
 
 
 
Andante Festivo                                     Jean Sibelius  

                        (1865-1957) 
 
Concerto Italien BWV 971              Johann S.Bach 
I. Allegro                                       (1685-1750)   
III. Allegro Vivace 

 
 

Quatuor Op. 102                                                Florent Schmitt   
- Avec une sage décision                                                                                         (1870-1958) 
- Vif 
- Assez lent 
- Animé sans excès 

 
La vida breve                                      Manuel de Falla  
                                                                                                                                                   (1876-1946) 
 
 
Sechs Bagatellen                                          György Ligeti  
I. Allegro con spirito                                                                                                (1923-2006) 
II. Rubato. Lamentoso 
III. Allegro grazioso 
IV. Presto Ruvido 
V. Adagio. Mesto 
VI. Molto vivace. Capriccioso 
 
 
Patchwork                                                                                     Philippe Geiss 
 

Kebyart Ensemble és un quartet que neix l'any 2014 en el sí de l'Escola superior de música de Catalunya, 
(ESMUC). Sota l a tutel·la de Nacho Gascón, professor de saxo i de música de cambra del centre, 
desenvolupen una formació ambiciosa que pretén sorprendre i captivar al públic  però sobretot innovar 
amb la forma d'entendre el quartet tradicionalment. 
     
La intenció dels quatre joves catalans és ampliar les fronteres del quartet, trencar barreres i cercar a 
través  de la formació d'“ensemble” noves sonoritats i noves propostes de concert que puguin abastir 
tot tipus d'estils, creacions i performances per tal de crear un producte original, fresc i especial. 
     
Kebyart Ensemble és format per Pere Méndez, saxo soprano, Víctor Serra, saxo alt, Robert Seara, saxo 
tenor i Daniel Miguel, saxo baríton. Tots ells estan estudiant el grau superior d'interpretació de la 
música clàssica i contemporània a l'ESMUC. A més de la seva tasca com a integrants del 
quartet,  desenvolupen la seva formació que els porta a col·laborar en formacions de renom com 
l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Catalunya (OBC), la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), 
l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, la Banda Municipal de Barcelona... A més durant la seva 
trajectòria com a intèrprets han pogut tocar en algunes de les sales més importants del panorama 



musical català i nacional com el Palau de la Música, les diferents sales de l'Auditori, el Gran Teatre del 
Liceu, l'auditori AXA... 
 
Com a quartet han estat guardonats amb diferents premis d'interpretació de música de cambra com el 
1r premi al X Concurs Internacional de Música de Cambra Higini Anglès, també són premiats com a 
finalistes a l'11a edició del prestigiós concurs internacional de cambra de les Corts.  
 


