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Trobada de
Violoncel·listes
Pau Casals
14 d'abril de 2007

Vil·la Casals - Museu Pau Casals
i Auditori Pau Casals
Sant Salvador - El Vendrell

Amb el suport de:

A UDITORI

P AU C ASALS

Vil·la Casals - Museu Pau Casals
i Auditori Pau Casals
Av. Palfuriana, 34- 67
Sant Salvador (el Vendrell)
Tel: 977 68 42 76
fundacio@paucasals.org

www.paucasals.org

www.paucasals.org
A UDITORI

P AU C ASALS

Sovint el record és el passat. Un ahir que ens pot atrapar
com una xarxa, o com lempenta que ens falta per anar
mar enllà. Una partitura pot ser un calaix tancat o una
finestra ben oberta. Quan parlem de Pau Casals, fem marxa
enrere en el temps. La seva casa de Sant Salvador, al
Vendrell, ens ajuda a entendre com va viure, qui va ser.
Alhora és una casa que el mateix Casals va ampliar i
adequar per poder-hi fer música, amb altres intèrprets, amb
els seus amics. Unes habitacions, unes imatges, que ens
expliquen el que va passar, però amb la música que ens
busca les emocions en el mateix instant que hi parem
atenció. Després de leixida de la casa, la platja, i al costat
mateix, laigua, ritme incessant.
Coneixedors de lahir, de lenyor, ens sembla que per les
portes obertes de la casa hi han de tornar a traspassar les
inquietuds de tots aquells intèrprets, de tots aquells músics,
que fan servir el mateix instrument de Casals, el violoncel.
La intenció és fer de la Vil·la Casals i lAuditori un altaveu
de dubtes, de coneixences, dexperiències i de sons
renovats. Aquesta és la voluntat de la I Trobada de
Violoncel·listes Pau Casals. Aquest encontre hauria de
ser el punt de sortida dun llarg viatge, en què vindran més
violoncel·listes, en què es redescobriran altres mons, en
què la brúixola de la música marca el nord de la plenitud
artística.

Programa
per als participants de 12 a 16 anys (*)

Roman Boyer del Conservatori d'Igualada
Mark Friedhoff del Conservatori de Badalona
María de Macedo docent a Madrid
Eulàlia Nosàs del Conservatori Municipal de Barcelona
Peter Thiemann del Conservatori Superior del Liceu.

Actes oberts al públic

Coordinadora:
Eulàlia Subirà, de l'Escola de Música de Manlleu

17.00 h

Programa simultani:
Classe magistral, a càrrec de María de Macedo
Visita lliure al museu

María de Macedo
Nascuda a Oporto, estudia violoncel a la seva ciutat
natal amb Madalena Costa. Continua la seva formació
a París i Ginebra amb Pierre Fournier, i a Blumington
(EEUU) amb Yanos Starker.
Entre lany 1950 i 1960 realitza una intensa activitat
com a solista. Obté la plaça de co-solista a lOrquestra
de la Fundació Gulbenkian de Lisboa, i hi treballa durant
els següents 12 anys.
El 1975 trasllada la seva residència a lestat Espanyol
i, a partir daquest moment, centra la seva activitat en
la pedagogia del violoncel.

Destinataris:
Músics, professors i estudiants de grau superior
i grau mitjà de violoncel.

(*): Els participants de la jornada que siguin menors dedat
estaran acompanyats durant el dia per monitors.

18.30 h

Concert a càrrec dels grups:
Scordatura Spectralis (ESMUC)
Ensemble de violoncels Gaspar Cassadó
Interpretació del Cant dels ocells, en homenatge al
Mestre i a la pau, a càrrec dels violoncel·listes
participants a la trobada

Fax: 977 68 47 83

Correu electrònic: fundacio@paucasals.org

Envieu per correu electrònic o per fax el
comprovant de pagament juntament amb
aquesta butlleta.
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www.paucasals.org
Hi haurà servei de guarda de violoncels durant el dia.

Taula rodona: "Dificultats i possibles solucions de
lestudi del violoncel", a càrrec dels violoncel·listes
i professors:

Els participants de la jornada interpretaran el Cant dels ocells com a cloenda de la jornada.

Xerrada: "Els instruments de corda: història,
desenvolupament, construcció i cura", a càrrec dels
luthiers Giuseppe Tenneriello i César Gabriel Acosta

Observacions:

17.00 h

Centre/s on s'ha estudiat:

15.45 h

Pel·lícula: classe magistral de Pau Casals a Berkeley

Estudis de música i de violoncel:

Dinar

15.45 h

Titular: Fundació Pau Casals
Caixa Tarragona
2073-0024-77-0110411331
Indicar: Violoncel - nom i cognom

Dinar

Classe magistral, a càrrec de María de Macedo

Correu electrònic:

Visita lliure al museu

Vil·la Casals - Museu Pau Casals
i Auditori Pau Casals

Pel·lícula: classe magistral de Pau Casals a Berkeley

Telèfon:

Classe magistral, a càrrec de María de Macedo

Dades per fer l'ingrés

12.30 h

Edat:

Programa simultani:

Assaig de la interpretació del Cant dels ocells

Adreça:

12.30 h

11.15 h

Nacionalitat:

Assaig de la interpretació del Cant dels ocells

Visita guiada al museu i aprofundiment sobre Pau Casals

Majors de 18 anys

11.15 h

10.00 h

Menors de 18 anys

Conferència "Laprenentatge de les Suites de Bach",
a càrrec de María de Macedo

Cognoms:

10.00 h

Nom:

Inauguració de la trobada

Preu de la jornada (dinar inclòs)

9.30 h

Dades personals

Inauguració de la trobada

INSCRIPCIÓ a través del web o omplint aquesta butlleta:

9.30 h

14 d'abril de 2007

Acollida dels participants

A UDITORI

9.00 h

P AU C ASALS

Acollida dels participants

Av. Palfuriana, 34- 67
Sant Salvador (el Vendrell)
Tel: 977 68 42 76

9.00 h

butlleta d'inscripció

Trobada de
Violoncel·listes
Pau Casals

Programa
per a violoncel·listes professionals
i estudiants de grau superior

