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NOTA DE PREMSA  

 

Xuanhan Xu, Petar Pejčić i Felix 
Brunnenkant guanyadors del  

Guardó Internacional Pau Casals per a 
Joves Violoncel·listes 2020 

Els tres joves violoncel·listes han guanyat el Primer Premi, el Premi Especial AENA, i 

el Tercer Premi, respectivament 

Per primer cop, el Guardó Internacional Pau Casals per a Joves Violoncel·listes, 

impulsat per la Fundació Pau Casals, s’ha obert a tot el món i s’han rebut 

candidatures de músics procedents de 21 països diferents 

El jurat internacional també ha atorgat mencions honorífiques a la resta dels set 

finalistes 

Barcelona, 20 de novembre del 2020. – Xuanhan Xu (Xina) s’ha endut el Primer Premi (18.000 

€), Petar Pejčić (Sèrbia)  el Premi Especial AENA (12.000 €) i Felix Brunnenkant (Alemanya) 

el Tercer Premi (6.000 €) del Guardó Internacional Pau Casals per a joves violoncel·listes 

2020 que organitza i impulsa la Fundació Pau Casals. El jurat ha també ha atorgat mencions 

honorífiques als finalistes Raffaella Cardaropoli (Itàlia), Tzu-Shao Chao (Xina, Taiwan), 

Jeremias Fliedl (Àustria), Miquel Keenan Fuentes Bock (Estats Units d’Amèrica), Benjamin 

Kruithof (Luxemburg), Joseph Pritchard (Regne Unit), Till Schuler (Alemanya) destacant el 

seu alt nivell interpretatiu i artístic. El Guardó Internacional Pau Casals té com a objectiu donar 

suport i millorar la formació dels joves violoncel·listes, i compta amb el suport especial d’AENA i 

amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell.  

Enguany, la selecció final s’ha dut a terme en format digital i els deu candidats finalistes han 

enviat dos vídeos amb la seva interpretació de les obres requerides a les bases de la convocatòria 

2020. Els membres del jurat van visualitzar els vídeos de cada finalista i la deliberació va tenir 

lloc divendres 20 de novembre de 2020 per videoconferència.  

Aquest nou format respon a les necessitats d’adaptar el Guardó Internacional Pau Casals a les 

circumstàncies derivades de la situació sanitària apostant per la flexibilitat del format i renunciant 

a portar a terme l’Audició Final de forma presencial a l’Escola Municipal de Música Pau Casals del 

Vendrell (Tarragona), la ciutat natal Pau Casals.  

En l’edició 2020, el jurat ha estat presidit per Marta Casals Istomin, cofundadora i vicepresidenta 

de la Fundació Pau Casals, i format per personalitats i músics de reconegut prestigi internacional 

com Claudio Bohórquez, Henri Demarquette, Gustav Rivinus, Arnau Tomàs (guanyador de 

la Beca Pau Casals l’any 1991), i també per Bernard Meillat, assessor artístic de la Fundació 

Pau Casals i secretari del jurat.  

 

https://www.claudiobohorquez.com/en/biography
https://www.harrisonparrott.com/artists/henri-demarquette
https://www.gustavrivinius.de/en/biography
https://arnau-tomas.com/


 

Una edició més internacional i amb més premis 

El passat 7 d’abril de 2020, la Fundació Pau Casals va llençar una nova convocatòria del Guardó 

Internacional Pau Casals per donar suport a joves violoncel·listes, oberta fins el 13 de juliol de 

2020. Com a novetat important cal destacar que la convocatòria d’enguany s’ha obert a 

aspirants d’arreu del món, ampliant l’abast de les anteriors edicions que anaven dirigides a joves 

violoncel·listes dels estats membres de la Unió Europea, Puerto Rico i Uruguai. Jordi Pardo, 

director general de la Fundació Pau Casals ha explicat que “d’aquesta manera, la Fundació 

Pau Casals referma el seu compromís amb la formació dels joves músics i amb la voluntat 

de difondre el llegat artístic, cultural i humà de Pau Casals arreu del món.” 

En aquest sentit, la Fundació Pau Casals ha rebut un gran nombre de candidatures 

procedents de 21 països diferents, com Nova Zelanda, Estats Units, Canadà, Xina, Singapur, 

Hondures, Perú, Alemanya, França, Sèrbia o Espanya, entre d’altres. Bernard Meillat, assessor 

artístic de la Fundació Pau Casals i secretari del jurat ha volgut destacar “ l’elevat nivell tècnic 

i artístic dels joves violoncel·listes, com també la sorprenent diversitat de temperaments i 

personalitats musicals.” 

En aquesta edició també s’han ampliat el nombre de premis i la seva dotació econòmica. Xuanhan 

Xu (Xina) s’ha endut un primer premi de 18.000 €,  Petar Pejčić (Sèrbia)  un premi especial Aena 

de 12.000 € i Felix Brunnenkant (Alemanya) un tercer premi de 6.000 €. A més, la Fundació Pau 

casals oferirà accions de promoció artística i assessorament professional als guanyadors. 

Els deu finalistes de l’edició 2020 - que tenen fins a 22 anys d’edat - són: Felix Brunnenkant 

(Alemanya), Raffaella Cardaropoli (Itàlia), Tzu-Shao Chao (Xina, Taiwan), Jeremias Fliedl 

(Àustria), Miquel Keenan Fuentes Bock (Estats Units d’Amèrica), Benjamin Kruithof 

(Luxemburg), Petar Pejčić (Sèrbia), Joseph Pritchard (Regne Unit), Till Schuler (Alemanya) 

i Xuanhan Xu (Xina). 

 

Els guanyadors: breu biografia  

 Xuanhan Xu (Xina) | Hochschule für Musik Saar (Alemanya) 

Nascuda a Hangzhou, Xina, a l’any 2004, va començar a tocar el piano als cinc anys i el violoncel 

als vuit. Als tretze anys va continuar els seus estudis a Alemanya, on actualment estudia amb 

Gustav Rivinius a la Hochschule für Musik Saar a Saarbrücken. El 2017 va actuar amb la National 

Center of Performing Arts Orchestra de Beijing, convertint-se en la violoncel·lista més jove que ha 

actuat a la NCPA. Ha actuat amb diverses orquestres internacionals d’Àsia i d’Europa 

 Petar Pejčić (Sèrbia) | HMT Felix Mendelssohn Bartholdy (Alemanya) 

Nascut a Leskovac (Sèrbia) a l’any 2002, va començar a tocar el violoncel als 4 anys i als 9 anys 

va fer el seu primer concert a Belgrad. Al 2008 va guanyar la seva primera competició i des de 

llavors ha guanyat diverses competicions internacionals, entre elles el tercer premi “Felix 

Mendelssohn Bartholdy” a Berlin i el segon premi a l’”Anna Kull” International Competition a Graz. 

Ha fet concerts en solitari i també ha actuat amb orquestres com la Belgrade Chamber Orchestra 

i la Radio Symphony Orchestra de Belgrad. Actualment estudia al HMT Felix Mendelssohn 

Bartholdy de Leipzig amb Peter Bruns 

 Felix Brunnenkant (Alemanya) | Vorarlberger Landeskonservatorium (Àustria) 

Nascut a Überlingen (Alemanya) l’any 2001, estudia Violoncel al Vorarlberger 

Landeskonservatorium (Àustria) amb el profesor Mathias Johansen. Ha actuat al Saint-Saëns 

Concertoin Tonhalle de Düsseldorf, al Graf Zeppellin Haus i a l’Elgar Concerto amb l’Orquestra del 



 
Vorarlberger Landeskonservatorium. El 2019 va rebre el primer premi de violoncel al concurs 

Jugend musiziert d’Alemanya 

 

El Guardó Internacional Pau Casals, donant suport a joves 

violoncel·listes des de l’any 1984 

La Fundació Pau Casals, establerta per Pau i Marta Casals l’any 1972, va crear la Beca Pau 

Casals, l’any 1984. Al llarg d’aquests 36 anys, un nombre important de joves violoncel·listes de 

Catalunya i la resta d’Espanya, Andorra i el Sud de França hi han pogut participar i més d’una 

cinquantena han rebut el suport de la Fundació, entre d’altres músics de gran nivell com Arnau 

Tomàs, Damià Martínez, Laia Puig, Pau Codina, Pablo Ferrández i Mariona Camats, convertint-se 

en una important xarxa d’ambaixadors del llegat musical viu de Pau Casals. En la darrera edició 

de 2018, el Guardó va ser atorgat a Carla Conangla (Sant Cugat del Vallès) i Johannes Gray 

(Chicago, EUA), guanyadors ex aequo de la convocatòria. Les mencions honorífiques van recaure 

sobre Amarilis Dueñas (Valladolid) i Lluc Pascual (Térmens, Lleida).  

A l’any 2016, la convocatòria es va obrir als estats membres de la Unió Europea i Puerto Rico, i 

amb l’edició de 2018, també s’hi va sumar Uruguai. En l’edició 2020, el Guardó s’ha obert a tots 

els països del món, reafirmant el compromís de la Fundació Pau Casals amb la formació dels joves 

músics i amb la voluntat de difondre el llegat artístic, cultural i humà de Pau Casals arreu del món. 

 

Els guanyadors: breu biografia  

 Xuanhan Xu (Xina) | Hochschule für Musik Saar (Alemanya) 

Nascuda a Hangzhou, Xina, a l’any 2004, va començar a tocar el piano als cinc anys i el violoncel 

als vuit. Als tretze anys va continuar els seus estudis a Alemanya, on actualment estudia amb 

Gustav Rivinius a la Hochschule für Musik Saar a Saarbrücken. El 2017 va actuar amb la National 

Center of Performing Arts Orchestra de Beijing, convertint-se en la violoncel·lista més jove que ha 

actuat a la NCPA. Ha actuat amb diverses orquestres internacionals d’Àsia i d’Europa 

 Petar Pejčić (Sèrbia) | HMT Felix Mendelssohn Bartholdy (Alemanya) 

Nascut a Leskovac (Sèrbia) a l’any 2002, va començar a tocar el violoncel als 4 anys i als 9 anys 

va fer el seu primer concert a Belgrad. Al 2008 va guanyar la seva primera competició i des de 

llavors ha guanyat diverses competicions internacionals, entre elles el tercer premi “Felix 

Mendelssohn Bartholdy” a Berlin i el segon premi a l’”Anna Kull” International Competition a Graz. 

Ha fet concerts en solitari i també ha actuat amb orquestres com la Belgrade Chamber Orchestra 

i la Radio Symphony Orchestra de Belgrad. Actualment estudia al HMT Felix Mendelssohn 

Bartholdy de Leipzig amb Peter Bruns 

 Felix Brunnenkant (Alemanya) | Vorarlberger Landeskonservatorium (Àustria) 

Nascut a Überlingen (Alemanya) l’any 2001, estudia Violoncel al Vorarlberger 

Landeskonservatorium (Àustria) amb el profesor Mathias Johansen. Ha actuat al Saint-Saëns 

Concertoin Tonhalle de Düsseldorf, al Graf Zeppellin Haus i a l’Elgar Concerto amb l’Orquestra del 

Vorarlberger Landeskonservatorium. El 2019 va rebre el primer premi de violoncel al concurs 

Jugend musiziert d’Alemanya 

 

 

 

https://arnau-tomas.com/
https://arnau-tomas.com/
http://www.damianmartinezmarco.com/
http://www.paucodinacello.com/
https://www.pabloferrandez.com/
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músics i amb la voluntat de difondre el llegat artístic, cultural i humà de Pau Casals arreu del món. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arnau-tomas.com/
https://arnau-tomas.com/
http://www.damianmartinezmarco.com/
http://www.paucodinacello.com/
https://www.pabloferrandez.com/


 

 

HISTÒRIA DEL GUARDÓ 

A l’any 1893, Pau Casals va rebre una beca de la reina regent Maria Cristina que va ser decisiva 

per a la seva carrera artística, ja que li va permetre iniciar una etapa de formació en el 

“Conservatorio de Música y Declamación de Madrid” amb Jesús de Monasterio com a professor 

de música de càmera. Per aquesta raó i en reconeixement a la gran oportunitat que li va ser 

concedida en la seva joventut, la Fundació Pau casals, establerta per Pau i Marta Casals al 1972, 

va posar en marxa a l’any 1984, el Guardó Internacional Pau Casals per a Joves Violoncel·listes, 

amb el nom de “Beca Pau Casals”. Inicialment el premi era una beca que proporcionava unes 

petites ajudes per a joves violoncel·listes de Catalunya.  

Als anys noranta, la beca també es va dirigir a aspirants procedents de tot Espanya, Andorra i el 

sud de França. En aquesta etapa, el Guardó va assolir un prestigi considerable i va donar 

reconeixement a joves violoncel·listes que posteriorment han desenvolupat carreres artístiques 

brillants. 

A l’any 2016, la beca va passar a denominar-se “Beca Internacional Pau Casals” i es va obrir a 

aspirants de tots els Estats membres de la Unió Europea i Puerto Rico.  

En l’edició de 2018, la beca es va passar a anomenar “Guardó Internacional Pau Casals per a Joves 

Violoncel·listes” i a més d’estar oberta a tots els Estats membres de la Unió Europea i Puerto Rico, 

també s’hi va sumar Uruguai.  

Finalment, en la present edició de 2020, el Guardó Internacional Pau Casals per a Joves 

Violoncel·listes, s’ha obert a tots els països del món reafirmant la voluntat de la Fundació Pau Casals 

alhora de donar suport a joves violoncel·listes per tal que puguin ampliar els seus estudis amb 

professionals destacats i perfeccionar l’art interpretatiu de l’instrument.  

Al llarg d’aquests 36 anys d’existència, un nombre important de violoncel·listes de Catalunya, 

España, els països de la Unió Europea, com també de la resta del món, han pogut participar en la 

convocatòria i més d’una cinquantena de músics han rebut el suport de la Fundació.  

Entre els guanyadors d’anteriors edicions, figuren noms com Arnau Tomás, 1991 (Cuarteto 

Casals), Damià Martínez, 1993; Pau Codina; Laia Puig, 2004; Oscar Alabau, 2006; Moises Lee, 

2010; Pablo Ferrández, 2012; Pablo Pérez, 2014;  Mariona Camats, 2016; o Carla Conangla i 

Johannes Gray, 2018. Tots ells amb carreres i amb una projecció artística rellevant i que sense 

cap mena de dubte, han esdevingut ambaixadors del llegat musical viu de Pau Casals arreu del 

món.  

Més informació: https://www.2020.paucasals.org/guardo-internacional-pau-casals/  

 

  

https://www.2020.paucasals.org/guardo-internacional-pau-casals/


 

ELS FINALISTES  

 

Felix Brunnenkant (Alemanya) 
Vorarlberger Landeskonservatorium (Àustria) 

Nascut a Überlingen (Alemanya) l’any 2001, estudia 

Violoncel al Vorarlberger Landeskonservatorium (Àustria) 

amb el profesor Mathias Johansen. Ha actuat al Saint-Saëns 

Concertoin Tonhalle de Düsseldorf, al Graf Zeppellin Haus i a 

l’Elgar Concerto amb l’Orquestra del Vorarlberger 

Landeskonservatorium. El 2019 va rebre el primer premi de 

violoncel al concurs Jugend musiziert d’Alemanya. 

 

 

Raffaella Cardaropoli (Itàlia) 
Barenboim-Said Akademie (Berlin) 

Nascuda a Mercato San Severino (Itàlia) l’any 1999, va 

començar a tocar el violoncel als 7 anys. Ha actuat a Itàlia, 

Suïssa, Alemanya, Malta, Àustria i Espanya, entre d’altres 

països, i ha guanyat diversos concursos com l’Abbado Prize, 

l’Antonio Janigro Cello Competition i les audicions de la 

Santa Cecilia Academy. Actualment estudia a la Barenboim-

Said Akademie (Berlin) amb el profesor Frans Helmerson. 

 

Tzu-Shao Chao (Xina, Taiwan) 
Hochschule für Musik und Tanz Köln (Alemanya) 

Nascut a Changhua, Taiwan, l’any 2001, va començar a 

tocar el violoncel als 4 anys i ha participat en diverses 

competicions d’Àsia i Europa, entre elles la Tchaikovsky 

Competition for Young Musicians. Des del 2018 estudia a la 

Hochschule für Musik und Tanz Köln, a Alemanya, amb la 

professora Maria Kliegel. Ha participat en diverses 

masterclass amb violoncel·listes de reconegut prestigi com 

Yo-Yo Ma, Tsuyoshi Tsutsumi, Reiner Ginzel o Marion 

Feldmann. 

 

 



 
 

Jeremias Fliedl (Àustria) 
Universität Mozarteum Salzburg (Àustria) 

Nascut a Klagenfurt (Àustria), l’any 1999, estudia a 

l’Universität Mozarteum Salzburg (Àustria) amb el professor 

Clemens Hagen. Ha participat en diversos concerts de 

música de cambra i també ha estat solista amb la Zagreb 

Orchestra, la Carinthian Symphony Orchestra, entre d’altres. 

El 2012 va guanyar la International Cello Competition de 

Liezen i a l’any 2014 la Svirél Competition (Eslovènia) i 

l’Antonio Janigro Cello Competition de Croàcia. 

 

Miquel Keenan Fuentes Bock (Estats Units 

d’Amèrica) 
Conservatori Superior de Música del Liceu (Barcelona) 

Nascut a Holland (Estats Units d’Amèrica) l’any 1999, 

actualment estudia al Conservatori Superior de Música del 

Liceu a Barcelona, amb la professora Amparo Lacruz. 

Anteriorment havia estudiat al Meadowmount School of 

Music. Ha actuat amb la Interlochen Orchestra, al Lincoln 

Center Stanley H. Kaplan Penthouse i al Hope College 

Annual Concerto-Aria Competition, entre d’altres. 

 

Benjamin Kruithof (Luxemburg) 
Universität der Künste Berlin (Alemanya) 

Nascut a Moestroff (Luxemburg) el 1999, va començar a 

estudiar violoncel als 5 anys. A l’edat de 12 anys va fer el seu 

primer concert amb la Northern Youth Orchestra de 

Luxemburg. Ha guanyat diversos concursos, com la Knopfh 

Competition, la Leopold Bellan International Competition de 

Paris i la Gabrielli Competition de Berlin. Ha actuat a diversos 

països i ha assistit a masterclass com la “Cello Meisterkurse” 

de la Kronberg Academy. Actualment estudia a l’Universität 

der Künste de Berlin, amb Jens-Peter Maintz. 

 

Petar Pejčić (Sèrbia) 
HMT Felix Mendelssohn Bartholdy (Alemanya) 

Nascut a Leskovac (Sèrbia) a l’any 2002, va començar a 

tocar el violoncel als 4 anys i als 9 anys va fer el seu primer 

concert a Belgrad. Al 2008 va guanyar la seva primera 

competició i des de llavors ha guanyat diverses competicions 

internacionals, entre elles el tercer premi “Felix Mendelssohn 

Bartholdy” a Berlin i el segon premi a l’”Anna Kull” 

International Competition a Graz. Ha fet concerts en solitari i 

també ha actuat amb orquestres com la Belgrade Chamber 

Orchestra i la Radio Symphony Orchestra de Belgrad. 

Actualment estudia al HMT Felix Mendelssohn Bartholdy de 

Leipzig amb Peter Bruns. 



 
 

Joseph Pritchard (Regne Unit) 
Hochschule für Musik “Hanns Eisler” (Alemanya) 

Nascut a Frome, Regne Unit, l’any 1999, actualment cursa 

els seus estudis a la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” 

amb el professor Nicolas Altsaedt. Ha guanyat diversos 

concursos, com el Two  Moors Festival Young Musicians’ 

Competition i ha participat en diverses masterclass arreu 

d’Europa. Com a solista ha actuat regularment al Menuhin 

Hall, entre d’altres. Va formar part de la National Youth 

Orchestra del Regne Unit. 

 

Till Schuler (Alemanya) 
Hochschule für Musik und Theather Hamburg (Alemanya) 

Nascut a Stuttgart, Alemanya, l’any 2000, actualment cursa 

els seus estudis a la Hochschule für Musik und Theather 

Hamburg, amb el professor Sebastian Klinger. Ha guanyat 

diverses competicions internacionals, entre elles 

l’International Cello Competition Antonio Janigro Junior l’any 

2020. Ha estat solista a orquestres i formacions de cambra i 

el proper any serà solista amb la “Neue Philarmonie 

München”. 

 

Xuanhan Xu (Xina) 
Hochschule für Musik Saar (Alemanya) 

Nascuda a Hangzhou, Xina, a l’any 2004, va començar a 

tocar el piano als cinc anys i el violoncel als vuit. Als tretze 

anys va continuar els seus estudis a Alemanya, on 

actualment estudia amb Gustav Rivinius a la Hochschule für 

Musik Saar a Saarbrücken. El 2017 va actuar amb la 

National Center of Performing Arts Orchestra de Beijing, 

convertint-se en la violoncel·lista més jove que ha actuat a la 

NCPA. Ha actuat amb diverses orquestres internacionals 

d’Àsia i d’Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EL JURAT 

 

COMPOSICIÓ JURAT 2020 

Presidenta 

Sra. Marta Casals Istomin | Cofundadora i vicepresidenta de la Fundació Pau Casals 

 

Membres del jurat 

Sr. Claudio Bohórquez | Violoncel·lista 

Sr. Henri Demarquette | Violoncel·lista 

Sr. Gustav Rivinius | Violoncel·lista 

Sr. Arnau Tomàs | Violoncel·lista 

Sr. Bernard Meillat | Assessor artístic de la Fundació Pau Casals i secretari del jurat 

 

 

BIOGRAFIES 

 

Marta Casals Istomin | Cofundadora i vicepresidenta 

de la Fundació Pau Casals  

Presidenta del Jurat  

Marta Casals Istomin va néixer a Puerto Rico en el si d’una 

família de músics. Després d’iniciar els seus estudis de 

música a Puerto Rico, va obtenir una beca per estudiar 

violoncel a la Mannes School of Music de Nova York. Va ser 

l’esposa de Pau Casals de 1957 a 1973 i del pianista nord-

americà Eugene Istomin del 1975 al 2003.  

Va ensenyar violoncel al Conservatori de Puerto Rico i va ser 

professora convidada al Curtis Institute a Filadèlfia. De 1980 a 1981, Marta Casals va ser la 

directora artística del Kennedy Center a Washington D.C. Va ser la presidenta de la Manhattan 

School of Music de Nova York de 1992 a 2005, directora general de Recontres Musicales d’Evian 

(1990-1997) i membre del National Council on the Arts (1990-1997). A més de l’activitat que 

desenvolupa per a la Fundació Pau Casals, Marta Casals Istomin es troba implicada a la Junta de 

les principals institucions culturals de Puerto Rico, al Marlboro Festival, a la Manhattan School of 

Music, a la Kronberg Academy i a la Nippon Music Foundation. Els governs d'Espanya, França, 

Alemanya i Catalunya l'han condecorat amb les distincions civils més prestigioses. L’any 2015 va 

rebre el premi Living Legend Award de la Library of Congress de Washington D.C. 

 



 
Claudio Bohórquez | Violoncel·lista 

El violoncel·lista alemany d’ascendència uruguaiana-peruana 

és un dels músics més respectats i admirats en el seu camp. 

De ben jove ja va aconseguir rellevants èxits en competicions 

internacionals com la Tchaikovsky Youth Competition a 

Moscou i la Rostropovich Cello Competition a París. També 

ha estat mestre en institucions musicals de prestigi: de 2011 

a 2016 va ser professor a la Musikhochschule Stuttgart i el 

setembre de 2016 va ser nomenat a la Hochschule für Musik 

"Hanns Eisler" de Berlín, on és professor convidat des del 

2003.  

Entre altres, Claudio Bohórquez ha actuat amb gairebé totes les orquestres de ràdio alemanyes, 

la Staatskapelle Dresden, la Wiener Symphoniker, l’Orchestre de Paris i l’Orchestre 

Philharmonique de Radio France. Ha treballat amb directors de renom internacional com Daniel 

Barenboim, Christoph Eschenbach, Manfred Honeck i Sir Neville Marriner, entre d’altres. 

Claudio Bohórquez també ha estat convidat a nombrosos festivals. Entre ells, destaca el Festival 

Casal a Puerto Rico, el City of London Festival, el Penderecki Festival de Varsòvia i el Festival 

Internacional de Música de Cambra de Jerusalem. Des de la temporada 2017-2018, Claudio 

Bohórquez és el Director Artístic del Festival Winnenden. Claudio Bohórquez actua amb un 

violoncel G.B. Rogeri, gràcies al Landeskreditbank Baden-Württemberg. 

 

Henri Demarquette | Violoncel·lista  

Henri Demarquette va començar a estudiar al Conservatori de 

París a l'edat de tretze anys, i en aquest moment ja era 

considerat un jove músic brillant. Allà va estudiar amb Philippe 

Muller i Maurice Gendron. El seu talent va destacar 

ràpidament i se li atorgà un primer premi per treballar amb 

Pierre Fournier i Paul Tortelier a París, i Janos Starker a 

Bloomington, EUA. A partir d’aquí  la seva carrera va prendre 

un gir internacional, i va ser convidat actuar a tot al món amb 

algunes de les millors orquestres franceses i internacionals: 

l’Orchestre National de France, la London Philharmonic, la 

Weiner Kammerorchester, l’Ensemble Orchestral de Paris i l’Orquestra Simfònica de Tokio. També 

ha actuat amb pianistes com Boris Berezovsky, Michel Dalberto, Jean-Bernard Pommier, Fabrizio 

Chiovetta, Vanessa Benelli Mosell i Jean-Frédéric Neuburger. Al 2015 va fundar un quartet 

conjuntament amb Augustin Dumay, Svetlin Roussev i Miguel da Silva. El 2016, France Europa 

Média va gravar la seva interpretació de l’obra Tout un monde lointain d'Henri Dutilleux, amb la 

Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim, sota la direcció de Frédéric 

Chaslin. 

Henri Demarquette actua amb el violoncel "le Vaslin”, fabricat per Stradivarius al 1725 i cedit per 

LVMH/MoëtHenessy Louis Vuitton, amb un arc de Persois datat de l’any 1820. 

 

 

 

 

 



 
Gustav Rivinius | Violoncel·lista 

Gustav Rivinius és el primer i únic músic alemany que ha rebut 

el primer premi i la Medalla d'Or en la Competició Internacional 

Txaikovski de1990 a Moscou.  

Entre les fites més destacades de la seva il·lustra carrera, 

Gustav Rivinius ha actuat amb la Bavarian Radio Symphony 

Orchestra, les orquestres de Lisboa, Tolosa, Lió, la Hèlsinki 

Philharmonic, i la Swedish Radio Orchestra, entre d’altres. 

Juntament amb el seu treball com a solista, Gustav Rivinius té 

una passió per la música de cambra. Nascut en una família de 

músics, interpreta regularment al costat dels seus germans amb la formació Rivinius Piano Quartet. 

També va fundar el Trio Gasparo da Saló, el Arkas Trio, el Bartholdy String Quintet i el Tammuz 

Piano Quartet. 

Gustav Rivinius és professor a la Universitat de Música HFM en Saarbrucken, on dirigeix una 

classe de violoncel de gran prestigi. També ensenya al Conservatori de Maastricht (Països Baixos) 

des de l’any 2014 i realitza una sèrie de masterclass anuals, com en el Schleswig Holstein Music 

Festival. A més, ha participat com a jurat en les principals competicions internacionals i va formar 

part del jurat en la Competició Internacional Txaikovski de 2011 a Moscou. 

 

 

Arnau Tomàs | Violoncel·lista 

Nascut a Barcelona, Arnau Tomàs és reconegut actualment 

com un dels violoncel·listes més versàtils i polifacètics de la 

seva generació, combinant projectes com a solista amb una 

intensa activitat de música de cambra. És membre fundador 

del Quartet Casals i del Trio Ludwig.  

Premiat a diversos concursos nacionals i internacionals, ha 

ofert nombrosos recitals de violoncel i ha actuat com a solista 

amb l'Orquestra de Radiotelevisió Espanyola, l’Orquestra 

Simfònica de Tenerife, l’Orquestra Simfònica de Galícia i 

l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 

(OBC), entre altres.  

La seva producció a nivell discogràfic és extensa, amb música que va des del període barroc fins 

al segle XX, amb la publicació de més de 15 CDS. Destaquen especialment els seus 

enregistraments de les Suites de Bach (2014) i de les sonates i variacions de Beethoven (2016), 

en ambdues utilitzant arcs històrics del període de la seva composició.  

Al marge de la seva activitat concertística, ha estat professor convidat en la Musikhochschule de 

Colònia, a més de participar en classes magistrals tant a Europa com als Estats Units d’Amèrica. 

Des de 2019 és professor de cambra al Conservatori de La Haia. 



 
 

Bernard Meillat | Assessor artístic i secretari del Jurat  

Musicòleg, periodista especialitzat en música clàssica, nascut 

a Paris. Amb formació de pianista, compta amb una llarga 

trajectòria professional centrada en la comunicació i divulgació 

musical en diversos mitjans europeus de referència. És un 

especialista i gran coneixedor de l’obra de Pau Casals. Des 

de principis dels anys 90, Bernard Meillat està desenvolupant 

un projecte de recerca i preservació de l’obra i dels 

enregistraments del Mestre.  

L’any 1991 va ser nomenat director de Radio Classique, la 

ràdio de música clàssica francesa, incrementant l’audiència general i impulsant una nova política 

d’obertura per tal d’arribar a nous públics, amb una programació musical d’alt nivell. L’any 2005 va 

assumir la direcció de Musiq3, l’emissora clàssica de la RTBF (Radio Televisió Belga de la 

Comunitat Francesa). Entre d’altres responsabilitats, forma part de diferents jurats i col·labora amb 

diverses institucions i festivals internacionals. 

És membre de la Comissió Assessora Internacional de la Fundació Pau Casals i des del 2016, és 

el director artístic del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.  
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