
including a new concerto for string quartet and orchestra by Francisco Coll, 
premiered with the Orquesta Nacional de España.
In recognition of its unique contributions to cultural life within Catalunya and 
throughout Spain, Cuarteto Casals has been acknowledged as cultural ambassadors 
by the Generalitat of Catalunya and the Institut Ramon Llull, as well as the 
Ministerio de Cultura. Past awards include the Premio Nacional de Música, the 
Premi Nacional de Cultura de Catalunya, and the Premi Ciutat Barcelona. The 
quartet performs yearly on the extraordinary collection of decorated Stradivarius 
instruments in the Royal Palace in Madrid, where it will be quartet in residence 
through 2020.
In addition to giving much sought-after masterclasses, Cuarteto Casals is quartet 
in residence at the Catalunya College of Music in Barcelona, where all four 
members reside.

program notları

Ludwig van Beethoven
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 1, Fa Majör, Op. 18 No. 1

– Allegro con brio 
– Adagio affettuoso ed appasionato 
– Scherzo. Allegro molto 
– Allegro

Fa Majör Dörtlü, opus 18 grubunda bestelenme sırasına göre ikinci olmasına karşın, 
özellikle geçirdiği kapsamlı düzeltmelerden sonra pek çok yönden bu grubun en 
güçlü yapıtı haline gelmesi sebebiyle, baskıda birinci sıraya alınmıştır. Beethoven ilk 
halini gönderdiği arkadaşı Carl Amenda’ya iki yıl sonra, “Sana gönderdiğim dörtlüyü 
kimseye gösterme; adamakıllı değiştirdim, çünkü artık layıkıyla dörtlü yazmayı 
biliyorum.” diye yazmıştır. Sonuçta ortaya, bestecinin sadece yapısal inceliklerdeki 
ustalığını değil, dörtlü dokusunu kavrayışındaki yeniliği de sergileyen, hatırı sayılır 
güçte bir yapıt çıkmıştır.
1. Bölüm, Beethoven’ın erken dönemindeki en özlü ve kuvvetli ifadelerden birine 
sahiptir ve taslaklara bakılırsa, Beethoven girişteki açıklık ve sadeliğe ulaşmak için 
özel olarak uğraşmıştır. İlk figürün üslup kesinliği, daha sonra dikkat çekici ölçekte 
geliştirilebilmesi için alan yaratır. İlk temadaki küçük grupetto figürün üzerine yeni bir 
kontrpuan gelir ve ardından müzik dominanta giderken ikinci grup, hafif senkoplarla 
genişler. Beethoven düzeltmelerinde geliştirimin modülasyon yelpazesini büyük 
oranda değiştirmiş ve partilerin yürüyüşünü mükemmelleştirmiştir; opus 18 dörtlüler 
arasında çalgılar arasında en fazla demokrasiye sahip olan bu yapıttır.
Beethoven, Amenda’ya, yavaş 2. Bölümü bestelerken aklında Romeo ve Juliet 
olduğunu belirtmiştir: Bu tutkulu, re minör bölümde derin bir trajedi hissi ifade 
bulur. Beethoven’ın, yapıtın ilk halindeki coşkulu performans işaretlerinin çoğunu 
kaldırmasıyla daha zarif bir tını ortaya çıkmış ve ani nüans değişimi, ana ezginin 
dönüşünü daha dramatik hale getirmiştir. Ayrıca kodada, birinci kemandaki 
koloratür süslemeler de dramatikliği pekiştirir.
Sonraki bölüm Scherzo, alışılageldiği gibi bir enerji patlaması olmaktan çok uzaktır; 
neredeyse yatıştırıcı olduğu söylenebilir. Beethoven’ın şiddetli scherzo’larına alışkın 
olan dinleyiciler, bu bölümün sakin doğasına hazırlıksız yakalanırlar; ancak esprili 
öğeler de yok değildir. Trio bölmesinin açılışındaki ritmin dört ölçülük cümle 
uzunluğu, aniden re bemole saparak müziği minör tonaliteye taşıyan birinci 
kemanın türbülanslı gamlarını destekler.
Beethoven, düzeltmelerinde Finale’nin temposunu Allegretto’dan Allegro’ya 
değiştirmiştir. Canlı açılış ezgisi, keskin ikinci temayla tezat oluşturur. İlk kez, 
viyolonseldeki legato salınımlar üzerinde duyulan bu ikinci tema, kemanlar arasında 
benzetimli olarak paylaşılır ve geliştirimde, füg stilinde, kontrpuan kurallarına 
uygun bestelenmiş bir pasaj olur. Bu pasaj ile daha sonra ilk temayla birleşecek olan 
yumuşak bir bölme birbirini izler. (Süre 28’)

Kraliyet Sarayı’nın yerleşik topluluğu olacak Cuarteto Casals, her yıl sarayın 
olağanüstü Stradivarius koleksiyonundan çalgılarla konser veriyor.
Düzenlediği ustalık sınıfları büyük ilgi gören topluluk, tüm üyelerinin yaşadığı 
Barselona’daki Katalonya Müzik Üniversitesi’nin yerleşik dörtlüsü.

 ▪ Founded in 1997 at the Escuela Reina Sofía in Madrid, the Cuarteto Casals 
celebrated its 20th anniversary season with an especially ambitious, multi-year 
project: a six-concert series of the complete Beethoven quartets, accompanied by six 
commissioned works from composers of its own generation, performed in cities 
throughout Europe, Asia, and Latin America including London, Vienna, Berlin, and 
Tokyo. Highlights of coming seasons include cycles of the complete late Mozart 
quartets as well as projects focusing on Hungarian composers Bartók, Ligeti, and 
Kurtág.
Since winning first prizes at the London and Brahms-Hamburg competitions, 
Cuarteto Casals has been a returning guest at the world’s most prestigious concert 
halls including Carnegie Hall, Cologne Philharmonie, Cité de la Musique Paris, 
Schubertiade in Schwarzenberg, and Concertgebouw Amsterdam, among many 
others around the world.
The quartet has compiled a substantial discography with the Harmonia Mundi 
label, to date including 12 CDs, with repertoire ranging from the lesser-known 
Spanish composers Arriaga and Toldrá to Viennese classics Mozart, Haydn, 
Schubert, and Brahms, through 20th century greats Debussy, Ravel, and 
Zemlinsky, as well as a live Blu-Ray recording of the complete Schubert quartets 
for Neu Records. In 2018, the first of a three-volume recording of the Beethoven 
quartets was released on the Harmonia Mundi label to great critical acclaim; the 
second box-set will be released in 2019 and the final group in 2020, to coincide 
with the 250th anniversary of the composer’s birth.
A prize from the prestigious Burletti-Buitoni Trust in London enabled the quartet 
to begin a collection of matching Baroque and Classical period bows which it 
uses for works from Purcell through Schubert, refining its ability to distinguish 
between diverse musical styles. In addition, the quartet has been profoundly 
influenced by its work with living composers, especially György Kurtág, and has 
given the world premiere of quartets written by leading Spanish composers, 
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Ludwig van Beethoven
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 1, Fa Majör, Op. 18 No. 1
String Quartet No. 1 in F Major, Op. 18 No. 1

 – Allegro con brio 
 – Adagio affettuoso ed appasionato 
 – Scherzo. Allegro molto 
 – Allegro
 süre duration: 28’

Giovanni Sollima*
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, B 267
String Quartet, B 267
 süre duration: 8’

Ara Interval

Dmitri Shostakovich
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 8, Do minör, Op. 110
String Quartet No. 8 in C minor, Op. 110

 – Largo 
 – Allegro molto 
 – Allegretto 
 – Largo 
 – Largo
 süre duration: 20’

Ara dahil 80’ sürer. Lasts 80’ with interval. 
Alkış için eserlerin sonunu beklemenizi rica ederiz. 
We kindly request you not to applaud in between movements.
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CUartEto CaSalS

 ▪ Madrid’deki Reina Sofía Müzik Okulu’nda 1997’de kurulan Cuarteto Casals, 20. 
yıldönümünü birkaç yıla yayılan iddialı bir projeyle kutladı: Londra, Viyana, Berlin ve 
Tokyo’yu da içeren Avrupa, Asya ve Latin Amerika turnelerinde gerçekleştirdiği altı 
konserlik serilerde Beethoven’ın tüm yaylı çalgılar dörtlüleri ile altı çağdaş besteciye 
verilen yapıt siparişlerini seslendirdi. Topluluğun gelecek sezonlardaki programında 
ise Mozart’ın tüm geç dönem dörtlülerini seslendireceği seriler ve Macar besteciler 
Bartók, Ligeti ve Kurtág’a odaklanan projeler göze çarpıyor.
Cuarteto Casals, Londra ve Brahms-Hamburg yarışmalarında birincilik ödüllerini 
kazandığından bu yana Carnegie Hall, Köln Filarmoni, Paris Cité de la Musique, 
Schwarzenberg Schubertiade ve Amsterdam Concertgebouw dahil, dünyanın en 
saygın konser salonlarına konuk oluyor.
Topluluk, Harmonia Mundi etiketi altında, az bilinen İspanyol besteciler Arriga ve 
Toldrá’dan Mozart, Haydn, Schubert ve Brahms’a ve büyük 20. yüzyıl bestecileri 
Debussy, Ravel ve Zemlinsky’ye uzanan geniş bir repertuvarı içeren 12 CD’lik 
dikkat çekici bir diskografi oluşturdu. Ayrıca Neu Records firması tarafından 
tüm Schubert dörtlülerinin canlı kaydı Blu-Ray olarak piyasaya sunuldu. Üç kutu 
setten oluşan Beethoven dörtlülerin ilk seti 2018 yılında Harmonia Mundi etiketi 
altında yayınlandı ve büyük övgüyle karşılandı. İkinci set 2019 yılında, son kutu ise 
bestecinin doğumunun 250. yılı olan 2020’de yayınlanacak.
Londra’daki saygın Burletti-Buitoni Vakfı’ndan aldığı ödül, Cuarteto Casals’ın 
birbirleriyle eşleşen barok ve klasik dönem yayları koleksiyonu oluşturmasına 
imkân sağladı. Topluluk bu yaylarla, Purcell’dan Schubert’e kadar farklı yapıtlarda, 
müzik tarzlarını farklı yorumlama kabiliyetlerini geliştirdi. Topluluk ayrıca, yaşayan 
bestecilerle, özellikle de György Kurtág ile yaptığı çalışmalardan son derece ilham 
alıyor ve önde gelen İspanyol besteciler tarafından yazılmış dörtlülerin dünya 
prömiyerlerini gerçekleştiriyor. Cuarteto Casals, Francisco Coll’un yaylı çalgılar 
dörtlüsü ve orkestra için yeni konçertosunu İspanya Ulusal Orkestrası ile seslendirdi.
Katalonya’da ve İspanya genelinde kültürel hayata benzersiz katkıları nedeniyle 
Katalonya Hükümeti ve Ramon Llull Enstitüsü’nün yanı sıra, Kültür Bakanlığı 
tarafından da kültür elçisi olarak ilan edilen topluluk Ulusal Müzik Ödülü, Katalonya 
Ulusal Kültür Ödülü ve Barselona Şehri Ödülü sahibi. 2020 yılı boyunca Madrid 
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Giovanni Sollima
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, B 267

Beethoven’dan ilham alan bir yapıt yazma fi krine her zaman olumlu yaklaşırım. 
Beethoven’ın tamamlamadığı veya yapıtlarında kullanmadığı müzik parçacıklarının 
izini sürmek benim için altın aramak gibi. Çocukluğumdan bu yana Biamonti 
Kataloğu’ndan toparlayıp biriktirdiğim notlarımı yanımda taşırım: Parçacıklar, 
moleküller, yoğun ve çarpıcı kısımlar… Bunlara benim müdahalem popüler bir 
şarkıyı geliştirmek veya düzenlemekten çok da farklı değil aslında. Yine de zaman 
zaman başka yaklaşımlar deniyorum ve fi kri, adeta bir yerleştirmenin içinde 
yüzermişçesine serbest bırakıyorum veya estetikten, çağdan ve mekândan bağımsız 
kapalı bir kutunun içerisinde geliştiriyorum.
B 267, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nde tekrar armonize edilmiş ve kısmen geliştirilmiş 
bloklar ve ritmik kalıplar üzerine doğaçlama anlar birbirlerini takip ediyor. (Süre 8’)

— gıoVannı Sollıma

Dmitri Şostakoviç
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 8, Do minör, Op. 110

– Largo
– Allegro molto
– Allegretto
– Largo
– Largo

Şostakoviç hem form hem de kapsam bakımından diğer dörtlülerinden daha 
karmaşık olan 8. Dörtlü’sünü 1960 Temmuz’unda Dresden’de 5 Gün ve 5 Gece fi lmi 
üzerinde çalışırken, 11. ve 12. senfonileri arasında üç günde bestelemiştir. Resmi 
açıklamaya göre, “II. Dünya Savaşı’nın yıktığı Dresden kenti halkının anlattıkları 
besteciyi etkilemiş; geçmişin acısı ve öfkesi ruhunda tekrar canlanmış, hüzünlü 
ancak boyun eğmeyen bir ağıt olarak planladığı dörtlüyü faşizm kurbanlarına ithaf 
etmiştir.” Yapıt ilk kez Leningrad’da 2 Ekim 1960’ta Beethoven Dörtlüsü tarafından 
seslendirildi.
Aralıksız çalınan beş bölümden oluşan dörtlüde, isminin DSCH harfl erinin 
Almancadaki müzik karşılıkları olan d=re, s (es)=mi bemol, c=do ve h=si 
notalarından oluşan temayı çeşitli değişimlerle bütün bölümlerde işlediği 
gibi, diğer bestelerinden aldığı temaları da bu yapıtında değerlendirmiştir. Bu 
tema ayrıca bestecinin önemli yapıtlarında bir imza gibi kullanılmış; böylece 
Şostakoviç’in trajik bir otobiyografi si haline gelmiştir. Şostakoviç 19 Temmuz 1960 
günü, yaşam boyu arkadaşı olan, edebiyat eleştirmeni ve Leningrad Üniversitesi 
profesörü Isaak Glikman’a şu satırları yazar: “Bu, birinin ben öldüğüm zaman 
anıma ithaf edeceği bir dörtlü oldu. Yani bunu ben kendime ithaf ettim. Başlığına 
‘Bu dörtlü müellifi ne ithaftır’ yazılabilir. Ana tema D, Es, C, H monogramımdan 
(ismimin başharfl erinden) oluşuyor. Dörtlüde yapıtlarımdan ve Esaret Altında 
Öldü adlı devrimci şarkıdan yararlanılıyor. Benim temalarım 1. Senfoni, 8. Senfoni, 
Piyanolu Üçlü, 1. Viyolonsel Konçertosu ve Lady Macbeth’den alındı. Wagner’in 
Götterdämmerung (Tanrıların Grubu) operasından matem marşı ve Çaykovski’nin 
6. Senfoni’sine gönderme var. Ve az daha unutuyordum, 10. Senfoni’mden de 
bir tema var. Yani oldukça karışık bir şey! Dörtlünün bu psödo-trajedisi (trajedi 
taslağı, sahte trajedi) öyle etkili oldu ki, bestelerken gözyaşlarım bereketli aktı. 
Eve döndükten sonra ikinci kez çalmayı denedim, yine gözyaşı döktüm. Bu kez 
psödo-trajedi yüzünden değil, formun harikulade bütünlüğündeki kendi mucizem 
nedeniyle oldu... Saksonya İsviçre’sinde iken tüm yaşadıklarım işte böyle...”
Şostakoviç’in Dresden’den döndükten sonra dörtlüsünü piyano ile özel olarak 
dinlettiği, müzikolog ve folklor uzmanı Lev Lebedinski bu olayı, A Life Remembered 
adlı başarılı yapıtı yazan Elizabeth Wilson’a şöyle anlatmış: “O günlerde yazılan 
8. Dörtlü’nün üzerine, onun partiye ilk başvuruşundaki başarısızlığın gölgesi 

düşmüştü. Dörtlü bestecinin monogramı DSCH ile başlar, bunu diğer yapıtlarından 
alıntılar izler ve halk ağıtı Esaret Altında Öldü ile sona erer. Besteci Dörtlü’yü faşizm 
kurbanlarına ithaf etme başlığı altında, kendisini de faşist rejimin kurbanı sayma 
düşüncesini gizlemeyi uygun görmüştür. Gerçekte daha önce yazdığı her şeyin 
bir özetini planlamıştı: Bu, onun yaşama vedasıydı. Partiye kaydolmayı fi ziksel bir 
ölümle aynı tutuyordu. Dörtlü’yü tamamladığı Dresden’den döndüğü gün bir sürü 
uyku ilacı satın almıştı. Bana piyanoda Dörtlü’yü çaldı ve gözyaşları içinde, bunun 
son yapıtı olduğunu söyledi. Bununla intihar etmeye karar verdiğini ima etmek 
istiyordu. Belki de şuur altında, onu kurtarabileceğimi umuyordu. Uyku haplarını 
ceketinin cebinden almayı başararak oğlu Maksim’e verdim ve ona Dörtlü’nün 
gerçek anlamını açıkladım; bir daha asla babasını gözden kaçırmamasını rica ettim. 
Ondan sonraki günleri de mümkün olduğu kadar Şostakoviç ile geçirmeye dikkat 
ettim, ta ki intihar tehlikesi geçene kadar...”
1. Bölüm do minör tondaki Largo, viyolonselin ön plana geçerek duyurduğu DSCH 
temasının ağır ve hüzünlü fugatosuyla başlar. Rondo formundaki bölümde bu 
temadan sonra 1. Senfoni’sinin giriş teması belirir. Daha sonraki hüzünlü ezgi 
5. Senfoni’yi anımsatır.
2. Bölüm, sol diyez minör tonda oldukça çabuk (Allegro molto) tempoda savaşı, 
yıkımı ve insanlık dışı uygulamaları çok belirgin ve nefes kesici bir biçimde 
duyurur. Birinci bölümdeki karşıt temalar, bu bölümün birdenbire çıkan birinci 
motifi ne kaynak oluşturur. Bir kasırga havasında süren bölüme, arada bir viyola 
ve viyolonselin şiddetle yansıttığı DSCH teması karışır: Sanki acılı iniltiler yardım 
çağrısına dönüşmektedir. Bu bölümde de bestecinin opus 67 Piyanolu Üçlü’den 
Yahudi müziği benzeri alıntıları Avrupa’yı simgeler. Trio bölmesinde ise yine DSCH 
teması işlenir.
Kısa bir duraklamayla 3. Bölüme, sol minör tondaki Allegretto’ya geçilir. Rondo 
biçimindeki bölümde DSCH teması alaycı ama acı bir valsi oluşturur. İkinci tema 
ise enerjik biçimde valsin hareketlerinde sezilir. Üçüncü temanın valsle hiç ilgisi 
yoktur. Rondo’nun ilginç olan orta bölmesinde, 1959 yılında bestelenen Viyolonsel 
Konçertosu’nun ana temasını viyolonsel, kemanların eşliğinde fortissimo olarak 
duyurur. Daha sonra Rondo’nun tüm temaları işitilir.
Birinci kemanın solosunun kesildiği yerde 4. Bölüme geçilir: do diyez minör 
tonda, ağır (Largo) tempoda önce öfkeli ve protesto yüklü bir tema belirir. İkinci 
tema ise Esaret Altında Öldü adlı devrimci ağıttan kaynaklanır. Kolayca farkedilen 
ağıtı eleştirmenler anlamamış ve “Finalde Lenin’in favori şarkısı duyuruldu” diye 
yazmışlardı. Çünkü partiye kayıtlı Şostakoviç örnek bir besteci sayılıyordu artık... 
Viyolonselin sunduğu üçüncü tema, Lady Macbeth operasının (ya da Katerina 
İsmailova) dokunaklı ezgilerinden alınmıştır.
Viyolonsel, do minör tondaki 5. ve son bölüme (Largo) geçişi sağlar. Bu ağır fugatoda 
bölümün en belirgin teması DSCH ile ağır ve hüzünlü sona ulaşılır. (Süre 20’)

— irkin aktüZE
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Konser öncesinde cep telefonlarının (ve diğer elektronik cihazların) kapatılması 
veya sessiz duruma alınması önemle rica olunur. Konser sırasında fotoğraf çekilmesi, 
video ya da ses kaydı yapılması yasaktır.
Please turn off  your mobile phone (and other electronic devices) or turn it to silent mode, 
prior to the start of the performance. Taking photos and video or audio recordings are not 
permitted during the performance. 
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