
El Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 2020, 
una vila amb els peus a la platja i el cap a la muntanya

Visita teatralitzada al Museu Pau Casals · Els Nens del Vendrell · Monument a Pau Casals a la Plaça Nova del Vendrell. Museu Apel·les Fenosa · Casa Museu Àngel Guimerà · Museu Deu.

CULTURA A LA RUTA DEL CISTERC C

El Vendrell, capital del Baix Penedès, esdevindrà Capital de la Cultura 

Catalana el proper 2020. Agafarà el relleu a Cervera, i es convertirà en 

un punt de referència ple d’atractius per gaudir-ne tot l’any.

EL VENDRELL CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA, 2020

Les petjades històriques que es poden tro-
bar als carrers, als edificis i a les façanes 
de la vila són el llegat de diverses civilitza-
cions que han creuat els seus camins. La 
ciutat ha estat un lloc de pas i un punt de 
trobada de cultures, d’intercanvis comer-
cials i de difusió d’idees. Aquesta herència 
avala el Vendrell com un dels motors 
culturals més potents del territori; perquè 
la cultura és present en tot allò que ens 
envolta i ens identifica com a societat.

La singularitat de la ciutat recau en 
els elements que la fan única, des de la 
gastronomia, passant per les arts, les 
lletres o el patrimoni.

Caminant per les tres platges del Vendrell 
es poden descobrir els secrets que amaga 
el patrimoni natural, amb la zona costa-

nera protegida de les Madrigueres, a Sant 
Salvador, una àrea que s’ha recuperat per 
a la protecció de diferents espècies d’aus 
que fan parada a la vila durant l’època 
de migració. L’espai d’aigües termals, a 
Coma-ruga, va afavorir la urbanització 
d’aquest barri a principis del segle xx, i 
encara s’hi poden veure els mosaics de 
l’artista Santiago Padrós. L’última platja 
del Vendrell, el Francàs, acull la Reserva 
Marina de la Masia Blanca, amb una gran 
biodiversitat biològica. 

Si es ressegueixen els camins que envolten 
la vila hom pot gaudir d’un paisatge im-
millorable encerclat de vinyes que tenyei-
xen el municipi de verds i vermells amb 
els canvis d’estació. I és que durant molts 
anys l’exportació de vins i aiguardents fou 
el motor econòmic més important del 

Vendrell. Actualment l’enoturisme forma 
part del dia a dia d’una ciutat que canvia 
i s’adapta als nous temps.

No podem marxar del Vendrell sense 
gaudir de la seva rica gastronomia, 
amb el xató i la coca enramada com 
a plats destacats, i sense degustar els 
excel·lents vins i caves de la zona. 

Si el visitant vol fer un itinerari museístic, 
la vila compta amb una important xarxa 
de museus. Cal tenir en compte que el 
Vendrell ha estat el bressol de diverses 
figures destacades de la cultura univer-
sal. Així, Àngel Guimerà compta amb 
un museu ubicat a la casa pairal de la 
família; el gran violoncel·lista i defensor 
dels drets humans, Pau Casals, també 
disposa de dos espais (la casa on va néixer 
i el Museu, a la platja de Sant Salvador), 
on podem conèixer més a fons aquest 
personatge, i l’escultor Apel·les Fenosa té 
la seu de la fundació que du el seu nom al 
Portal del Pardo, l’última porta d’entrada 
a la ciutat, una porta que formava part 

de l’antiga muralla medieval. Completa el circuit el 
Museu Deu, que acull una de les col·leccions d’art 
més importants de Catalunya.

Les manifestacions i expressions artístiques també 
han agafat força els últims anys, i en aquest sentit 
cal destacar les propostes de l’Auditori Pau Casals, 
del Teatre Àngel Guimerà i de l’Auditori del Tívoli, 
unes propostes que aporten un valor afegit a la con-
fluència cultural que es respira al Vendrell. 

El Ball de Diables, els Gegants o la colla castelle-
ra dels Nens del Vendrell formen part del patri-
moni immaterial de la vila, custodiat per entitats, 
en més d’una ocasió, centenàries.

El so de les gralles i els timbals envaeix en moltes 
ocasions els carrers de la vila, i les mostres de cultura 
popular i tradicional durant la Festa Major (del 25 
al 28 de juliol) i la Fira de Santa Teresa (al voltant 
del 15 d’octubre) fan vibrar tothom que s’hi passeja 
gràcies a una cercavila diürna que acull una vintena 
de balls populars. I quan es comença a fer fosc, 
l’olor de la pólvora, el retruny de coets i el toc dels 
timbals omplen els carrers amb la magnífica cercavi-
la de foc, una de les més grans de Catalunya. n
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