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PAU CASALS A PRADA DE CONFLENT
Exili i música al peu del Canigó
26, 27 i 28 de juliol de 2019

Veniu a commemorar amb nosaltres els 80 anys de la retirada i de l’exili de Pau
Casals. Reviurem i coneixerem els paisatge i els espais vinculats a l’exili del Mestre a
Prada de Conflent i els relacionats amb la seva activitat musical. Assistirem al concert
inaugural del Festival de Prada a l’Església del Monestir de Sant Miquel de Cuixà i
visitarem la Maternitat d’Elna i Cotlliure.
“La primavera del 1939 vaig marxar a Prada. Aleshores no podia imaginar que passaria els
disset anys següents de la meva vida en aquella petita població del Pirineu. I, malgrat el meu
dolor, Prada fou com una treva”. – Pau Casals
El 1939 Pau Casals marxa a l’exili amb el ferm propòsit de no retornar fins que es restableixi la
llibertat i la democràcia a Espanya. Aquests primers anys d’exili (1939-1957) s’instal·la a la petita
població de Prada de Conflent, al peu del Canigó, des d’on comença l’ajuda als exiliats i crea el
reconegut Festival de Prada a l’any 1950, amb motiu del bicentenari de la mort de J.S. Bach.

Itinerari
Divendres, 26 de juliol de 2019
15.00h Sortida en autobús des de Barcelona. Benvinguda del guia especialista que ens
acompanyarà en aquesta visita i ens introduirà en l’exili de Pau Casals a Prada de Conflent, com
també en el Festival Pablo Casals, creat per el Mestre a l’any 1950.
17.30h Arribada a l’Hotel de Perpinyà i a les 18.45h sopar al mateix hotel.
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20.00h Trasllat en autobús al Monestir de Sant Miquel de Cuixà pers assistir al Concert inaugural
del 67è Festival de Prada de Conflent. Aquesta abadia preromànica va ser un dels principals
escenaris de les interpretacions i els concerts del Festival durant l’època de Pau Casals, i
actualment acull concerts del Festival Pablo Casals.
21.00h Assistirem al concert Inaugural del Festival Pablo Casals, en unes localitats preferents
situades a les primeres files, que comptarà amb el següent programa musical:
“Quan el somni es converteix en realitat”
W. A. Mozart: “Petita música nocturna” Serenade K. 525
M. Bruch: Romanç per a viola i orquestra Op. 85
“Somnis d’estrelles” a càrrec de Jean-Loup Chrétien
L.V. Beethoven: “Cavatina” del Quartet de Cordes nº 13 op.130
Enregistrat en el Disc D’or enviat a l’espai a bord del transbordador espacial Voyager el 1977, amb
l’objectiu d’enviar un missatge a possibles altres civilitzacions.
B. Bartók: Sis danses populars romaneses, Sz 56, BB 68 per orquestra de corda
E. Grieg: Suite Holberg Op. 40
Aurora Chamber Orchestra, Hartmut Rohde, solista i direcció
Jean-Loup Chrétien

Un cop el concert hagi finalitzat, els participants en aquest viatge seran traslladats de nou a
l’hotel.

Dissabte, 27 de juliol de 2019
Sortida a les 9.30h de l’Hotel i a les 10.30h inici de la visita a Prada de Conflent i recorregut
per el seu centre històric on coneixerem els espais on va viure Pau Casals, el Grand Hotel, la
Vil·la Colette i el Cant dels Ocells. Visitarem l’església de Sant Pere, d’origen romànic, on Pau
Casals va reaparèixer als escenaris durant el primer Festival de Prada a l’any 1950 i visitarem
l’Espace Casals ubicat a la Médiathèque.
12.00h Trasllat en autobús a Molitg-Les-Bains i dinar a Le Grand Hotel Thermes Molitg-LesBains, on Pau Casals es va allotjar a partir del 1957.
15.00h Trasllat i visita al monestir benedictí de Sant Miquel de Cuixà. Fundat a l’any 878 i situat
al peu del Canigó, aquesta Abadia compta amb un magnífic campanar romànic amb finestres
geminades i altres tresors arquitectònics com l’església preromànica, el claustre, la cripta del
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període romànic, entre d’altres. Actualment, el Monestir està ocupat per una comunitat
benedictina que depèn de l’Abadia de Montserrat.
18.00h Un cop hagi finalitzat la visita a Prada de Conflent, els participants seran traslladats de
nou a Perpinyà on podran gaudir de temps lliure i conèixer l’extraordinari llegat cultural de la
capital històrica del Rosselló.

Diumenge, 28 de juliol de 2019
9.00h Trasllat en autobús des del Hotel de Perpinyà fins a la Maternitat d’Elna. A les 9.30h. visita
a la Maternitat d’Elna. El 2013, després d'una reforma que el va convertir en un espai museístic,
el castell d'en Bardou, més conegut com la Materintat d'Elna, va obrir les seves portes per
homenatjar la tasca que la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va dur a terme en temps de la
guerra civil. Des del 1939, Eidenbenz va ajudar les dones embarassades que es van exiliar als
camps de refugiats del sud de França i les va acollir en aquest palauet abandonat per facilitar
que poguessin donar a llum en condicions decents.
11.00h Sortida en autobús des de la Maternitat d’Elna fins a Cotlliure. Els visitants gaudiran de
temps lliure per visitar aquesta localitat situada davant del mar. Els carrerons del seu antic barri
pesquer, la seva gastronomia marinera, la seva tradició artística i el seu patrimoni històric fan
de Cotlliure un dels pobles més idíl·lics de la costa del sud de França. A més, causa de la Guerra
Civil Espanyola, Cotlliure va ser l’escenari de l’exili de molts intel·lectuals i artistes, com és el cas
d’Antonio Machado, la tomba del qual està situat en el cementiri d’aquesta localitat.
12.30h Dinar al Restaurant Neptú de Cotlliure.
16.30h Retorn a Barcelona. Arribada aproximada a les 18.30h
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Altres informacions i reserves
Preu: 780€ (IVA inclòs) - Preu calculat per a un mínim de 15 participants.
*82€ Suplement habitació individual
Reserva: S’ha de reservar plaça a través del següent correu electrònic:
comunicacio@paucasals.org
Un cop s’hagi rebut la confirmació, s’haurà de formalitzar la reserva, dipositant una paga i senyal
del 40% del total del cost del viatge a La Caixa ES42 2100 3060 5722 0154 4499 (NOM,
COGNOMS-PRADA).
Serveis inclosos:
• Acompanyament de guies especialitzats en el món musical i en la vida i obra de Pau
Casals.
• Dossier especialitzat en el contingut cultural i musical del viatge.
• Transport en autobús privat durant tot el recorregut.
• Dues nits d’hotel (esmorzar inclòs) a un hotel de 4* al centre de Perpinyà.
• Sopar a l’hotel de Perpinyà el dia 26 de juliol del 2019.
• Entrada pel concert inaugural del Festival Pablo Casals de Prada de Conflent.
• Entrada i visita guiada al Monestir de Sant Miquel de Cuixà.
• Dinar al restaurant Le Grand Hotel Thermes Molitg-Les-Bains de Moltig-Les-Bains el dia
27 de juliol del 2019.
• Entrada i visita guiada a la Maternitat d’Elna.
• Dinar al Restaurant Neptú de Cotlliure el dia 28 de juliol del 2019.
Serveis no inclosos:
• City Tax
• Qualsevol servei no especificat

Organitza: Fundació Pau Casals
Informació i reserves: Eulàlia Subirana i Maria Cunillera
T. +34 977 684 276 / T. +34 933 19 20 21
comunicacio@paucasals.org
www.viatgesdelmuseu-paucasals.org
Direcció Tècnica:
XL Viatges a mida S.L. GC 973

Aquest producte està subjecte a la reglamentació vigent d’agències de viatges
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