


El projecte amb l’Ensemble  
Resident té l’objectiu de crear un  
espai on l’alumnat de quart curs del 
Títol Superior en Composició pugui 
desenvolupar la seva música en un 
escenari professional mentre aprèn 
de l’experiència de treballar  
estretament amb un grup  
instrumental en actiu.

S’interpretaran obres d’Ona Galo,  
Nicolás Roses, Jorge Costas,  
Raquel Moyano, Ignacio Fernández 
i Pedro González, alumnes del Taller 
de Músics ESEM i del Conservatori  
Superior de Música del Principat 
d’Astúries (CONSMUPA).



Considerat un dels quartets amb 
més projecció a nivell europeu, el 
Quartet Gerhard es distingeix per la 
seva remarcable sensibilitat, el seu 
so i el seu respecte profund per la 
música com un dels majors valors 
humans. 

Lluís Castán | violí
Judit Bardolet | violí
Miquel Jordà | viola
Jesús Miralles | violoncel

L INEUP



Tal i com ens suggereix el nom, al 
llarg d’aquesta petita peça  
l’expectativa juga amb l’oïda del  
públic, amb l’objectiu de deixar una 
sensació d’intriga entre passatges 
mentre es vol esbrinar si cada  
fragment continuarà com creiem o 
no. Els matisos i el moviment entre 
extrems caracteritzen aquesta peça 
breu, així com també la evolució de 
les frases entre els ritmes i els  
diferents instruments, creant un tot 
amb la agrupació. 

ATACCA O NO
raquel 
 MOYANO



Aquesta peça deu el seu nom a 
l’aplicació matemàtica per la que va 
ser composta. El disseny d’un  
homomorfisme va ajudar a  
l’organització d’una composició 
amb gran transfons numèric,  
sense deixar de costat l’aspecte  
estètic musical. L’obra comença de 
manera subtil i va guanyant en  
consistència a mesura que  
transcorren els compassos,  
concloent en una voràgine sonora 
que culmina en una calma abrupta. 
Així, permet tancar la peça amb un 
ambient que recorda al de l’inici. 

HOMOMORFISMO ENCLAUSTRADO
jorge 
  COSTAS MIGUÉLEZ



Walzer und wasser és una obra que 
busca una sonoritat grotesca  
i tosca. És una peça per a quartet 
de corda, en la que s’apliquen unes 
tècniques esteses que busquen 
aquest estil agressiu. Consta de 
dos temes molt contrastants,  
walzer i wasser, que s’alternen  
buscant un resultat jocós. 

WALZER UND WASSER
ignacio 
  FERNÁNDEZ



Time-Less presenta el pas del 
temps i la percepció d’aquest  
entre diferents generacions. Com 
una melodia recordada per tothom 
es va transformant en el temps i es 
va alternant, encara que sigui per 
a només un dels oients, mentre el 
temps segueix fix en el seu  
engranatge sense prestar atenció 
als altres i recorda, intermitentment, 
que allà segueix. 

TIME-LESS 
nicolas 
  ROSES 



La espiritualitat en l’art floral  
japonès juntament amb la  
sonoritat del shō, orgue  
d’embocadura també nipó, són els 
pilars mestres d’aquesta obra.  
Ikebana, des d’allò més íntim, ens 
condueix cap a un món sonor  
contemplatiu i cristal·lí. Hi ha una 
cerca constant d’una tímbrica  
concreta, amb la combinació  
d’harmònics artificials i naturals 
juntament amb els diferents  
registres i possibilitats de l’arc. 

IKEBANA
pedro 
  GONZÁLEZ ÁLVAREZ



Aquesta obra sorgeix d’un estudi 
sobre les possibilitats del timbre del 
flautat i dels seus matisos a partir 
de la separació de les seves  
característiques: la velocitat, la 
pressió i la posició de l’arc.  
Comporta, a més, un desig de  
treballar la repetició i dilatació dels 
motius amb una certa suspensió de 
la temporalitat, que prové de les  
experiències del tancament  
improvisat que hi va haver durant 
l’any 2020. 

IMPRONTAS DE UN ENCIERRO IMPROVISADO
ona 
  GALO 
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