
Diàlegs 
amb música

Dijous 9 De juliol De 2015, 
a les 7 De la tarDa
auDitori Del Centre De Cultura 
Contemporània De BarCelona

Records i vivències dels germans 
Iwasaki amb Pau Casals

amb la col·laboració de:

“Diàlegs amb música” és una programació  
de converses que ens permetrà conèixer millor 
la dimensió internacional de pau Casals i el seu 
compromís viu amb la música i amb la defensa de 
la pau i la dignitat de les persones.

aquesta és una iniciativa de la Fundació pau Casals 
en conveni amb el CCCB que vol oferir l’oportunitat 
d’escoltar testimonis directes de músics, intel·lec-
tuals i diferents personalitats que tenen una relació 
especial amb l’extraordinari llegat musical i huma-
nístic de pau Casals.

jordi pardo
Director general
Fundació pau Casals

auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
montalegre, 5. 08001 Barcelona

www.cccb.org

accés gratuït. 
places limitades a l’aforament.

amB la Col·laBoraCió De:

Diàlegs 
amb música

amB el suport De:

organitza:

www.paucasals.org
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Diàlegs 
amb música

agraïments espeCials:



el violoncel·lista Ko iwasaki va actuar al festival 
de marlboro (Vermont, eua) l’any 1965. allà va 
poder rebre una classe magistral de pau Casals. 
shuku i Ko iwasaki eren alumnes de la prestigio-
sa escola juilliard, i van obtenir la recomanació 
d’alexander schneider per rebre classes de  
pau Casals.

el febrer de 1966 Ko iwasaki va estar un mes a 
casa de pau Casals a puerto rico, amb tres joves 
músics més. shuku iwasaki també va assistir-hi 
fent els acompanyaments de piano i rebent  
classes del mestre. 

Cinquanta anys després, amb una prestigiosa 
carrera internacional, els germans iwasaki partici-
paran en el 35è Festival internacional pau Casals 
del Vendrell, el dissabte 11 de juliol d’enguany, en 
el concert inaugural.

pau Casals amb els germans iwasaki a puerto rico, 1966

Ko Iwasaki, violoncel·lista

guanyador de la Competició musical nacional 
del japó el 1960, el 1965 va debutar a nova York 
al Young Concert artists series. posteriorment 
va estudiar amb Harvey shapiro i pau Casals a 
puerto rico, i va guanyar prestigiosos premis en 
nombroses competicions internacionals. el 1971 
rebé el premi del ministeri d’art per a artistes 
joves i el premi record de Festival d’art per la 
seva interpretació de música japonesa contem-
porània. el 1972 va fer el seu debut a europa 
amb l’orquestra simfònica de londres, amb 
andré previn. Des de 1995 ha interpretat totes 
les obres per a quartet de corda de Beethoven 
com a membre del Quartet de Cordes del japó. 
Ha estat professor universitari, i elogiat per les 
seves classes magistrals. És membre del jurat  
de diversos concursos internacionals.

Shuku Iwasaki, pianista

inicià els seus estudis al japó i es traslladà  
als estats units el 1962. Després de guanyar  
el tercer premi en la categoria de duet de violon-
cel i piano al Concurs internacional de música  
de munic, el premi de millor acompanyant en  
el Concurs de Cello pau Casals a Budapest i en el 
Concurs txaikovski, va començar la seva carrera 
per tot el món com a pianista acompanyant.  
Va tocar en nombrosos concerts i enregistra-
ments amb brillants músics internacionals com 
jános starker, paul tortelier, peter-lukas graf, 
itzhak perlman, ivry gitlis, mischa maisky i 
maurice gendron. Ha estat membre de molts 
jurats internacionals i presidenta del jurat en el 
1r i 2n Concurs internacional de piano takamatsu 
al japó. És professora en diversos centres, i va 
crear la seva pròpia sèrie de música de cambra, 
“music in style”, el 1976.

Programa

Requiebros, Gaspar Cassadó

Diàleg amb Ko iwasaki, shuku iwasaki 
i joan Vives

Bunraku, Toshiro MayuzuMi 

El cant dels ocells

Ko Iwasaki, violoncel
Shuku Iwasaki, piano

presentat per joan Vives, músic, 
locutor - redactor de Catalunya música

Diàlegs amb música
records i vivències dels germans iwasaki 
amb pau Casals

al finalitzar l’acte s’oferirà una copa de cava, per gentilesa de


