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SANDARAN CELLO QUARTET 

José Mor, Marc Galobardes, Jordi Claret, Daniel Claret, violoncels  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una formació poc habitual, un quartet de violoncels, 

on s’hi reuneixen quatre intèrprets catalans de 

fornades diferents però amb un objectiu comú: 

donar a conèixer totes les possibilitats tímbriques i 

musicals del seu instrument. La seva proposta per a 

la Xarxa és un autèntic recorregut per diferents 

estils i llenguatges musicals interpretats d’una 

manera sorprenentment nova.  

 

El Sandaran Cello Quartet va néixer a principi del 2013 

de la mà de quatre violoncel·listes amb ganes 

d'endinsar-se en aquest tipus de formació poc habitual i 

amb l'objectiu de consolidar-se com a grup estable. Els 

quatre músics que l'integren formen part de diferents 

orquestres com l'Orquestra Simfònica de Barcelona i 

Nacional de Catalunya (OBC), l'Orquestra de Cambra 

Terrassa 48 (OCT48), l'Orquestra de la Schubertíada, 

l'Orquestra de Cambra del Penedès (OCP) i l'Orquestra 

Camera Musicae (OCM). També són col·laboradors 

habituals de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu i del 

grup instrumental Barcelona 216.  

Tot i ser un grup amb poc recorregut concertístic, ja ha 

rebut l'èxit de la crítica musical allà on ha actuat en 

diferents ocasions pel tipus de so i cohesió entre els 

músics. El tipus de repertori es basa en obres originals 

per a quartet de violoncels, així com en arranjaments 

fets per a la formació. El nom del grup ret homenatge al 

pianista i compositor català Juli Sandaran. 

 

 

PROGRAMA:  

Un passeig musical a l’entorn del violoncel 

 

Enric Morera    Melangia 

(1865-1942) 

 

Johann Sebastian Bach   Chaconna 

(1685-1750) 

 

Juli Sandaran    Suite 

(1914-1995) 

 

Jordi Cervelló    Un cant a Pau Casals 

(1935-) 

 

Gioachino Rossini   Obertura del Barber de  

(1792-1868)   Sevilla 

 

Astor Piazzola    Libertango 

(1921-1992) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ho organitzen:                 Hi col·laboren:                                                     Ho subvencionen:   

 

José Mor 

Nascut a Godella (València) lʼany 1976, va començar 

els seus estudis musicals al Conservatori Superior 

Joaquín Rodrigo de València. Més tard, va ampliar la 

seva formació amb Lluís Claret a Barcelona, i amb 

Charles Tunnell a Londres. Guardonat amb primers 

premis en els concursos Germans Claret, Montserrat 

Alavedra, Joves Intèrprets Ciutat de Xàtiva, Paper de 

Música de Capellades, Concurs Permanent de Joves 

Intèrprets de Joventuts Musicals dʼEspanya. 

Actualment, és violoncel solista de l’OBC. 

 

Marc Galobardes 

Deixeble de Laurentiu Sbarcea, cellista del quartet 

Orpheus, i molt influenciat per Charles-André Linale, 

primer violí del citat quartet, que va ser el seu mestre 

de música de cambra. 

Ha col·laborat en orquestres com la Düsseldorfer 

Symfonikern, l’Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, 

l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu o l´Ensemble de 

l’Orquestra de Cadaqués. Actualment és col·laborador 

habitual de l’OBC. 

Com a membre de l’ensemble de música 

contemporània Barcelona 216 ha actuat de solista a la 

sala de cambra de l’Auditori de Barcelona, interpretant 

Snow in june, del compositor xinès Tan Dun. Amb l’obra 

per a violoncel sol i electrònica L’Aube Assaille, del 

compositor català Hèctor Parra, ha actuat a l’Auditori 

de Barcelona, a l’Auditori de Saragossa i a la sala de 

l’IVAM de València. 

Ha participat també en festivals diversos: Guanajuato 

(Mèxic), Primavera Sound (Barcelona), El Grec 

(Barcelona). I ha actuat en ciutats i sales com El Caire 

(Egipte), Schoenberg Zaal (Viena), Ràdio Flamenca 

(Brussel·les), Conservatori Chopin (Varsòvia). 

 

Jordi Claret Alegre 

Nascut a Barcelona l'any 1983, va obtenir la 

llicenciatura superior de violoncel amb menció d'honor 

a l’Escola Superior de Música de Catalunya el 2008 amb 

el professor Michel Poulet. Al mateix temps va estudiar 

amb el violoncel·lista Lluís Claret. 

Acompanyant les diferents orquestres amb les quals ha 

col·laborat ha actuat en auditoris d'Europa, Japó, EUA i 

Argentina. Ha actuat també al Carnegie Hall de Nova York 

en homenatge al reconegut J. Antonio Abreu. 

Com a solista ha actuat amb la Jove Orquestra d'Andorra 

(JONCA), l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), 

l'Orquestra di San Remo, l'Orquestra de la Universidat 

Rovira i Virgili, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) 

i l'Orquestra Camera Musicae (OCM). També ha fet un 

recital amb piano a la sala Bozar de Brussel·les. 

En altres camps musicals ha actuat amb el reconegut 

guitarrista flamenc Chicuelo, realitzant una gira de 

concerts al Japó el 2011 i el 2012. 

És violoncel solista de l'OCT48 i de l'Orquestra de Cambra 

del Penedès, pertany a la Camerata de la Schubertíada i és 

col·laborador habitual de l'ONCA, de l'OBC, de l'OCM i de 

la Camerata XXI. Ha col·laborat amb el grup instrumental 

Barcelona 216, l’ORCAM i l'OSV. 

 

Daniel Claret 

Nascut a Barcelona lʼany 1987, fill de pares 

violoncel·listes. Els seus principals professors han sigut 

Lluís Claret, Peter Thiemann i Julius Berger. Ha rebut 

masterclasses de mestres com Bernard Greenhouse, 

Radu Aldulescu o Tsuyoshi Tsutsumi, entre altres. El 

2010 va ser finalista en el Concurs Permanent de 

Joventuts Musicals dʼEspanya. 

Ha actuat en diverses ocasions com a solista amb 

lʼOrquestra Simfònica del s. XXI i amb lʼONCA sota la 

batuta de directors com Jordi Mora, Marzio Conti o 

Rubén Gimeno. 

Actualment col·labora amb orquestres com l'ONCA, 

Barcelona 216, Camera Musicae, l'OSV i la Camerata de 

la Schubertíada. Pel que fa la música de cambra, forma 

part del grup Solistes de la JONCA. És membre fundador 

del Trio Attenelle, amb qui recentment ha interpretat el 

concert Triple de Beethoven.Tant en solitari com amb el 

pianista Àlex Ramírez ha realitzat recitals a Catalunya, 

França i Luxemburg. Juntament amb els seus pares, 

Anna Mora i Lluís Claret, forma un trio de violoncels 

amb el qual ha actuat a lʼEstat espanyol, França, Itàlia i 

el Japó. 

Amb l’ajut de  


