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MES PAU CASALS 2022 

Data Activitat Lloc i hora 
 

Setembre, dimecres 21 
(Dia Internacional de la Pau) 
 

Inauguració Mes Pau Casals 
"Glosa per la Pau", en col·laboració amb Òmnium Cultural. 
"Concert inaugural" amb el Trio Aqua, format pels instruments de violí, violoncel i piano. 
 

Auditori del Tívoli 
20:00 h 

Setembre, dimecres 28 
 

Presentació del projecte 
“Els teus clàssics. Recuperació i difusió del patrimoni cultural català”, per Daniel Blanch, 
President de l'Associació Joan Manén de Barcelona. 
 

Auditori del Tívoli 
20:00 h 

Octubre, dimecres 5 Conferència 
"El Museu Pau Casals. Recursos didàctics per a l'ensenyament", a càrrec de Núria Ballester, 
Directora del Museu Pau Casals. 
Tot seguit, lliurament de l’ajut als estudis de música per l'Associació Musical Pau Casals. 
Interpretació de peces per a violoncel per part de l'alumne/a guardonat de l’EMMPAC. 
 

Auditori del Tívoli 
20:00 h 

Octubre, dimecres 19 Projecció del documental 
“Pau Casals i les Nacions Unides", presentat per Jordi Pardo, Director General de la Fundació 
Pau Casals. 
 

Auditori del Tívoli 
20:00 h 

Octubre, dissabte 22 
(49è aniversari de la mort de 
Pau Casals) 

Ofrena floral a la tomba de Pau Casals 
Amb la participació de les Entitats de la Vila i amb la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell. 
Acte institucional 
Dedicació per part de l'Ajuntament del Vendrell, del carrer del Nord a la població de Prada de 
Conflent, amb assistència del seu Batlle, Sr. Yves Delcor. 
Concert d'homenatge a Pau Casals 
Ofert per la Coral Sant Jordi, en la commemoració del 75è aniversari d'aquesta agrupació. 
 

Cementiri  
11:00 h 
Carrer del Nord 
18:45 h 
 
Auditori del Tívoli 
20:00 h 

 Octubre, diumenge 23 Concert d'homenatge a la figura del Mestre, organitzat per la Fundació Pau Casals 
Interpretat pel Trio da Vinci, format pels instruments de violí, violoncel i piano. 
 

Museu Pau Casals 
13:00 h 

 
-  Portes obertes a la Casa Nadiua de Pau Casals, cap de setmana del 22 i 23 d'octubre. 

-  Edició del tradicional punt de llibre "Mes Pau Casals",  pel Servei de Biblioteques Públiques de Catalunya. 
-  L'Associació Musical Pau Casals treballa en col·laboració permanent amb la Fundació Pau Casals i l'Escola Municipal de Música Pau Casals i, en 

conveni amb l'Ajuntament del Vendrell. 
 
   ASSOCCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS.    Avinguda Palfuriana, 67.    Platja de Sant Salvador.    43880 El Vendrell.     www.associaciópaucasalselvendrell.cat 

INTERPRETS DELS CONCERTS MES PAU CASALS 2022 
 
Concert inaugural, dimecres 21 de setembre: TRIO AQUA 
 Neix el 2018 al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona sota les ensenyances 
del professor de música de cambra i membre del Trio Kandinsky, Emili Brugalla. Està format per Carlota 
Franch, violí, Hèctor Báscones, violoncel i Laia de la Torre, piano. 
 De la mateixa manera que l'aigua és dinàmica i amb diferents caràcters, Trio Aqua ha tocat 
repertori ampli i divers, que comprèn des del classicisme fins al segle XX, amb obres de Beethoven, 
Mendelssohn, Debussy i Brotons, entre d'altres. 
 Han participat diverses vegades en el cicle de música de cambra Liceu Express. També han 
tocat a diferents Centres Cívics de Barcelona i a altres localitats com Sant Cugat del Vallès. 
 El juliol de 2022 han participat en el Festival Virtuoso & Belcanto celebrat a Lucca, Itàlia. 
Han rebut masterclasses de Péter Nagy (piano), Luc-Marie Aguera (violí), Jan Bjøranger (violí), Adrian 
Brendel (cello) i Salvador Brotons (compositor i director). 
 
Ofrena musical a Pau Casals, dissabte 22 d'octubre: CORAL SANT JORDI 
 Va ser fundada l'any 1947 a partir d'un grup d'amics animats per Oriol Martorell, que de bon 
començament va encapçalar, no només una manera personal d'entendre i interpretar la música, sinó 
també, una determinada projecció social del fet musical, vinculada i compromesa amb el moment 
històric del país. 
 Aquestes paraules de Martorell venen a definir el caràcter de la Coral: «(….) ho hem volgut 
cantar tot, des de melodies medievals gregorianes o el Llibre vermell de Montserrat, fins a música de 
jazz, sense oblidar els grans músics de tots els temps.» 
 La Coral ha realitzat una llarga activitat musical, que ja compta amb més de 1.700 concerts 
interpretats a Catalunya, a l'Estat espanyol i en altres països europeus, i que l'ha dut a col·laborar amb 
directors i compositors de prestigi com ara Sergio Celibidache, Eduard Toldrà, Duke Ellington, Antoni Ros 
Marbà i Lawrence Foster entre d'altres. Actualment està dirigida per Oriol Castanyer. 
 
Concert d'homenatge al Mestre Casals, diumenge 23 d'octubre: TRIO DA VINCI 
 El 2018, esperonats per la complicitat sorgida tant a nivell musical com personal, i la passió 
que els uneix per la música de cambra, la Maria Florea, violí, Marion Platero, violoncel i Àlex Ramírez, 
piano, decideixen formar el Trio Da Vinci, per poder aprofundir en el repertori de trio amb piano, un dels 
repertoris més rics i prolífics de la història de la música de cambra. 
 Formats com a músics amb membres d’algunes de les agrupacions de cambra més 
emblemàtiques de les darreres dècades (Rainer Schmidt i Clemens Hagen del Hagen Quartett, Bernard 
Greenhouse del Beaux Arts Trio, Heime Müller de l’Artemis Quartet, o Christophe Coin del Quatuor 
Mosaïques, entre d’altres), han compartit escenari repetidament en formacions de duo des del 2015. 
 Des de la seva fundació han actuat a Espanya i a Àustria. El novembre de 2018, van obtenir el 
2on premi en el 13è “Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra” de Terrassa (Barcelona). Han 
actuat al festival MusicalBruc’19 i a la temporada de concerts del Teatro Calderón de Valladolid. A la 
temporada 2020/21 han debutat a l’Auditori de Barcelona dins el festival “Emergents". 
 
ORGANITZA: EN CONVENI AMB: AMB EL SUPORT I COL·LABORACIÓ: 
 

Logo AMPC Logo Aj. Vendrell  Resta de logos 
 
 
 
 
 
Foto de portada:   Pau Casals en el seu passeig habitual a Codalet. Dominique Berrety.   1959 
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Foto: Pau Casals en el seu passeig habitual a Codalet. Dominique Berrety. 1959


