
El Vendrell de Pau Casals

Pau Casals en una visita a la Vil·la Casals, a la platja de Sant Salvador (El Vendrell, c. 1934) A la dreta Pau Casals a París (c. 1930) Fotografies: © Fundació Pau Casals.

Pau Casals va néixer al Vendrell el 1876. És en aquesta vila, bressol 

d’un dels grans genis del segle XX, on us podeu endinsar en el món 

de Pau Casals, del músic i del gran home que fou, per conèixer de ben 

a prop els escenaris que el van inspirar a convertir-se en el més gran 

violoncel·lista de tots els temps.

El recorregut vital de Pau Casals pel 
Vendrell comença a la seva casa nadiua, 
on coneixereu l’ambient familiar i humil 
en què Pau Casals va viure els primers 
anys de la seva infantesa; continuarem 
pel nucli antic del Vendrell, visitant els 
llocs relacionats amb Pau Casals com 

Núria Ballester. Directora del Museu Pau Casals

l’escultura de Josep Viladomat, l’església 
del Vendrell amb el seu orgue barroc i 
el cementiri. El recorregut segueix a la 
platja de Sant Salvador, on Pau Casals 
es va construir la seva casa d’estiueig 
ara convertida en un modern museu 
on la música i els àudiovisuals ens fan 

reviure els moments més emocionants 
de la vida del gran violoncel·lista 
internacional. Davant mateix del museu 
trobem l’Auditori Pau Casals, amb una 
programació estable de música durant 
tot l’any, de la qual destaca el Festival 
Internacional de Música Pau Casals. 

CASA NADIUA DE PAU CASALS

La casa on va néixer Pau Casals va ser 
construïda l’any 1855 i està situada 
al carrer de Santa Anna, 4. Allí va 
transcórrer la seva infantesa. El pare, 
Carles Casals, era organista de la 
parròquia del Vendrell. La mare, Pilar 
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Defilló, havia nascut a Mayagüez (Puerto 
Rico) i era filla de pares catalans. Aquesta 
casa és una construcció habitual de 
l’època. A la façana, una placa de marbre 
testimonia el fet d’haver-hi nascut Pau 
Casals: “Casa Nadiua de Pau Casals, 
glòria del món musical. Homenatge de 
Catalunya. Any 1927”. Actualment és 
propietat de l’Ajuntament del Vendrell, 
que va adquirir-la l’any 1994. Aquesta 
casa, convertida en museu, conserva 
l’ambient propi d’un habitatge de final 
del s. XIX d’una família molt humil. És 
una casa de tres plantes. A la planta baixa 
s’hi pot fer un recorregut per la infantesa 
i els seus inicis en el món musical.

PLAÇA NOVA: MONUMENT A 
PAU CASALS

L’escultura del monument a Pau Casals és 
una obra en bronze de Josep Viladomat, 
que va ser instal·lada a la plaça Nova (que 
té forma de violoncel) el dia 26 de juliol 
de 1985.

L’original, del 1934, va ser un encàrrec 
de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu 

del nomenament de Pau Casals com a fill 
adoptiu de la ciutat i de la inauguració 
de l’avinguda de Pau Casals, on es va 
instal·lar l’escultura. 

ORGUE BARROC

Es tracta d’una joia barroca del segle 
XVIII. Fou encarregat a l’orguener Lluís 
Sherrer, i estrenat el 1777. Pau Casals 
sentia una gran estimació per aquest 
orgue, ja que el seu pare n’havia estat 
l’organista i anhelava de manera especial 
tocar-lo. Quan tenia nou anys va tocar-lo 
per primera vegada en substituir el seu 
pare, que estava malalt. Aquest fet va fer 
que el 1929 Pau Casals decidís pagar la 
restauració de l’instrument. L’orgue es 
va salvar de la Guerra Civil i és un dels 
pocs orgues barrocs que es conserven 
a Catalunya, i una de les obres més 
completes dels germans Sherrer.

TOMBA DE PAU CASALS

Pau Casals va morir el 22 d’octubre 
de 1973 a San Juan de Puerto Rico. 
Complint amb el seu desig de tornar a 

Catalunya quan s’hi restablís la llibertat, 
el novembre de 1979 es va procedir al 
retorn de les seves despulles, que avui 
descansen al cementiri del Vendrell. 
El panteó està presidit per un monòlit 
esculpit per Josep M. Subirachs.

MUSEU PAU CASALS

El Museu Pau Casals està ubicat a la 
Vil·la Casals, la casa que Pau Casals es va 
fer construir a la platja de Sant Salvador 
el 1910. La casa, situada a l’extrem sud 
de la platja, va ser concebuda inicialment 
com una petita casa d’estiueig. Amb el 
temps, després de diverses intervencions, 
es va convertir en un edifici destacat, amb 
un harmoniós jardí, al costat del qual hi 
havia una sala de concerts i unes sales 
per exposar la seva col·lecció d’art. Pau 
Casals hi va viure fins al 1939, quan va 
marxar a l’exili i mai més hi va tornar. 
El 1972, Pau Casals i la seva esposa 
Marta Montañez van crear la Fundació 
Pau Casals amb l’objectiu de preservar 
el patrimoni que Pau Casals tenia a la 
casa de Sant Salvador. El 1974, un any 
després de la seva mort, es va obrir al 

públic i el 1976 es va inaugurar la casa 
com a museu. L’any 2001 es va inaugurar 
el nou museu, on la música i els 
àudiovisuals ens fan reviure els moments 
més emocionants de la vida del gran 
violoncel·lista internacional.

AUDITORI PAU CASALS I PLAÇA 
DE J. S. BACH 

Davant mateix del Museu Pau Casals, 
al barri marítim de Sant Salvador, va 
inaugurar-se l’Auditori Pau Casals el 6 
de juny de l’any 1981. És una estructura 
moderna i àgil pensada per a la funció 
bàsica que havia de complir, la de sala de 
concerts. L’Auditori Pau Casals compta 
amb una programació estable de música 
durant tot l’any, de la qual destaca el 
Festival Internacional de Música Pau 
Casals.

L’any 1983, al costat mateix de 
l’Auditori, va urbanitzar-se un gran espai 
lliure: és la plaça de Joan Sebastià Bach, 
presidida per una escultura de Josep M. 
Subirachs. L’obra representa Apol·lo, de 
la música i la poesia, tocant el violoncel, 
en homenatge al mestre Pau Casals. Al 
peu del monument hi ha gravada la frase: 
“Bach és un miracle”. 

El Vendrell us proposa acostar-vos a 
l’aroma d’una terra i a l’harmonia d’un 
geni, Pau Casals. Una escapada cultural, 
on la platja, el mar i les vinyes conviuen 
amb una gran riquesa cultural i musical. n

Auditori Pau Casals, situat davant mateix del Museu Pau Casals, a Sant Salvador (El Vendrell). Monument a Pau Casals, a la plaça Nova del Vendrell. Orgue barroc, a l’església parroquial del Vendrell.
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Per a més informació:

Turisme del Vendrell
Tel.+ 34 977 68 00 10

turisme@elvendrell.net
www.elvendrellturistic.com
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