1939-1973

Horaris de visita:
De dimarts a divendres
de 10 h a 14 h i de 16 h a 18 h
Dissabtes
de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h
Diumenges
de 10 h a 14 h
Visites guiades i activitats educatives gratuïtes
Segon cicle dESO i batxillerat

Av. Palfuriana, 67 · 43880 Sant Salvador (El Vendrell)

Pau Casals i l'exili

Informació i reserves:
Tel.: 977 684 276
Fax: 977 684 783
C/e: museu@paucasals.org

Exposició
Del 5 doctubre
al 30 de desembre de 2007

Vil·la Casals  Museu Pau Casals

PRESENTACIÓ

CICLE DE CONFERÈNCIES

La figura de Pau Casals és un referent cultural de primer
ordre, atès limpacte del seu ressò internacional, la qualitat
de la seva música i la constància de la seva posició en
defensa de la identitat catalana, la democràcia, la justícia
i la pau.

· Dijous 18 octubre
Lexili català de 1939

La Fundació Pau Casals, juntament amb lInstitut de la
Pau i el Memorial Democràtic del Departament dInterior
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya,
ofereixen aquesta exposició a la Vil·la Casals  Museu
Pau Casals.

· Dijous 25 doctubre
Pau Casals i Mèxic

Lobjectiu de lexposició és donar a conèixer Pau Casals
com a exemple de gran figura a lexili i mostrar la seva
vessant dexiliat actiu a través de les nombroses
manifestacions i accions dajuda als refugiats, així com
el compromís polític i la fermesa moral que el gran músic
català va mostrar en les seves intervencions públiques.
Lexposició es complementa amb el cicle de conferències
a la Vil·la Casals i el cicle de concerts a lAuditori Pau
Casals, del Vendrell.

"Poc després darribar a
Prada vaig visitar alguns
camps de concentració,
Ribesaltes, Vernet, el Voló,
Setfonts, Arglers... En veure
aquelles terribles condicions,
vaig sentir que tenia un
deure."

Francesc Vilanova Vila-Abadal, historiador i professor dHistòria
Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, i
director de lArxiu Històric de la Fundació Carles Pi i Sunyer
dEstudis Autonòmics i Locals

Josep M. Murià, historiador. Nascut a Mèxic, fill de catalans
exiliats, graduat per la Universitat de Guadalajara, doctorat pel
Colegio de México

· Dijous 8 de novembre
Pau Casals a la premsa de lexili

Josep M. Figueres i Artigues, historiador i professor del
Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de
Barcelona

· Dijous 22 de novembre (diada de Santa Cecília)
La música a lexili
Jorge de Persia, investigador i crític musical de La
Vanguardia

Les conferències es faran a la Vil·la Casals-Museu Pau
Casals, a les set del vespre.
Entrada gratuïta. Aforament reduït.
L'exposició romandrà oberta fins l'inici de les conferències.
Informació i reserves: Museu Pau Casals tel. 977 684 276 o
museu@paucasals.org

CICLE DE CONCERTS "ELS COMPOSITORS I LEXILI"
· Divendres 5 doctubre, a les set del vespre
Sonata per a violí i piano, de Pau Casals
Albert Attenelle, piano
Agustín León Ara, violí

· Diumenge, 28 doctubre, a les dotze del matí
Obres de: Pau Casals, Lluis Benejam, Manuel
Blancafort i Xavier Montsalvatge
Solistes Orquestra Camerata XXI

· Diumenge, 11 de novembre, a les dotze del matí
Les cançons de Pau Casals
Assumpta Mateu, soprano
Francisco Poyato, piano

Els concerts es faran a lAuditori Pau Casals del
Vendrell.
Informació i reserves al tel. 977 683 468

