L’Auditori i el Quartet Casals enregistren la
integral dels ‘Quartets’ de Schubert
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El Quartet Casals i l’Auditori de Barcelona inicien aquest cap de setmana un doble projecte que inclou,
d’una banda, la interpretació de la integral dels Quartets de Franz Schubert a la Sala Oriol Martorell de
L’Auditori i, de l’altra, l’enregistrament d’aquesta integral en DVD Blu-ray, provinent dels directes dels
concerts.
El projecte comença demà, 12 d’octubre, i diumenge, 13 d’octubre, i es completarà els dies 5, 7 i 9 de
novembre. Els concerts i l’enregistrament tindran lloc a la sala de cambra Oriol Martorell de L’Auditori,
justament inaugurada pel mateix Quartet Casals la temporada 2006-07. Un espai que el Quartet Casals
coneix molt bé i que ha estat el punt de partida d’importants programes que després ha exportat arreu.
L’enregistrament és una coproducció a tres bandes entre L’Auditori, el segell català Neu Records i el
Quartet Casals, format pels violinistes Abel Tomàs i Vera Martínez-Mehner, el viola Jonathan Brown i el
violoncel·lista Arnau Tomàs.
En els concerts de dissabte 12 i diumenge 13 d’octubre, el Quartet Casals interpretarà el Quartet núm. 4,
en Do major, D. 46, el Quartet núm. 1, en Sol menor/Si bemoll major, D. 18 i el Quartet núm. 9, en Sol
menor, D. 173 (dissabte 12) i el Quartet núm. 2, en Do major, D. 32, el Quartet núm. 8, en Si bemoll major,
D. 112, op. post. 168 i el Quartet núm. 10, en Mi bemoll major, D, 87, op. 125/1 (diumenge 13).
Després de 8 anys de residència a L’Auditori, el Quartet Casals ha esdevingut el quartet de referència al
país i un dels més prestigiosos del món. La seva trajectòria internacional, el reconeixement rebut al llarg
d’aquests anys per la crítica i l’interès que regularment hi han mostrat els programadors de les principals
sales d’arreu del món mereixen una atenció especial i un compromís de l’equipament d’on ha estat
resident els últims anys.
Aquest enregistrament continua amb la línia estratègica de convertir L’Auditori en seu d’enregistraments
internacionals en la línia iniciada l’any passat amb Il Giardino Armonico i Iulia Lejneva i les gravacions de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El projecte és també una mostra de la nova política de preus de L’Auditori, amb una rebaixa del 30% dels

preus de les entrades, que permet oferir un paquet dels 5 concerts per 25 euros o bé entrades per a un
dels concerts a un preu únic de 15 euros.

