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INTRODUCCIÓ 
 
Mostrar un secret amagat, aquesta és la idea principal del projecte. L’estrena de la 
integral per a piano de Pau Casals és una aposta clara per a la recuperació del 
patrimoni musical català desconegut i situar-lo al lloc que es mereix. 
 
Pau Casals (1876-1973) és conegut per haver estat un dels millor i més genials 
intèrprets de violoncel de la història i també, en la seva vessant humana, com una 
gran figura que simbolitzà i defensà, contra tots els obstacles, els ideals de pau i 
fraternitat en l’important moment històric (la història del segle XX) que li tocà 
viure. Tanmateix quedava pendent per difondre la seva faceta com a compositor, 
fins ara inèdita.  
 
 

 
Portada del CD editat per Columna Música 
Casals tocant un Preludi i Fuga de Bach.  

 
 
Aquesta tasca l’està duent a terme Jordi Camell (www.jordicamell.com), pianista 
que nasqué a Llorenç del Penedès (a set kilòmetres d’on va néixer Casals), que 
debutà com a pianista a la Casa-Museu Pau Casals,  que ha revisat els manuscrits 
per a la primera edició que ha realitzat l’Editorial BOILEAU de Barcelona i que ha 
enregistrat en World Premiere Recordings per Columna Música aquesta integral. En 
el text del llibret d’aquest CD recentment editat, Jordi Camell ens diu: 
 
 

Molta emoció vaig sentir quan vaig tenir per primera vegada a les mans els 
manuscrits inèdits de l’obra per a piano de Casals que Núria Ballester, directora del 
Museu Pau Casals, em lliurà. Mai no li podré estar prou agraït. Emoció provocada en 
part per haver nascut a set quilòmetres d’on va néixer Casals (fet anecdòtic i no 



gens meritós en si mateix) però  també sobretot pel xoc, per sorprenent, en 
descobrir una música de la qual no en coneixia l’existència i que engrandia encara 
més l’admiració que tinc per la figura del mestre. 

 
En avançar en la revisió de l’obra, l’impacte inicial es va traduir en revelació 

musical i, en trobar-me sol davant del desconegut sense referències ni 
intermediaris, en un cert torbament. En fer sonar unes partitures inèdites, hom 
sent un commovedor sentit de la creació que molt sovint els músics no percebem, 
condicionats com estem per una allau d’informació prèvia. 

 
 

 
Jordi Camell al piano 

 
 
Estem davant d’una música propera al romanticisme centreeuropeu del segle 

XIX, sorprenentment allunyada del llenguatge d’arrels folklòriques del nostre país o 
de la música francesa d’aquella època. Rica harmònicament, desbordant de 
polifonia, no és una música de saló i va molt més enllà de la simple melodia amb 
acompanyament. Una música íntima, delicada i sensible, que contradiu l’estereotip 
que es té d’un Casals impulsiu, arrauxat i geniüt. Com si a través del piano trobés 
la pau, el repòs i la introspecció que li servís de balança en la seva excitant vida 
professional i personal.  

 
Què hauria passat si Casals no hagués esdevingut un autèntic geni del 

violoncel? Si no hagués estat tan a prop de les obres d’art que interpretava, hauria 
desenvolupat més el seu geni compositiu? Mai no ho sabrem. Aquesta proximitat al 
gran repertori fa que molts músics s’aturin reverencialment davant del paper en 
blanc abans d’escriure dues notes. Però d’un artista que va escriure aquesta música 
per a piano, sense ser aquest el seu instrument principal, en podríem preveure un 
esplendorós futur com a compositor.  

 
Un autèntic luxe per a qui escriu aquestes línies i un motiu de felicitat per 

poder fer arribar al públic per primera vegada aquesta música tan fascinant. 
 
 
 
 



Jordi Camell va estrenar la integral de piano de Pau Casals el 21 de juny de 2012 
en el marc del 32è Festival Pau Casals de Sant Salvador. Aquest concert va ser 
retransmès en directe per Catalunya Música.  
 
Alguns enllaços que fan referència a aquesta integral: 
 
http://elperiodicodecatalunyacastellano.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx 

http://www.revistamusical.cat/?p=3684 

http://www.enderrock.cat/noticia/7105/jordi/camell/toca/pau/casals 

http://www.diverdi.com/portal/detalle.aspx?id=48861 

http://www.diverdi.com/portal/noticia.aspx?id=4841 

http://www.auditoripaucasals.cat/?p=4916 

http://www.revistamusical.cat/?p=2768 

http://www.culturapenedes.cat/2012/07/21/lobra-integra-pianistica-de-pau-casals-avui-al-

vendrell/ 

 
 
PROGRAMA  
 
Aquest recital té una durada de 1h15 sense interrupcions. Per donar suport a la 
polifacètica i apassionada vida del músic i compositor, aquest projecte s’ajudarà 
d’un muntatge visual creat expressament per a l’ocasió. Aquest vídeo serà 
projectat en una pantalla situada juts darrera o al costat del pianista i inclourà 
intertítols amb imatges i frases que va deixar dites Casals com a fil conductor dels 
diferents blocs musicals.  
 
La bibliografia que s’ha utilitzat és la següent: 
 

o Pau Casals. La música per viure. Fundació Pau Casals 
o Pau Casals. Joan Descals. March Editor 
o Pau Casals i l’exili. Fundació Pau Casals 
o Converses amb Pau Casals. J.M. Corredor. Biblioteca Selecta. Barcelona 
o Joia i tristor, reflexions de Pau Casals. Albert E. Khan. Bosch Ed. 

 
L’espectacle pròpiament dit començarà cinc minuts abans de que el pianista surti a 
escena amb la projecció del Videoclip “Allegro en fa#menor de Pau Casals” creat 
per l’equip de Mònica Pagès. Al final del videoclip, quan passin els títols de crèdit, el 
pianista surt a escena i comença a tocar seguint el programa que seguidament es 
detalla: 
 

 
Obres (per ordre d’interpretació) 
 

Cançó de bressol  “Somni de l’infant”  
Cançó de bressol 

  
Balada  
Alla Menuetto  
Instantània  
Allegro en fa # menor  

 
Pàgina íntima 
Petita masurca  



Quatre romances sense paraules  
Tempo di Mazurka 
Tempo giusto  
Andante espressivo e cantabile 
Agitato ed espressivo  

Variacions sobre Cor de Pastors 
(Jordi Camell, 2011, sobre un tema de Pau Casals) 

 
 

Tres Preludis orgànics  
Andante 
Andante 
Moderato  

 
 
Poema de bressol  
Prélude  

 
 

Dues  sardanes  
(versió per a piano de Pau Casals. Arranjades per Jordi Camell)  

Sardana “Melodia Pelegrí” 
Sardana en Do major  

 
 
 
 

 
                              Casals, l’home lliure 


