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La música clàssica torna al Recinte Modernista de Sant 
Pau amb la programació tardor-hivern  
 

Sant Pau Inèdit és un cicle d’activitats vinculades a la cultura que té com 
a objectiu fer del Recinte Modernista un punt de trobada amb la cultura  
 

 
El Recinte Modernista de Sant Pau acollirà un cicle de concerts i conferències  des del 
18 d’octubre fins al 24 d’abril de 2016. Les activitats culturals, que s’emmarquen dins el 
Sant Pau Inèdit, es duran a terme dijous i diumenges a les 19h.   
 
Els dies de música al tornen de la mà de diverses formacions musicals que ofereixen un 
passeig per la música clàssica i les seves diferents modalitats instrumentals.  
 
Pel que fa a les conferències, un any més, diferents experts aprofundeixen en aspectes 
poc coneguts de Sant Pau, aportant una mica més de coneixement sobre aquesta gran 
institució de més de sis segles d’història. 
 
El Sant Pau Inèdit és un cicle d’activitats vinculades a la cultura en general que té com 
a objectiu apropar la Institució a la ciutadania i fer del Recinte Modernista un punt de 
trobada amb la cultura. En aquest sentit, es duen a terme durant tot l’any activitats com 
conferències, música, visites personalitzades, entre d’altres.  
 
 
Paisatges Ibèrics el 18 d’octubre 
 
El cicle de música clàssica s’inicia el proper diumenge 18 d’octubre a les 19h  amb un 
concert de Laura Gaya i Joan Garrobé. Ambdós uneixen el lirisme del violí i l'esperit folk 
de la guitarra a Paisatges Ibèrics , un recital que convida a fer un viatge per la diversitat 
d'obres de compositors espanyols com Joaquim Nin, Enric Granados, Isaac 
Albéniz o Manuel de Falla.  
 
Laura Gaya és una violinista catalana de reconegut prestigi, becada a l’excel·lència per 
l’obra Social La Caixa i membre de diverses orquestres. Joan Garrobé és un guitarrista 
de Barcelona. La seva carrera en solitari l'ha portat a tocar en diverses ciutats de 
França, Bèlgica, Itàlia i Japó. També ha participat com a guitarrista, fent arranjaments i 
com a director musical en més de trenta treballs discogràfics i projectes 
cinematogràfics. 
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Els propers concerts aniran a càrrec de Maria Ribera i Jordi Sàbat, duo de guitarres; 
Laura Gaya (violí) i Rémi Meurice (saxo); Fedra Borràs (flauta) i Pablo Despeyroux 
(guitarra); Quintet Quatre +1; Teatre Instrumental i Emmanuel Balssa; Murtra Ensemble; 
Andrea Amador; Ensemble Dialoghi; i Andrea Amador (violoncel), Maria Sanz (viola) i 
Dani Cubero (violí).  
 
El cost de l’entrada dels concerts és de 10 euros i es pot comprar a través de la pàgina 
web www.santpaubarcelona.org o bé a les taquilles del recinte.  
 
Les conferències que s’han programat des de l’octubre fins al febrer són L’església i 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que pronunciarà mossèn Josep M. Forcada; 
Aspectes artístics i històrics de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que impartirà el 
doctor Jordi Garriga; L’ensenyament de la medicina i l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau: un viatge conjunt en la història de Barcelona, a càrrec doctor Jordi Casademont; i 
La documentació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, una caixa de sorpreses, de 
la mà d’Isabel Fargues i Roser Tey.  

 
El programa d’activitats culturals que ofereix el Recinte Modernista de Sant Pau vol fer 
d’aquest conjunt patrimonial un espai viu que apropi la música i la història de la institució 
a la ciutadania. La programació del Sant Pau Inèdit convida a gaudir d’aquesta magnífica 
obra de Lluís Domènech i Montaner des d’altres punts de vista més enllà de 
l’arquitectura, l’art i el relat històric. 
 
Mes informació www.santpaubarcelona.org 
 

 
 
 
 

Barcelona, 15 d’octubre de 2015 
 

 

 

 


