
ENSEMBLE TRIFOLIUM
Trifolium està integrat per intèrprets amb una àmplia experiència 
internacional, formats a Espanya, Itàlia, França, Holanda (l’Haia), 
Bèlgica (Brussel·les) amb personalitats de la interpretació històrica 
com Sigiswald Kuijken, Wim Ten Have, Gaetano Nasillo, Manfre-
do Kraemer i Olivia Centurioni, presentant-se en festivals d’Espa-
nya, Itàlia i Portugal.
Les produccions discogràfiques de Trifolium: Luigi Boccherini – 
Cuartetos de cuerda (Lindoro, 2017), Gaetano Brunetti – Cuartetos 
de cuerda (Lindoro, 2019) i João Pedro Almeida Mota – Cuartetos 
de cuerda Op 4 (Lindoro, 2020) suposen una important aportació 
per el coneixement i difusió del repertori del quartet espanyol a 
la segona meitat del segle XVIII, i han rebut excel·lents crítiques 
per part de la premsa especialitzada nacional: disc excepcional de 
la Revista Scherzo (juny 2018), 5 estrelles en les revistes Ritmo i 
Melómano, i internacional: Klassik Heute (Alemanya) i Pizzicato 
(Luxemburg).

PROGRAMA:
João Pedro Almeida Mota (1744 – 1817) 
 Quartet Op. 4 nº 3 en Sol menor
  Largo
  Andante con variaciones
  Minuetto – Trío
  Allegro

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 
 Quartet Op. 18 nº 6 en Si b major
  Allegro con brio
  Adagio ma non troppo
  Scherzo. Allegro
  La Malinconia. Adagio
  Allegretto quasi Allegro

Carlos Gallifa i Sergio Suárez, violins
Joan Mesana, viola
Javier Aguirre, violoncel

25 de juliol, 21h, Pati de Ses Minyones
Fronteres del Classicisme
Ensemble Trifolium
Carlos Gallifa & Sergio Suárez (violins), Joan Me-
sana (viola), Javier Aguirre (violoncel)
NOTES AL PROGRAMA:     
 
En aquest programa presentem a dos compositors re-
presentatius de la fi de l’anomenat Classicisme, tant en 
l’àmbit hispà com centreeuropeu.
João Pedro Almeida Mota (Lisboa, 1744 - Madrid, 
1817) pertany al nodrit grup de músics que van acudir 
a el Regne d’Espanya a la crida de la Cort dels Borbons 
al segle XVIII. Els quartets d’Almeida, tant en nombre 
com en qualitat, suposen una aportació fonamental 
al gènere del quartet de corda a l’Espanya de l’època, 
seguint l’estela d’altres compositors com L. Boccherini 
i G. Brunetti.
Compostos entre 1798 i 1800, els 6 quartets Op 18 
de Ludwig van Beethoven parteixen estilísticament 
dels models de Haydn i Mozart però obren nous ca-
mins que, segons s’ha dit en nombroses ocasions, fan 
d’aquesta sèrie un gloriós colofó   de l’estil clàssic.
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