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mes pau casals

A partir del 1939, aquell músic reconegut
internacionalment i tan exigent amb ell mateix,
d’exquisida sensibilitat i esperit perfeccionista, de
sobte, es va veure reduït al silenci i a la solitud,
degut a la situació política al seu país i al món.
Aquella melodia simbolitzava per a ell un anhel
de justícia i de llibertat. Mai no va silenciar la seva
opinió personal, el seu compromís amb el seu
poble, tot comprometent-hi la seva imatge i el seu
prestigi. Aquesta actitud no va ser mai política,
sinó que ell la va definir sempre com a moral. I
amb el seu exili i fins a la seva mort, sempre va
mantenir, a través de la música, el compromís amb
la seva terra.
Aquest esperit és el que animarà, enguany, els
actes del Mes Pau Casals.
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Enguany, hem pensat que el tema central del mes
Pau Casals sigui El Cant dels Ocells, la melodia
tradicional catalana que interpretava en acabar els
seus concerts i que ha esdevingut, gràcies a ell,
un crit contra la injustícia i un símbol de pau arreu
del món. Per a ell simbolitzava, a més, un plany,
un cant d’enyor, un gest de reivindicació davant
de totes les nacions del món contra l’opressió
que s’exercia sobre el seu país. Aquesta melodia
resumeix el seu esperit, que ell va convertir en un
crit d’angoixa per la pèrdua de les llibertats del seu
poble. “El Cant dels Ocells és l’ànima del meu país,
Catalunya”, va repetir una i altra vegada.

ORGANITZA:

EL VENDRELL VIU PAU CASALS

Dos dels trets que van marcar la dilatada vida
de Pau Casals van ser el coratge i la tenacitat.
Sempre va mantenir una posició moral a favor
de les llibertats nacionals de Catalunya, que va
defensar ardidament.

Jordi Guitart Olivé
President de l’Associació Musical
Pau Casals del Vendrell

La imatge de la portada ha estat cedida per Jordi Romeu Gual,
dissenyador gràfic.
Més informació: www.associaciopaucasalselvendrell.cat

programa

càrrec de Jaume Ayats, doctor en Història de l’Art i
director del Museu de la Música de Barcelona.
Entrada lliure

Divendres 28 de setembre
20:00 h. Auditori del Tívoli
CONCERT DE JOVES TALENTS, a càrrec de Jan

Calabuig (violí) i Miquel Carr (piano).
Entrada lliure

Dijous 4 d’octubre
20:00 h. Auditori del Tívoli
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL:
‘JOAN MANÉN. VARIACIONS SENSE TEMA’
Conferència - col·loqui a càrrec de Daniel Blanch,

president de l’Associació Joan Manén de Barcelona,
amb la participació d’alguns dels productors i
protagonistes del documental.
Entrada lliure

Diumenge 14 d’octubre
17:30 h. Plaça del Mercat
CONCURS DE COLLES SARDANISTES MES PAU
CASALS - LA FIRA
Organitza: Dansaires del Penedès.
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Divendres 21 de setembre
20:00 h. Auditori Associació García Lorca del
Vendrell. C/ Conflent, 82
ACTE INAUGURAL MES PAU CASALS:
MÚSICA I POESIA
Lliurament de la ‘Beca Associació Musical Pau Casals 2018’
Acte en commemoració del DIA INTERNACIONAL DE LA PAU
Lectura de poemes de Federico García Lorca, amb
la participació de Yasmin El Fahri (violí), Anna Mañé
(violoncel) i Xavier García (guitarra).
Entrada lliure

EL VENDRELL VIU PAU CASALS

Dimecres 17 d’octubre
19:00 h. Sala polivalent de l’Auditori del Tívoli
CONFERÈNCIA: ‘EL CANT DEL OCELLS’ a

Divendres 19 d’octubre
19:00 h. Biblioteca Pública Terra Baixa
PAU CASALS I SAINT-EXUPÉRY, PARAULA,
MÚSICA I IMATGES PER LA PAU
A càrrec de: Carlota Baldrís, Enric Batlle, Anna
Urpí, Linus Urpí i Iñaki Arregui
(Associació El Petit Príncep de Catalunya)
Entrada lliure

Dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre
Casa nadiua de Pau Casals
Museu Pau Casals
JORNADA DE PORTES OBERTES
(en horari habitual)
Consulteu les activitats programades al web
www.paucasals.org

Dilluns 22 d’octubre
17:00 h. Cementiri del Vendrell
OFRENA FLORAL a la tomba de PAU CASALS,

per part de les entitats del Vendrell.
Parlaments i actuació de Yasmin El Farhi (violí) i
Dúnia El Farhi (violoncel)

21:00 h. Auditori del Tívoli
CONCERT COMMEMORATIU en el 45è
aniversari de la mort de PAU CASALS
Concert a càrrec de la Camerata ‘Eduard Toldrà’
Preu: 15 euros / socis AMPC entrada lliure

Dimarts 23 d’octubre
20:00 h. Església parroquial del Vendrell.
CONCERT D’ORGUE, a càrrec dels alumnes dels

Conservatoris Professionals de Tarragona,Terrassa
i de l’EMMPAC.
Entrada lliure

Dimecres 24 d’octubre
18:30 h. Museu Deu
MÚSICA ALS MUSEUS, a càrrec dels alumnes de

l’EMMPAC
Entrada lliure

Divendres 26 d’octubre
20:30 h. Auditori Pau Casals
Acte de cloenda del mes Pau Casals
Concert a càrrec de The Yehudi Menuhin Orchestra
Preu: 10 euros / entrada lliure socis de l’AMPC

Dissabte 27 d’octubre
19:30 h. Teatre Àngel Guimerà
LA MÚSICA ÉS FESTA, GAUDIM-LA
Concert a càrrec de la coral anglesa

‘Rock up and sing’ (100 cantaires)

Entrada lliure

BIBLIOTECA TERRA BAIXA
La Biblioteca Pública Terra Baixa continua el projecte
que va començar fa dos anys: una col·lecció de punts
de llibre que es presentaran, anualment, durant el mes
Pau Casals. El seu disseny inclourà una frase del Mestre
i reproduccions d’elements biogràfics, periodístics,
musicals, etc. dels fons de la biblioteca o dels museus
que participen en el projecte.

