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Pau Casals:
Música i compromís
humanitari
Amb la participació de:

p r o g r a m a

“La indignació ja no té cap valor, ni tan sols moral.
L’única actitud digna és actuar.”
“S’ha d’ajudar a tothom i encara ho puc fer.”
— Pau Casals

Fragments de la carta de Pau Casals a Boaz Piller,
director de l’Orquestra Simfònica de Boston,
agraïnt-li l’ajuda als infants i a les mares refugiades
a la Maternitat d’Elna (1940)

ben vi n g uda

músi ca

J. S. Bach: Suite per a violoncel núm. 5 en do menor, BWV 1011
Preludi

L. Boccherini: Sonata per a violoncel núm. 6 en la major, G. 4
(arr. per a violoncel i piano de C. A. Piatti)
Adagio
Allegro
Affettuoso

Pablo Pérez violoncel
Yoko Suzuki piano
Estudiant de violoncel de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, on cursa el 3r grau d’interpretació de música amb els professors Asier Polo i María
Casado. L’any 2014 va guanyar la Beca de la Fundació Pau Casals. És membre de la “Joven Orquesta Nacional de España”
i ha format part d’orquestres joves europees com la NJO dels
Països Baixos. Ha rebut classes magistrals de mestres com
Enrico Dindo, Lluís Claret, Peter Bruns i Emil Rovner.
Pablo Pérez

//////

p a r l a men ts
Lectura de la carta de Pau Casals a Boaz Piller (director de l’Orquestra
Simfònica de Boston) de 1940, a càrrec de l’actriu Rosa M. Sardà.
Paraules d’una refugiada siriana, en representació del Comitè Català d’ACNUR
Sra. Victòria Camps, Presidenta del Comitè Català d’ACNUR
Sr. Martí Carnicer, alcalde del Vendrell
Sra. Marta Casals, vicepresidenta de la Fundació Pau Casals

cl oen da
Y o k o S u z u k i ////// Pianista i compositora, va estudiar a
la Universitat de Música de Musashino (Tòquio) on obtingué
el diploma de la carrera de piano. Posteriorment va estudiar a
l’acadèmia Marshall (2001), rebent classes de les professores
Alícia de Larrocha i Carme Bravo, i obtenint el diploma de
Màster de Música Espanyola. Ha interpretat com a solista o
amb formacions orquestrals a Espanya, Estats Units, el Japó
i Malàisia, entre altres països. (www.yokosuzukipiano.com)

El cant dels ocells
Pablo Pérez violoncel
Yoko Suzuki piano
Acte organitzat per la Fundació Pau Casals amb la participació d’ACNUR i la col·laboració de:
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