Però Pau Casals no va oblidar mai les seves arrels
i, fins al 1939, va passar els estius a Sant Salvador.
I més encara, ja que en els anys de més fama va
deixar de banda les seves gires per establir-se a
Barcelona i dotar la ciutat d’una orquestra estable
- una orquestra que no tingués res a envejar de les
millors orquestres del món.

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Amb els actes d’enguany volem recordar aquesta
doble faceta de Pau Casals, com a ciutadà del món
i, alhora, fidel a les seves arrels i compromès amb
el seu país. Per això, una de les conferències es
basarà en la visita de l’Orquestra Pau Casals al
Vendrell l’any 1927. Hi actuarà també l’Orquestra
de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, i
alguns dels seus professors, tot interpretant una
selecció de les peces que es van sentir en aquell
concert.
Una altra novetat és la reivindicació del
Dia Internacional de la Pau per part de
l’Associació, amb un acte en què poesia i música
s’agermanaran i que donarà el tret d’inici de les
activitats del Mes Pau Casals. Aquest acte inclourà
també la concessió de la primera “Beca Associació
Musical Pau Casals,” que es proposa de promoure
l’excel·lència en l’estudi del violoncel per part dels
més joves a la nostra ciutat i comarca.
Jordi Guitart Olivé
President de l’Associació Musical
Pau Casals del Vendrell

temporada
La imatge de la portada és un fragment de l’obra “els elegits”
de Ramon Llovet (1917 - 1987)
Més informació: www.associaciopaucasalselvendrell.cat
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Pau Casals va ser-ne un precursor. Va ser dels
homes del seu temps que més va viatjar i que va
tenir més coneixences als països a on anava. Durant
quaranta anys va recórrer els cinc continents i va
actuar a les ciutats més importants. Algun any va
arribar a fer més de dos-cents cinquanta concerts
actuant tant en ciutats de l’Àfrica com dirigint
orquestres al Japó. Encara als seus noranta-dos
anys el demanaven per actuar a l’Índia, a la Xina,
al Canadà o a Austràlia. Naturalment, va tenir
deixebles, amics i admiradors per tot el món.

ORGANITZA:

EL VENDRELL VIU PAU CASALS

Oscar Wilde va fer famosa la frase “La meva llar
és el món”. Aquesta frase la podria pronunciar
ara molta gent que viu lluny d’on va néixer i que es
desplaça amb gran facilitat pel planeta.

programa
Dijous 21 de setembre, a les 18 h
Acte inaugural: Música i poesia

Dimecres 4 d’octubre, a les 19 h
Pau i Victòria
Conferència i concert a càrrec d’Helena Mora,
presidenta de la Fundació Victoria de los Ángeles,
Mireia Tarragó, soprano, i Marina Pelfort, piano.
Tema: Relació artística que varen establir Victoria de
los Ángeles i Pau Casals.
Lloc: Auditori del Tívoli.

Diumenge 8 d’octubre, a les 19 h
El doble concert de l’ Orquestra Pau Casals
al Vendrell, l’any 1927
Conferència i concert a càrrec d’Àngels Santacana,
historiadora i coordinadora dels museus del Vendrell,
i els professors: Esther Buendia, Anna Urpí, Eva Sedó
i Francesc Serra.
Amb la participació de l’Orquestra de l’EMMPAC sota
la direcció de Raúl Lacilla Crespo.
Lloc: Auditori del Tívoli.

Conferència a càrrec d’Ignasi Riera,
historiador i exdiputat.
Lloc: Sala polivalent de l’Auditori del Tívoli.

Dijous 19 d’octubre, a les 19:30 h
Concert dels alumnes de l’Escola Músics.
Lloc: Biblioteca Terra Baixa, sala polivalent.
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Lliurament de la Beca de l’Associació Musical
Pau Casals.
Acte de música i poesia coincidint amb el
DIA INTERNACIONAL DE LA PAU.
Lectura de poemes a càrrec de Joan Gibert.
Poetessa convidada: Nati Soler Alcaide.
Amb la participació del duo de violoncels:
Anna Mañé i Elena Jurado.
Lloc: Museu Apel·les Fenosa.

Divendres 20 d’octubre, a les 20 h
Commemoració del 140 è aniversari del
naixement de Benvingut Socias

Conferència “Vivències i anècdotes de Benvingut
Socias”, a càrrec de Maria Ramon.
Concert comentat de peces de Benvingut
Socias, a càrrec de Jordi Joan Pascual, piano i
comentaris de David Puertas.
Organitza: Amics de l’Orgue del Vendrell.
Lloc: Sala Agustí Cohí Grau de l’Auditori del Tívoli.

Dissabte 21 d’octubre, a les 20 h
Cosint cançons

Concert a càrrec del Cor de Veus Blanques de
l’EMMPAC. Montserrat Meneses, direcció;
Rosa Bertran, piano;
Clara del Ruste, direcció escènica.
Lloc: Auditori del Tívoli.

Dissabte 21 i diumenge 22 d’octubre
Jornada de Portes obertes
Museu Pau Casals.
Casa nadiua de Pau Casals.

Diumenge 22 d’octubre, a les 11h

Ofrena Floral a la tomba de Pau Casals per part
de les entitats del Vendrell.
Parlaments i actuació d’Anna Mañé i Elena
Jurado. Dúo de violoncels.
Actuació dels Nens del Vendrell.
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Diumenge 15 d’octubre, a les 17:30 h
Concurs de colles sardanistes
Mes Pau Casals - La Fira
Organitza: Dansaires del Penedès.
Lloc: Plaça del Mercat.
Dimecres 18 d’octubre, a les 19 h
Robert Gerhard i Pau Casals

A les 19 h
Concert commemoratiu 44 è aniversari de la
mort de Pau Casals
Concert a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà
(octet de corda).
Lloc: Auditori del Tívoli.
Preu: 15 euros/ gratuït per als socis de l’AMPC.

Dilluns 23 d’octubre, a les18 h

Hora del conte amb “Pau Casals, l’amic dels ocells”
a càrrec de Mar Morelló
(per a nens i nenes a partir de 5 anys).
Lloc: Biblioteca Terra Baixa.

Dimarts 24 d’octubre, a les 18 h
Música als museus a càrrec dels alumnes de l’Emmpac.
Dijous 26 d’octubre, a les 20 h

Audició d’orgue
Per part dels alumnes d’orgue del Conservatori
Professional de la Diputació de Tarragona i de
l’Escola de Música Pau Casals del Vendrell.
Professors: Jordi Vergés i Jonatan Carbó.
Lloc: església parroquial del Vendrell.

Dissabte 28 d’octubre

Trobada de violoncels.
Organitza: Escola Municipal de Música Pau Casals.

Diumenge 29 d’octubre, a les 12 h
Acte de cloenda del mes Pau Casals.
Les sardanes de Pau Casals
Concert a càrrec de la Cobla de Cambra de
Catalunya i Jordi Camell, piano.
Organitza: Auditori Pau Casals.
Lloc: Auditori Pau Casals.
Preu: 6 euros /4 euros per als socis de l’AMPC.
BIBLIOTECA TERRA BAIXA
La Biblioteca Pública Terra Baixa continua el projecte
que va començar l’any passat: una col·lecció de punts
de llibre que es presentaran, anualment, durant el mes
Pau Casals. El seu disseny inclourà una frase del Mestre
i reproduccions d’elements biogràfics, periodístics,
musicals, arquitectònics, etc. dels fons de la biblioteca
o dels museus que participen en el projecte.

