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Presentació
Mots de Fusta Clàssics apareix amb la voluntat
de realitzar concerts de música clàssica i
contemporània on hi hagi una proximitat i
comunicació amb el públic que sovint encara
no trobem en aquest format de concert.
Aquest apropament es busca a través de la
presentació de les obres, a càrrec dels mateixos
intèrprets. D’aquesta manera el públic pot
conèixer millor el repertori que escoltarà, i té
eines per fer una escolta activa que l’ajudarà a
gaudir del concert.

Quartet Argent
Els concerts que Mots de Fusta Clàssics presenta
actualment, són realitzats per un quartet de
corda format per membres de la companyia, el
Quartet Argent.
La seva trajectòria com a quartet s’inicia sota un
altre nom l’any 2008 al Conservatori Superior de
Música del Liceu, on reben classes

d'interpretació musical de professors com
Manel Porta, Amparo Lacruz, Yuval Gotlibovich i
l’Orpheus Quartett.
Des d'aleshores, han actuat a diverses sales de
Catalunya, com el Museu del Modernisme, el
Liceu, Cal Recader de Castellterçol, el
Conservatori de Tarragona i a la inauguració del
Fat fest al CCCB i al FAT (Foment de les Arts i el
Disseny de Catalunya).

Propostes de concerts
Concert de Nadal




Nadales tradicionals
Corelli ‐ Fatto per la notte di Natale
Dvorak ‐ Quartet de corda "American"

Concert Autors de la Terra




J. C. Arriaga ‐ Quartet de corda en Mib
Major nº3
O. Vilaprinyó‐ Quartet de corda nº1
E. Toldrà ‐ Quartet de corda "Vistes al
mar"

Concert clàssic




W. A. Mozart ‐ Quartet de corda en re
menor kv. 421 nº 2
Dvorak‐ Valsos
F. Mendelssohn. Quartet de Corda en la
menor op.13 nº2

Contacte
motsdefusta@gmail.com
hola@musicaparatusoidos.es

Alba Navarro
alba.navarro.hierro@gmail.com
652 308 362

María Amorós
maria.amga@gmail.com
659 344 368

