
“  Masterconcert”  

PROJECTE
El Quartet  Mèlt  presenta el  projecte  “Masterconcert”,  una proposta que comprèn obres corals  de 
diferents  estils  i  èpoques,  desde  la  música  profana  del  Renaixement  fins  a  temes  moderns, 
ordenadesde forma cronològica.  Tot  plegaten  un  concert  didàctic  i  divulgatiu,  ja  queels  mateixos 
membres del quartet s'encarreguen de presentar la majoria d'obres que interpretaran per tal de fer-les 
més entenedores i accessibles. 
La música coral ha canviat al llarg del temps i en els diferents territoris, de manera que ha donat lloc  
aestils molt contrastats. A la primera part, el Quartet Mèltofereixun recorregut pels diferents estils que 
han marcat la història de la música “clàssica”, quees divideixen enla música anomenada profana, de 
caire  popular  i  amb tocs d’humor,  i  la  música sacra,  vinculada a l’Església.  La segona part,  ben 
contrastada, s’obre amb l’obra que dóna nom al concert, Masterpiece, on es manifesten tots els estils 
de la música clàssica fins al s. XX, tot plegat en una única obra, carregada d’humor. Al llarg de la  
segona part el Quartet Mèlt mostra també un conjunt d’obres de diferents estils d’arreu del món.

PROGRAMA
1ª PART
TourdionAnònim francès s. XVI
Chi la gallardaBaldassare Donati
O magnum mysteriumT.L. de Victoria
Komm Süsser TodJ.S. Bach
6 NotturniW.A. MOZART
1. Due pupile amabili

2. Se lontan, ben mio, tu sei

5. Luci care, luci belle
Ave VerumC. SAINT-SAËNS
Green BroomBenjamin Britten
O Sacrum conviviumL. MOLFINO
DURADA: 30 minuts
2ª PART
MasterpieceP. DRAYTON
1. Bach



2. Haendel

3. Mozart

4. Beethoven

5. Mendelssohn

6. Straus

7. Debussy

Baixant de la font del gatTradicional Catalana
A tu ladoJ. BUSTO
El último caféH.STAMPONI
Sattin dollEspiritual negra
DURADA: 30minuts aprox.
DURADA TOTAL: 1h. 15' amb una mitja part

CURRÍCULUM
El QUARTET MÈLT és un grup vocal jove creat el 2012 i format per quatre cantants procedents de 
diferents indrets de Catalunya. Amb molta il·lusió emprenen un projecte conjunt amb l’objectiu de 
gaudir de la música i transmetre-la a tota la gent que els escolta.
Treballen un repertori  molt  ampli  i  variat,  que abasta des d’obres de música antiga fins a temes  
moderns. Ja des dels seus inicis han apostat per una tendència didàctica en cada una de les seves 
actuacions, sempre adequant-la al públic per al qui actuen. 
El quartet ha ofert concerts,tant propis com compartits amb diverses formacions  musicals,com ara el 
Cor de cambra Anton Bruckner,  el Cor Da Capo de Tarragona o el Cor Diaula de Barcelona. Ha  
participat en el festival nits d'estiu de Talamanca ,en la inaguració del festival de música de la Vall de  
Camprodón i en el Urban Youth Choir Festival d'Örebro a Suècia. En la seva vessant solidària ha fet  
un concert per Mans Unides a Cambrils.
Properament té programat cloure el cicle de música clàssica Núria Delclòs a Tarragona.

INTEGRANTS
MAGALÍ SESÉ, soprano (Barcelona 1991). 
Obté el títol de Grau Mitjà de flauta travessera l’any 2010 al Conservatori de Sabadell, juntament amb 
el premi d’honor en finalitzar els estudis. Després d'això, comença de nou el Grau Mitjà, en aquest 
mateix conservatori, però en l’especialitat de cant, amb la professora Elisenda Cabero i obté també el  
premi d’honor al segon curs. A més, ha ampliat els estudis de cant realitzat una masterclass amb Jordi 
Domènech. Ha cantat en diferents formacions corals com el Cor de noies Aura o petits grups corals 
escènics al Gran Teatre del Liceu a les òperes La bohème de Puccini i l’Enfant et les sortilèges de 
Maurice Ravel. Actualment canta al Cor de Cambra Anton Bruckner i al Quartet Mèlt. Ha participat en 
diferents projectes corals, com Fònics 2013, el Cor Jove Nacional de Catalunya del mateix any i el cor 
O Vos Omnes de Tarragona. Ha fet de solista col•laborant amb el Cor DaCapo, també de Tarragona i  
en el projecte C.H.O.I.R que se celebra cada any a Ochsenhausen, Alemanya. Actualment treballa 
fent d’actriu dinamitzadora, cantant, flautista i percussionista a Sessions Musicals S.L. i estudia cant  
modern al Conservatori del Liceu.

ARIADNA OLIVÉ, contralt (Barcelona 1989). 
Inicia els estudis musicals a l'Escola Municipal de Música Can Ponsic (Sarrià). Posteriorment es forma 
a l'Escola de Música de Barcelona, amb Maria Lluïsa Reñaga, Albert Attenelle (piano) i Ashan Pillai  
(viola). En cant, s'ha format amb Carina Mora, Anaïs Oliveras i Mireia Mora, professora de Tècnica 
Alexander  a  l'ESMUC,  amb  qui  ha  realitzat  nombroses  col•lectives  tot  vinculant  aquesta  tècnica 
corporal amb la música. Ha rebut masterclasses de Jordi Mora, i David Mason. Ha cantat en el cor de 
l’Escola Municipal de Música Cal Ponsic, el cor infantil l’Esquellerinc i el cor Albada de de l’Agrupació 
Madrigal, el Cor Jove de l’Orfeó Català i el cor ARSinNOVA. També va ser present en el projecte del  
grup vocal Nou d’Octet i ha participat en produccions del Cor Madrigal, Ensamble Ovos Omnes i la  
formació Fònics 2.0. Actualment és membre del Cor de Cambra Anton Bruckner de Barcelona i del 
Quartet Mèlt. Combina la música amb els estudis superiors de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals a l'ESCRBCC de Barcelona.

ELOI FORT, tenor (Tarragona 1991). 
S’inicia enla música a l’Escola de Música Municipal de Tarragona,on comença tocant el piano. Amb 12 



anys entra al Conservatori de Música de Tarragona i allí hi desenvolupa el grau mitjà enl’especialitat  
de piano,tot combinant-lo amb el  cant  com a instrument complementari  amb la professora Mercè 
Obiols. El 2009 obté el títol de grau professional com a pianista. Ha cantat al cor del Conservatori de  
Tarragona,  al  cor  Mixt  de  Vilaseca,  a  l’Ensemble  vocal  O  Vos  Omnes,ha  estat  seleccionat  per 
participar  en la producció de Fònics 2013 ial  Cor Jove Nacional  de Catalunyaon també ha estat  
solista.També ha participat en el taller estival internacional de cant coral CHOIR.Actualment canta  
alCor  DaCapo  de  Tarragona,  ialquartet  Mèlt.  Combina  la  seva  carrera  musical  amb  els  estudis 
superiors d’arquitectura a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona.

ORIOL QUINTANA, baríton (Esplugues 1991). 
Comença els estudis musicals a l’escola Cisell Estudi de Sabadell. Més tard entra al Conservatori  
Municipal  de  Sabadell,  on  cursa  tot  el  Grau  Mitjà  de  Piano  amb la  professora  Glòria  Peig  i  on 
actualment  estudia  el  Grau  Mitjà  de  Cant  amb  la  professora  Elisenda  Cabero,  formació  que 
compagina amb els estudis universitaris. També ha rebut masterclasses de Lambert Climent i Jordi  
Domènech, i ha obtingut el diploma d’honor de Cant al final del segon curs. A més de ser membre del 
Quartet Mèlt, canta a l’Agrupació Coral de Sant Fruitós de Bages, a la Coral Ressò de Sabadell i a  
PAX Cor de cambra. També ha participat en produccions del cor 3catorze, del projecte Fònics, del  
taller  estival  internacional  de  cant  coral  CHOIR i  en el  cor  d’un  muntatge  de l’òpera  La  fille  du 
régiment; ha reforçat els cors Belles Arts i Lieder Càmera de Sabadell, i és membre del Cor Jove  
Nacional de Catalunya. També ha participat com a cantant solista en un musical amateur i en concerts 
de Festa Major.

CONCERTS
2O DESEMBRE 2012 –BARCELONA (conjuntament amb el cor de cambra Anton Bruckner)
22 DESEMBRE 2012 –TARRAGONA (conjuntament amb el cor DaCapo)
22 MARÇ 2013 –BARCELONA (conjuntament amb el cor Diaula)
24 MARÇ 2013 –ELS GUIAMETS
20 JULIOL 2013 –CONCERTS NITS D’ESTIU DE TALAMANCA
21 JULIOL 2013 –INAGURACIÓ FESTIVAL VALL DE CAMPRODON
16 AGOST 2013 –CONCERT SOLIDARI MANS UNIDES CAMBRILS
5,6,7,8 SETEMBRE 2013 –URBAN YOUTH CHOIR FESTIVAL ÖREBRO (SUÈCIA)
19 ABRIL 2014 –CONCERT CICLE NÚRIA DELCLÒS CLÀSSICA AL CAFÈ A TARRAGONA
2 MAIG 2014 –CONCERT INAGURAL FESTIVAL CANTAGIOVANI A SALERNO (ITÀLIA)
1 JUNY 2014 –CONCERT SETMANA CANT CORAL L’HOSPITALET


