El Vendrell: Pau Casals i Àngel Guimerà
Dissabte, 11 de febrer
La primera sortida del 2017 la dediquem a dos grans figures de la cultura catalana.
D’una banda Pau Casals, que va néixer a El Vendrell el 1876 i va morir a Puerto Rico el 1973.
Al matí visitarem, en primer lloc, la Vil·la-Museu Pau Casals, que el 1910 Pau Casals es va fer construir al
barri marítim de Sant Salvador amb el nom de la Vil·la Casals.
Situada a tres quilòmetres del nucli urbà del Vendrell, a l'extrem sud de la platja, va ser concebuda
inicialment com una petita casa d'estiueig que es va convertir, al llarg dels anys i després de diverses
intervencions, en un edifici destacat, amb un harmoniós jardí al costat del qual hi havia una sala de
concerts i unes sales per exposar-hi una col·lecció d'art.
Pau Casals hi va viure fins al 1939, quan es va veure obligat a marxar a l'exili, i mai més hi va tornar.
Ara convertida en un modern museu ens mostra l’esplendor de la casa i la trajectòria de Pau Casals com
a home, músic i defensor de la pau.
Després ens desplaçarem fins a El Vendrell per fer també una visita guiada a la Casa Nadiua del famós
violoncel·lista, inaugurada com a casa museu el 1998. L’edifici forma part de l’Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya i conserva records d'infantesa del músic, entre altres coses. El seu pare,
organista de El Vendrell, hi feia classes aquí mateix i des de ben petit Pau Casals escoltava música, es
pot dir que, a diari.
Per completar el matí visitarem el Museu Angel Guimerà, un dels màxims exponents de la Renaixença de
les lletres catalanes a finals del segle XIX.
Nascut a Santa Cruz de Tenerife el 1845 i mort a Barcelona el 1924 (fill de pare vendrellenc i mare
canària), fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. A la seva casa pairal del Vendrell va iniciar
l’activitat poètica, primer en castellà i, més tard, en català, i va triomfar després en el món teatral com
a dramaturg.
El museu ofereix un recorregut per la seva vida i obra.
La remodelada Casa Museu permet ressituar la figura d’Àngel Guimerà en el lloc que li correspon.
Després d’un extens i rigorós treball d’investigació i documentació, la Casa Museu aporta dades fins ara
desconegudes de la vida de l’escriptor i amplia informació. Els visitants poden aprofundir en la vessant
biogràfica de l’autor i la seva formació i infantesa, i poden conèixer la vessant poètica de Guimerà, la
seva participació activa en el catalanisme polític de final del segle xix, la seva aportació periodística i,
evidentment, la creació teatral. Aquest espai posa un èmfasi especial en tres eixos: els seus
començaments com a dramaturg i el pes decisiu de "Mar i cel"; l’aportació al realisme amb obres com
"Maria Rosa", "La filla del mar", "En Pólvora" i un monogràfic especial dedicat a "Terra Baixa".
La Casa Museu també permet aprofundir en altres aspectes com els grans homenatges populars que va
rebre el dramaturg, la seva relació amb el món de la música o bé les relacions amb actors i directors
coetanis, com María Guerrero o José Echegaray.
Cal destacar la tasca que s’ha fet per estrènyer llaços amb institucions i entitats que poden aportar
documentació i informació sobre Guimerà. Alguns dels fruits han estat l’acord marc signat amb la
Biblioteca Nacional de Catalunya per a la digitalització de tot el fons Guimerà o bé un conveni amb
l’Institut del Teatre de cessió del despatx original d’Àngel Guimerà, que es pot veure a la casa. També
s’han mantingut col·laboracions amb l’Ateneu Barcelonès, amb el Teatre Nacional de Catalunya, amb la
companyia teatral Dagoll Dagom o amb l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès per a la cessió de
documentació.
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Dinar: aprofitant que El Vendrell és un dels llocs que s’atribueix la paternitat del xató no perdrem
l’oportunitat de degustar un xató en un restaurant del mateix municipi.
A la tarda us reservem una estona lliure per tal que pugueu passejar pels carrers del nucli antic on
veureu edificis emblemàtics, escultures que embelleixen els carrers, antics establiments que han
mantingut la seva estètica i façanes pintades que recreen escenes costumistes, entre altres. Un entorn
que de ben segur us encantarà!

Si us ve de gust aquesta proposta us podeu inscriure d’acord a les següents indicacions.
Les places són limitades.
Reserva de places: (màxim 4 places per correu o trucada) a partir del 12 de desembre.
Per correu electrònic a excursionisme@ateneulleida.cat (sempre confirmem la reserva).
Per telèfon al 682 621 792 ,de 16 a 18 h.
Pagament: un cop us confirmem la plaça, heu d’ingressar màxim fins al 15 de gener de 2017 inclòs
al compte de “Caixabank” 2100 1199 85 0200063671, indicant al concepte el nom de qui ha fet la
reserva i la ref. “El Vendrell”
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