
QUARTET CASALS

Diumenge, 28 de març de 2021 a les 20.00 h
Paranimf de la Universitat

RECORDANT EL QUARTET RENAIXEMENT

PROGRAMA

L’ART DE LA FUGA, BWV 1080  J.S. Bach (1685-1750)
Contrapunctus 1
Contrapunctus 4

Contrapunctus 6, a 4, in Stylo Francese
Contrapunctus 9, a 4, alla Duodecima

VISTES AL MAR  Eduard Toldrà (1895-1962)
Allegro con brio

Lento
Molto vivace

 

QUARTET OP. 74 “LES ARPES”  Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Poco adagio - Allegro
Adagio ma non troppo

Presto - Più presto quasi prestissimo
Allegretto con variazioni

El 14 de juny de 1921, el Quartet Renaixement va actuar al Palau de la Música Catalana per 
oferir el seu últim concert, cloent així deu anys d’una intensa activitat musical del grup, que va 
arribar a realitzar 207 concerts. Liderat per Eduard Toldrà, amb Josep Recasens al segon violí, 
Lluís Sánchez a la viola i Antoni Planàs al violoncel, la tasca que dugué a terme el Quartet Re-
naixement fou d’una gran magnitud i més tenint en compte que en aquells anys la persistència 
d’un quartet de corda durant una dècada era un fet quasi impossible d’imaginar. El seu ingent 
treball de difusió de la música de cambra va culminar amb la interpretació de l’integral dels 
quartets de Beethoven per primera vegada a Barcelona el 1916, repetint-lo el 1918. Per fer-nos 
una idea de la transcendència d’aquesta fita només cal recordar que han hagut de passar quasi 
cent anys per a que un altre quartet de corda català, el Quartet Casals, oferís el cicle beethove-
nià de nou a Barcelona.

L’última obra que el Quartet Renaixement va interpretar en aquell concert de comiat fou, preci-
sament, un quartet de Beethoven: l’opus 74 en Mi bemoll major, conegut com “Les arpes”. Avui 
tenim el privilegi d’escoltar el Quartet Casals tancant el seu concert al Festival de Pasqua amb 
la mateixa obra i poder gaudir de l’emotiu lligam que, amb un segle de distància, s’establirà 
entre aquests dos grans quartets.

A la primera part, després d’una selecció de quatre contrapunctus de L’Art de la Fuga de J.S. 
Bach, escoltarem el Quartet Vistes al mar d’Eduard Toldrà. A la partitura hi trobem el subtítol 
“Evocacions poètiques” perquè cada un dels tres moviments està inspirat en un poema de 
Joan Maragall que parla sobre el mar. Escrita el 1921, l’obra va guanyar el Concurs Concepció 
Rabell i Civils i fou estrenada pel mateix Quartet Renaixement dues setmanes abans del seu 
últim concert, el 31 de maig.

QUARTET CASALS 
Vera Martínez Mehner, violí
Abel Tomàs Realp, violí
Jonathan Brown, viola
Arnau Tomàs Realp, violoncel

Fundat el 1997 a l’Escuela Superior Reina Sofía a Madrid, el Quartet Casals va celebrar la 
temporada del seu XX Aniversari amb un projecte especialment ambiciós: la integral dels 17 
quartets de Beethoven, juntament amb sis obres d’encàrrec a compositors contemporanis, i in-
terpretats en ciutats d’Europa, Àsia i Amèrica Llatina, incloent-hi Londres, Viena, Berlín i Tòquio. 
El més destacat de les seves pròximes temporades inclou el cicle dels 10 últims quartets de 
Mozart així com altres projectes centrats en els compositors hongaresos Bartók, Ligeti i Kurtág. 

D’ençà que va guanyar els primers premis en els concursos internacionals de Londres i d’Ham-
burg, el Quartet Casals ha estat convidat regularment a les sales de concerts més prestigioses 
del món incloent-hi Carnegie Hall (Nova York), Wigmore Hall (Londres), Philarmonie (Berlín), 
Kölner Philarmonie (Colònia), Cité de la Musique (París), Schubertiade de Schwarzenberg, Con-
certgebouw (Amsterdam) entre altres moltes ciutats del món. 

El Quartet ha desenvolupat una important producció discogràfica de mans del segell Harmo-
nia Mundi, que es tradueix fins al moment en l’edició de 12 CDs, amb un repertori que inclou 
obres d’autors com Arriaga o Toldrà fins als autors clàssics vienesos com Mozart, Haydn, 
Schubert i Brahms, sense oblidar grans noms del segle XX com Debussy, Ravel i Zemlinsky. 
També destaca l’enregistrament en directe d’una sèrie de DVDs amb la integral dels quartets 
de Schubert, editats per Neu Records. El Quartet Casals va començar el 2018 amb la gravació 
la integral dels quartets de Beethoven, editats per la discogràfica Harmonia Mundi en tres 
entregues: Inventions la primera, ha rebut excel·lents crítiques, la segona entrega Revelations 
va sortir el 2019 i el 2020 Aphoteosis, l’última, coincidint amb el 250 aniversari del naixement 
del compositor.
 
Guanyar el prestigiós guardó de la fundació Borletti-Buitoni de Londres va permetre al Quartet 
començar a utilitzar arcs del període barroc-clàssic per a la interpretació de la música d’autors 
que van des de Purcell fins a Schubert, refinant d’aquesta manera la seva capacitat d’aprofun-
dir en els matisos entre diferents llenguatges estilístics. El Quartet Casals ha rebut també una 
profunda influència de compositors vius de la nostra època com György Kurtág i ha realitzat 
estrenes mundials de compositors espanyols notables de l’actualitat, entre els quals destaca el 
concert per a quartet de corda i orquestra de Francisco Coll estrenat juntament amb l’Orquesta 
Nacional de España. 
En reconeixement a la seva tasca de difusió cultural, els membres del Quartet Casals han estat 
reconeguts com a ambaixadors culturals per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut 
Ramon Llull. Anteriorment el Quartet ja havia obtingut el Premio Nacional de Música atorgat pel 
Ministerio de Cultura (2006), així com el Premi Ciutat de Barcelona (2005) i el Premi Nacional 
de Cultura de Catalunya (2016). El Quartet actua cada any al Palau Reial de Madrid, amb l’ex-
traordinària col·lecció d’instruments Stradivarius. 
El Quartet apareix sovint a la televisió i ràdio a tot Europa i a Amèrica del Nord i, a més d’im-
partir classes magistrals molt sol·licitades, és Quartet de Residència al conservatori Koninklijk 
de La Haya i a l’Escola Superior de Música de Catalunya de Barcelona, ciutat on viuen els seus 
quatre integrants. 


