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Programa 

 

 

Fuga del ángel (Bach - Piazzolla Project) 

Eckart Runge, Friedemann Weigle i Artemis Quartet. 

Quartet de corda                                                                        25’ 

 

Nit transfigurada 

Arnold Schönberg 

Sextet de corda                                                                            30’ 

 

 

 

 

 



El repertori que forma part d’aquesta proposta es construeix a partir de la 

transformació. La primera obra Fuga del ángel (Bach – Piazzolla Project) és 

per a quartet de corda. Es tracta d’un arranjament molt especial d’Eckart 

Runge, Friedemann Weigle i Artemis Quartet on es mostra un univers dens i 

poderós en el que es viatja de la música de J. S. Bach a la d’Astor Piazzolla. 

Una metamorfosi musical constant del barroc al tango. 

 

L’altra peça que completa el programa és la Nit transfigurada d’Arnold 

Schönberg. Aquesta obra per a sextet de corda és considerada la primera 

partitura important del compositor i s’inspira en el poema homònim de 

Richard Dehmel, així com en el primer moment en què el compositor coneix 

la seva futura esposa: Mathilde von Zemlinsky. La Nit transfigurada és una 

obra plena de romanticisme, d’on es desprèn un amor sense condicions. 

 

 

LleidArt Ensemble 

 

LleidArt Ensemble és una agrupació de joves músics que han compartit 

estudis i experiències musicals al llarg dels últims anys. Els seus músics s’han 

format majoritàriament a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

i posteriorment han ampliat els seus estudis en diverses escoles i 

conservatoris superiors d’alt prestigi europeu. 

El grup neix de la necessitat i voluntat de construir un espai de creació 

musical de qualitat, obrint-se a qualsevol tipus d’estil i anant sempre més 

enllà dins l’àmbit de la música de cambra. Partint de la base d’una formació 

compartida a l’ESMuC, d’un potencial artístic ric i variat i de l’amistat que els 

uneix, LleidArt Ensemble vol conjugar les seves inquietuds en un projecte 

motivador ampliant l’oferta cultural actual. La qualitat musical, la innovació, 

la il·lusió i la flexibilitat davant una nova realitat musical i social, són algunes 

de les característiques pròpies del grup. 

Des de l’any 2013 és grup resident de l’Auditori Enric Granados de Lleida, ha 

format part de la Xarxa de Joventuts Musicals de Catalunya i també ha sigut 

Grup Vinculat a l’ESMUC. Ha realitzat espectacles familiars i concerts de 

diversos estils i formats passant per la música de cambra i la música 

contemporània. Tots ells s’han estrenat i representat en les millors sales del 



territori lleidatà com l’Auditori Enric Granados i la Seu Vella, així com en 

altres teatres i auditoris catalans. La temporada passada va estrenar 

l’espectacle Fora de Sèrie basat en música televisiva de sèries i dibuixos 

animats dels anys 80 i va fer l’enregistrament de la BSO de la minisèrie Vida 

Privada coproduïda per Oberon cinematogràfica i TV3. La temporada 19/20 

es va embarcar en una nova producció amb el Ballet de Barcelona: Pere i el 

Llop. 

 


