


L’herència de Beethoven
Aproximació als orígens de la música de 
Beethoven i el seu llegat.
El Quartet Lucus neix a l’EUYO (Europe-
an Union Youth Orchestra) entre els anys 
2018 i 2019. Els quatre integrants del grup 
són membres des de fa anys d’aquesta or-
questra, que reuneix els millors músics jo-
ves del continent, després de passar unes 
proves d’accés molt dures.
L’EUYO fa gires i concerts per tot Europa 
i fora del nostre continent, amb els direc-
tors i solistes més importants del món. 
Ells quatre han coincidint en actuacions a 
les millors sales europees i d’altres països 
com l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai, Cuba, 
el Canadà o els Emirats Àrabs Units.
Durant aquestes gires, i atès l’interès dels 
quatre en la música de cambra, va anar 
sorgint la idea de crear un quartet on po-
der compartir els coneixements de cadas-
cú i l’oportunitat d’aprofundir en l’incre-
ïble repertori que existeix per a aquesta 
formació. Així va ser com varen començar 
a fer música de cambra durant els encon-
tres de l’EUYO, i varen descobrir que la 
connexió i l’amistat que tenien traspassa-
va la partitura i creava una atmosfera molt 
especial durant les seves actuacions.
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Invitacions disponibles el dilluns abans 
de cada un dels concerts a Palmacultura

Quartet de corda en re menor, 
K 421, de W.A. Mozart

I. Allegro moderato
II. Andante

III. Menuetto
IV. Allegretto ma non troppo

Quartet de corda núm. 11, en fa menor, 
op. 95, “Serioso” , de L.v. Beethoven

I. Allegro con brio
II. Allegretto ma non troppo

III. Allegretto assai vivace ma serioso
IV. Larghetto espressivo - Allegretto agitato

Quartet de corda en la menor, 
op. 13, de F. Mendelssohn

I. Adagio. Allegro vivace
II. Adagio non lento

III. Intermezzo. Allegretto con moto - Allegro di molto
IV. Presto
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