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Visites guiades
Visites teatralitzades 
Concerts

Visites guiades 
Visiteu el museu de la mà dels nostres 
guies especialitzats per conèixer i apro-
fundir en la vida i l’obra de Pau Casals 
com a músic i home de pau. Reviureu els 
espais viscuts de la seva casa d’estiueig 
i descobrireu el ric patrimoni que s’hi 
conserva. Una visita imprescindible per 
aquest estiu. 

Dates: 26 de juliol i 2, 9, 16, 
23 i 30 d’agost 
Horari: de 12 a 13 h
Preu: 8 € 
Aforament limitat: 10 places

Visites teatralitzades 
Coneixeu la història de Sant Salvador? 
Sabeu per què Pau Casals s’hi va 
construir la seva casa d’estiueig i hi venia 
cada estiu? Descobriu-ho de la mà d’en 
Ramon, pescador de la platja de Sant 
Salvador. Una visita pensada per a tots 
els públics que ens apropa a la vida més 
quotidiana de Pau Casals. I per acabar 
gaudirem d’una copa de cava Jané 
Ventura als jardins del Museu amb  
vistes al mar. 

Dates: 24 de juliol i 7, 21  
i 28 d’agost
Horari: 20 h a 21.30 h
Preu: 10 € adults / 5 € nens 
(a partir de 8 anys).  
Inclou copa de cava 
Aforament limitat: 10 places

Concert solidari VOZES
Més enllà de la música 

Per tercer any consecutiu des del Museu 
Pau Casals organitzem el concert solidari 
en suport al projecte VOZES que treballa 
per a la integració social de nens  
i adolescents en risc d’exclusió social 
de Barcelona i rodalies mitjançant la 
formació musical. L’Orquestra Simfònica 
VOZES, formada per nenes i nens de  
8 a 22 anys, interpretarà peces de Mozart, 
Beethoven, Strauss, Händel, Txaikovski 
i bandes sonores de La bella i la bèstia, 
Cinema Paraiso, entre d’altres. Un concert 
que va més enllà de la música. Ens ajudeu 
a col·laborar-hi?

P R O G R A M A

Intèrprets
Orquestra Simfònica Corelli
Ismael González, director

Repertori
G.F. Haendel: La Réjouissance
G. Holts: Jupiter (From the planets)
P.I. Txaikovski: Simfonia núm. 1,  
 4t moviment

Intèrprets
Orquestra Simfònica VOZES
Pablo González, director

Repertori
W.A. Mozart: Obertura de Les noces  
 de Fígaro
L.V. Beethoven: Simfonia núm. 5,  
 1r moviment
J. Strauss: Polka dels llamps i trons

Bandes sonores
Alan Menken: La bella i la bèstia 
Ennio Morricone: Cinema Paradiso
John Barry: James Bond
John Williams: Selecció d’Indiana Jones
Klaus Badelt: Pirates del Carib

Data: divendres 31 de juliol 
Horari: de 20 a 21 h 
Preu: Entrada solidària 10 € 
(inclou copa de cava)
Lloc: Jardins del Museu  
Pau Casals
Aforament limitat: 
100 places

Malgrat la situació actual provocada  
per la crisi de la Covid-19 des del Museu 
Pau Casals hem volgut tirar endavant 
la programació d’estiu que cada any 
organitzem durant els mesos de juliol 
i agost, adaptant el programa a les 
circumstàncies actuals per garantir les 
màximes condicions de seguretat, però 
alhora vetllant perquè pugueu gaudir  
al màxim de totes elles. 

Per aquest motiu hem hagut de prendre 
uns sèrie de mesures per tal que l’organit-
zació i les activitats es desenvolupin 
d’una forma segura i saludable. 

– Aforament limitat. 
– Ús de mascareta obligatori durant tota 

l’activitat.
– Reserva prèvia de l’activitat mitjançant 

la compra d’entrades on-line a través del 
web ticketsonline.paucasals.org

– Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
que trobareu a diversos punts del 
museu.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
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Cicle Música als jardins
Torna el cicle Música als jardins en el marc 
incomparable dels jardins del museu, on 
podrem escoltar joves músics formats a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) amb formacions diverses com 
quartets de corda, quartets de violoncel 
i quintets de vent que han preparat 
programes especials per gaudir de la 
música clàssica en un espai únic. 

Dates: 8, 14, 22 i 29 d’agost
Horari: de 19.45 h a 20.30 h
Preu: 5 € 
Lloc: Jardins del Museu Pau Casals 
Aforament limitat: 70 places

Cicle Música als jardins

Leos Quartet
 
Data: dissabte 8 d’agost
Horari: de 19.45 h a 20.30 h
Preu: 5 € 
Lloc: Jardins del Museu  
Pau Casals 
Aforament limitat: 70 places

Ernest Martínez Solà, violí 
Sara Balasch Lozano, violí 
Nina Sunyer Vidal, viola 
Eduard Raventós Roca, violoncel

P R O G R A M A

F. Mompou: “Cançons i danses”  
per a piano sol (selecció arranjada per  
a quartet de corda per Leos Quartet)

L. Van Beethoven: Quartet de Corda  
Op. 18, núm. 4, en Do menor 

 Allegro ma non tanto – Andante 
scherzoso quasi Allegretto – Menuetto: 
Allegretto – Allegro – Prestissimo

A. Webern: “Langsamer Satz”  
(moviment lent) en Mi bemoll Major 
per a quartet de corda

G. Sollima: Sonets i Rondó per a quartet 
de corda 

 Sonnet – Rondeau (Allegro) –  
Sonnet (Lento) – Rondeau (Allegro) –  
Sonnet – Rondeau (Allegro)

Càpsules de música 

Càpsules de música és un concert  
que presenta quatre paisatges sonors 
contrastats de diferents èpoques 
històriques. La proposta musical inclou 
“Cançons i danses” de Mompou, que tot  
i tractar-se de cançons populars catalanes 
escrites originalment per a piano sol, 
Leos Quartet n’ha fet una selecció pròpia 
arranjada per a quartet de corda. 

En el marc del 250è aniversari del 
naixement de L. Van Beethoven, la 
formació retrà homenatge a la figura del 
compositor interpretant el seu quartet 
op. 18, transgressor per la seva aposta 
visionària en el llenguatge del quartet  
de corda i caracteritzat pel dramatisme 
propi de la tonalitat de Do menor.

L’obra “Langsamer Satz” (moviment lent) 
reflecteix la passió i la inspiració d’un 
amor de joventut. Amb aquesta peça, 
Webern ens ensenya la seva faceta més 
romàntica abans de fer un gir cap al 
dodecafonisme.

El concert acabarà amb els “Sonnets i 
Rondeaux” del compositor i violoncel·lista 
italà Giovanni Sollima, una obra 
contemporània amb influències de la 
música pop, el rock i el folk.

—

Leos Quartet està format per quatre 
joves músics catalans que s’han retrobat 
a Barcelona després de la seva etapa 
de formació per diferents indrets del 
món. La formació neix amb l’objectiu 
d’acostar a les audiències les grans obres 
del repertori per a quartet de corda, 
destacant-ne el context artístic en el qual 
van ser composades. És per això, que en 
els seus concerts s’hi troben referències 
d’obres literàries i altres disciplines 
artístiques com la dansa i el teatre. En el 
seu repertori també s’hi inclouen obres 
de compositors actuals que destaquen 
per la seva qualitat i interès, amb 
l’objectiu d’acostar i donar a conèixer  
la música actual al gran públic.

COMPRAR
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Cicle Música als jardins

Quartet Vivace
 
Data: divendres 14 d’agost
Horari: de 19.45 h a 20.30 h
Preu: 5 € 
Lloc: Jardins del Museu  
Pau Casals 
Aforament limitat: 70 places

Queralt Giralt, violoncel 
Emmanuel Niubò, violoncel 
Guillem Pareja, violoncel 
Guillem Vellvé, violoncel 

P R O G R A M A

J. S. Bach: Contrapunts 1 i 11 de l’Art  
de la fuga 

J. Pahissa: Dos corals d’enyorament 
P. Casals: “O vos omnes” 
R. Wagner: “Feierliches Stück” 
J.S. Bach: Aria i Gavottes de la Suite  

per a orquestra núm. 3 en Re major 
E. Morera: Melangia 
P. Casals: “Nigra sum” 

—

El Quartet Vivace agrupa quatre joves 
violoncel·listes diplomats de l’ESMUC 
que tenen la voluntat de donar a 
conèixer les obres més conegudes per a 
violoncel, però també aquelles que ho son 
menys. Amb aquest programa dedicat 
al violoncel·lista català més universal, 
la formació ens brinda l’oportunitat 
d’explorar l’univers sonor del seu temps 
a través de composicions originals o 
arranjades per a quartet de violoncels.

Cicle Música als jardins

KamBrass Quintet
 

Data: dissabte 22 d’agost
Horari: de 19.45 h a 20.30 h
Preu: 5 € 
Lloc: Jardins del Museu 
Pau Casals 
Aforament limitat: 70 places

Guillem Cardona, trompeta 
Joan Pàmies, trompeta
Maria Servera, trompa
Xavier Gil, trombó
Oriol Reverter, tuba

P R O G R A M A

D. Sebastian: Cosmos 
A. Arutiunian: Aremnian Scenes 
 Morning son – Drinking Song
V. Ewald: Quintet núm. 1 
 Adagio non troppo lento –  

Allegro Moderato
J. Cheetham: Scherzo 
P. Casals: Quintet de corda 
 (arranjament de Guillem Cardona)
A. Guinovart: Arrebato 
L. Bernstein: West Side Story  

(arranjament Jack Gale) 
 Maria – America 
M. Ottolini i St. Caniato:  

Buster Keaton Blues 

—

KamBrass Quintet neix de la inquietud 
de cinc estudiants de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC) per 
crear un quintet de metalls. Aquest 
està integrat per Guillem Cardona i 
Joan Pàmies, trompetes; Maria Servera, 
trompa; Xavier Gil, trombó; i Oriol 
Reverter, tuba. Sota el mestratge de Pablo 
Manuel Fernández, Albert Gumí i Lluís 
Vidal, KamBrass Quintet és una formació 
ambiciosa que sorprèn i captiva el públic. 
Amb només dos anys de recorregut, han 
realitzat diversos concerts pel territori 
català, i recentment han estat escollits per 
participar al Barcelona Obertura Spring 
Festival i al Cicle de concerts de Joves 
Intèrprets de l’Ametlla del Vallès.

Cicle Música als jardins

Alannia Duo
 
Data: dissabte 29 d’agost
Horari: de 19.45 h a 20.30 h
Preu: 5 € 
Lloc: Jardins del Museu 
Pau Casals 
Aforament limitat: 70 places

Ester Trilla Cañas, violoncel
Helena Bas Niubó, flauta travessera

P R O G R A M A

M. Marais: “Les folies d’Espagne” 
A. Bon: Sonata núm. 4 en Re Major 
 Allegro moderato – Andante – Allegro 

assai
H. Villa-Lobos: “Assobio a Játo” 
 Allegro non troppo – Adagio – Vivo

—

Alannia Duo és format per Ester 
Trilla (violoncel) i Helena Bas (flauta 
travessera). Gràcies als seus estudis a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
comparteixen quatre anys de formació 
i experiències musicals comunes en 
nombroses agrupacions cambrístiques 
i orquestrals. L’any 2020 van decidir 
emprendre aquest projecte de format 
reduït per fer viure la música des d’una 
mirada íntima i propera.

L’organització es reserva el dret de 
modificar o anul·lar qualsevol activitat 
si així ho creu necessari. Si us plau, 

consulteu la programació actualitzada  
al web 2020.paucasals.org 

Horaris estiu
Dimarts a dissabte: 10 a 14 h i 17 a 21 h

Diumenges i festius: 10 a 14 h
Dilluns tancat

Informació i reserves
Tel. 977 684 276

museu@paucasals.org
2020.paucasals.org

Museu Pau Casals
Av. Palfuriana, 67

Platja de Sant Salvador
El Vendrell
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