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Quatuor Voce
“Un dels millors quartets de corda francesos que
mai s’hagin pogut escoltar des de fa molt temps. [...]
Refi nament, caràcter, complicitat...”, va escriure Tully
Potter a «The Strad».
En molts pocs anys, el Quatuor Voce ha guanyat
nombrosos premis en diversos concursos internacionals
(Ginebra, Cremona, Viena, Bordeus, Graz, Londres i
Reggio Emilia). El conjunt s’imposa als escenaris de tot
el món, ja sigui en formació de quartet o col·laborant
amb artistes com Iuri Baixmet, Gary Hoffman, Nobuko
Imai, Bertrand Chamayou, David Kadouch o Juliane
Banse. Per iniciativa de la Cité de la Musique de París ha
estat nomenat Rising Star de la temporada 2013-14 per
l’European Concert Hall Organisation (ECHO).
Des que debutà el 2004, el Quatuor Voce es dedica
a defensar el gran repertori del quartet de corda, una
ambició per a la qual sol·licita els consells dels seus
predecessors (Quatuor Ysaÿe, Günter Pichler, Eberhard
Feltz). El seu primer disc dedicat a Schubert va ser
recomanat per la revista «The Strad» i obtingué les “fff” de
Télérama.
Oberts al món que els envolta, estrenen regularment
la música dels compositors d’avui (Bacri, Cresta, Finzi,
Markéas, Mantovani, Moultaka, Looten...). La seva
curiositat els porta també a experimentar diverses
modalitats d’espectacle: presten la seva veu a obres
mestres del cinema mut, de W. F. Murnau a B. Keaton, i
comparteixen el seu univers amb personalitats tan variades
com el musicòleg Bernard Fournier, la cantant canadenca
Kyrie Kristmanson, o el coreògraf Thomas Lebrun.
També transmeten la seva experiència a quartets més
joves o encoratgen la pràctica amateur en diversos cursos i
seminaris.
Des de la seva creació, el Quatuor Voce s’ha beneficiat
de nombrosos suports, entre els quals de ProQuartet
CEMC, Théâtre de la Cité Internationale, Fondation
Banque Populaire, L’Académie Musicale de Villecroze,
Institut Albéniz i Foundation Charles Oulmont.
Sarah Dayan toca un violí d’Stefano Scarampella
(1888), Cécile Roubin un violí de Francis Kuttner (2010),
Guillaume Becker una viola d’Aymeric Guillard (2005)
i Lydia Shelley un violoncel de Bernard Simon Fendt
(1830).

ECHO Rising Stars

Amb la col·laboració de:

Quatuor Voce
DIMECRES, 7 DE MAIG DE 2014 – 20.30 h

Petit Palau
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Comentari del programa

Programa
I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quartet de corda núm. 1, en Fa major, op. 18 núm. 1
Allegro con brio
Adagio affettuoso ed appassionato
Scherzo: Allegro molto
Allegro
Béla Bartók (1881-1945)
Quartet de corda núm. 4, Sz 91
Allegro
Prestissimo, con sordino
Non troppo lento
Allegretto pizzicato
Allegro molto

30’

20’

II
Johannes Brahms (1833-1897)
Quartet de corda núm. 3, en Si bemoll major, op. 67
Vivace
Andante
Agitato (Allegretto non troppo)
Poco allegretto con variazioni

23’

Quatuor Voce
Sara Dayan, violí
Cécile Roubin, violí
Guillaume Becker, viola
Lydia Shelley, violoncel

Cicle ECHO Rising Stars
L’European Concert Hall Organisation (ECHO) és l’associació dels auditoris i les sales de concerts
més importants d’Europa i tant L’Auditori com el Palau de la Música en són membres. Això permet
situar aquestes dues sales en el mapa de referència dels auditoris i alhora treballar i reflexionar
conjuntament per analitzar els reptes de futur del sector. Entenent el seu compromís amb les noves
generacions de músics amb talent, tots els membres de l’ECHO acullen el cicle ECHO Rising Stars.
Aquest circuit permet que, a proposta dels auditoris de l’organització, diverses agrupacions de cambra
puguin ser seleccionades per presentar-se en concert a les principals sales d’Europa i donar-se a
conèixer en els circuits musicals de més prestigi del continent. Els intèrprets esmenten amb merescut
orgull la seva participació al cicle i sempre reconeixen un abans i un després de la seva gira com a
ECHO Rising Stars.

Beethoven arribà a Viena el 1792 però no abordà el quartet de corda fins
l’any 1798. Compondre un quartet a la ciutat de Haydn i de Mozart oferia
al jove mestre el camí per superar-se en un gènere que havia assolit quasi
la perfecció. El 1801 es publicaren la sèrie dels sis primers quartets de
l’opus 18. El Quartet en Fa major, op. 18 núm. 1 (el segon, cronològicament)
denota un treball exhaustiu. L’“Allegro con brio” inicial il·lustra un tret
característic de l’estil vienès amb un breu motiu de perfil rítmic i melòdic,
enunciat pels quatre instruments a l’uníson, que domina tot el moviment.
L’“Adagio affettuoso ed appasionato” (inspirat, diuen, en el Romeu i Julieta
shakespearià) és l’únic moviment lent en tonalitat menor i transmet una
gran intensitat emocional. El breu i vertiginós “Scherzo” –amb els seus
motius ascendents, modelats per síncopes, accents, trinats i sforzatti– és
notable per la seva amplitud harmònica. El final desplega una forma de
rondó sonata d’una abundància d’idees que contrasta amb la concentració
quasi monotemàtica del primer moviment.
		Els quartets de corda de Béla Bartók representen una continuació
creativa dels darrers quartets de Beethoven. Així, el Quartet de corda núm. 4
(1928) respon a una concepció arquitectònica que està a l’alçada del model
beethovenià, una forma concèntrica en arc (ABCB’A’): un moviment lent
central enquadrat per dos scherzi (“Prestissimo con sordino” i “Allegretto
pizzicato”) que delimiten els dos moviments extrems (“Allegro” i “Allegro
molto”). El primer scherzo, amb els arcs amb sordina i un pianissimo quasi
constant, recorda l’“Allegro misterioso” de la Suite lírica d’Alban Berg.
El “Non troppo lento” central és la clau de volta de l’edifici, que conté in
nuce les idees de tota l’obra i deriva cap al sarcasme del segon scherzo. Els
moviments extrems transmeten una vitalitat irresistible, per la varietat de les
textures sonores i per un discurs que pot passar sobtadament de la serenitat
a la violència.
El Quartet en Si bemoll major, op. 67 de Johannes Brahms és el tercer dels
tres quartets de corda escrits abans de les quatre simfonies. Va ser esbossat
a Viena el 1875 i acabat l’estiu següent a les ribes del Neckar. Aquest entorn
inspirà el quartet –conegut impròpiament com a “Quartet vienès”–, que
respira quietud bucòlica i una certa alegria camperola. Els seus trets idíl·lics
podrien recordar –diferències a part– Mozart o Haydn, sobretot aquest
darrer, pel seu bon humor i també per les variacions sobre un tema popular
amb què conclou, encara que el somieig una mica febrós del seu “Andante”
porti l’empremta, sobretot, de Schumann.

Abona’t a una temporada de somni
Palau 100 Cambra
Cuarteto Quiroga

Mark Padmore & Paul Lewis

DIMECRES, 08.10.2014 - 20.30 h

La bella molinera de Schubert

Faust - Queyras - Melnikov

Alisa Weilerstein

DIJOUS, 06.11.2014 - 20.30 h

Troba’ns a

DIUMENGE, 19.04.2015 - 18.00 h

Violoncel

DIJOUS, 07.05.2015 - 20.30 h
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