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Les Suites 
de Bach
amb Arnau Tomàs

Programa

Suite per a violoncel 
sol núm. 1 en sol major                              
Johann SebaStian bach
            Preludi
            Allemande
            Courante
            Sarabande
            Menuet I
            Menuet II
            Gigue

Suite per a violoncelo 
sol núm. 3 en do major                             
Johann SebaStian bach
            Preludi
            Allemande
            Courante
            Sarabande
            Bourree I
            Bourree II
            Gigue

Les Suites de Bach

Les Suites per violoncel sol, bWV 1007-1012, són un conjunt 
de peces escrites per J.S.bach durant l’anomenat “període 
cöthen”, quan ell exercia com a mestre de capella a la cort 
del príncep Leopold.

arnau tomàs, membre fundador del Quartet casals 
i del Ludwig trio i considerat com un dels principals 
violoncel·listes actuals d’àmbit internacional, va començar 
a treballar les Suites l’any 1992, després d’una classe amb 
Yo Yo Ma. aquesta classe va ser per a ell un descobriment 
i un apropament a la dimensió d’emotivitat romàntica que 
contenen aquestes peces.

Després de 20 anys treballant-les, ens presenta la seva 
forma personal de sentir-les, plena d’emoció, sensibilitat i 
precisió. 

Cicle 
Carles Riera

Fitxa artística

Arnau Tomàs, violoncel

Durada aproximada: 
60 minuts

La dimensió 
romàntica 
de Bach



Arnau Tomàs

nascut a barcelona, arnau tomàs és actualment reconegut com 
un dels violocel·listes més versàtils i polifacètics de la seva gene-
ració, i combina projectes solístics amb una intensa activitat cam-
brística, essent el fundador del Quartet casals i del trio Ludwig.
Premiat en diversos concursos nacionals i internacionals, ha 
actuat com a solista amb les orquestres de Radiotelevisió es-
panyola, Simfònica de tenerife, oSV, Simfònica de Galícia i obc, 
entre d’altres. L’any 1992 va participar activament en la filmació 
d’un reportatge televisiu sobre Yo Yo Ma al concertgebouw d’am-
sterdam, i va interpretar Suites de bach. arnau tomàs es convidat 
regularment als festivals i cicles de concerts més prestigiosos i té 
planificada la seva participació a la cellobiennale d’amsterdam el 
2018.
La seva producció discogràfica és extensa, amb música des del 
període barroc fins al segle xx, amb més de 15 treballs publicats. 
Destaquen especialment les seves gravacions de les Suites de 
bach (2014) i de les Sonates i Variacions de beethoven (2016), en 
les quals va utilitzar arcs històrics del període de la seva compo-
sició.
al marge de l’activitat concertística, ha estat professor convidat a 
la Musikhochschule de colònia, a més de participar en master-
class tant a europa com als estats Units.·

Trio 
per a clarinet 
de Brahms
Amb Jordi Masó, Xavi Castillo 
i Mireia Quintana 
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Recomanem

Organització i promoció: Amb el suport de:

Àrea de Cultura

Concert familiar 19 h

Edat recomanada: a partir de 6 anys
Durada: 30 minuts
entrada gratuïta

El violoncel 
de J. S. Bach
considerades com a estudis didàctics per a violoncel·listes fins 
a finals del segle xix, varen ser aleshores rescatades de l’oblit pel 
genial violoncel·lista català Pau casals, qui les va incorporar als 
seus recitals i, l’any 1930, les va enregistrar. Des de llavors, s’ han 
convertit en part habitual del repertori i autèntica pedra filosofal 
per als violoncel·listes.

+6

Jordi Savall
Passió segons Sant Marc de Bach
Veus - Cor Infantil 
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