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Conferències

 

Domènech i Montaner i Gaudí,  
el respecte entre mestres
Dijous, 23 de gener / 19 h
Mireia Freixa, catedràtica d’Història  
de l’Art de la Universitat de Barcelona

Després de completar una gira per 
Europa, un jove Lluís Domènech i 
Montaner es va incorporar com a 
professor a l’Escola d’Arquitectura 
de Barcelona, de la qual fou nomenat 
director l’any 1900. En aquesta etapa, 
Domènech va formar a posteriors 
arquitectes de renom, com Josep Puig 
i Cadafalch i Josep Maria Jujol, però 
seria Antoni Gaudí el més conegut dels 
seus deixebles. 

Aquesta conferència vol aprofundir en 
la relació personal que va existir entre 
el mestre i el deixeble, així com en el 
diàleg que van mantenir en diversos 
moments les seves respectives obres. 

 

L’estructura profunda de Catalunya.  
La recerca de Domènech i Montaner
Dijous, 13 de febrer / 19 h
Lluís Domènech Girbau,  
doctor arquitecte

Quan Lluís Domènech Girbau va 
escriure la biografia del seu besavi 
va descobrir l’especial relació que 
va mantenir el geni modernista amb 
quatre activitats sobre les quals va 
fonamentar la seva trajectòria: política 
i arquitectura, d’una banda; i heràldica 
i art romànic, de l’altra. 

Del poderós mecanisme de relació que 
va existir entre aquestes disciplines, 
Domènech Girbau ha deduït la 
tesi d’aquesta conferència. Hi ha 
arguments suficients per dir que 
la interacció entre aquests quatre 
components constitueix el “projecte 
vital” de l’arquitecte de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau? 



 

Metgesses 
Dijous, 5 de març / 19 h
Montserrat Baiget, antiga directora  
del Servei de Genètica
Mireia Puig, directora del Servei 
d’Urgències
Laia Sánchez, resident del Servei 
d’Angiologia, Cirurgia Vascular  
i Endovascular

Coincidint amb la celebració del Dia 
Internacional de la Dona, el Recinte 
Modernista reuneix a tres generacions 
de metgesses de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. A partir del 
seu testimoni, analitzarem com ha 
evolucionat la presència femenina a la 
institució en les darreres dècades. 

A més, gràcies a les seves 
experiències, coneixerem a quins 
reptes s’enfronten actualment 
les professionals de la medicina 
en un hospital amb més de 600 
anys d’història, referent a nivell 
assistencial, docent i investigador.   

 

Plantes i flors en el modernisme
Dijous, 16 d’abril / 19 h
Fátima López, professora d’Història  
de l’Art a la Universitat de Barcelona  
i investigadora del GRACMON

La natura, en especial la vegetació, 
té un especial protagonisme a les 
obres modernistes. Els arquitectes 
utilitzaven aquestes referències 
als seus programes decoratius i 
ornamentals. Ho feien de moltes 
maneres, fent ús de diversos materials 
i fent evident els seus estils personals.

Amb aquesta conferència, descobrirem 
diferents aspectes relacionats amb la 
presència de les plantes i les flors als 
edificis modernistes.

 

Entrada gratuïta

 

Col·labora: 

Conferències



Dies de Música 

 

Dos de Lis
Diumenge, 19 de gener / 19 h

La violinista Roser Farré i la guitarrista 
Laura Fontanals formen el duo Dos 
de Lis. Partint del seu segon treball, 
Empremtes, han preparat un espectacle 
que fusiona música i poesia.

Al llarg del recital, Farré i Fontanals 
tracten conceptes com l’adversitat, 
l’amor efímer, l’enyorança, la tradició, 
la mentoria i el desamor. Ho fan 
mitjançant la música de compositors 
com Paganini, Galeote, Becherucci, 
Granados i Falla. Les seves obres 
dialoguen amb els versos de Kipling, 
Palau i Fabre, Eminescu, Janer Manila, 
Gainza i Storni. 

 

Xavi Criado (Trio)
Diumenge, 9 de febrer / 19 h

Xavi Criado (piano), Francesc Puig
(clarinet) i Damià Arenas (contrabaix)
presenten a Sant Pau Gil’s Bridge, el
primer treball de la formació.

Els tres músics, amb una llarga
trajectòria personal, s’han unit
per donar forma a un nou projecte
discogràfic. El treball s’inspira en 
imatges, sensacions, moments i 
vivències a l’illa de Menorca. 

Com a resultat, ens ofereixen un 
concert ple de referències clàssiques 
amb algunes llicències jazzístiques 
i del pop. Una bona proposta per 
gaudir d’un recital de música emotiva, 
relaxant i evocativa molt propera a 
sensacions cinematogràfiques. Una 
proposta única per gaudir de l’atractiu 
patrimonial del Recinte Modernista  
un diumenge d’hivern.  



 

Classicjazz Quartet
Diumenge, 15 de març / 19 h

Música divertida, apassionant i 
commovedora. Classicjazz Quartet 
interpreta el Concert per a guitarra 
clàssica i trio de jazz del compositor 
francès Claude Bolling, una obra ideada 
en set parts que combina ritmes, 
melodies, motius i estructures del món 
clàssic i del jazz. 

A més, la formació obrirà el recital  
amb una obra composada, dedicada 
per a ells, pel mexicà-alemany Winy 
Kellner, Preludi i fuga (sobre BWV 846  
de J.S. Bach). 

 

Tot jugant a bitlles...
Diumenge, 19 d’abril / 19 h

Tot sovint, les vetllades musicals a la 
Viena del segle XVIII començaven amb 
una partida de bitlles entre amics. 
Josep-Maria Roger (piano i fortepiano), 
Nuno Mendes (violí i viola) i Oriol Garcia 
Molsosa (clarinet i corno di bassetto) 
ens proposen una mirada propera a la 
música de cambra que van composar 
Beethoven i Mozart. 

Dies de Música 



 

MuOM
Diumenge, 17 de maig / 19 h

Amb més de deu anys de trajectòria 
artística, MuOM és un cor de cambra 
especialitzat en cant difònic, un 
grup únic en el panorama nacional 
i internacional que compta amb 
un repertori original basat en les 
tradicions corals ancestrals i la  
música sacra. 

MuOM fa música sense paraules amb 
dos plànols sonors superposats: la veu i 
els seus harmònics. Les seves melodies 
suaus i minimalistes prometen una 
vetllada d’allò més especial al Recinte 
Modernista de Sant Pau. 

 

Projecte Arbarok
Diumenge, 14 de juny / 19 h

El Projecte Arbarok està format per 
David Corominas (traverso), Enric Riera 
(violí barroc), Laura Díaz (oboè barroc), 
Marta Sala (violoncel barroc) i Joan 
Castillo, (clavecí). 

Per al seu concert al Recinte 
Modernista, la formació ha preparat un 
complet recorregut pel seu repertori 
barroc, una proposta amb què ens 
volen transmetre el seu interès comú 
per la interpretació de música antiga 
històricament informada. 

 

Preu
12 €

Més informació i venda
www.santpau.barcelona

 

Col·labora:

Dies de Música 



 
 

Dissabtes 18 de gener, 15 de febrer,  
21 de març, 18 d’abril i 16 de maig /   
10.30 h

Us proposem gaudir d’un divertit 
matí envoltat de família o amics, 
tot descobrint la història de l’antic 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
De la mà de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner i una infermera 
que hi va treballar, sabrem com es va 
planificar la construcció de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau per 
conjugar l’estil modernista amb les 
necessitats mèdiques de principis del 
segle XX, i com era la medicina que es 
practicava aleshores.

Tots plegats farem un viatge al 
passat per descobrir aquesta joia 
arquitectònica i la seva importància 
històrica i social.

 

Preu
20 € 

Més informació i venda
www.santpau.barcelona

 

Col·labora: 

Visites teatralitzades



Gener
Dissabte 18 / 10.30 h
Visita teatralitzada

Diumenge 19 / 19 h (concert)
Dos de Lis 

Dijous 23 / 19 h (conferència)
Domènech i Montaner i Gaudí,  
el respecte entre mestres

Febrer
Diumenge 9 / 19 h (concert)
Xavi Criado (Trio)

Dijous 13 / 19 h (conferència)
L’estructura profunda de Catalunya.  
La recerca de Domènech i Montaner

Dissabte 15 / 10.30h 
Visita teatralitzada

Març
Dijous 5 / 19 h (conferència)
Metgesses 

Diumenge 15 / 19 h (concert)
Classicjazz Quartet

Dissabte 21 / 10.30h
Visita teatralitzada

Abril
Dijous 16 / 19 h  (conferència)
Plantes i flors en el modernisme

Dissabte 18 / 10.30h
Visita teatralitzada

Diumenge 19 / 19 h (concert)
Tot jugant a bitlles...

Maig
Dissabte 16 / 10.30h
Visita teatralitzada 

Diumenge 17 / 19 h (concert)
MuOM

Juny
Diumenge 14 / 19 h (concert)
Projecte Arbarok

Primers diumenges de mes
Jornada d’entrada gratuïta

Sant Pau Recinte Modernista
Sant Antoni M. Claret, 167
Barcelona


