
 Christian Torres González, violí
 Miguel Ángel Castillo Ortiz, violí
 Josep Bracero Garzón, viola
 Irma Bau Rubinat, cello

PROGRAMA
Quartet de corda nº2 en la menor, Jesús Guridi

Allegro moderato
Adagio sostenuto

Prestissimo
Vivace non troppo

Quartet de corda nº14 D. 810 en re menor, Franz Schubert
“La Mort i la Donzella”

Allegro
Andate con moto

Scherzo. Allegro molto - Trio
Presto

El nostre quartet és fruit de voler compartir les millors pàgines 
de la música, vivint plegats aquesta passió que ens uneix. El 
quartet de corda és per els compositors un repte de recerca, 
de maduresa i reflexió i és per nosaltres també un gran repte, 
per gaudir-lo i demostrar-nos que podem fer el que més ens 
agrada: apropar-nos al públic estimant el que fem.

El Quartet Nótt es distingeix per la seva sensibilitat relacio-
nada amb el só grupal i tot el que l’envolta. Aquest mèrit és 
fruit del treball, de l’acurada dedicació i també de l’assesso-
rament de grans músics i mestres com: Kennedy Moretti, Way-
ne Foster-Shmidt, Manderling Quartet, Artemis Quartet, Jo-
nathan Aner, Markus Becker, Lorenzo Copolla, Cuarteto 
Quiroga i Quartet Casals.

Aprenent dels grans mestres hem teixit el nostre camí per 
arribar a un llenguatge propi i expressar-lo amb claretat pel 
nostre públic.

Els membres del quartet hem sigut premiats a diferents con-
cursos tant nacionals com internacionals: Paper de Música 
de Capellades, Les Corts de Barcelona, Josep Mirabent i Ma-
grans de Sitges, Concurs de Castellterçol, Concurs Arjau, Con-
curs “Antón García Abril” de Granada, Stockholm International 
Music Competition...

Desde la nostre joventut entenem la música com una filosofia 
de vida i volem compartir la màgia d’aquesta recerca amb el 
nostre públic.
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Amb la col·laboració de:Organitza:

https://concursjmm.wixsite.com/concursmirabent
https://concursjmm.wixsite.com/concursmirabent
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