
Ruta de Sant Salvador
El Museu Pau Casals ofereix una nova 
edició de la ruta cultural al barri marítim 
de Sant Salvador. De la mà dels seus 
guies especialitzats podreu conèixer i 
descobrir els racons més emblemàtics 
d’aquest indret, el seu origen mariner i 
tota la història que aquest barri amaga; 
un espai molt vinculat a la figura de  
Pau Casals.

Dates: dimarts 2, 9, 16, 23  
i 30 d’agost
Horari: 20.00 h a 21.00 h
Punt de trobada: Museu  
Pau Casals 
Preu: 8 € adults / 5 € nens  
(a partir de 8 anys).  
Visita al Museu Pau Casals 
no inclosa

Mar de sons i vi.  
Una experiència per  
als sentits!
Una proposta per emocionar-se amb 
la història i la música de Pau Casals. 
Una activitat que comença amb la visita 
guiada a la seva casa d’estiueig i acaba 
al jardí del museu fent un tast de vins i 
cava DO Penedès (Avgvstvs Fòrvm i Jané 
Ventura), mentre escoltem una audició 
de violoncel en un marc incomparable 
davant del Mar Mediterrani.

Dates: 5 i 19 d’agost
Horari: 20.00 h a 21.30 h
Preu: 12 € adults / 8 € nens  
(a partir de 8 anys)

2022

Visites guiades
Visites teatralitzades 
Concerts

Visites guiades 
Veniu a visitar el nou museu recentment 
inaugurat de la mà dels nostres guies. 
Amb una nova museografia i discurs 
expositiu que us endinsaran en la vida  
i obra de Pau Casals. 

Dates: 24 de juliol i 7, 14,  
21 i 28 d’agost 
Horari: de 12.00 a 13.00 h
Preu: 10 € adults / 5 € nens  
(a partir de 8 anys)

Visites teatralitzades
+ copa de cava 

Visiteu el museu de la mà d’en Ramon, 
pescador, i la Maria, la minyona de la casa 
que us explicaran anècdotes de la vida 
més quotidiana de Pau Casals. En acabar 
gaudiu d’una copa de cava Jané Ventura 
als jardins amb vistes al mar. 

Dates: 29 de juliol i 12 i 26 
d’agost
Horari: 19.30 h a 21.00 h
Preu: 12 € adults / 5 € nens  
(a partir de 8 anys).  
Inclou copa de cava
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Concert solidari VOZES.
Més enllà de la música 
Un any més, des del Museu Pau Casals 
organitzem el concert solidari en suport 
al projecte VOZES que treballa per la 
integració social de nens i adolescents de 
Barcelona mitjançant la formació musical. 
Gaudiu de la música amb l’Orquestra 
Simfònica de VOZES, formada per nenes  
i nens de 8 a 22 anys i col·laboreu en el 
seu projecte.

P R O G R A M A

Intèrprets
Orquestra Simfònica VOZES
Pablo González, director

Repertori
M. Glinka: Obertura de Ruslán i Ludmila
J. Haydn: Concert per a violoncel i  
 orquestra en Re major 1r moviment  
F. Mendelssohn: Simfonia italiana

Data: dissabte 30 de juliol 
Horari: de 20.00 a 21.30 h 
Preu: Entrada solidària 15 € 
Lloc: Jardins del Museu  
Pau Casals
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Cicle Música als jardins
Torna el cicle Música als jardins en el marc 
incomparable dels jardins del museu Pau 
Casals, on el públic podrà escoltar joves 
músics sorgits de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) que han 
preparat programes especials per gaudir 
de la música clàssica en un espai únic. 

Dates: 6, 13, 20 i 27 d’agost
Horari: de 19.30 h a 20.15 h
Preu: 8 € 
Lloc: Jardins del Museu Pau Casals

Cicle Música als jardins

Barcelona Rock Strings
 
Data: dissabte 6 d’agost
Horari: de 19.30 h a 20.15 h
Preu: 8 € 
Lloc: Jardins del Museu  
Pau Casals 

Pere Nolasc, violí
Mireia Puigmal, violí
Aurora Matías, viola
Núria Conangla, violoncel
Camil Piqué, contrabaix
Jordi Font, arranjaments

P R O G R A M A

Scorpions: Rock you like a hurricane
David Bowie/Nirvana: The man who sold 

the world
System of a down: Chop Suey
Kiss: I was made for loving you
Extremoduro: La vereda de la puerta  

de atrás
Metallica: Fade to Black
Iron Maiden: The trooper
Guns’n’Roses: Sweet Child of mine
Metallica Enter: Sandaman
Iron Maiden: Fear of the dark

—

Barcelona Rock Strings fa tribut a la 
cultura rock reinterpretant les cançons 
de grups com Led Zeppelin, AC/DC, 
Queen, Iron Maiden, Guns’n’Roses, 
Metallica... que han fet passar a la història 
aquesta música tan popular. Torna a 
viure d’una manera única i a través d’uns 
arranjaments propis aquesta època 
daurada de la música a mans d’un quintet 
de corda. Una formació que treu el màxim 
dels instruments clàssics per combinar 
l’energia i l’expressivitat del rock amb 
la delicadesa i excel·lència de la música 
clàssica.
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Cicle Música als jardins

Les Baules
 

Data: dissabte 20 d’agost
Horari: de 19.30 h a 20.15 h
Preu: 8 € 
Lloc: Jardins del Museu 
Pau Casals 

Marta Casals, soprano
Ljubika Bukvic, guitarra
Laia Domènech, violoncel

P R O G R A M A

F. García Lorca – Maria Camahort:  
El Café de Chinitas / Las Morillas  
de Jaén

Maria Camahort: Morenika
Xoan Montes / Rosalía de Castro –  

Maria Camahort: Negra Sombra
Lluís Gual: La fadrina va a la font / El 

testament d’Amèlia / La dama d’Aragó
Popular catalana: El cant dels ocells 

—

El trio neix amb la idea de reinterpretar 
cançons del repertori tradicional, 
generalment d’origen desconegut 
que han arribat a nosaltres gràcies a 
la transmissió oral. Són cançons que 
busquen ser cantades i ballades, i que 
formen part d’un llegat cultural que 
se’ns presenta com un reflex de la nostra 
forma de ser. Amb la convicció que la 
música sorgeix d’aquest fet i rebutjant 
els límits artificialment establerts entre 
allò tradicional i allò clàssic, el trio cerca 
un punt de trobada entre ambdues 
pràctiques i estils. Aquest programa 
és un recull de cançons populars de 
la Península Ibèrica adaptades per 
compositors catalans pel trio Les Baules.

Cicle Música als jardins

Quartet Vela
 
Data: dissabte 27 d’agost
Horari: de 19.30 h a 20.15 h
Preu: 8 € 
Lloc: Jardins del Museu 
Pau Casals 

Helena Otero Correa, saxo soprano
Carla Obach Esteban, saxo alt
Ailen Lazo Martín, saxo tenor
Laura Allès Pascual, saxo baríton

P R O G R A M A

D. Salleras: Rodeando i Il momento 
perduto

E. Toldrà: Vistes al mar 
I. Allegro con brio, «La ginesta» 
II. Pausadament, molt poc a poc, 
«Nocturn» 
III. Molto vivace, «La mar estava 
alegre» (Arr: Julián Álvarez)

J.P. Karich: Tres aires latinoamericanos 
I. Trote – II. Tonada – III. Tango

I. Albéniz: Sevilla
M. Chiaperotti: Tramontana
L. Advis: Cinco danzas breves 

I. Cha-cha-chá – II. Son cubano 
III. Vals – IV. Habanera – V. Ragtime

—

El Quartet Vela ha ofert concerts a 
diversos llocs d’Europa: Catalunya, 
Dinamarca, Alemanya, les Illes Balears, 
Itàlia… Moltes vegades, de nou, davant la 
mar; i sempre amb la voluntat d’ampliar 
el repertori de quartet de saxos. A Vistes 
al mar, el seu primer disc, el Quartet Vela 
ens convida a creuar un oceà que fins ara 
se li ha resistit, l’Atlàntic, a través de vuit 
obres que poc o mai ha enregistrat una 
formació com la seva. Aquest viatge, càlid 
i envoltant, ens descobreix com sonen 
dos territoris tan íntimament lligats per 
la història com són les terres de parla 
catalana i Xile, ambdues banyades 
per la mar. 

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 www.paucasals.org 

Nous horaris estiu
Del 24 de juny al 11 de setembre:

Dimarts a dissabte: 10 – 14 h i 16.30 – 20 h
Diumenge i festius: 10 – 14 h

Dilluns tancat

Informació i reserves
Tel. 977 684 276

museu@paucasals.org
www.paucasals.org

Museu Pau Casals
Av. Palfuriana, 67

Platja de Sant Salvador
El Vendrell

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
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Cicle Música als jardins

Parra Quartet
 
Data: dissabte 13 d’agost
Horari: de 19.30 h a 20.15 h
Preu: 8 € 
Lloc: Jardins del Museu  
Pau Casals 

Eduard Torné, violí
Celia Molina, violí
Laura del Pozo, viola
Pau Valls, violoncel

P R O G R A M A

F. Schubert: Quartet de corda núm. 1
A. Dvořák: Quartet de corda núm. 12 

«Americà»

—

Parra Quartet és una formació 
cambrística que neix a l’ESMUC, lloc 
on es coneixen i connecten els seus 
integrants durant els seus estudis 
musicals i que un cop graduats en 
aquesta escola, la seva passió per la 
música els segueix mantenint units 
tocant. Està formada per quatre músics 
que comparteixen un gran entusiasme 
per passar bones estones fent música 
i poder expressar, entre ells i amb els 
altres, el gran amor que senten per ella. 
La formació ha rebut lliçons del consagrat 
guitarrista i compositor Feliu Gasull, amb 
el qual han explorat diferents maneres 
d’expressar-se com a quartet i a buscar 
solucions creatives.
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