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Quartet Teixidor
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 música 
de cambra. Pren el nom del compositor, organista 
i teòric musical Josep Teixidor i Barceló (1752-
1811/14), nascut a Seròs (Lleida), del qual se’n con-
serven, 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 ma-
nera, 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, evi-
dentment, 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. 

En un dels seus recents projectes ha col·laborat 
amb el poeta lleidatà Txema Martínez per unir 
música i poesia amb Les Set últimes paraules de 
Crist a la Creu de Joseph Haydn.

Des de la temporada 2013/2014, el Quartet 
Teixidor és quartet resident a l’Auditori Municipal 
Enric Granados de Lleida.

Quartet Altimira
Les trajectòries entrellaçades, l’entusiasme per la 
recerca i les ganes de comunicar són els punts en 
comú dels membres del Quartet Altimira. 
El setembre del 2017 la Fundació Walter Stauffer 
beca els membres del Quartet Altimira perquè 
estudiïn amb els mestres del “Quartetto di Cremo-
na” a la Acadèmia Walter Stauffer de Cremona, i 
els convida a formar part del projecte Le dimore 
del quartetto, que uneix patrimoni arquitectònic 
i música de cambra.El Quartet Altimira ha estat 
reconegut i premiat al Concurs de música de 
cambra “Mirabent i Magrans” de Sitges 2019 (3r 
premi), Concurs internacional de música de  Les 
Corts 2019 (2n premi), finalistes al Concurs inter-
nacional “Paper de Música” de Capellades 2016, 
entre d’altres. 
Ha enregistrat per Catalunya Música i Radio Radi-
cale d’Itàlia. 
Membres de quartets molt reconeguts, com el 
Quartet Casals, Emmerson, Quiroga i Jerusalem, 
els donen consell. 
Actualment el Quartet Altimira treballa en la re-
cuperació i divulgació dels quartets de Gaspar 
Cassadó, projecte que els ha portat a la reestrena 
d’aquests quartets al Casal del Metge de Barcelo-
na (març de 2019).

www.teixidorquartet.com   @QuartetTeixidor

quartetaltimira.com
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Octet en Mib major, op. 20                                                          
F. Mendelssohn (1809-1847)
Allegro moderato ma con fuoco

Andante

Scherzo: Allegro leggerissimo

Presto

I
Quartet en Do menor, op. 18 núm. 4                                            
L. v. Beethoven  (1770-1827)
Allegro ma non tanto

Scherzo: Andante scherzoso quasi Allegretto

Menuetto: Allegretto

Allegro

Venda d’entrades: 
24 h: www.auditorienricgranados.cat 
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