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El Quartet Teixidor és el punt on es creuen les 
trajectòries professionals de quatre músics que, 
complementant el seu treball orquestral i peda-
gògic, desitgen aprofundir en el món de la mú-
sica de cambra. Pren el nom del compositor, or-
ganista i teòric musical Josep Teixidor i Barceló 
(1752-1811/14), nascut a Seròs (Lleida), del qual 
se’n conserven sis quartets de corda.
Un dels principals objectius del Quartet Teixidor 
és donar a conèixer partitures desconegudes i 
interpretar-les al costat de les grans obres del 
repertori per a quartet de corda. Fruit d’aquesta 
tasca de recuperació del patrimoni musical, ha 
publicat un CD amb la música de cambra de Ce-
lestino Vila de Forns (1829-1915). 
Paral·lelament, també s’interessa per la música 
dels nostres compositors actuals, enregistrant 
un CD amb quartets de Josep Lluís Guzman, 
Anna Cazurra i Jordi Capellas, i estrenant dues 
obres dedicades al grup: les Sis cançons populars 
catalanes per a quartet de corda de Narcís Bo-
net (2015) i Si vera somnia de Jordi Domènech 
(2016). Precisament el quartet fou convidat a 
tocar aquesta última obra al foyer del Gran Tea-
tre del Liceu dins el cicle #OFFLiceu, dedicat a la 
música contemporània.
Ampliant el seu repertori, el Quartet Teixidor ha 
col·laborat amb els pianistes Joan Pagés, San-
ti Riu i Jordi Castellà, la mezzosoprano Marta 
Infante, el baríton Toni Marsol i el guitarrista 
Carles Trepat. Ha realitzat concerts per tota la 
geografia catalana i ha enregistrat per Catalunya 
Música. 
Des de la temporada 2013/2014, el Quartet Tei-
xidor és quartet resident de l’Auditori Municipal 
Enric Granados de Lleida.

www.teixidorquartet.com
@QuartetTeixidor

 Auditori Municipal  Enric Granados 
Plaça de Josep Prenafeta s/n 
25004 Lleida
Tel. 973 700 639
auditori@paeria.cat

www.auditorienricgranados.cat
www.facebook.com/
auditorienricgranados
Twitter: @auditoriEG 

Venda d’entrades
Taquilla de l’Auditori
de dilluns a divendres, 
de 17.30 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius 
2 hores abans del concert

24 h: 

www.auditorienricgranados.cat

app cul tura Lleida
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Col·labora:

Primera part
Quartet op. 33 n. 2 en Mi b major 
“La broma” 
J. Haydn (1732-1809)
Allegro moderato
Scherzo: Allegro
Largo e sostenuto
Finale: Presto

 Quartet n. 8 en Do menor, op. 110
D. Xostakòvitx (1906-1975)
Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo

Segona part
 Quartet en Do menor, op. 18 n. 4 
L. van Beethoven  (1770-1827)
Allegro ma non tanto
Scherzo: Andante scherzoso quasi Allegretto
Menuetto: Allegretto
Allegro

 Programa 


