
PAU 
CASALSal Vendrell

41è Festival Internacional
de música Pau Casals

Del 9
al 22

de juliol
2022

41è Festival Internacional
de música Pau Casals

PAU 
CASALSal Vendrell

Del 9
al 22

de juliol
2022

Disseny: JOAN MARC FERRET

L’orgue 
del Vendrell



PAU 
CASALSal Vendrell

PAU 
CASALSal Vendrell

PAU CASALS AL VENDRELL

L’any 2020 el leitmotiv del Festival va girar al voltant de Casals i la seva casa al

Vendrell, aprofitant que el Vendrell havia estat designada Capital Cultural de 

Catalunya i que el centenari de l’Orquestra Pau Casals es celebrava el mateix any. 

La pandèmia va forçar que es posposés el projecte, que finalment ha arribat a bon 

port dos anys més tard, coincidint amb la reinauguració del Museu.

Són pocs els artistes que, com Casals, han estat lligats a la seva vil·la natal. No 

obstant això, solia dir que se sentia com a casa a tot arreu i que es considerava un 

ciutadà del món, i és que ben jove va instal·lar-se a París, la capital mundial de la 

vida artística de l’època, i els seus enormes èxits el van portar, posteriorment, a 

viatjar pel món en totes direccions. Tanmateix, va romandre molt arrelat al Vendrell, 

ja que és aquí on va construir la seva casa i on va acollir familiars i amistats.

El programa del festival pretén recuperar l’ambient cordial de les vetllades a la Vil·la 

Casals amb un ampli repertori d’obres de cambra i intèrprets destacats. Per segona

vegada també donem la benvinguda a un grup de joves violoncel·listes amb molt 

talent que treballaran durant una setmana amb cinc intèrprets d’àmplia experiència i 

que oferiran, al final de la seva estada, dos concerts que prometen ser excepcionals,

demostrant que l’esperit de Casals continua inspirant a la generació més jove!
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L'any 2020 vaig tenir l'oportunitat de poder fer la imatge 
del 40è Festival Internacional de Música Pau Casals del 
Vendrell, però al pandèmia ho va canviar tot i la feina 
feta va quedar arxivada.

Enguany aquest 41è FIMPC 2022, finalment puc mostrar 
el que havia volgut fer per aquest festival, Pau Casal al 
Vendrell. Aquest títol pel festival em va motivar molt com 
a vendrellenc que soc, per dur a terme una imatge del 
mestre molt tradicional i arrelada a la vil·la. La silueta 
més coneguda del mestre amb el violoncel i la del 
campanar del Vendrell, dos elements que conjuntament 
interactuen molt per mostrar en una imatge l'origen de 
Pau Casals, i a la vegada l'estima que els Vendrellencs 
tenim per la figura del músic i el principal element de la 
nostra vil·la.

Joan Marc Ferret

FerretJoanMarc
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El Mestre va dir una vegada que no era possible separar la música de la vida. I la vida,

tossuda, així ens ho ha demostrat en els últims temps.

La terrible pandèmia de la Covid va provocar la suspensió de l’edició del Festival

de l’estiu del 2020. Però la vida s’obre pas, i dos anys després podem recuperar la

programació d’aquell estiu, a la que havíem englobat sota el títol “Pau Casals al 

Vendrell”. Una edició que contribuirà a explicar la relació del Mestre amb la seva vila 

nadiua, el seu paisatge sentimental, els elements simbòlics de la seva infantesa musical i 

l’estima per la seva terra, que el va acompanyar amb orgull durant tota la seva vida.

Els concerts a l’Auditori Pau Casals, a l’Església del Vendrell, enguany també a la Plaça

Nova, i com no, les projeccions a l’Auditori del Tívoli, ens permetran recórrer musicalment

aquesta unió entre el Mestre i El Vendrell.

La música i la vida; la vida i la música. Aquest binomi indissociable per Pau Casals també 

ho és a per a nosaltres. Així com la seva música va estar sempre al servei de la pau, de

l’entesa entre els pobles, de la defensa de la democràcia, el Festival d’enguany també haurà 

de sonar per condemnar les guerres salvatges, com la d’Ucraïna, que avui 

escampen dolor i patiment a milions de persones.

Us convido a gaudir de l’acurada programació d’aquesta 41a edició, també dels espais del 

Vendrell vinculats al Mestre i com no, enguany especialment, del renovat Museu Pau

Casals, que estic convençut que serà un referent museístic a escala nacional i 

internacional.

Bon Festival!

Kenneth Martínez Molina

Alcalde del Vendrell
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La màgia del trio
Concert Inaugural 

Dissabte ,  9  de  ju l io l  a  l es  20 :00h
A udi tor i  Pau  Casa ls

Gabriele Carcano, piano
Liza Ferschtman, violí
Ivan Karizna, violoncel

Entrada :  25  €

Entrada  amb descompte :  20  €

F. Mendelssohn: Sonata per a violoncel i piano núm. 2 en Re major op. 58
C. Franck: Sonata per a violí i piano en La major
J. Brahms: Trio per a piano, violí i violoncel núm. 3 en Do menor op. 101

El trio és una de les formes musicals més difícils. És un delicat equilibri on cadascú ha 

d’escoltar els altres i trobar el seu lloc. Aquesta mateixa dificultat, unida a la fabulosa rique-

sa del repertori dels trios, agradava molt a Casals. Va formar un conjunt llegendari amb 

Cortot i Thibaud, i després va gaudir molt tocant en trios amb Istomin, Horszowski, Schnei-

der, Stern o Oïstrakh, a Prada de Conflent i a Puerto Rico.

Liza Ferschtman va practicar aquest art des de ben jove. El seu pare era violoncel·lista i la 

seva mare pianista, així que van fer que la seva filla estudiés violí a fi que pogués interpretar 

en trios. Per a aquest concert tocarà tres obres romàntiques d’atmosferes molt diferents 

amb dos músics que coneix prou bé. El pianista Gabriele Carcano és el més prometedor 

dels pianistes italians actuals i les seves sonates completes de Beethoven a Berlín, 

Londres i Milà han tingut un gran ressò internacional. El violoncel·lista Ivan Karizna és un 

talent excepcional, que acaba de tenir el gran honor que un mecenes li hagi confiat el 

violoncel de Paul Tortelier.
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Pau Casals en imatges
Puerto Rico I

Di l luns ,  11  de  ju l io l  a  l es  20h
A di tor i  de l  T í vo l i                                   

Entrada  gratu ï ta

Pau Casals estimava molt Catalunya i El Vendrell, el seu poble natal. Si li haguessin demanat 

que designés la seva segona pàtria, podria haver escollit França, on va acabar vivint més temps 

que a Catalunya. Però, més probablement, hauria contestat: Puerto Rico! La seva mare hi va 

néixer i li n’havia parlat sovint, però l’havia dissuadit d’anar-hi: no era terra de música i hauria 

estat una pèrdua de temps per a la seva carrera. Va necessitar que Marta Montañez, que va 

néixer al mateix poble i a la mateixa casa que la mare de Casals, anés a estudiar a Prada de 

Conflent perquè la idea d’anar finalment a Puerto Rico es fes realitat. Va desembarcar del 

transatlàntic Flandre l’11 de desembre de 1955. L’acollida que hi va rebre va ser summament 

entusiasta i Casals de seguida s’hi va sentir com a casa. Aviat va decidir instal·lar-s’hi i fer tot 

el que estava a les seves mans per al desenvolupament cultural de l’illa: la creació d’un gran 

festival, la fundació d’una orquestra simfònica i un conservatori.

Pel·lícules de Pau Casals a Puerto Rico

·La seva arribada.

·La seva casa i la seva vida quotidiana.

·Tocant la primera Suite de Bach a la Universitat de San Juan de Puerto Rico.

  En concert al Festival: Trio núm. 2 de Brahms, Simfonies de Mozart, Beethoven i Schubert.

Amb la participació, per a la inauguració de la vetllada, de La Factoria, Escola de Dansa del

Vendrell. Els ballarins de hip-hop ballaran al ritme de la música clàssica.       
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Retorn a les arrels pel
Quartet casals

Dimarts ,  12  de  ju l io l  a  l es  20h
A udi tor i  Pau  Casa ls

Quartet Casals
Alexander Lonquich, piano

Entrada :  25  €

Entrada  amb descompte :  20  €

WF.J. Haydn: Quartet per a cordes núm. 3 en Sol menor op. 20
W.A. Mozart: Quartet amb piano núm. 1 en Sol menor KV 478
R. Schumann: Quintet amb piano en Mi bemoll major op. 44

El Quartet Casals va participar en la inauguració del Museu Casals l’any 2001. Enguany hi 

torna per celebrar la rehabilitació arquitectònica i renovació museogràfica completa. 

Durant els darrers vint anys, els seus membres han estat dignes ambaixadors del nom 

Casals, i s’han mantingut fidels als seus ideals musicals i humans. Actualment estan 

considerats un dels millors quartets del món i han interpretat a les sales més prestigioses 

del cinc continents, com la Filharmònica de Berlín o la Konzerthaus de Viena. La seva 

important discografia amb Harmonia Mundi també és testimoni del lloc que avui ocupen a 

l’escena internacional. L’any 2019, el seu concert al Palau de la Música Catalana en el marc 

de la Diada Pau Casals – Barcelona, es va enregistrar i emetre en més de vint-i-cinc 

països.

Per a aquesta vetllada especial, han optat per unir forces amb un dels seus companys 

preferits, el pianista Alexander Lonquich, un meravellós músic, solista i director, i gran 

amant de la música de cambra. Després de Mozart i Haydn, acabaran amb el Quintet de 

Schumann, del qual Casals va dir: “Cada nota ve del cor”.
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Recital Bach

Divendres ,  15  de  ju l io l  a  l es  20 :30h
A  l ’ esg lés ia  parroquia l  de l  Vendre l l

Lorenzo Ghielmi, orgue

Entrada :  15  €

Entrada  amb descompte :  10  €

Dir que Casals estava enamorat de l’orgue de la seva ciutat natal es queda curt. El va 

fer restaurar dues vegades, tenint cura de conservar-ne els meravellosos colors 

originals. En una entrevista del 1972, va dir que era el seu orgue preferit del món i que 

no havia trobat registres tan suaus enlloc.

Lorenzo Ghielmi és una de les grans figures de la música renaixentista i barroca. 

Musicòleg eminent, ha dedicat un llibre a Nikolaus Bruhns, un dels precursors i 

inspiradors de Bach, i ha escrit molt sobre el mateix Bach. Pedagog reconegut, fa 

classes a Basilea i Milà. Cofundador del Giardino Armonico, l’any 2005 va crear un 

altre conjunt destacat, la Divina Armonia. La seva discografia ha rebut múltiples 

premis. El seu instrument preferit és l’orgue. És el titular de l’orgue Arhendt de la 

basílica de San Sempliciano de Milà. Per retre homenatge a Pau Casals, ha optat per 

fer un recital íntegrament dedicat a Bach.

13

J. S. Bach : 
Fantasia en Do major BWV 573
Coral "Nun komm der Heiden Heiland" (Vine, salvador dels gentils) BWV 659
Sonata per a violí en Re menor BWV 1001 (versió per a orgue)
Preludi i Fuga en La menor BWV 543
Aria variata alla maniera italiana en La menor BWV 989
Coral "Schmücke dich o liebe Seele" (Engalana’t, ànima estimada) BWV 654
Toccata, Adagio i Fuga en Do major BWV 564
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EI violoncel en tota la seva
esplendor

Dissabte ,  16  de  ju l io l  a  l es  20h
A udi tor i  Pau  Casa ls

Daniel Müller-Schott, violoncel

Annika Treutler, piano 

Entrada :  25  €

Entrada  amb descompte :  20  €

Daniel Müller-Schott es va donar a conèixer a l’edat de quinze anys, quan va guanyar 

el Concurs Txaikovski per a joves violoncel·listes l’any 1992. Format pels professors 

més prestigiosos, Heinrich Schiff, Steven Isserlis i Mstislav Rostropóvitx, Daniel 

Müller-Schott ha desenvolupat des d’aleshores una magnífica carrera, publicant una 

discografia considerable que va des de Bach fins a la música contemporània. Convi-

dat per les orquestres més importants, també es dedica a la música de cambra, 

sobretot amb Anne-Sophie Mutter. Convidat d’honor al Festival de Mecklenburg l’any 

2019, Daniel Müller-Schott va voler compartir el seu amor per Pau Casals amb el 

públic organitzant una vetllada d’homenatge, amb la projecció de vídeos d’arxiu de 

Casals, que va comentar. Està molt content d’actuar per primera vegada al Vendrell i 

ha triat, juntament amb la pianista Annika Treutler, un programa dedicat a quatre dels 

compositors preferits de Casals.

J. S. Bach: Sonata per a viola de gamba i clavicèmbal núm. 2 en Re major BWV 1028 
L. v. Beethoven: Sonata per a violoncel i piano núm. 5 en Re major op. 102 núm. 22
R. Schumann: Fantasiestücke per a violoncel i piano op. 73 
J. Brahms: Sonata per a violoncel i piano núm. 2 en Fa major op. 99
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Pau Casals en imatges
Puerto Rico II

Di l luns ,  18  de  ju l io l  a  l es  20h
A udi tor i  de l  T í vo l i

Entrada :  Gratu ï ta

Va ser a petició de Luis Muñoz Marín, el governador de l’illa, que Pau Casals va 

acceptar crear el Festival Casals de Puerto Rico. Muñoz Marín havia fet molt pel 

desenvolupament social i cultural de l’illa, fet que Casals apreciava molt. Quan 

Kennedy el va convidar a actuar a la Casa Blanca l’any 1961, Casals va acceptar, però 

va insistir que el sopar fos en honor a Muñoz Marín i Puerto Rico.

Per al Festival, Casals havia tornat a confiar en Alexander Schneider, que havia 

participat en els orígens del Festival de Prada de Conflent. 

El programa es va dividir entre música de cambra i música simfònica, amb una 

fantàstica orquestra que va aplegar els millors músics de les grans orquestres 

americanes, molt contents de poder tocar sota la direcció de Casals. Això va fer feliç 

Casals, que va poder fer realitat alguns dels seus somnis: dirigir per primera vegada 

Pel·lícules de Pau Casals 

El remake del concert a la Casa Blanca. 
La Marxa Fúnebre de la Simfonia Heroica de Beethoven
(homenatges a John i Robert Kennedy)
Sonata de Brahms amb Eugene Istomin al piano
Assaig de la Creació de Haydn
El Cant dels Ocells acompanyat al piano per Marta Casals

Amb la participació de l’aula de violoncel i de dansa de 
l’Escola Municipal de Música Pau Casals
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El Festival a la Plaça Nova

Dimarts ,  19  de  ju l io l  a  l es  20h
Plaça  Nova  de l  Vendre l l  

Louis Lortie, Eylam Keshet, piano
Alexander Janiczek, Lily Francis, Patricia Cordero, 
Brandon Garbot, Haruna Shinoyama, Pavla Tesařová, Maria Tió, violí 
Jonathan Brown, Samuel Palomino, viola
Erica Wise, Ferran Bardolet, Alejandro Gómez, violoncel

Obres de J.S. Bach, L. V. Beethoven, W.A. Mozart, F. Schubert, J. Brahms, M. Ravel... 

Pau Casals mai va considerar que la música estigués reservada a determinades catego-

ries socials o països. La música de Bach, Mozart o Beethoven pot tocar el cor de tots els 

éssers humans, és el llenguatge universal per sobre de tot. No es requereix cap educació 

especial per experimentar la seva bellesa i emoció. Casals volia compartir la música amb 

tothom. Per això, va crear l'Associació Obrera de Concerts, que comptava amb més de 

300.000 socis arreu de Catalunya (un èxit inigualable) i es va assegurar que cada any es 

portés a terme un concert pel poble de Prada de Conflent.

Enguany, el Festival Internacional de Música Pau Casals recupera aquest esperit, a la 

mateixa plaça on Casals va dirigir la seva orquestra l'any 1927. Alguns dels artistes 

presents al Festival participaran en aquest concert especial amb una programació d'obres 

molt variades. 



18

PAU 
CASALSal Vendrell

19

Una vetllada a la Vil·la Casals I

Dimecres ,  20  de  ju l io l  a  l es  20h
A udi tor i  Pau  Casa ls

Entrada :  25  €    Entrada  amb descompte :  20  €

Aquest concert vol rememorar les vetllades a la Vil·la Casals dels anys vint. En aquella època 

no hi havia festivals d’estiu, els músics descansaven i es preparaven per a la temporada 

següent. Casals passava l’estiu al Vendrell, on el visitaven molts amics músics. Al vespre 

tocaven música per plaer, amb programes molt variats. 

En aquest concert, s’interpretaran tres obres mestres absolutes per a una festa pantagruèlica. 

En primer lloc, la majestuositat i la serenor del Quintet de corda K. 515 de Mozart; després 

l’energia i el drama del Trio op. 70 núm. 1 de Beethoven, anomenat «dels esperits» perquè el 

punyent moviment lent s’inspirava inicialment en les bruixes de Macbeth; finalment la passió 

desbordant del Quintet per a piano i corda op. 34 de Brahms, la gènesi del qual va ser llarga i 

complicada (l’obra va ser abans un quintet de corda i després una sonata per a dos pianos), 

però que va tenir molt d’èxit. Aquest quintet de Brahms va ser l’últim gran treball de música de 

cambra que Casals va tocar en públic, a Puerto Rico l’any 1969.

W. A. Mozart: Quientet de corda núm.3 en Do major KV 515

Brandon Garbot, violí 1. Maria Tió, violí 2. 
Jonathan Brown, viola 1. Samuel Palomino, viola 2.
Alejandro Gómez, violoncel

L. v. Beethoven: Trio per a violí, violoncel i piano en Re major op. 70 núm. 1 “Fantasma”

Eylam Keshet, piano. Patricia Cordero, violí. Erica Wise, violoncel

J. Brahms: Quintet amb piano en Fa menor op. 34

Alexander Melnikov, piano. 
Haruna Shinoyama, violí 1. Pavla Tesařová, violí 2
Lily Francis, viola. Ferran Bardolet, violoncel 
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Una vetllada a la Vil·la Casals II

Di jous ,  21  de  ju l io l  a  l es  20h
A udi tor i  Pau  Casa ls

Louis Lortie, piano
Paul Meyer, clarinet 
Edgar Moreau, violoncel

Entrada :  25  €

Entrada  amb descompte :  20  €

L. v. Beethoven: Trio per a clarinet, violoncel i piano en Si bemoll major op. 11
J. Brahms: Sonata per a clarinet i piano en Fa menor op. 120 núm. 1
C. Debussy: Sonata per a violoncel i piano
G. Fauré: Trio per a clarinet, violí, violoncel i piano op. 120 

En aquest concert, el públic podrà gaudir d’un segon programa de música de cambra que 

es podria imaginar fàcilment en una de les vetllades musicals improvisades per Casals a la 

seva sala de música, amb motiu de la visita d’un amic clarinetista: el piano dialoga amb 

cada instrument, o amb tots dos!

Tres intèrprets excepcionals per a aquest concert mig alemany i mig francès. El pianista 

canadenc Louis Lortie és potser el pianista actual amb un repertori més ampli, com ho 

demostra la seva enorme discografia (més de 50 CD). La seva constant curiositat i el seu 

gust per compartir el converteixen en un company ideal de música de cambra. Paul Meyer, 

preparat per Isaac Stern i Mstislav Rostropóvitx, és el clarinetista més sol·licitat del món, 

tan solvent en Mozart com en peces contemporànies. Paral·lelament, du a terme una 

carrera com a director d’orquestra. Pel que fa a Edgar Moreau, ja forma part, amb 28 anys, 

del cercle restringit dels més grans violoncel·listes. És la primera vegada que és convidat a 

la Vil·la Casals i ho viu com un gran honor.

21
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Una Orquestra per a Casals

Divendres ,  22  de  ju l io l  a  l es  20h
A udi tor i  Pau  Casa ls

Orquestra del Festival Pau Casals 
Alexander Melnikov, piano
Alexander Janiczek i Lily Francis, concertinos
Sonja Bozner, violí
Álvaro Castelló, viola
Milena Umiglia, violoncel

Entrada :  29  €

Entrada  amb descompte :  25  €

L. Janáček: Quartet de corda núm. 1 “Sonata Kreutzer”

W. A. Mozart: Concert per a piano i orquestra núm. 12 en La major KV 414

A. Dvořák: Serenata per a cordes en Mi major op. 22

Aquest concert és un projecte que a Casals li hauria agradat acollir. A Marlboro, la trobada 

de joves músics de gran talent i músics experimentats per tocar música de cambra i 

formar una orquestra el va entusiasmar. Va ser un bany de joventut.

El programa és gairebé completament txec, sobretot tenint en compte que a Mozart li 

encantava Praga! El primer Quartet de Janacek porta el subtítol de «Kreutzer Sonata» 

perquè s’inspira en el conte de Tolstoi i en segueix pas a pas el desenvolupament, una 

tràgica història de gelosia, on el marit acaba matant la seva dona! La Serenata per a cordes 

de Dvorak és, al contrari, una obra plena de joventut, frescor, amb una invenció melòdica 

infinitament seductora. Entre els dos, un Concert per a piano de Mozart, compost el 1782 

per conquerir l’aristocràcia vienesa, però amb un moviment lent que és una confidència 

molt personal. Al piano, Alexander Melnikov, un gran amant de Mozart.
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Veniu a visitar el nou 
Museu Pau Casals i gaudiu 

d’un espai patrimonial únic!

Amb l’entrada d’un concert del  
Festival Internacional de Música Pau Casals  

del Vendrell teniu una entrada gratuïta  
per a la visita al Museu Pau Casals.

Informació i reserves: Tel. 977 684 276 / museu@paucasals.org 
Museu Pau Casals: Av. Palfuriana, 67 / Platja de Sant Salvador – El Vendrell

www.paucasals.org
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On i com comprar
les meves entrades
Presencialment
Escola Municipal de Música Pau Casals,
els dies 25, 26 i 27 de maig i els divendres (no 
festius) de 10h a 13h.

Auditori Pau Casals,durant tots els dies
que hi hagi concert del Festival de 10h a
13h.

Taquilla, una hora abans de la representació, 
sempre i quan l’aforament així ho
permeti. 

Per a més informació
telèfon 689 26 97 67
info@paucasals.cat

Online
www.auditoripaucasals.cat 

Rep les entrades directament al teu dispositiu 
mòbil i mostra-les des de la pantalla
del telèfon per accedir a la sala. 

Imprimeix a casa les entrades comprades
per internet. Mostra-les per accedir a la
sala. 

Sense despeses de gestió. 
Pagament segur i sense comissions.

Venda d’entrades i abonaments  
A partir del 25 de maig a les 10h

Socis i carnets amb descompte 
Biblioteques del SLPC del Baix Penedès.
Amics de l’Orgue.
Associació Musical Pau Casals.
Associació de Músics del Baix Penedès.
La Lira Vendrellenca.
Carnet Jove.
Jubilats.

NOTES
*En atenció als artistes i al públic en general, es demana la màxima puntualitat. Es podrà 
accedir a la sala 30 minuts abans de l’inici del concert.
*No es permetrà l'entrada a la sala una vegada començat el concert.
*Si les circumstàncies ho exigeixen, l'organització es reserva el dret de modificar dates, 
programes i intèrprets que s'anuncien en aquest avanç de programa.
*No és permès de fer fotografies, ni cap enregistrament de video o audio

Les nostres sales amb totes les 
garanties
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Disseny: JOAN MARC FERRET
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Fes el teu abonament,
hi sortiràs guanyant

Informació
Auditori Pau Casals
Av. Palfuriana, 52 El Vendrell
(Sant Salvador)
Tel. 977 683468
auditoripaucasals@elvendrell.net
www.auditoripaucasals.cat
Facebook: /auditoripaucasals
Twiter: @auditoripcasals

Servei d’autocar per a tots els concerts.
Sortida a les 19:30 h de l’estació d’autobusos
del Vendrell (Avda. Jaume Carner)
El dia del concert d’orgue la sortida serà
des de la porta de l’Auditori Pau Casals a
les 20h.
Preu bitllet 2€ (anada i tornada)

Servei d’autocar


