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 El Quartet Hargrave ofereix un repertori musical amb obres de 

L’ e 

Música Tardor 

 de cambra i el plaer d’interpretar-la junts va portar als quatre 

quartet representa un estímul apassionant recórrer plegats 

tra de Cambra del Palau de la Música Catalana, a 

truments.  

arrasó (violí). Nascut a Carcaixent (València), ha estat alumne d’ 

onçal 

Mozart, Xostakovitx i Beethoven al Centre Cultural Terrassa 
 

equipament de Terrassa acull el quartet de corda, Quartet Hargrave, qu
interpretarà, dijous 13 de desembre, un programa format per peces 
destacades d’aquests tres grans compositors de la història.   
 

l Centre Cultural Terrassa ofereix un nou concert de la Temporada de E
2012. En aquesta ocasió, li toca el torn al Quartet Hargrave que interpretarà peces de 
grans compositors de la música clàssica. Tancarà la Temporada de Música d’enguany, 
el Concert tradicional de Sant Esteve de valsos i polques (26 de setembre) a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès. 
 

uartet Hargrave Q
 

l gust per la músicaE
músics d’aquesta formació, l’any 2004, a fer un pas endavant i crear un projecte comú, 
el Quartet Hargrave. 
 

els membres del P
l’extraordinari repertori que ofereix la formació d’un quartet, ja que els grans 
compositors de la història li han dedicat una part important de la seva producció i, sens 
dubte, formen part d’algunes de les millors pàgines de la literatura universal des del 
segle XVIII fins als nostres dies.  
 

es que van coincidir a l’OrquesD
principi dels noranta, han mantingut un contacte professional i personal que, 
posteriorment, malgrat formar part i col·laborar en diferents formacions orquestrals i de 
cambra, els ha permès, a l’entorn del departament de corda del Conservatori de 
Terrassa, posar en marxa diverses produccions de cambra que els ha donat l’impuls 
necessari per desenvolupar aquest nou projecte, engrescador i il·lusionant. 
 

l nom de la formació es deu al lutier Roger G. Hargrave, autor dels seus insE
 

omponents  C
 

osé Enrique TJ
Isabel Vilà i Gonçal Comellas. Ha estat membre de la Joven Orquesta Nacional de 
España, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de Cámara Reina Sofia, Orquestra 
de Cambra del Palau de la Música Catalana i Orquestra de Cadaqués. Des de 1991 és 
professor de violí i cap del departament de corda del Conservatori de Terrassa. 
 

oan Morera (violí). Nascut a Sabadell, ha estat alumne d’Ofèlia Rodrigo i GJ
Comellas als conservatoris de Sabadell i del Liceu de Barcelona, respectivament. 
Membre fundador de l’Orquestra Simfònica del Vallès i, posteriorment, de l’Orquestra 
de Cambra Gonçal Comellas. Fou professor de violí del Conservatori “Mestre Just” 
d’Igualada i, des de l’any 1999, és professor de violí i cap del departament de Música 
de Cambra del Conservatori de Sabadell. 
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en, Orquestra de Cambra del Palau de la 

tat de Catalunya i la Fundació Pau 

rograma:  
 en do menor, K. 546  (W. A. Mozart) 

op. 49 (D. Xostakovitx) 
uartet núm. 4 en do menor, op. 18 (L. V. Beethoven) 

loc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340. 

Barbara Horn (viola). Nascuda a Düsseldorf (Alemanya) va estudiar viola amb Harriolf 
Schlichtig a Aquisgrà i a Colònia i, posteriorment, amb Tabea Zimmermann a Munich. 

a format part de la Simfonietta TübingH
Música Catalana i Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra. Des de 1992 és 
professora de viola del Conservatori de Terrassa. 
 
Lluís Heras (violoncel). Nascut a Terrassa. Va ingressar als 10 anys a l’Escolania de 
Montserrat on va iniciar els estudis de violoncel. Ha estat alumne de Lluís Claret, Jean 

ecroos i Marçal Cervera. Becat per la GeneraliD
Casals. Ha format part de la Joven Orquesta Nacional de España, Orquestra de 
Cambra del Palau de la Música Catalana, Orquestra de Cambra de Gonçal Comellas i 
Trio d’Ègara, amb el qual va ser guardonat a la VII Mostra de Música de Cambra de la 
Generalitat de Catalunya (1991), Concurs de Cervera (1991) i Concurs Montserrat 
Alavedra (1992). Col·labora amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, Camerata Amsterdam i Camerata XXI. Des de 1990 és professor de 
violoncel del Conservatori de Terrassa. 
 
Les dades: 
Concert: Quartet Hargrave 
 
P
Adagio i fuga
Quartet núm. 1 en do major, 
Q
 
Data: Dijous 13 de desembre de 2012 
Hora: 21 h. 
Preu: 12 € 
L
Més informació: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 
 


