Festival
internacional
de música
Pau Casals

Del 13 al 24 de juliol

CASALS I LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL:
L’inici de la lluita
per la Pau i la Democràcia

Pau Casals, Nova York, c. 1915. Bain News Service photograph collection, Libray of Congress

“M’hi havia de comprometre amb totes les meves forces. Per a mi començava una
nova vida en la qual no em podia conformar amb fer concerts per a la bona societat de
Barcelona, sinó que també havia de portar la música a la gent del poble i a les petites
viles de Catalunya!”
Pau Casals

PAU CASALS
I LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL
A la primavera de 1914, Casals tenia
l’esperança que el seny s’imposaria
a la follia. Però l’assassinat de
Sarajevo va ser el pretext per llançar
milions d’homes a enfrontar-se els
uns contra els altres. Nombrosos
artistes i escriptors eren favorables
a la guerra, però Casals, en canvi,
estava horroritzat davant el fet que
algú pogués matar els seus semblants
només perquè haguessin nascut a
l’altra banda de la frontera!

malgrat els submarins alemanys que
torpedinaven tants vaixells, com el del
seu amic Granados.

Tothom pensava que el conflicte seria
curt, però el front es va immobilitzar
i la guerra es va estendre a poc a poc
arreu del món. Els combats van anar
esdevenint cada cop més bàrbars i
els morts es comptaven per milions.
Espanya es va mantenir neutral i
Casals va decidir marxar als Estats
Units. Dedicar-se a la música, fer
innombrables concerts, li permetia
oblidar-se una mica de la tràgica
realitat i donar sentit a la seva vida.
Tornava cada estiu a Catalunya

Va decidir instal·lar-se a Barcelona. Ja
no en tenia prou amb ser un intèrpret
aclamat arreu del món, necessitava
construir, ajudar el seu país. Li
semblava evident que Catalunya havia
de tenir una orquestra d’alt nivell,
que la cultura i l’ensenyament eren els
millors mitjans per intentar impedir
que la humanitat tornés a caure ens
els mateixos i tràgics errors. S’hi va
comprometre amb totes les forces.
Va ser el començament del seu llarg
combat per la pau i la democràcia!
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A la primavera de 1918, la Guerra es
va decantar. La intervenció dels Estats
Units va ser decisiva. Casals va arribar
a Nova York l’11 de novembre de 1918,
justament el dia que es va signar
l’armistici. El va honorar amb una
llarga temporada de concerts abans de
tornar a Europa.

Per als vendrellencs i les vendrellenques,
el Festival Internacional de Música Pau
Casals (FIMPC) és una cita plena de
simbolisme, responsabilitat i prestigi
cultural.
Simbolisme, perquè el Festival és el clar
exponent de la nostra estima i admiració
pel mestre Pau Casals. Perquè tant
l’objectiu principal dels seus inicis —fa ja
38 anys— com també l’actual és que el
certamen sigui un gran homenatge al geni
de la música i al gran home de pau que va
ser Pau Casals.
Responsabilitat, perquè per a la seva
vila nadiua és un encàrrec intrínsec el
fet de mantenir vius els valors musicals
i humanistes del mestre durant tot l’any,
de fer-ne un treball de difusió i record
permanents.
I prestigi cultural, perquè la programació
del Festival ha estat d’altíssim nivell en
totes les seves edicions. I des de l’any
passat, gràcies al treball conjunt entre
l’Ajuntament del Vendrell i la Fundació
Pau Casals, s’ha dotat el Festival d’un

nou format, fent un pas endavant per
aconseguir més projecció nacional i
internacional i, en conseqüència, també
més públic.
Enguany, i de nou sota la direcció
artística del musicòleg Bernard Meillat,
podrem gaudir de vuit concerts del 13
al 24 juliol, amb figures rellevants de
la música clàssica sota l’eix temàtic
“Casals i la Primera Guerra Mundial: L’inici
de la lluita per la pau i la democràcia”.
També completant aquesta programació
a l’Auditori, el Festival inclourà dues
projeccions de concerts de Pau Casals a
la plaça del Tívoli, en què podrem reviure
la seva música i recordar algunes de les
seves reflexions.
Com deia el Mestre: “No es pot separar la
música de la vida...”. Doncs visquem-la!
Bon Festival!
Martí Carnicer Vidal
Alcalde del Vendrell
El Vendrell, maig de 2018
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Pau Casals
en imatges
Projecció a la Plaça del Tívoli
Divendres, 13 de juliol a les 22h.

En cas de pluja, la sessió es realitzarà a
l’Auditori del Tívoli.

Es podran veure les següents
projeccions d’enregistraments de
Pau Casals com a músic i com a
director d’orquestra.
Suite N.1 per a violoncel sol,
J.S. Bach
Simfonia N.7, L.V. Beethoven
Sextet de corda N.1, OP.18, J. Brahms
Simfonia N.4, F. Schubert
El Pessebre, P. Casals
Amb l’actuació en directe del Cor
Orfeó Parroquial del Vendrell.
Entrada gratuïta
05

Des de l'any passat, el Festival Pau Casals
tracta de fer reviure Casals a la seva vila
natal gràcies a una selecció de pel·lícules
fetes al llarg dels trenta darrers anys de la
seva vida. La Fundació Casals s'ha dedicat
a aplegar tots els documents audiovisuals
de Casals, restaurar-los i conservar-los:
concerts, assaigs, reportatges,
semblances, entrevistes, master classes,
testimonis... Aquests documents van ser
filmats o gravats a Puerto Rico, Prada
de Conflent, Marlboro, Berlín, Budapest,
Califòrnia, el Japó, Suïssa, Mèxic…
Enguany es faran novament dues
sessions a l'aire lliure, a la plaça Tívoli,
just davant de l'Escola de Música, un
lloc meravellosament adequat per fer
projeccions en una gran pantalla i amb
so d'alta qualitat. Cada programa té una
durada aproximada de 55 minuts i consta
d'extractes de grans obres dirigides o
interpretades per Pau Casals i breus
fragments d'entrevistes o assaigs. Tots
aquests documents són inèdits!
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Beethoven i
la gran escola
romàntica
alemanya
Concert Inaugural

Dissabte, 14 de juliol, 20:00h

Bruno Philippe, violoncel
Jérôme Ducros, piano
Bertrand Laude, clarinet
Nazan Fikret, soprano
Durant la Primera Guerra Mundial, la
música va esdevenir un instrument de
propaganda. A França, Anglaterra i
Amèrica es van alçar veus per desterrar les
obres dels compositors germànics, fins i
tot de Beethoven! Casals estava indignat
amb aquest nacionalisme estúpid i va crear
una Societat Beethoveniana a Nova York.
A més va continuar interpretant Schubert,
Schumann i Brahms…

Sonata Kreutzer per a violoncel i piano
Op. 47, L.V. Beethoven (arr. Czerny)
Tres romances per a clarinet i piano
Op. 94, R. Schumann
Lieder, F. Schubert, R. Schumann,
J. Brahms
El pastor sobre la roca, per a soprano,
clarinet i piano D965, F. Schubert
Trio per a clarinet, violoncel i piano Op.
114, J. Brahms
Entrada: 25€
Entrada amb descompte: 20€
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Aquest programa està dedicat a Casals
i inclou la primera audició al Vendrell de
la diabòlica Sonata a Kreutzer, transcrita
per a violoncel per Czerny, un alumne
de Beethoven. Sens dubte, a Casals
li hauria agradat interpretar-la, però la
partitura no es va descobrir fins a 1990...
Aquest concert es fa ressò de la passió
de Casals pels lieder –a l’abril de 1914
s’havia casat amb la soprano Susan
Metcalfe i l’acompanyava sovint al piano–.
També evoca el seu interès pel clarinet i,
especialment, pel Trio op. 114 de Brahms.
El cartell està integrat per Bruno Philippe,
estrella ascendent del violoncel, i dos joves
músics de gran talent juntament amb un
eminent intèrpret de música de cambra,
Jérôme Ducros.
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Música,
guerra i
nacionalisme
Dilluns, 16 de juliol, 20:30h

Steven Isserlis, violoncel
Orquestra Simfònica Camera Musicae
Tomàs Grau, director

Per al món germànic, Mozart era la prova
que els francesos no tenien cap mena de
sensibilitat artística atès que no havien
sabut reconèixer el seu geni i l’havien
acollit bastant malament l’any 1778.
El mateix Mozart havia assenyalat:
«Són molt a prop de la grolleria i
horriblement orgullosos!»
Haydn va ser un dels pocs compositors
que no es va veure afectat per les disputes
nacionalistes. En el seu temps, la música
de Haydn havia estat adoptada per tot
Europa. El seu Concerto en re major era un
dels pilars del repertori de Casals.

Divertimento KV 136, W.A. Mozart
Concert per a violoncel i orquestra en
Re major, J. Haydn
Fantasia sobre un tema de Thomas
Tallis, R. Vaughan-Williams
Idil·li de Siegfried, R. Wagner
Entrada: 29€
Entrada amb descompte: 24€
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Vaughan Williams tenia 41 anys el 1914,
però va insistir a incorporar-se a l’exèrcit
com a portalliteres. La seva magnífica
Fantasia sobre un tema de Tallis està
construïda a partir d’un salm que retreu als
reis i prínceps la inutilitat de la guerra.
Una onada de passió wagneriana havia
envaït el món a la fi del segle XIX, però amb
la guerra Wagner va esdevenir el símbol
de l’imperialisme i l’esperit alemanys i la
seva música va ser desterrada de molts
països. Tanmateix, hi ha res més pacífic
que Siegfried Idyll, una obra que agradava
tant a Casals?

La nostàlgia
del Segle
de les Llums
Dimarts, 17 de juliol, 20:30h

Amandine Beyer i Gli Incogniti

L’interès per la música barroca francesa,
per Couperin i Rameau en particular, va
començar molt cap a la fi del segle XIX.
Després de l’escalada expressiva dels
romàntics se sentia la necessitat de tornar
a una música menys sobrecarregada.
Davant l’horror de la guerra, el Segle de
les Llums i la seva música van esdevenir
alhora un refugi i una font d’inspiració.

La Superbe. Sonade en trio, F.
Couperin
Tombeau de M. de Sainte-Colombe,
M. Marais
Sonata per a violí i continu núm. 11,
J.F. Rebel
Cinquè concert per a clave,
J.P. Rameau
La Bersan i Les misterioses barricades
per a clave, F. Couperin
Apothéose de Lully, F. Couperin
Entrada: 25€
Entrada amb descompte: 20€

Debussy va emprendre la composició
de sis sonates segons l’esperit dels
mestres del segle XVIII. Ravel va enllaçar
amb la gran tradició dels tombeaux
inspirats en l’època barroca i va dedicar
el seu a Couperin. I, més sorprenent
encara, Richard Strauss es va apassionar
per la música de Lully i le Bourgeois
Gentilhomme de Molière…
Amandine Beyer i el seu conjunt Gli
Incogniti, que van entusiasmar el públic del
Festival Pau Casals l’any 2017 interpretant
Bach i Vivaldi, tornen enguany per fer un
apassionant descobriment de la culminació
de la música barroca francesa que es
clourà amb la primera audició de la famosa
Apoteosi de Lully amb el text en català!
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El violoncel
en temps
de guerra
Dimecres, 18 de juliol, 20:30h

Steven Isserlis, violoncel
Connie Shih, piano

Suite núm. 3 per a violoncel sol
BWV 1009, J.S.Bach
Peces de Fantasia Op. 73,
R. Schumann
Sonata per a violoncel i piano,
C. Debussy
Sonata per a violoncel i piano,
C. Franck
Entrada: 25€
Entrada amb descompte: 20€
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Steven Isserlis, el més poètic dels grans
violoncel·listes actuals, és el convidat
d’honor del festival. Està fascinat des de
fa temps per la reacció dels compositors
davant la guerra, especialment davant la
Primera Guerra Mundial. Ha enregistrat
dos discs apassionants amb BIS Records,
amb obres compostes entre 1914 i 1918.
En el més recent, El violoncel en temps
de guerra, fa servir fins i tot, en algunes
peces, el violoncel que un soldat britànic
havia tocat a les trinxeres...
Aquest programa també està dedicat
a Casals, amb la Suite núm.3 per a
violoncel sol de Bach, que el mestre va
enregistrar per primera vegada a Nova
York l’any 1915. Schumann i Franck es
trobaven entre els seus compositors
predilectes. Pel que fa a Debussy, tot i que
Casals hi mostrava algunes reticències, era
sensible a l’encís de la seva música. Els
anys vint va interpretar la seva Sonata i en
va dirigir les obres orquestrals.
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Grandesa i
serenitat
de Bach
Dijous, 19 de juliol a les 21:00h

A l’església parroquial
del Vendrell

Gerhard Weinberger, orgue

Gerhardt Weinberger és el representant
més prestigiós de la gran escola d’orgue
germànica. És reconegut arreu del món pel
seu virtuosisme i per la immensitat del seu
repertori. Té una discografia considerable
(integrals de l’obra de Bach, Krebs i Reger).
Està encantat de participar en el Festival
Pau Casals i de poder tocar el seu orgue
històric del Vendrell, construït el 1777 pel
fabricant Ludwig Scherrer i magníficament
restaurat per Casals i posteriorment pels
Amics de l’Orgue.

Toccata BWV 540, Coral BWV 659,
J.S. Bach
Pièces dans le style libre Op. 31,
L. Vierne
Peces per a orgue Op. 145, M. Reger
Coral BWV 663, Passacaglia BWV 582,
J.S. Bach
Entrada: 15€
Entrada amb descompte: 10€
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Per evocar els difícils temps de la Primera
Guerra Mundial ha elaborat un programa
que contraposa la grandesa i serenitat
de Bach i els drames viscuts per Max
Reger i Louis Vierne. El 1914, Reger ja
patia grans dificultats personals. La guerra
el va trasbalsar i li va inspirar una última
obra mestra uns mesos abans de morir, el
maig de 1916, les Set peces per a orgue
opus 145. Pel que fa a Vierne, va acceptar
signar la sol·licitud de dispensa per tal que
el seu fill pogués allistar-se a l’exèrcit amb
17 anys. Uns mesos més tard, el fill es va
suïcidar i el pare va quedar desconsolat.
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Debussy i
el seu amic
Falla
Divendres, 20 de juliol, 20:30h

Javier Perianes, piano

Javier Perianes torna al festival Pau Casals
per primera vegada des de 2005. Quant de
camí recorregut per qui aleshores només
era un jove pianista molt prometedor i
ara és una de les gran estrelles del piano
mundial! El seu programa reuneix dos
amics, Debussy i Falla, dos compositors
que van marcar profundament la seva època.
Claude Debussy, que ja era un
antigermànic furibund en l’àmbit musical,
es va mostrar extremadament bel·licista
el 1914. Però ben aviat, davant de tant
patiment acumulat, va ser partidari d’una
pau raonable. Va morir el 1918, vuit mesos
abans de l’armistici. Els Preludis són una
de les culminacions de la seva obra, que
allibera la inspiració musical del dogal de
les formes germàniques...

Preludis. Llibre 1, C. Debussy
El amor brujo. Suite, M. de Falla
Fantasía Bética, M. de Falla
Entrada: 25€
Entrada amb descompte: 20€
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Per a Falla, l’època de la guerra va ser un
moment d’intensa creació: Noches en los
jardines de España, El sombrero de tres
picos i El amor brujo. El 1919 va escriure
la Fantasía bética per a Arthur Rubinstein,
que l’havia d’interpretar a Barcelona, però
va resultar tan difícil que no se la va poder
aprendre a temps i no la va tocar fins a uns
mesos més tard a Nova York!

El que s’esdevé
quan es ven
l’ànima al
dimoni…
Dissabte, 21 de juliol, 20:30h

Ensemble Murtra
Jaume Comas, narrador
Coreografia de Maxime Thomas,
realitzada per Antonin Monié,
Ida Viikinoski i Maxime Thomas

Stravinsky va passar tota la guerra a
Suïssa, nostàlgic del seu país enfrontat a la
guerra i després a la revolució. S’endinsava
gustosament en els vells contes populars
russos i va demanar al seu amic Ramuz
que els adaptés.
Així va néixer la Història del soldat, el 1918.
Un soldat que canvia el seu violí per un
llibre que el farà ric. Era la imatge del món
que havia venut l’ànima al dimoni i s’havia
sumit en una guerra infernal.

Història d’un soldat, per llegir,
jugar i ballar
Text de Charles-Ferdinand Ramuz,
música d’Igor Stravinsky
Entrada: 25€
Entrada amb descompte: 20€

Aquesta «història llegida, tocada i ballada»
està pensada per ser interpretada a les
places dels pobles, de la manera més
senzilla, amb set músics, un narrador i tres
actors-dansaires. És una de les obres de
les quals Stravinsky se sentia més orgullós.
I es manté totalment jove i actual!
El Festival Pau Casals en presenta una
nova producció francocatalana amb el
Murtra Ensemble i Jaume Comas, un
recitador meravellós. Maxime Thomas n’ha
preparat una coreografia fidel a l’esperit
original que ballarà amb dos ballarins de
l’Òpera de París.
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Pau Casals
en imatges
Projecció a la Plaça del Tívoli
Dilluns, 23 de juliol a les 22h

En cas de pluja, la sessió es realitzarà a
l’Auditori del Tívoli.

Es podran veure les següents
projeccions d’enregistraments de
Pau Casals com a músic i com a
director d’orquestra.
Concert per 3 pianos 1064, J.S. Bach
Simfonia N.1, L.V. Beethoven
Simfonia N.2, J. Brahms
Simfonia N.102, J. Haydn
Don Giovanni, obertura,
W.A. Mozart
El cant dels ocells, P. Casals
Amb l’actuació en directe del
violoncelista Pablo Ferrández.
Durada del programa:
Concert de Pablo Ferrández,
12 minuts
Projecció de concerts i
reportatges filmats, 55 minuts.
Entrada gratuïta
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Aquesta segona sessió de projecció
de pel·lícules sobre Casals inclou molts
moments excepcionals, com ara el seu
únic enregistrament filmat de la Cinquena
simfonia de Beethoven, i també la Primera
suite per a violoncel sol de Bach, que
Casals toca a l’aire lliure amb un micròfon
que amplifica el so, davant d’uns quants
milers d’estudiants i professors d’una
universitat mexicana que l’aclamen.
Pablo Ferrández, que interpretarà l’endemà
el Concert de Saint-Saëns amb l’Orquestra
Camera Musicae, proposa fer-nos reviure
aquesta experiència en homenatge a
Casals. Obrirà l’espectacle interpretant
Bach a l’aire lliure, davant de micròfons
que faran ressonar la música a tota la
plaça i de les càmeres que projectaran la
seva imatge a la gran pantalla!
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Apoteosi
final…
Dimarts, 24 de juliol, 20:30h

Pablo Ferrández, violoncel
Orquestra Simfònica Camera Musicae
Tomàs Grau, director

Hi trobem paradoxes sorprenents… En
plena guerra i en vigílies de la Revolució
Russa, al jove Prokofiev, modernista i
provocador, se li acut compondre una
simfonia «clàssica», inspirada en Haydn!
Richard Strauss, geni germànic si n’hi ha,
s’ha enamorat de la gran època clàssica
francesa, Molière i Lully.
El 1r Concert per a violoncel de SaintSaëns és molt romàntic. Era un dels cavalls
de batalla de Casals en les temporades
americanes. Però Saint-Saëns es va
decantar posteriorment pel classicisme i li
agradava molt Rameau…

Simfonia Clàssica, S. Prokófiev
Concert per a violoncel i orquestra
núm. 1, C. Saint-Saëns
Le Tombeau de Couperin, M. Ravel
El burgès gentilhome. Suite, R. Strauss
Entrada: 29€
Entrada amb descompte: 24€
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Ravel, tot i que ja era gran i no gaire cepat,
va voler anar a la guerra, on va conduir una
ambulància. El seu Tombeau de Couperin
és un homenatge als compositors i joves
músics morts en combat.
Pablo Ferrández, guanyador de la Beca
Pau Casals l’any 2012, segueix des
d’aleshores una carrera internacional molt
brillant. I l’Orquestra Simfònica Camera
Musicae, sota la direcció musical de Tomàs
Grau, ha esdevingut un conjunt essencial
en la vida musical catalana.

Entrades a preus especials
Pack 3 concerts: 66 €
Pack 5 concerts: 105 €
Abonament al festival: 152 €
- Entrada a tots els concerts
- Butaca fixa

Preus estudiants de música: 10 €
Preu entrada a qualsevol dels concerts, prèvia acreditació.

Descomptes
- Subscriptors La Vanguardia
- Socis Associació Musical Pau Casals
- Socis Amics de l’Orgue
- Club TR3SC
- Carnet Jove
- Biblioteques del S.L.P.C. del Baix Penedès
- Socis Associació Músics Baix Penedès
Descomptes aplicables prèvia acreditació

Canals de venda d’entrades:

Auditori Pau Casals
- Matins de 10 a 14, de dilluns a divendres
- Dissabtes de 10 a 13h.
- 2 hores abans de l’inici del concert, sempre i quan l’aforament així ho permeti
Regidoria de Cultura
- Matins de 10 a 14, de dilluns a divendres

NOTES
En atenció als artistes i al públic en general, es demana la màxima puntualitat.
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
Un cop adquirida l’entrada no serà canviada, ni el seu import retornat, excepte per cancel·lació del concert.
En aquest cas l’organització és compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.
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Informació
Auditori Pau Casals
Av. Palfuriana, 52 El Vendrell
(Sant Salvador)
Tel. 977 683468
auditoripaucasals@elvendrell.net
www.auditoripaucasals.cat
/auditoripaucasals
@auditoripcasals

Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament del Vendrell
La Rambla, 24, El Vendrell
Tel. 977 665684
cultura@elvendrell.net
www.elvendrell.net

Servei d’autocar

T-693-2018

disseny:

jordicaralt.com

- Servei d’autocar per a tots els concerts
- Sortida a les 20:00 h de l’estació d’autobusos del Vendrell (avd. Jaume Carner),
excepte el 14 de juliol (concert inaugural) que sortirà a les 19:30h
- Preu bitllet: 2€ (anada i tornada)
- Gratuït pels abonats al Festival
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Organitzadors:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació:

Amb la col·laboració de:

