al Palau de la Música de 
Barcelona i a l’Auditori Josep Carreras 
de Vila-seca.

És destacable el seu comromís amb 
la música de nova creació, actuant a 
esdeveniments rellevants com el cicle 
del CNDM de Madrid (Espanya), 
Nuit de la Création a Aix-enProvence 
(França) i a l’Arnold Schoenberg 
Center de Viena (Àustria). 

Les seves interpretacions han estat 
retransmeses per Catalunya Música, 
RNE (Radio Nacional de
España), NDR i SWR (Alemanya), i 
BBC (UK) i France Musique (França).

A nivell discogàfic cal destacar el seu 
àlbum Portrait (Seed Music 2016) - 
premi de la crítica al millor CD 2016 
- i un llançament amb obres de Kurtag, 
Berg i Schumann sota la prestigiosa 
discogràfica Harmonia Mundi 
International.

Propers compromisos inclouen el seu 
debut a l’Elbphilharmonie d’Hamburg i 
una nova estrena mundial al KunstFest 
de Weimar. 

Chucho Valdés: 
solo piano
Ds. 4/12, 20h


