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QUARTET GERHARD

El Quartet Gerhard va néixer l’any 2010 i des de molt aviat és considerat un dels grups amb més identitat i projecció 
a nivell internacional.

El Quartet Gerhard ha demostrat, més allá de tota l’expectativa, com el talent i la perseverància condueixen a l’èxit. 
El seu treball impecable, particularment en el so, afegit a l’objectiu comú de convertir-se en un destacat quartet de 
corda (quelcom més que quatre excel·lents músics tocant junts) explica el seu reconeixement. El seu debut amb la 
discogràfica Harmonia Mundi International el 2017 amb excel·lents crítiques de mitjans de tot el món els consolida 
dins del panorama europeu. Així mateix, han actuat en escenaris com Musiekgebouw (en el marc de la String 
Quartet Biennale Amsterdam 2020), Festival Radio France Montpellier, temporada Musikamera a La Fenice de 
Venecia, entre altres, i propers compromisos a Weimar (Kunstfest), Institut Arnold Schoenberg (Viena) i el seu debut 
a Elbphilharmonie Hamburg. A partir de la temporada 2022 són residents al Festival de Torroella de Montgrí i a la 
Quinzena Musical de Sant Sebastià amb el cicle complet dels quartets de Xostakóvitx.

És destacable el seu compromís amb la música de nova creació, actuant en esdeveniments rellevants com el cicle del 
CNDM de Madrid, Nuit de la Création d’Aix-enProvence, entre altres, i la seva creativitat en el moment de configurar 
programes complexos i complementaris entre sí. Programes que van més allá del repertori habitual. La seva poesia 
s’expressa no només en el musical, sinó en tot l’entorn, maduresa en la presentació d’aquests nous programes. Un 
camí que condueix cap endavant, cap al seu propi horitzó.

Les seves interpretacions han estat retransmeses per Catalunya Música, RNE (Radio Nacional de España), NDR i 
SWR (Alemanya), BBC (UK) i France Musique (França).

El Quartet Gerhard el formen:

LLUÍS CASTÁN COCHS // violí

JUDIT BARDOLET VILARÓ // violí

MIQUEL JORDÀ SAÚN // viola

JESÚS MIRALLES ROGER // violoncel


