
 

Museu Casa Barral 

 

Al llarg de les darreres dècades, la fesomia del litoral calafellenc ha viscut canvis considerables. Poc a poc, 
han anat desapareixent les botigues de pescadors, element característic del nucli de la Platja durant segles. La 
Casa barral és una de les poques que es conserven de l'antiga façana litoral de la Platja de Calafell. 
Originàriament es tractava d'una "botiga" de pescadors, típica de l'arquitectura popular dels pobles de 
costa, que s'ha anat modificant fins a donar-li l'aspecte actual. 

La casa disposa d'una planta baixa amb una entrada encarada al mar que dóna accés a una sala, en la qual hi 
ha una xemeneia. La sala de l'entrada dóna pas al menjador de l'habitatge. Des d'aquest s'accedeix a la cuina, 
que ha estat realitzada ocupant una part del pati posterior del qual disposaven totes les botigues. 

El primer pis consta d'un corredor que dóna accés a les diferents habitacions. La principal és la que dóna a la 
façana marítima. Des d'aquesta s'accedeix a una balconada de fusta, portada des de les illes Canàries als 
anys 20 expressament per a la casa. Precisament aquesta balconada confereix un aspecte singular a la 
façana, que ja s'identifica com a pròpia de la Platja de Calafell. 

El mobiliari de la casa, reunit per Carlos Barral al llarg de tota la seva vida és força variat i heterogeni, i en 
destaquen algunes peces de principis de segle XX i obres de diferents artistes i del propi Barral. 

L'any 1999 l'Ajuntament de Calafell va adquirir una de les poques botigues de pescadors que encara es 
conserven a primera línia de mar: la Casa Barral. Amb l'adquisició d'aquest emblemàtic edifici i del llegat 
literari del poeta barceloní, l'Ajuntament de Calafell perseguia un doble objectiu. D'una banda, conservar un 
dels pocs testimonis arquitectònics del passat mariner del municipi. De l'altra, donar veu a un dels cronistes 
més interessants del passat recent de Calafell: Carlos Barral; editor, escriptor, polític i, en definitiva, figura 
polifacètica arrelada a Calafell des de la seva infància. 

En aquest sentit, la voluntat del Museu Casa Barral és, a més a més d’estudiar i difondre el passat mariner del municipi 

i l’obra literària i editorial de Carlos Barral, posar al servei de la ciutadania un espai on les persones interessades en la 

literatura i la cultura en general trobin resposta a les seves inquietuds. 
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