
 

                                            CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA 

                                  Dimarts 10 de juliol de 2018 a les 20.00 hores 

                       Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                  

                                                                 Saló d’actes

                                                                    Barcelona 
“Dos quartets i un escrit pel mateix pianista del grup” 

 
CARAVAGGIO PIANO QUARTET 

 
FEDERICO PICCOTTI violí MATTEO MIZERA viola DANIEL MIZERA violoncel BERNAT CATALÀ piano 

 

                             Gustav Mahler, Antonin Dvorak i Bernat Català  

 
 
Gustav MAHLER (República Txeca, 1860 - Àustria, 1911)                                             Quartet en La Menor  
 
Antonin DVORAK (República Txeca, 1841 - 1904)                                      Quartet en MibM núm. 2 op. 87 
 
Bernat CATALÀ (Barcelona, 1993)                                                       Fantasia per a quartet amb piano 
 
 

El Caravaggio Piano Quartet es forma l’any 2017 per part de joves talents, cadascun amb qualitats diverses 
d’excel·lència adquirides i consolidades en formacions superiors a la Royal Academy of Music, la Guildhall School of 
Music (Londres), la Universitat  Mozarteum (Salzburg) i la Haute École de Musique de Ginebra. 
El quartet, format per Federico Piccotti (violí), Matteo Mizera (viola), Daniel Mizera (violoncel) i Bernat Català 
(piano), ha debutat a la prestigiosa sala barcelonina del “Jardí dels Tarongers” i en un enregistrament radiofònic 
emès per CatMúsica obtenint un gran èxit entre el públic i la crítica. 
L’agenda per al 2018 preveu nombrosos concerts en sales reconegudes i associacions musicals en el territori català. 
Els membres del grup han tingut l’honor de perfeccionar-se en l’art de la música de cambra amb grans mestres i 
conjunts de fama internacional com Belcea Quartet, Endellion Quartet, Heath Quartet, Trio di Parma, Alban Berg 
Quartet, Quartetto di Cremona, Carlo Fabiano, Roberto González, David Takeno, Rachel Roberts, Danusha 
Waskiewics, Carole Presland, Katia Apekisheva, Matthew Jones, Diana Ketler i Peter Bithel. 
www.racba.org                                                                                                                 www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                                          

     

 
 
 
 

 
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica 
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom  ..................................................................................................................  

 

Correu electrònic  ........................................................................................................................ 
 

http://www.racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

