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Temporada 2021-2022 - 2a. Temporada commemorativa del Centenari 

Cicle de Primavera a la Prioral de Sant Pere   
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Programa 

 

W. A. MOZART: Quartet de corda núm. 19, en Do major, KV 465, “de les 

Dissonàncies” 

 

Adagio-Allegro 

Andante cantabile  

Menuetto. Allegro.  

Allegro molto 

 

J.Mª GUIX: Tres Haikus per a quartet de corda 

 

— PAUSA (10min) — 

 

D. XOSTAKÒVITX: Quartet de corda núm. 3 en Fa major op. 73 

 

Allegretto 

Moderato con moto 

Allegro non troppo 

Adagio 

Moderato - Adagio 
 

     



 
 

Espònsors 

 

 

 

Quartet Gerhard 

 

El Quartet Gerhard va néixer l'any 2010 i des de molt aviat és considerat un dels grups amb més 

identitat i projecció a nivell internacional. 

El Cuarteto Gerhard ha demostrat, més allá de tota l'expectativa, com el talent i la perseverància 

condueixen a l'èxit. El seu treball impecable, particularment en el so, afegit a l’objectiu comú de convertir-

se en un destacat quartet de corda (quelcom més que quatre excel·lents músics tocat junts) explica el 

seu reconeixement. El seu debut amb la discogràfica Harmonia Mundi International el 2017 amb 

excel·lents crítiques de mitjans de tot el món els consolida dins del panorama europeu. Així mateix, han 

actuat en escenaris com Musiekgebouw (en el marc de la String Quartet Biennale Amsterdam 2020), 

Festival Radio France Montpellier, temporada Musikamera a La Fenice de Venecia, entre altres, i 

propers compromisos a Weimar (Kunstfest), Instituo Arnold Schoenberg (Viena) i el seu debut a 

Elbphilharmonie Hamburg. A partir de la temporada 2022 són residents al Festival de Torroella de 

Montgrí ia la Quinzena Musical de Sant Sebastià amb el cicle complet dels quartets de Xostakóvitx. 

Les seves interpretacions han estat retransmeses per Catalunya Música, RNE (Radio Nacional de 

España), NDR i SWR (Alemanya), BBC (UK) i France Musique (França). 

 

El Quartet Gerhard el formen: 

 

LLUÍS CASTÁN COCHS // violí 

JUDIT BARDOLET VILARÓ // violí 

MIQUEL JORDÀ SAÚN // viola 

JESÚS MIRALLES ROGER // violoncel 

 



Amb la col.laboració de: 

 

                                                           

                ReusCultura 

                                                                                           

 

Notes al programa 

Les obres més emblemàtiques del repertori per a quartet de corda són les que configuren aquest 

programa. El quartet “de les Dissonàncies” de Mozart és l’últim del grup de sis quartets que Mozart va 

dedicar a Haydn, composició d’una finura extrema a on el geni de Salzburg excel·leix en el gènere; els 

“Haikus” de Guix són sense dubte una joia de la literatura a on demostra el coneixement i estima pel 

quartet de corda; i, trencant amb una primera part optimista, el quartet n.3 de Shostakovich ens parla de 

la cruesa de la guerra amb una música programàtica per desgràcia tan adient als nostres dies.  
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  Associació de Concerts de Reus 

www.associacioconcertsreus.cat 

 

Marc Moncusí, Director Artístic 

 

Lorena Escolar, Directora Assistent 

Josep Maria Guix, Compositor Resident 

David Callau, Artista Resident 

Núria Puig, Coordinadora “Observatori Cultural Gaudí” 
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