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MÚSICA · CULTURA · EXPERIÈNCIES

L’any 2020 quedarà gravat a la memòria de tothom, com l’any 
en què va aparèixer la Covid-19 i ens vam haver de distanciar i 
confinar. Aquesta malaltia, i les mesures per a contenir-la, han 
posat en risc la celebració del Sitgestiu 2020.

No podíem, però, deixar de fer-lo.

En primer lloc, perquè considerem que totes les Arts formen part 
del nostre discurs museístic, incloses aquelles que no es poden 
penjar a les parets: les musicals, literàries i escèniques, que for-
men part del nostre discurs i de l’essència mateixa del Cau Fe-
rrat.

En segon lloc, perquè el nostre públic ho mereix, perquè acull 
cada any amb èxit una oferta que volem que sigui de qualitat i 
complementària de la resta de l’oferta cultural sitgetana.

I en tercer lloc, perquè el Sitgestiu forma part de l’atractiu turístic 
de la vila; ajuda a fer singular i encara més interessant l’oferta 
turística de Sitges.

Per tot plegat, hem adaptat el programa a les noves circu- 
mstàncies, tot traslladant la majoria d’activitats a l’aire lliure i 
vetllant per garantir les màximes condicions de seguretat, i ofe-
rint noves activitats que puguin interessar públic ben diferents.

Esperem que la nostra oferta us interessi, i que pugueu gaudir 
d’aquesta manera d’aproximar-nos a un patrimoni que és de to-
thom.

Sitges, juliol de 2020

Sitgestiu 2020
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ESPAI

COPA DE CAVA

12 €

21 h

JULIOL
16 COSMOS 

QUARTET 
HELENA SATUÉ, violí
BERNAT PRAT, violí
LARA FERNÁNDEZ, viola
ORIOL PRAT, violoncel

El Cosmos Quartet és una de les formacions 
de cambra catalanes amb més projecció 
internacional del moment. 
Neix el 2014 de l’amistat i complicitat de quatre 
músics amb l’objectiu de descobrir i aprofundir 
l’extens i fascinant repertori per a quartet de 
corda.
Malgrat la seva joventut, ha aconseguit un am-
pli reconeixement proclamant-se guanyador 
de diversos concursos internacionals.
Ha tocat a l’Auditori de Barcelona, a la Schu-
bertiada o a la Kulturhaus de Viena, entre d’al-
tres.

Guanyador del 22è Concurs Mirabent i 
Magrans, en l’apartat de cambra.

www.cosmosquartet.com

ANAR AL CALENDARI

http://www.concursmirabent.com
http://www.concursmirabent.com
http://www.cosmosquartet.com 
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.maset.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi


12 €
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COPA DE CAVA

ESPAI

XAVI DE LA SALUD, trompeta
ROGER PASCUAL, clarinet
FREDRIK CARLQUIST, XAVI PLAZA, saxo
JOSEP TUTUSAUS, trombó
JOAN PINÓS, banjo
RAMON BERJAGA, PATRÍCIA PÉREZ, tuba
MARC LLORIÀ, washboard
JOSEP “PINYU” MARTÍ, bateria 

Seguint l’esperit del Jazz Antic Sitges amb 
formacions inèdites, barrejant músics de di-
ferents generacions, molts d’ells habituals al 
festival. Aquest concert comptarà amb la 
presència de 10 músics que s’aniran alter-
nant a l’escenari per oferir un repertori de 
cançons dels anys vint del segle passat.

21 h

JULIOL
23 JAZZ ANTIC 

SITGES
ANAR AL CALENDARI

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.maset.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi


12 €

COPA DE CAVA

5

ESPAI

ESTHER PINYOL, arpa
FERRAN CARCELLER, marimba
XAVIER CHAVARRIA, presentador

Blooming Duo, nascut l’any 2012, constitueix 
una formació certament ben poc habitual, 
amb la unió de l’arpa i la marimba.
Ha participat en nombrosos cicles i festivals i 
han estat premiats en diversos concursos in-
ternacionals.

Des dels seus inicis han treballat per crear un 
repertori propi estrenant obres dels compo-
sitors Feliu Gasull, Marc Timón, Albert Guino-
vart i Salvador Brotons, entre d’altres.

www.bloomingduo.com

El presentador és Xavier Chavarria, creador 
d’aquest format “Audició íntima” fa de nexe 
d’unió entre músics i públic a través d’unes 
presentacions àgils i amenes que permeten 
entendre millor tot el que sentirem i veurem. 
També hi haurà explicacions per part dels in-
tèrprets, que compartiran amb els assistents 
la seva vivència personal de la música.

BLOOMING
DUO21 h

JULIOL
30

ANAR AL CALENDARI

http://www.bloomingduo.com
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.maset.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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COPA DE CAVA

ESPAI

ÒPERA
A LA FRESCA

31
JULIOL

21 h

12 € XIMENA AGURTO, soprano
NÚRIA VILÀ, soprano
FACUNDO MUÑOZ, tenor
LUCAS GROPPO, baríton
ELKE SANJOSÉ, piano 

La Petita Companyia Lírica de Barcelona
ens ofereix un espectacle al voltant d’escenes 
de les òperes La Traviata, L’elisir d’amore, 
La Bohème i Pagliacci. 

Veurem com Violetta rep a Giorgio Germont, 
el pare del seu estimat Alfredo, a casa seva i la 
demanda d’aquest de posar fi a la relació entre 
Violetta i Alfredo. Sentirem com Nemorino es 
deixa entabanar pel xarlatà Dulcamara i li 
compra l’elixir que ha de fer realitat el seu 
somni d’enamorar a Adina. Reviurem escenes 
de la vida dels bohemis a París o el duo d’amor 
entre Silvio i Nedda, que decideixen fugir junts.

ANAR AL CALENDARI

https://www.petitacompanyialirica.com/
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.maset.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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CINEMA 
A LA FRESCA

02

Projecció de la pel·lícula en V.O. en francès i 
subtitulada en castellà:

L’HEURE D’ÉTÉ

Repartiment:
Juliette Binoche, Charles Berling, 
Jérémie Rénier, Edith Scob, 
Dominique Reymond, Valérie Bonneton, 
Isabelle Sadoyan, Kyle Eastwood, 
Alice de Lencquesaing, Emile Berling, 
Jean-Baptiste Malartre
Gènere Drama - Família

Sinopsi:
Entre tres germans esclata un conflicte quan 
la seva mare, marmessor de l’excepcional 
col·lecció d’art de segle XIX que va pertànyer 
al seu oncle, mor sobtadament. No obstant 
això, no tindran més remei que llimar asprors 
i arribar a un acord. Adrienne és a Nova York 
una dissenyadora d’èxit, Frédéric és econo-
mista i professor universitari a París, i Jérémie, 
un dinàmic home de negocis assentat a la 
Xina. Aquesta situació representa per a ells la 
fi de la infantesa i dels records compartits.

ESPAI

AFORAMENT
LIMITAT

AGOST

22 h

ANAR AL CALENDARI

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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ESPAI

CURTS 
FANTÀSTICS

02
AGOST

24 h

Mentre esperem que arribi la tardor, i amb ella 
la 53a edició del Sitges - Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Catalunya (del 8 al 
18 d’octubre), us proposem sessions de 
curtmetratges a la fresca. Una bona manera 
de gaudir de les millors peces que han passat 
per les últimes edicions de Sitges. 
Un responsable del comitè de programació 
del Festival presentarà la sessió. Comptarem 
amb la presència d’alguns dels directors o 
realitzadors de les obres.

EL GRAN CORELLI 
Abel Carbajal. 8’, Espanya

UNA SOMBRA EN EL BRILLO DEL NÁCAR
Natalio Pagés. 16’, Argentina

EL CUENTO
Lucas Paulino & Ángel Torres. 9’, Espanya

QUARANTINE
Astrid Goldsmith. 13’, Regne Unit

EL LLIBRE
Francesca Català. 3’, Espanya

A LA FRESCA
ANAR AL CALENDARI

AFORAMENT
LIMITAT

https://sitgesfilmfestival.com/
https://sitgesfilmfestival.com/
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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CAPVESPRE DE 
LLUNA PLENA 
A MARICEL

04
AGOST

21 h

12 €
Vine a conèixer el conjunt de Maricel com no 
l’havies vist mai. Et traslladem a l’època d’es-
plendor descobrint el seu passat. 

T’expliquem la història dels seus creadors, el 
col·leccionista nord-americà Charles Deering, 
l’enginyer i promotor artístic Miquel Utrillo i 
l’escultor Pere Jou. 

En acabar el recorregut oferirem un tast de 
Malvasia al Claustre davant la mar, amb la llu-
na plena com a protagonista.

ESPAI

COPA DE MALVASIA

ANAR AL CALENDARI

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
https://cellerdelhospital.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
http://
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12 €

ESPAI

COPA DE CAVA

Espectacle a set veus entrellaçades. 

Les cançons de Mazzoni amb la seva guitarra 
i la complicitat dialogant i poètica d’Odile 
Arqué, Joan Duran, Anna Aguilar-Amat, Cèlia 
Sànchez-Mústich, Anna Bou i Laura López 
Granell.

AMB EL SÍMBOL
D’INFINIT21 h

AGOST
06

ANAR AL CALENDARI

http://www.maset.com
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
https://festapoesiasitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi


12 €

ESPAI

11 

COPA DE CAVA

21 h

AGOST
07 EL CANT DE LA

CASTANYOLA 

MARIE MALECHOVÁ, piano
JOSÉ LUIS LANDRY, castanyoles
SARA BAÑERAS, soprano

El trio PI-CAS-SO és un projecte format pel 
mestre de les castanyoles José Luís Landry, la 
distingida pianista txeca Marie Malechová i 
l’expressiva veu de la soprano Sara Bañeras. 
El programa inclourà fragments d’òpera, sar-
suela i cançó francesa i espanyola, on la cas-
tanyola i la veu dialoguen amb les harmonies 
del piano. Així, peces de caràcter íntim d’Enric 
Granados s’alternaran amb àries d’òperes com 
Carmen o Roméo et Juliette i romances de 
sarsueles com El barbero de Sevilla o La hijas 
del Zebedeo. A més, tindrem el plaer d’assistir 
a l’estrena de l’obra Espai Blau, de Marie Ma-
lechová, i de comptar amb un convidat molt 
especial: el baríton sitgetà Eduard Moreno. 
No us ho perdeu!

AMB ÒPERA I SARSUELA
ANAR AL CALENDARI

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.maset.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi


21 h

12 €

AGOST

11 RONDA 
DE NIT
De com viuen junts, sota els estels de Sitges, 
el centre històric i l’art contemporani.

El carrer d’en Bosc, al bell mig del centre 
històric, és una petita joia, semi secreta del 
Sitges format en el pas dels segles per moltes 
generacions de sitgetans. Darrere els murs 
d’alguns dels edificis que conserven tota la 
dignitat que només dóna la història, s’alberga 
una de les col·leccions d’art contemporani 
internacional més important del país, la 
Fundació Stämpfli creada per l’artista suïs 
Peter Stámpfli i la seva dona Anna Maria. 

El visitant podrà descobrir com i qui ha fet 
possible una part molt important de la petita 
gran història d’aquest carrer i viure el contrast 
entre la personalitat de l’exterior i la modernitat 
de l’interior culminant en la terrassa de la 
Fundació des d’on sota el mantell dels estels 
d’agost es pot contemplar Sitges en 360º.

Aquesta activitat es presenta com una de les 
novetats del Sitgestiu d’enguany.

12

ESPAI

COPA DE MALVASIA

ANAR AL CALENDARI

http://www.fundacio-stampfli.org/
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
https://cellerdelhospital.cat/
http://www.fundacio-stampfli.org/


Museus de Sitges
Carrer de Bernat de Fonollar, s/n

DE VENDA A PARTIR DEL 16 DE JULIOL A:

Un pack de taller 
per fer a casa!

Els adelantos del segle XIX

Instruccions del taller al web museusdesitges.cat

4 €
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ESPAI

COPA DE CAVA

RECITAL
DE CANT21 h

12 € MARIA MIRÓ, soprano
EDUARD MORENO, baríton
ANNA CREXELLS, piano

Recital líric on hi participaran la soprano Maria 
Miró i el baríton Eduard Moreno, dos cantants 
premiats en el Concurs Mirabent i Magrans.

Ambdós tenen una trajectòria professional 
contrastada i estan vinculats personalment 
amb la població de Sitges.
Estaran acompanyats per l’excel·lent pianista, 
Anna Crexells.

Per aquest recital, han escollit una amena 
selecció d’àries d’òpera de compositors com 
Mozart, Verdi o Gershwin, així com diverses 
cançons de sarsuela.

AGOST
13

ANAR AL CALENDARI

http://www.concursmirabent.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.maset.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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NIT 
ENIGMÀTICA 
A MARICEL

18
AGOST

21 h

12 €

CONTES, LLEGENDES 
I HISTÒRIES
A càrrec de l’antropòleg Josep Fornés

MAR I CEL DE VEREMA
En acabar l’Observatori d’Astronomia del Ga-
rraf ens ensenyarà el cel amb un telescopi: 
“Buscarem a ull nu les estrelles que acompa- 
nyaven les nits de la verema. Amb telescopi 
ens sorprendrem amb el gegant Júpiter i amb 
els delicats anells de Saturn.”
Aquesta activitat es presenta com una de les 
novetats del Sitgestiu d’enguany.

ESPAI

ANAR AL CALENDARI

COPA DE MALVASIA

https://www.oagarraf.net/
https://www.oagarraf.net/
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
https://cellerdelhospital.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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LA FESTA 
MAJOR A LA 
SAMARRETA!

19
AGOST

18 h

4 €

ESPAI

En aquest taller ajudarem als nens i les nenes 
a pintar la seva samarreta de Festa Major, així 
podran lluir una samarreta única, original i 
molt artística!

* Recorda portar una samarreta per pintar.

TALLER FAMILIAR

ANAR AL CALENDARI

http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
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COPA DE CAVA

ESPAI

JAZZ
AL RACÓ

21
AGOST

21 h

12 €
ÒSCAR FERRET, piano
JOSEP “PINYU” MARTÍ, bateria 
JOAN PINÓS, contrabaix

Una visió molt particular de les composicions 
musicals que formen part de la cultura popu-
lar de Sitges, com ara els balls de Festa Major 
i les obres de compositors com Enric Morera, 
Gabriel Pallarès o Manel Torrens… Tot amb di-
ferents ritmes que van des del jazz i el swing 
fins a la música tradicional.

DEDICAT A LA FESTA MAJOR
ANAR AL CALENDARI

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.maset.com
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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UN MARIDATGE 
ITINERANT 
D’ART I VINS

25
AGOST

20 h

Un trajecte per la història dels vins on la Malvasia 
de Sitges i l’art són els protagonistes. 

Viatjarem des de la salinitat del Mar, companya 
necessària dels vins grecs, fins a la infinitud del 
Cel, des d’on els estels guiaven els mariners i la 
malvasia fins a la conquesta de nous mercats. Un 
relat inèdit, dolç i llaminer, fet a mida per aquesta 
ocasió, el qual narrarà des de la perspectiva dels 
vins de malvasia el patrimoni artístic i cultural de 
Museus de Sitges. 

Aquest tast guiat i relatat és una col·laboració amb 
el Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges 
i es presenta com una de les novetats del Sitgestiu 
d’enguany.

12 €

ESPAI

TAST DE MALVASIES

ENGLISH

CATALÀ

CASTELLANO

9 pm

21.15 h

21.30 h

ANAR AL CALENDARI

https://cellerdelhospital.cat/
http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
https://cellerdelhospital.cat/
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125 ANIVERSARI 
DEL CAU FERRAT

ESPAI

Una exposició que repassa la gestació sota la 
iniciativa de Santiago Rusiñol, la seva ràpida 
conversió en un espai propiciador de l’Art Total 
i la seva posterior adaptació, quaranta anys 
després, com a museu públic.

Fins al 30 d’agost

De dimarts a diumenge, 
de 10 h a 20 h

Sala Gòtica. Museu de Maricel

EXPOSICIÓ TEMPORAL

http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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L’HOME NU

RESERVA
PRÈVIA

De l’11 de juliol al 27 de setembre
De dimarts a diumenge, 
de 10 h a 20 h
Sala d’exposicions temporal Can Rocamora

ACTIVITAT-PERFORMANCE
DE DANSA CONTEMPORÀNIA 
A càrrec de Sisu Coromina amb l’obra 
d’Ivonne Navarro: L’home alliberat
Dissabte, 18 de juliol, a les 19 h

SESSIÓ DE DIBUIX DE NU MASCULÍ 
AL NATURAL
Dissabte, 5 de setembre, a les 11 h

EXPOSICIÓ TEMPORAL

ESPAI

PLACES 
LIMITADES

(+34) 93 894 03 64 
(ext. 1)

ANAR AL CALENDARI

http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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AFRICAN ART

Art tribal africà i art contemporani africà. 
Diferents autors.

Del 16 de juliol al 13 de setembre

De dilluns a divendres:
de 18 h a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius 
d’11 h a 14 h i de 19 h a 21 h

Planta baixa del Centre Cultural Miramar:
Carrer Bernat de Fonollar, 19

EXPOSICIÓ TEMPORAL

ESPAI

https://www.sitges.cat/vila-de-sitges/guia/marcadors/centre-cultural-miramar
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MUSEUS
DE SITGES

El Museu del Cau Ferrat va ser fundat el 1893 
per l’artista, escriptor i col·leccionista Santia-
go Rusiñol com a casa-taller on es conserva 
plenament l’esperit modernista. El Museu de 
Maricel mostra un itinerari artístic complet des 
del segle X al realisme del segle XX a través 
de les col·leccions d’art del Dr. Jesús Pérez-Ro-
sales i de la Vila de Sitges.

Del 16 de juliol al 30 d’agost,
de 10 h a 20 h
Tancat els dilluns 

ESPAI
10 €

MUSEU DEL CAU FERRAT
i MUSEU DE MARICEL 

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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FUNDACIÓ
STÄMPFLI

L’ampliació de les instal·lacions culmina el 
projecte de Peter i Anna Maria Stämpfli, 
aplegant a Sitges una col·lecció d’artistes de 
prestigi internacional especialment en Art 
Cinètic. A les noves sales hi ha una completa 
selecció de l’obra de Peter Stämpfli, bona 
part de la qual no s’havia vist mai abans a 
l’Estat espanyol.

Del 16 de juliol al 30 d’agost
Dissabtes i diumenges, 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h

ESPAI

5 €

ART CONTEMPORANI

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://www.fundacio-stampfli.org/
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PALAU 
DE MARICEL

El conjunt artístic i arquitectònic de Maricel 
(1910-1918) va ser construït per Miquel Utrillo 
per encàrrec de l’industrial i col·leccionista 
Charles Deering. La part de terra, coneguda 
com a Palau de Maricel, estava destinada a 
mostrar les col·leccions que avui s’exposen al 
Chicago Institute of Art.

Dijous, divendres i diumenges 
Juliol: 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 i 31

Agost: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 27, 28 i 30

ESPAI

5 €

ENGLISH

CATALÀ

CASTELLANO

11 am

12 h

13 h

VISITES GUIADES

http://77.228.218.165:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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MÚSICA
CULTURA
EXPERIÈNCIES

CAT

Sitgestiu
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MUSEUS

CONCERTS, CINEMA I ACTIVITATS

Caldrà seguir en tot moment les 
indicacions del personal dels 
Museus.

Només s’accepta pagament 
amb targeta de crèdit. 

A la recepció trobaràs l’equip de 
protecció individual per estar segurs: 
- Gel hidroalcohòlic.
- L’ús de mascareta és obligatori.

L’aforament es reduirà i es mantindrà 
la distancià de seguretat social. 
Seguiu el recorregut indicat al terra i 
als plafons informatius.

L’aforament es reduirà i es mantindrà la distan-
cià de seguretat social. L’ús de mascareta és 
obligatori.

- Està prohibit tocar les obres d’art i  
 els objectes.
- L’ús de l’ascensor quedarà reduït a  
 persones amb dificultats de 
 mobilitat, prioritzant l’ús individual.
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C. d’Àngel Vidal

C. de la Davallada

C. de B. de Fonollar

C. de les Parellades
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C. de l’Hort Gran
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ajuntament
Centre Cultural 
Miramar

Museu del Cau Ferrat 
Museu de Maricel

Palau de 
Maricel

Fundació
Stämpfli

RENFE 
TRAIN 

STATION

AMB LA COL·LABORACIÓ:

TICKETS ONLINE: museusdesitges.cat

 MUSEUS DE SITGES
 Carrer de Bernat de Fonollar, s/n
 Tel. (+34) 93 894 03 64 (ext. 1)

@museusdesitges

http://www.museusdesitges.cat
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