Dijous, 1 de desembre de 2022
20.00 h
Sala de Cambra
Auditori Municipal Enric Granados, Lleida

Vistes al Mar

Quartet Teixidor
Joan Espina i Joan Marsol, violins
Jordi Armengol, viola
Xavier Roig violoncel

L’obertura per l’òpera “El barber de Sevilla” que el targarí
Ramon Carnicer va escriure el 1818 va gaudir d’un gran
èxit des del mateix dia de l’estrena. El mateix Rossini la va
trobar excel·lent i va donar el vistiplau perquè es pogués
tocar en substitució de la seva pròpia, fet que, sobretot
durant el segle XIX, es va produir molt sovint. En aquest
concert tindrem l’oportunitat d’escoltar, per primera
vegada en temps moderns, una transcripció de l’època per
a quartet de corda.
Eduard Toldrà és un dels nostres grans músics. Durant la
seva carrera fou violinista, compositor i director
d’orquestra. El seu quartet “Vistes al mar”, guanyador del
Premi Fundació Rabell el 1920, s’ha convertit en una obra
emblemàtica de la música de cambra catalana. Cada un
dels tres moviments està inspirat en un poema de Joan
Maragall. Hi podrem escoltar un estil musical plenament
noucentista, on la frescor de l’escriptura de Toldrà ens
descriu l’espurneig i la brillantor mediterrànies que
trobem als poemes de Maragall.
A la segona part, el Quartet en La major op. 18 n. 5 de
Beethoven, una obra plena de vigor i d’empenta, escrita
prenent com a model el Quartet K464 del seu admirat
Mozart.

PROGRAMA

Obertura de “El barber de Sevilla”
(arranjament de l’època per a quartet de corda)

Vistes al mar
Allegro con brio (La ginesta)
Lento (A les llunyanies)
Molto vivace (La mar estava alegre aquest migdia)

R. Carnicer

E.Toldrà

Xavier Hidalgo, dient

II
Quartet en La Major, op. 18 n. 5
Allegro
Minuetto
Andante cantabile
Allegro

L. v. Beethoven

Quartet Teixidor
Joan Espina, violí I
Joan Marsol, violí II
Jordi Armengol, viola
Xavier Roig, violoncel
El Quartet Teixidor és el punt on es creuen les trajectòries
professionals de quatre músics que, complementant el seu
treball orquestral i pedagògic, desitgen aprofundir en el
món de la música de cambra. Pren el nom del compositor,
organista i teòric musical Josep Teixidor i Barceló (17521811/14), nascut a Seròs (Lleida), del qual se’n conserven,
entre altres obres, 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.
D’aquesta manera, els seus programes de concert
combinen regularment música de Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, Dvorák, Brahms, Xostakòvitx, etc.
amb obres infreqüents o oblidades de compositors catalans
com Ramon Carnicer, Pau Marsal, Claudi Martínez Imbert,
Felip Pedrell, Enric Morera, Enric Granados, Lluís Benejam,
Gaspar Cassadó i, evidentment, Josep Teixidor. Fruit
d’aquesta tasca de recuperació del patrimoni musical, ha
publicat un CD amb la música de cambra de Celestino Vila
de Forns (1829-1915).

El 2008 va actuar a la sala Josef Dobrovský de Brno
(República Txeca), on interpretà música de Josep Teixidor,
Eduard Toldrà i Xavier Gols. Paral·lelament, també
s’interessa per la música dels nostres compositors
actuals, enregistrant un CD amb quartets de Josep Lluís
Guzmán, Anna Cazurra i Jordi Capellas, i estrenant dues
obres dedicades al grup: Sis cançons populars catalanes
per a quartet de corda de Narcís Bonet (2015) i Si vera
somnia de Jordi Domènech (2016). Precisament el quartet
fou convidat a tocar aquesta última obra al obra al foyer
del Gran Teatre del Liceu dins el cicle #OFFLiceu, dedicat a
la música contemporània amb veu.
Ampliant el seu repertori, el Quartet Teixidor ha
col·laborat amb els pianistes José Menor, Joan Pagés,
Santi Riu i Jordi Castellà, la mezzosoprano Marta Infante,
el baríton Toni Marsol, el guitarrista Carles Trepat i el
clarinetista Josep Fuster. Ha realitzat concerts per tota la
geografia catalana i ha enregistrat per Catalunya Música,
La XarxaTV i per les discogràfiques Columna Música i La
Mà de Guido.
Des de la temporada 2013/2014, el Quartet Teixidor és
quartet resident a l’Auditori Municipal Enric Granados de
Lleida.

