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Cosmos 
Quartet

Programa

Franz Schubert (1797-1828) 
Quartet de corda Núm 10 en Mib M op. 125   
     I. allegro moderato
     II. Scherzo. Prestissimo
     III. adagio
     IV. allegro

JoSeP M. ruera (1900-1988) 
Quartet de corda AMBIENTS    
     I. Presentació
     II. Dansa Popular (sardana)
     III. en la capella del Monestir
     IV. esplai camperol

Durada: 60 minuts

El quartet de corda  
de Ruera

el Quartet de corda 
“Ambients” és l’obra de 
cambra més important de 
Josep M. ruera. una peça 
deliciosa que rarament es pot 
escoltar en la seva ciutat. en 
aquest concert vindrà molt 
ben acompanyat: el Quartet 
en mi bemoll major de Franz 
Schubert és un dels quartets 
més magistrals del gran 
compositor austríac. 

Fitxa artística
 
Helena Satué, violí 
Bernat Prat, violí 
Lara Fernández, viola 
Oriol Prat, cello

Cicle 
Carles Riera

Concert en record de Carles Riera



Cosmos Quartet

“...Here is an ensemble with a personal sound and approach that 
merits every bit of attention and assistance.” Alfred Brendel

cosmos Quartet neix el 2014 de l’amistat i complicitat de qua-
tre músics amb l’objectiu de descobrir i aprofundir l’extens i 
fascinant repertori per a quartet de corda. cadascun dels seus 
membres ha mantingut trajectòries internacionals en l’àmbit de 
solista, músic de cambra i orquestral. el quartet ha rebut classes 
i consells de professors com rainer Schmidt, hatto beyerle, Jo-
hannes Meissl, alfred brendel, Miguel da Silva, Jonathan brown, 
anita Mitterer, Krzysztof chorzelski i Patrick Jüdt entre d’altres.
Malgrat la seva joventut, cosmos Quartet ha aconseguit un am-
pli reconeixement i ha guanyat el primer premi del concurs Irene 
Steels-Wilsing Foundation competition 2018 de heidelberg; el 
primer premi del 13è Premi bbVa Montserrat alavedra 2018 a 
terrassa; el tercer premi al concurs carl nielsen International 
chamber Music competition 2015 de copenhagen; el primer 
premi del concurso Internacional de Música de cámara de cas-
tella i Lleó; del primer premi del concurs Internacional de música 
de cambra Mirabent i Magrans de Sitges, i del premi Kammer-
musik Preis ISa 2014, així com el premi artis Quartet Preis a la 
millor interpretació de quartet de corda durant l’ISa 2014.
el grup ha estat convidat a participar al heidelberger Streich-
quartettfest 2019 de heidelberg, al festival emergents a l’audi-
tori de barcelona, a la Schubertíada de Vilabertran, a la Quince-

Organització i promoció: Amb el suport de:

Àrea de Cultura

Els Elements
Orquestra de Cambra de Granollers

24.11.19
—19 h

Recomanem

www.teatreauditori
degranollers.cat

Jerusalem
12-13.10.19

Cinco horas 
con Mario
01.12.19

La dansa de 
la venjança
10.01.20

Espectacles 
accessibles al 
Teatre Auditori 
de Granollers

Concert familiar 19 h

Edat recomanada: a partir de 6 anys
Durada: 30 minuts
entrada gratuïta

Ambients  
del mestre Ruera
un concert en què la família de la corda fregada (el Quartet 
de corda) ens descobrirà una de les obres de cambra més 
importants del compositor Josep Maria ruera, Ambients. 
ruera va ser el fundador de l’escola Municipal de Música de 
Granollers i és el músic més representatiu de la nostra ciutat.

+6

na Musical de Sant Sebastià, al Gent Festival van Vlaanderen a 
bèlgica, al Festival Música Sur a Motril, al Festival de la Funda-
ción Monteleón a Lleó i a l’east neuk Festival a escòcia.
cosmos Quartet és membre de l’european chamber Music aca-
demy (ecMa). Des de l’octubre de 2018 està cursant el Màster 
de música de cambra a la hochschule für Musik de hannover 
amb el professor oliver Wille. cosmos Quartet toca amb quatre 
instruments del luthier barceloní David bagué.


