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Bach serà el protagonista del
Festival Internacional de Música
Pau Casals del Vendrell
La 39a edició compta amb artistes com Giuliano Carmignola i l'organista principal
de Notre-Dame, Olivier Latry

Presentació del FIMPC a Barcelona | ACN

El compositor Johann Sebastian Bach serà el protagonista de la nova edició del Festival
Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. El gerent de l'Auditori Pau Casals i del
Festival, Oriol Toldrà, ha comentat aquest dijous que, com les tres anteriors edicions, aquest any
també es volien centrar en un aspecte de la vida de Pau Casals, en aquest cas, la relació amb el
compositor alemany. Toldrà ha afirmat que "s'havia de fer sí o sí" per la intensitat de la relació que hi
va tenir Casals.
El programa de la 39a edició compta amb artistes de reputació internacional com el solista i
concertista Giuliano Carmignola, i l'organista principal de Notre-Dame, Olivier Latry. Enguany, el
Festival Internacional de Música Pau Casals tindrà lloc del 12 al 23 de juliol i les entrades es
posaran a la venda el 15 de maig.

El solista i concertista Giuliano Carmignola protagonitzarà el concert del dia 16 de juliol a l'Auditori
Pau Casals del Vendrel 'Els concerts de violí', acompanyat dels flautistes Julia Gallego i Magali
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Mosnier i de la formació catalana Orquestra Da Càmera. De nou, el 19 de Juliol, el violinista
Carmignola oferirà un concert sota el títol "Els concerts de Brandenburg", que comptarà amb Justin
Taylor (clavecí), Lucas Macias-Navarro (oboè), Magali Mosnier (flauta) i l'Orquestra Da Càmera.
En tots dos casos, el repertori només inclourà obres del compositor alemany.
D'altra banda, l'actuació d'Olivier Latry, organista principal de Notre Dame de París, serà el 18 de
Juliol a l'església parroquial del municipi. Allà, oferirà un concert dedicat a Bach amb peces de
Couperin i de Grigny.
En el concert inaugural previst pel dissabte 13 de Juliol a l'Auditori, i seguint la voluntat de Pau
Casals de promoure el talent jove, anirà a càrrec del violoncel·lista Victor Julien-Laferrière, artista
multipremiat i guanyador del "Queen Elisabeth Competition 2017". Estarà acompanyar del pianista
David Kadouch i interpretaran, a més de temes de Bach, dues sonates de Beethoven i
Mendelssohn, compositors que van trobar en el compositor alemany una font d'inspiració.
En el programa també s'hi troba el jove clavecinista Justin Taylor, que, més enllà d'acompanyar a
Giuliano Carmignola el 19 de juliol, dirigirà i tocarà amb la soprano catalana Elena Copons. El
director artístic del Festival, Bernard Meillat, ha afirmat que estan "molt contents" de poder tenir la
col·laboració entre aquests dos artistes. Seran els encarregats del concert 'Les més belles àries de
Bach' que serà el de clausura el dia 23 de Juliol. A més, també estaran acompanyats per la
formació The Consort.
Completen el programa de la 39a edició, el concert del pianista Francesco Piemontesi, que
abordarà el Bach més romàntic el 17 de juliol a l'Auditori. I el 20 de juliol, el reconegut
violoncel·lista alemany Alban Gerhardt interpretarà 'Les suites per a violoncel sol' de J. S. Bach.
En el marc del Festival, es podran escoltar fins a una trenta de peces del compositor alemany
programades en set concerts de l'escena nacional i internacional. A més, es podran veure dues
projeccions sobre Pau Casals amb actuacions en directe gràcies a la tasca de restauració i
conservació de la Fundació Casals. Així, el 12 i el 22 de juliol es podrà assistir gratuïtament a 'Pau
Casals en imatges' que tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Tívoli del Vendrell.
La primera tinent d'alcalde i regidora de Cultura, Festes i Turisme, Eva Serramià, ha comentat que
l'any que ve el festival celebrarà la seva 40a edició i que el Vendrell "serà la capital de la cultura
catalana". Així mateix, ha criticat la falta de suport per part de la Generalitat de Catalunya perquè
"no es convoquen les subvencions".
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