
Diàlegs 
amb música

Dijous 29 De Desembre De 2016
a les 6 de la tarda
auditori del Centre de Cultura 
Contemporània de BarCelona

l’any 1920 pau Casals va crear la primera orquestra 
simfònica de Barcelona, l’orquestra pau Casals, de la 
qual és hereva l’actual oBC. les condicions de vida de la 
major part de la població eren molt dures: una esperança 
de vida de 42 anys, explotació laboral, treball infantil, 
pobresa extrema, una majoria social analfabeta, etc.

sis anys després, pau Casals posava en marxa un nou 
projecte: l’associació obrera de Concerts. l’any 1926 
organitzava el seu primer concert. aquest va ser un 
projecte innovador que tenia com a objectiu facilitar que 
la classe obrera, la pagesia i els estudiants tinguessin 
accés a la música clàssica de qualitat amb els millors 
músics i en els mateixos espais que la burgesia.  
pau Casals va voler que l’associació fos administrada 
i dirigida pels mateixos treballadors i garantia, així, 
que el seus membres fossin receptors, però també 
protagonistes i responsables d’un projecte d’abast 
cultural i social excepcional que va arribar a tenir  
més de 300.000 socis.

aquesta iniciativa va provocar que el reconeixement 
artístic internacional de pau Casals, consolidat des de 
l’any 1900, esdevingués també patrimoni de persones 
humils i estigués vinculat a l’imaginari popular de 
Catalunya. pau Casals posà en marxa un projecte 
d’excel·lència cultural, però també de cohesió i progrés 
social. la modernitat d’aquell model té elements i valors 
que ens haurien de fer reflexionar i actuar de manera 
proactiva en aquests temps de grans canvis.

en el dia del 140è aniversari del seu naixement, la 
fundació que ell va crear l’any 1972 ha volgut recordar 
pau Casals amb el seu projecte innovador de l’associació 
obrera de Concerts, que expressa amb força la seva 
idea de la música com a compromís amb la dignitat de 
les persones.

Jordi pardo
director general de la 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.

www.paucasals.org
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90 anys de l’associació obrera  
de concerts, creada per pau casals

amB la Col·laBoraCió de:

organitza:

F U N D A C I Ó

Amb el suport de:

Consell de meCenatge de la FundaCió pau Casals

Amb el pAtrocini de:

amB la Col·laBoraCió de:F U N D A C I Ó

Diàlegs amb música
90 anys de l’Associació obrera de Concerts
creada per Pau Casals



Mariona Camats

nascuda l’any 1997, va començar a tocar el violoncel 
sota el mestratge d’anna mora i de lluís Claret. 
actualment estudia al leopold mozart zentrum de la 
universitat d’augsburg (alemanya) amb el professor 
Julius Berger. Ha rebut classes magistrals de gary 
Hoffman, Jens peter maintz, laurence lesser, amit 
peled, maria de macedo, José mor i asier polo, entre 
d’altres. també ha participat en el grup de Violoncels 
de l’emm de manlleu —amb eulàlia subirà— i en el 
grupCello.Cat —amb anna mora—.
 
a part de realitzar masterclasses i actuacions a 
França, alemanya, anglaterra, itàlia, Holanda i àustria, 
també ha col·laborat, entre d’altres, amb el grup 
Violoncel·listes de Barcelona, amb la Compañía 
Corella Ballet i, com a solista, amb la Jove orquestra 
simfònica del Vallès dirigida per gilles apap, la JonC 

philarmonia dirigida per manel Valdivieso i la Bruckner 
akademie orchester dirigida per Jordi mora.

el passat octubre, va guanyar la Beca internacional 
pau Casals 2016, otorgada per la Fundació pau Casals. 
Fins a la data ha obtingut diversos primers premis, 
destacant el Concurs Joves intèrprets Ciutat de sant 
Cugat del Vallès (2009 i 2011), el Concurs Cordes de 
Barcelona (2012), el premi “grand prix” en la Flame 
Competition de parís (2012) i el VicCelloFestival (2014).
actualment, interpreta amb un violoncel del luthier 
francès marc laberte (mirecourt, 1921) que va 
pertànyer al mestre pau Casals.

Yoko Suzuki

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) 

Programa

Intermezzo de Goyescas, Enric Granados

—

diàleg amb  

Tona Montserrat, autora de la investigació sobre 
l’associació obrera de Concerts, historiadora i músic

Joan Fuster Sobrepere, professor d’Història 
Contemporània i director dels estudis d’arts i 
Humanitats de la uoC

Joan Manuel Tresserras, professor de 
Comunicació de la uaB i exconseller de Cultura  
de la generalitat

Conduït per Joan Vives, periodista i musicòleg 
(Catalunya música)

—

Poème, Pau Casals

Full d’àlbum, Pau Casals 

Mariona Camats, violoncel
Yoko Suzuki, piano
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