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d’espectacles
culturals
del Vendrell

temporada
Benvinguts a la primera edició de la guia temporada del 2019, que recull els espectacles
culturals que tindran lloc al Vendrell durant els propers mesos.

temporada és possible gràcies al treball que han dut a terme, plegats, els programadors
dels diversos espais escènics del Vendrell -el Teatre Àngel Guimerà (TÀG), l’Auditori Pau
Casals i l’Auditori del Tívoli-, i vol donar com a resultat una oferta cultural conjunta i amb
continguts atractius per a un públic el més heterogeni possible.
En aquesta nova edició, s’hi pot trobar tota l’oferta cultural programada en aquests tres
espais, i també referències dels concerts d’orgue que s’organitzen a través de l’Associació
Amics de l’Orgue del Vendrell, de les representacions teatrals dels Pastorets del Vendrell, i
de les mostres previstes a la Sala d’exposicions Portal del Pardo, a la Sala d’exposicions La
Fusteria i al Museu Deu.
Així doncs, us convidem a fullejar les pàgines d’aquesta guia i a trobar els espectacles que
més us agradin.
Gaudiu de temporada i de l’escena cultural del Vendrell!

(off) temporada
Enguany iniciem un nou projecte anomenat (off) temporada. Un seguit d’espectacles de
petit format, on públic i actors coincidiran tots dalt de l’escenari del TÀG, buscant la
proximitat i complicitat mútua, amb un aforament reduït i limitat. Esperem que gaudiu
d’aquesta nova experiència actual i pròxima de l’escena cultural del Vendrell!

dissabte

19 01 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h

The Black Barbies
The Black Barbies és una innovadora proposta musical que ofereix
una barreja poderosa de música negra (jazz, swing, soul, pop i funk)
interpretada sota una perspectiva contemporània molt personal. El
seu estil és producte de la conjura dels seus components, figures
emblemàtiques de l’escena musical de Barcelona.
El grup neix el 2015 amb la idea de llançar una proposta directa
i intemporal, una invitació que connecti amb qualsevol persona
en qualsevol lloc del món. The Black Barbies presenta un directe
enèrgic i una posada en escena inusual i inoblidable que genera
una festa i incita a ballar swing, lindyhop, rock & roll o el que el
cos demani.
Intèrprets:
Dsiree Diouf, veu
Noè Escolà, saxo
Aurora Arenare, trombó
Oriol Riart, guitarra
Jose López, contrabaix
Guillem Arnedo, bateria

Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

dissabte

26 01 19

Conservatori
de Música
de la Diputació
a Tarragona

Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

joves
intèrprets

El Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona oferirà
en aquest concert una primera part amb el Grup de Saxos,
amb un repertori variat i atractiu, d’estils molt diferents, fàcils
d’escoltar i digerir, mostrant els diferents tipus de saxòfon
que el formen, i una segona part amb el Grup de Metalls i
Percussió, amb l’objectiu de difondre aquests instruments i
aquest tipus de formació, molts cops desconeguda pel gran
públic.
Siddartha Vargas, actor, cantant i guitarra
Helena Bagué, actriu i cantant
Pau Oliver, bateria
Sergi Casademon, baix
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Olga Bernardo, titellaire i cantant

dissabte

02 02 19
Lloc:
Auditori del Tívoli
Hora:
20.30 h

Les Anxovetes
(d)ones

Les Anxovetes no només duen a terme les cantades
d’havaneres estivals, sinó que ara representen un nou
espectacle, íntim, recollit, de caràcter genuïnament
mediterrani, compost majoritàriament per temes propis
creats i cantats en clau de dona, que prenen el gènere
tradicional de l’havanera com a punt de partida per
anar molt més enllà, i fins i tot allunyar-se’n, reforçant,
revisant i ampliant el repertori de cançons marineres
i combinant cançons pròpies i inèdites amb cançons
populars, totes lligades amb un fil conductor que explica
històries del mar amb veu de dona.
Intèrprets:
Marta Pérez, veus aguda i mitjana
Montse Ferrermoner, veus aguda i mitjana
Tona Gafarot, veu greu
Salva Gallego, guitarra
Xevi Pasqual, contrabaix
Jaume Catà, percussió

Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

Salvador Mas & OCM
Tres visions d’Àustria al segle xix
divendres

08 02 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

La batuta mestra de Salvador Mas endinsarà els espectadors
en la música de tres compositors essencials per comprendre
el romanticisme musical.
La Inacabada és una de les simfonies més interpretades pel
misteri que suposa no saber amb certesa per què no la va
acabar, i perquè agrupa totes les característiques de l’època
de forma sublim: dramatisme, esperança, il·lusió, tristesa...
Amb Die Libelle, es fa perfectament palesa la destresa en
l’orquestració de Josef Strauss: és una polka-masurca que
parla del vol de la libèl·lula pels jardins vienesos.
La Simfonia núm. 2 de Brahms es considera que es podria
denominar ‘simfonia pastoral’, ja que la música dibuixa
ambients campestres i una certa nostàlgia de la vida en
comunió amb la natura.
Repertori:
Simfonia núm. 8 ‘Inacabada’, D 759, F. Schubert
Die Libelle, op. 204, J.Siddartha
Strauss Vargas, actor, cantant i guitarra
Simfonia núm. 2, op. 73, J. Brahms
Helena Bagué, actriu i cantant
Pau Oliver, bateria
Sergi Casademon, baix
Intèrprets:
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Salvador Mas, director
Orquestra Simfònica Camera Musicae
Olga Bernardo, titellaire i cantant

dissabte

16 02 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
25 €

Ismael Serrano
Todavía

El debut d’Ismael Serrano fa vint anys, amb l’històric Atrapados
en azul, va ser tot un revulsiu per a la cançó d’autor en castellà.
Ara, el músic de Vallecas bufa les espelmes i celebra 20 anys
de la seva carrera.
És un concert acústic, refinat i emocionant, en què el cantautor
madrileny repassarà els seus èxits i presentarà noves cançons
i versions, amb la sinceritat com a bé més preuat, i cançons
que, en aquests temps d’incertesa i convulsió, animen a seguir
lluitant.
Mesos després de passar triomfalment per Madrid i Barcelona,
amb les entrades exhaurides, i de ser aclamat una vegada més
a l’Argentina, Ismael Serrano visita el Vendrell amb el seu
repertori alhora íntim i personal, d’abast públic i social: cançó,
poesia i compromís.

Preu amb descompte:
20 €

Sonall, música
per a nadons

La nostra amiga girafa
diumenge

17 02 19
Lloc:
Auditori del Tívoli Sala Agustí Cohí Grau
Hora:
17 h i 18.30 h (2 sessions)
Edat recomanada:
de 0 a 6 anys
Durada aproximada:
45 minuts
Preu:
6 euros
Preu amb descompte:
4 euros

F

Gratuït per als menors de
3 anys

amiliar

“Sonall, música per a nadons” és un projecte musical i
pedagògic de les músiques i especialistes en educació musical
Gemma Rafecas i Marta Casals que presenta el seu primer
espectacle, La nostra amiga Girafa, juntament amb el seu
primer treball discogràfic, “Sonall, música per a nadons”
(2018).
Amb una varietat de gèneres musicals que van del reggae al
pop passant pel folk i altres pinzellades estilístiques, l’obra
explica la història de la protagonista, la Girafa, que farà
viatjar els infants a través de l’imaginari dels animals amb
diferents cançons que els ajudaran a descobrir un món ple
d’emocions.
Tot plegat, una proposta musical que segur que enganxarà
tota la família!
Intèrprets:
Gemma Rafecas, direcció, autoria, veu i flauta
Marta Casals, direcció, autoria, veu i acordió
Anna Urpí, direcció musical, piano i violí
Cristina Brugada, cors
Gala Duran, bateria
Unai Eizagirre, guitarra
Alberto López, baix
Fredrik Carlquist, saxo, clarinet i flauta
Meritxell Solé, actriu
Laia Rafecas, actriu

Memòria de les
oblidades
dissabte

23 02 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 20 minuts
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

Un cop acabada la Guerra Civil espanyola, el règim franquista
inicia una etapa de repressió entre els considerats contraris.
Milers de persones marxaran a l’exili, mentre que altres patiran
el control, la humiliació, judicis sense cap mena de garantia,
deportacions, empresonaments i morts.
Quatre dones, la Maria, l’Annita, la Dolores i la Teodora, seran
jutjades, condemnades a la presó i, seguint la política de dispersió
de presoners de la maquinària franquista, seran traslladades al
convent de les Oblates de Tarragona, convertit en presidi.
Soles, allunyades de les seves famílies i suportant dures
condicions carceràries acabaran els seus dies enterrades a la
fossa comuna del cementiri de Tarragona.
Autoria i dramatúrgia: Tecla Martorell
Direcció: Joan Pascual
Actriu: Rosa Andreu
Música original i intèrpret: Ferran Barrios
Producció: Casino Prado

diumenge

Conservatori
de Música de
Cervera

24 02 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

L’Orquestra Andreví del Conservatori Professional de música
de Cervera, dirigida per Carles Gumí, va néixer l’any 2001 per
donar als joves que havien aconseguit un bon nivell musical la
possibilitat d’integrar-se a una orquestra feta a la seva mida.
En aquesta ocasió, l’Orquestra Andreví, formada per uns 45
músics joves de diferents edats, proposa un programa amb obres
dels autors Stamitz, Elgar, Berlioz, Lloyd Webber i Bernstein.

joves
intèrprets

Siddartha Vargas, actor, cantant i guitarra
Helena Bagué, actriu i cantant
Pau Oliver, bateria
Sergi Casademon, baix
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Olga Bernardo, titellaire i cantant

Conservatori
de Música de
Vila-seca
dissabte
El Conservatori de Música de Vila-seca oferirà en aquest
concert una primera part dedicada als solistes, grups de cambra
i conjunt de violoncels David Popper, i una segona part amb
l’Orquestra Händel, juntament amb el guanyador del concurs
intern “El solista i l’orquestra”, que aquest any es dedica al
violí. Interpretaran el Concert per a violí en la menor de Bach i
obres dels autors Grieg i Wagner.

09 03 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

La gallina
dels ous d’or
diumenge

10 03 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
12 h
Edat recomanada:
A partir de 4 anys
Durada aproximada:
55 minuts
Preu: 6 €
Preu amb descompte:
4€
Gratuït per als menors de
3 anys

F

Us agraden els diners...? Molt?
amiliar

Els grangers d’aquesta història no perdien el temps pensant en
els diners i sempre repartien el poc que tenien amb qui més
ho necessitava, però un dia va arribar una gallina a la seva
granja i va pondre un ou d’or. Imagineu-vos que us passa a
vosaltres...
La gallina dels ous d’or és una història que conta que els
diners són un “cuento”.
Autoria: Zum-Zum Teatre
Direcció: Ramon Molins
Intèrprets: Begonya Ferrer / Ares Piqué i Ramon Molins
Albert Garcia
Producció: Zum-Zum Teatre

El preu
dissabte

16 03 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 45 minuts
Preu:
25 €
Preu amb descompte:
20 €

Dos germans es retroben a les golfes de la casa familiar després
de 16 anys sense fer-se. La casa ha de ser enderrocada aviat i
en Víctor, un humil policia a punt de retirar-se, i la seva dona
Esther convoquen el germà gran, en Walter, cirurgià d’èxit, a
una trobada amb el taxador per decidir el preu dels vells mobles
familiars. Són a les golfes, examinant els objectes dipositats sota
una capa de pols, però aquestes velles andròmines no són l’úni
ca cosa que hi ha a la casa: també hi ha una pila de records,
fantasmes que faran pensar els protagonistes sobre com podrien
haver estat les coses si, en cert moment, haguessin pres unes
altres decisions.

Autor: Arthur Miller
Direcció: Sílvia Munt
Intèrprets: Pere Arquillué, Ramon Madaula,
Lluís Marco i Rosa Renom
Producció: Bitò, Focus i Festival Grec

divendres

22 03 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
60 minuts
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

Rosita
Doña Rosita la soltera o el Lenguaje de las flores, de Federico
García Lorca, és una obra inspirada en les vivències de la seva
cosina Clotilde García Picossi, que va mantenir una relació
amorosa amb el seu cosí germà Màximo Delgado García.
Després de viatjar a la província argentina de Tucumán, aquest
jove va contreure matrimoni amb una altra dona. Malgrat les
circumstàncies, Lorca va deixar clar, almenys en la seva versió
de la història, que el noi mai va deixar d’enviar correspondència
a Clotilde per fer-li saber el seu desig de tornar i casar-se amb
ella.
Autor: Federico García Lorca
Direcció: Jone Arteagoitia
Intèrprets: Neus Soler, Olga Abuin, Leticia
Aparicio, José Gallardo, Laura Mateu,
Áurea Vidal i Miriam G. Bartés
Companyia: Proscenio Teatro

(off)

Ronald Baker
Quintet
El trompetista i cantant Ronald Baker ha protagonitzat una
carrera artística que ha merescut l’admiració del públic i
els elogis de la crítica especialitzada. És responsable d’una
discografia que mostra de forma evident el seu talent com a
trompetista i la seva gran qualitat com a cantant.
Baker és avui un jazzman que ha actuat en els escenaris més
prestigiosos del circuit internacional, on públic de tot el món
l’ha vist actuar defensant els seus propis projectes com a líder,
en col·laboració amb altres importants protagonistes del jazz
actual. Un músic sempre sorprenent que encara té molt a dir en
el jazz dels nostres dies.

dissabte

23 03 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

Intèrprets
Ronald Baker, trompeta i veu
Toni Solà, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Ignasi González, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria

diumenge

24 03 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
18 h
Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Durada aproximada:
60 minuts
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

F

Gratuït per als menors
de 3 anys

amiliar

Per un instant
Formigues, veïnes tafaneres, astronautes i astrònoms,
equilibristes de circ, dones d’aigua, princeses d’anar per casa…
Per un instant, Jordi, Claudi i Toni faran volar la imaginació i
somiar desperts a través dels seus records i les seves cançons.
La Tresca i Xirriquiteula feia molt de temps que s’anaven fent
l’ullet, en les seves trobades parlaven i s’entenien. L’admiració,
el respecte i sobretot l’amistat han fet que s’ajuntessin per
preparar aquest espectacle. S’han agafat la mà per una estona,
i han fet un saltet endavant.
Un espectacle musical, familiar i senzill, proper, ple de
tendresa i de sentit de l’humor, nascut de les cançons de La
Tresca i portat a escena per Xirriquiteula Teatre.
Direcció: Iolanda Llansó
Intèrprets: Toni López, Jordi López i Claudi Llobet
Composicions i arranjaments musicals: La Tresca i la Verdesca
Companyia: Xirriquiteula Teatre i La Tresca i la Verdesca

La niña gorda
dissabte

30 03 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 50 minuts
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

Filla d’un lliurepensador alcohòlic i amb una educació
sentimental a base d’exaltats fullets sentimentals, la niña
gorda és una càndida criatura que acabarà sent exhibida com
una atracció de circ per la magnitud de les seves carns, rodejada
per un món sòrdid que alimenta contínuament la seva ingenuïtat
a fi d’obtenir-ne un rendiment econòmic.
Celebrada com una de les millors novel·les catalanes de la
primera meitat del segle xx, Rusiñol s’enfronta cruament a
l’idealisme noucentista, que pretenia posar les bases d’un nou
Estat sense tenir en compte les misèries amb què malvivia una
gran part de la societat catalana.
Autor: Santiago Rusiñol
Adaptació: Jordi Oriol
Direcció: Xavier Albertí
Intèrpret: Jordi Oriol
Producció: Teatre Nacional de Catalunya i Teatres en Xarxa

divendres

05 04 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1h i 20 minuts
Preu:
20 €
Preu amb descompte:
15 €

F

David Guapo
amiliar

#quenonosfrunjanlafiesta1
David Guapo és un dels millors còmics del panorama estatal
i està consolidat com a còmic multidisciplinari, tal com hem
pogut comprovar en les seves aparicions a televisió cantant
a Tu cara me suena, fent monòlegs a El club de la comèdia
i, recentment, en la seva faceta com a actor en Señor, dame
paciencia, d’Álvaro Díaz i en Sin rodeos, de Santiago Segura,
dues de les comèdies espanyoles més taquilleres dels últims
anys. Els seus espectacles són un desplegament de talent:
acting, improvisació i música, combinats sempre amb humor,
ironia i pocavergonya, en un to blanc i familiar que el fa apte
per a tots els públics.

Cobla Bisbal Jove
Tututs!

Tututs! us convida a descobrir les mil i una històries que s’amaguen
darrere d’una cobla. En una aventura per a nens i nenes de 0 a 99
anys, amb grans dosis d’humor i amb la participació del públic, la
Cobla Bisbal Jove i l’actor David Planas apropen els espectadors
als instruments de la cobla. Conjuntament, interpreten un
repertori ben variat que ben segur sorprendrà i farà aixecar més
d’un de la butaca. Heu de pensar que amb una cobla es pot tocar
gairebé de tot: cançons infantils, jazz, rock, música tradicional...
Us hi apunteu?

diumenge

07 04 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Durada aproximada:
1 hora
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

F

Gratuït per als menors
de 3 anys

amiliar

Intèrprets
Marta León, flabiol i tamborí
Adrià Sánchez i Arnau Planas, tible
Àlex Vila i Josep Bofill, tenora
Berta Gala i Pablo Fernández, trompeta
Pau Feixas, trombó i caixa
Lluís Pons, fiscorn
Joni Ripoll, fiscorn i trombó
Joan Serinyà, contrabaix i dj
Xavi Molina, director musical
David Planas, actor

Xavi Díaz
Quartet
divendres

12 04 19
Lloc:
Auditori del Tívoli
Hora:
20.30 h
Entrada gratuïta

Xavi Díaz Quartet es crea el 2004. Al llarg d’aquests anys de
trajectòria han gravat quatre àlbums i han fet més de 300
actuacions per tota la geografia catalana.
Actualment, el grup presenta el seu quart disc, ”In situ”, gravat
amb el guitarrista David Palau com a productor. El quartet
interpreta un repertori de música composta per Xavi Díaz,
amb temes de diferents estils com latin jazz, funk, música
brasilera, smooth jazz i unes bones dosis de jazz mediterrani.
Intèrprets:
Xavi Díaz, guitarra
Josep M. Domènech, piano
Ramon Teixidó, baix
Isidre Ruiz, bateria

dissabte

13 04 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 45 minuts
Preu:
25 €

Escape room
Dues parelles d’amics de tota la vida queden per fer un escape
room al barri d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat, en
un contenidor, el cadàver d’un home esquarterat... Els quatre
amics es pensen que els espera un joc divertit per passar
l’estona, posar a prova la seva intel·ligència i riure una
miqueta. Però tan bon punt la porta de l’habitació es tanca
hermèticament al seu darrere i comença el compte enrere,
comencen a passar coses estranyes.
Sortir d’aquest escape room no serà gens fàcil, i el joc es
convertirà en un infern que posarà a prova la seva amistat
fins a límits insospitats. Encara que no ho sembli, això és una
comèdia... una comèdia de por!

Autoria i direcció: Joel Joan i Hèctor Claramunt
Intèrprets: Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i Paula Vives
Producció: Arriska i Focus

Preu amb descompte:
20 €

diumenge

14 04 19

Escola Municipal
de Música
Pau Casals
del Vendrell

Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

L’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell oferirà
un concert amb el nom de Shalom, cançons que conviden a
allargar la mà al veí, a obrir el cor als germans i a fer entre
tots un món millor: melodies, caràcters, colors, països, idiomes
diferents, per expressar el mateix desig universal de pau.
El concert anirà a càrrec del grup Les tres claus musicals,
amb Anna Mañé (violoncel), Roser Urgell (saxo) i Irene Urgell
(violí), guanyadores de la Beca Agustí Cohí Grau; i del Cor de
Veus Blanques de l’EMMPAC, amb Rosa Bertran (piano), sota
la direcció escènica de Natàlia Casasús i la direcció musical de
Montserrat Meneses.
joves
intèrprets

Los saxofonistas
salvajes
Aquest projecte sorgeix de la trobada entre Dani Nel·lo i els
anomenats “saxofonistes salvatges”, creadors d’un llenguatge
musical a través del saxo que va marcar la història de la
música del segle xx. Nel·lo recull la veu dels saxofonistes que
van iniciar i continuar aquest llenguatge visceral i salvatge.
En la gira d’aquest nou álbum, versiona temes d’alguns dels
seus herois musicals, com ara Arnett Cobb, Noble Watts o Red
Prysock. Tant els més coneguts com els més anònims, tant en
separat com en conjunt, aquests saxofonistes varen conformar
un fenomen únic i insòlit.

dissabte

20 04 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

Intèrprets:
Dani Nel·lo, saxo tenor
Pere Miró, saxo baríton
Dani Baraldés, guitarra
Héctor Martín, guitarra
Anton Jarl, bateria
Matías Míguez, baix
Albert Sabater, percussió

divendres

26 04 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 25 minuts
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

Khâlid.
L’heroi cosmològic
Síria, 2017, en una ciutat de cendra on ha aparegut la
lluna, Khâlid, de 5 anys, lluita i es baralla per no perdre la
innocència. Khâlid vol dir etern. Khâlid és el nom que li van
posar poc abans de néixer, poc abans de saber que seria una
nena. Les nenes no poden anar a la lluna, les nenes no poden ser
astronautes. Una nau estratosfèrica es disposa a allunyar-se de
la terra. És un coet d’última generació capaç de transportar-te
en direcció a la lluna, allà on s’acaba el temps i tot és possible;
allà on pots volar. L’heroi cosmològic pilota per l’espai, però
l’espai no fa soroll, només en fa a les pel·lícules.
Autora i directora: Helena Gràcia
Intèrprets: Aina Balasch i Adriana de Montserrat
Producció: La Trampa

(off)

Big Band Escola
Músics +
Carme Canela

La música brasilera i
Antonio C. Jobim

La Big Band Escola Músics és una orquestra de jazz formada per
una vintena de músics, tots alumnes del centre i d’edats molt
variades, composta per quatre trompetes, quatre trombons,
cinc saxos, tres clarinets, flauta travessera, bateria, piano,
guitarra i baix, sota la direcció de Víctor Verge.
En aquesta ocasió oferirà un concert en homenatge a la música
brasilera i a un dels seus compositors més destacats: Antonio
C. Jobim, i ho farà amb una gran especialista del gènere i una
de les veus més importants i reconegudes del panorama del
jazz actual, la cantant Carme Canela.

dissabte

27 04 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

dissabte

Barcelona
Gipsy Balkan
Orchestra

04 05 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20:30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra és una formació
internacional de músics instal·lats a Barcelona que està
despertant l’interès del públic de tot Europa, amb les seves
reinterpretacions personals de la música dels Balcans, de
l’Orient Mitjà i de la Mediterrània.
La BGKO és l’evolució de la Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra, un grup de música klezmer i gitana de l’est
d’Europa que durant tres anys es va convertir en un referent
de la música ètnica a Barcelona, ciutat que la va veure néixer i
on, en molt poc temps, va aconseguir una imparable projecció
internacional.
Intèrprets
Sandra Sangiao, veu
Mattia Schirosa, acordió Siddartha Vargas, actor, cantant i guitarra
Helena Bagué, actriu i cantant
Julien Chanal, guitarra
Pau Oliver, bateria
Ivan Kovacevic, contrabaix
Stelios Togias, percussió
Sergi Casademon, baix
Daniel Carbonell, clarinet
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Oleksandr Sora, violí
Olga Bernardo, titellaire i cantant

diumenge

05 05 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
18 h

El secret
de la Lloll
El secret de la Lloll és un conte teatralitzat, la història
romàntica d’un comte francès i una cupletista catalana, plena
d’aventures, sorpreses i bogeries. Un espectacle fresc i divertit,
on la Lloll fa tots els papers de l’auca i desplega el seu ofici i
el seu art com a gran show-woman. L’espectacle és molt més
que un monòleg teatralitzat: aquesta història de suspens, en
què conviuen personatges ben variats i algun de molt actual,
inclou un bon assortit d’estils musicals.
La Lloll sedueix el públic amb el seu gran talent per a la
comèdia, el cant, el ball, la paròdia i la capacitat d’emocionar.
Fa oblidar penes i preocupacions als espectadors, que potser
al final es preguntaran si tot això que explica és o no ficció.
Però, tal com diu el conte…, potser sí, potser no.

Autoria i direcció: Lloll Bertran
Intèrprets: Lloll Bertran, Ariadna Cabiró / Isaac Fonoll
(piano), Bernat Cot / Eduard Autonell (fent el que faci falta)
Producció: Anexa

Durada aproximada:
1 hora i 10 minuts
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

divendres

10 05 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 10 minuts
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

Wasted
L’Edu, la Carlota i en Dani han quedat a l’arbre d’en Toni. Avui
fa deu anys que es va morir. Deu anys sense la quarta peça
del trencaclosques que els unia. I entre birres, tabac i porros,
sorgeixen els records: Com era en Toni? Què volia ser? Què
volia fer? Ja gairebé ni se’n recorden. El temps esborra moltes
coses.
I ells? Què volien fer ells quan tenien quinze anys? Què volien
ser? Odien la merda en què s’han convertit, el puto curro, el
puto pis, el puto cotxe-gos-piscina. I arribar a casa esgotat i
sense putes ganes de fer res. Veure’s poc amb els col·legues, i
enyorar molt tot allò que eren abans.
Però en Toni voldria que li fessin una gran festa. Que es
retrobin, s’abracin i s’expliquin secrets. I la nit estarà plena de
tot això: una nit eterna i massa curta.
Autora: Kate Tempest
Direcció: Iván Morales
Intèrprets: Xavier Teixidó, Sandra Pujol i Oriol Esquerda
Producció: Íntims Produccions

(off)

Cor de Teies i Cor Itzi
Dones

dissabte

11 05 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

El Cor de Teies de Santpedor i el Cor Itzi de Llorenç del Penedès
s’uneixen per presentar un recull de cançons d’estils ben
diversos que parlen de dones o que han estat compostes per
autores reconegudes: un pas per l’amor, el desamor, l’amistat,
la lluita, la tendresa, la vida…, amb una posada en escena
dinàmica, embolcallada de sensibilitat, emoció i feminitat!
Una teia és una estrella de fusta per fer llum o per encendre
foc. Gaudiu de la llum i el caliu del Cor de Teies i de l’energia
jovial del Cor Itzi!

Intèrprets
Cor de Teies, direcció de Marc Reguant
Cor Itzi, direcció de Roser Esteban
Jaume Sonet, piano
Roger Martínez, saxo
Mònica Blanque, contrabaix
Thimothée, percussió

Orquestra
Camerata xxi
dissabte

Tendències

18 05 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

La música, des de sempre, ha expressat sentiments; ha
estimulat emocions, pensaments i idees, però són les noves
tendències i les creixents indústries artístiques i culturals les
que han aconseguit girar 180 graus els antics estereotips i
animar molts compositors a tenir una mirada més àmplia
i transversal d’allò que s’anomena música. Alguna cosa ha
canviat en la mirada del compositor durant el segle xx i,
sobretot, en aquest segle xxi.
Repertori
Two pieces from Henri V film, W.Walton
Preludi, cançó i dansa per a piano i orquestra, M. Ortega
Palladio for string orchestra, K. Jenkins
Orawa, W. Kilar
Siddartha Vargas, actor, cantant i guitarra
Helena Bagué, actriu i cantant
Pau Oliver, bateria
Intèrprets
Sergi Casademon, baix
Miguel Romea, director
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Miquel Ortega, piano
Orquestra Camerata xxi
Olga Bernardo, titellaire i cantant

Programació
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DIA

HORA

LLOC

13/1/19

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

19/1/18

20.30 h

Auditori Pau Casals

The Black Barbies

MÚSICA Jazz a l’Auditori

20/1/19

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

26/1/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets Infantils del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

26/1/19

12 h

Auditori Pau Casals

Conservatori de la Diputació a Tarragona

MÚSICA Joves Intèrprets

27/1/19

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

2/2/19

20.30 h

Auditori del Tívoli

Les Anxovetes

MÚSICA

3/2/19

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

8/2/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Camera Musicae

MÚSICA

17 i 13

16/2/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Ismael Serrano

MÚSICA

25 i 20

17/2/19

17 i 18.30 h Auditori del Tívoli (Cohí Grau)

Sonall. Música per a nadons

MÚSICA FAMILIAR

22/2/19

20.30 h

Concurs Benvingut socias

MÚSICA Orgue

Inversa
13 i 10

Església parroquial del Vendrell

ESPECTACLE

GÉNERE

PREU
10 i 5
13 i 10

6i4
10 i 5
13 i 10
10 i 5

6i4

23/2/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Memòria de les oblidades

TEATRE

24/2/19

12 h

Auditori Pau Casals

Conservatori de Cervera

MÚSICA Joves Intèrprets

6i4

9/3/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Conservatori de Vila-seca

MÚSICA Joves Intèrprets

6i4

10/3/19

12 h

Teatre Àngel Guimerà

La gallina dels ous d’or

TEATRE FAMILIAR

6i4

16/3/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

El preu

TEATRE

22/3/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà (escenari) Rosita

TEATRE (Off)

23/3/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Ronald Backer Quintet

MÚSICA Jazz a l’Auditori

24/3/19

18 h

Teatre Àngel Guimerà

Per un instant

TEATRE i MÚSICA FAMILIAR

29/3/19

20.30 h

Església parroquial del Vendrell

Sons de passió II

MÚSICA Orgue

30/3/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

La niña gorda

TEATRE

13 i 10

3/4/19

19.30 h

Auditori del Tívoli (Cohí Grau)

La música improvisada

Conferència Orgue

Gratuït

5/4/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

David Guapo

MONÒLEG

20 i 15

7/4/19

12 h

Auditori Pau Casals

Cobla Bisbal Jove

MÚSICA FAMILIAR

12/4/19

20.30 h

Auditori del Tívoli

Xavi Díaz Quartet

MÚSICA Jazz al Vendrell

Gratuït
25 i 20

25 i 20
10 i 7
15 i 12
6i4
Donatiu

6i4

13/4/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Escape room

TEATRE

14/4/19

12 h

Auditori Pau Casals

Escola Mpal de Música Pau Casals

MÚSICA Joves Intèrprets

6i4

20/4/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Los saxofonistas salvajes

MÚSICA Jazz a l’Auditori

15 i 12

26/4/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà (escenari) Khâlid. L’heroi cosmològic

TEATRE (Off)

27/4/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Big Band Escola Músics

MÚSICA Jazz a l’Auditori

4/5/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra

MÚSICA

15 i 12

5/5/19

18 h

Teatre Àngel Guimerà

El secret de la Lloll

TEATRE

17 i 13

10/5/19

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà (escenari) Wasted

TEATRE (Off)

10 i 7

11/5/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Cor de Teies i Cor Itzi

MÚSICA

10 i 7

10 i 7
10 i 7

18/5/19

20.30 h

Auditori Pau Casals

Camerata XXI

MÚSICA

15 i 12

25/5/19

20.30 h

Església parroquial del Vendrell

La música a l’entorn de Frederic II

MÚSICA Orgue

Inversa

7/6/19

20.30 h

Auditori del Tívoli

Colors musicals per a Jujol

MÚSICA Orgue

Inversa

Orgue del Vendrell
Entrega de premis del II Concurs Benvingut Socias
de composició per a gralla i orgue
Dia i hora: Divendres 22 de febrer, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Taquilla inversa
Amb la col·laboració d’Aigües de Tomoví

Sons de Passió II

Concert a càrrec de l’Agrupación Musical
Virgen del Consuelo i Josep Mateu, orgue
Dia i hora: Divendres 29 de març, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Donació voluntària per a Creu Roja
Amb la col·laboració de Supermercats Bonpreu i Esclat

La música improvisada. És realment improvisada?
Conferència musicada a càrrec de Juan de la Rubia
Dia i hora: Dimecres 3 d’abril, a les 19.30 h
Lloc: Sala Agustí Cohí Grau de l’Auditori del Tívoli
Entrada gratuïta

La música a l’entorn de Frederic II de Prússia

Concert a càrrec d’Helena Cullaré, flauta,
i Pedro Aguiló, orgue
Dia i hora: Divendres 24 de maig, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Taquilla inversa

Colors musicals per a Jujol

Concert a càrrec de Jordi Pascual, piano, i Anna
Penalba, soprano
Dia i hora: Divendres 7 de juny, a les 20.30 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Taquilla inversa
Més informació:
Web: www.orguevendrell.com | C/e: orgue.vendrell@gmail.com
Facebook: /orguevendrell | Twitter: @orguevendrell

ACBP. Fotografia Aimé Dupont.
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ELS PASTORETS
INFANTILS

ELS PASTORETS
DEL VENDRELL

Dia i hora:
Dissabte 26 de gener, a les 20,30h
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Preu: 10€ / Socis dels Pastorets
del Vendrell: 5€

Dia i hora:
Diumenges 13, 20 i 27 de gener
i 3 de febrer, a les 17h
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Preu: 10€ / Socis dels Pastorets
del Vendrell i menors de 10 anys: 5€
Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts

Els Pastorets del Vendrell, amb 53 anys d’escenificacions ininterrompudes, i amb una història
de Pastorets al Vendrell de més de 130 anys, posen en escena El primer Nadal dels pastors,
(adaptació lliure), dirigida per Jordi Urgell.
PRÒLEG

L’encís d’una rondalla

INTRODUCCIÓ

La creació
La caiguda dels àngels
Adam i Eva
Els manaments
Captivitat a Babilònia
L’anunciació a Maria
El dubte de Josep

PRIMERA PART

El poble de Betlem
La caverna infernal
Farruc i Grillat
Les noces
El bàndol
Cercant posada
L’ocupació romana

SEGONA PART

Herodes
Conjura infernal
Lladres retirats
Les calderes de Pere Botero
Dimonis i pastors
L’anunciata i el rabadà
El camí
El noi de la mare
El triomf del bé
L’establia
Glòria a Déu

Informació i reserva d’entrades: tel. 977 662 993 / info@pastoretsdelvendrell.cat
(ﬁns a 24 hores abans de la representació)
Invitacions i tiquets descompte (no acumulables): Bescanviables per una entrada a la taquilla del teatre els
dies de representació, una hora abans de començar, sempre que n’hi hagi de disponibles per al dia sol·licitat.

Exposicions
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De l’11 de gener al 10 de febrer
“Temps”, de Salvador Valente
Del 15 de febrer al 17 de març
”Dones artistes oblidades per la història”, d’Isabel Jover
Del 22 de febrer al 24 de març
Instal·lació sonora i plàstica
“No em va fer Joan Brossa”, de Cabosanroque
Del 22 de març al 21 d’abril
Ceràmica, de Maria Bofill
Del 26 d’abril a l’11 de maig
Treballs dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa
Del 17 de maig al 2 de juny
Treballs dels alumnes de les Aules Artístiques
Aula de Ceràmica i Aula Fenosiana d’Escultura
Del 7 de juny al 13 de juliol
40è aniversari del Ball de Diables del Vendrell

Adreça: C/ Major, 20
Més informació: tel. 977665684 / art@elvendrell.net / www.elvendrell.net
Del 22 de febrer al 10 de març
11è Ral·li fotogràfic del Baix Penedès, del Grup Fotogràfic del Vendrell
Del 24 d’abril al 4 de maig
“El voluntariat a Catalunya. Connecta’t al voluntariat”,
de la Direcció General d’Acció Cívica i Ciutadania
A càrrec de les entitats de voluntariat social del Vendrell
(Viu el Vendrell Voluntariat)
Del 9 al 26 de maig
“150 anys dels carmelites al Vendrell (1868-2018)”
A càrrec del Col·legi Sagrat Cor, amb la col·laboració
i assessorament de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès
Del 27 de maig al 9 de juny
Presentació del Cabrot Petit, el drac infantil del Cabrot del Vendrell
Del 15 al 30 de juny
Mostra de treballs de patchwork, del Taller Iris Labors

Adreça: C/ Major, 16
Més informació: Tel. 977 66 56 84 / lafusteria@elvendrell.net / www.elvendrell.net
Del 8 de febrer al 28 d’abril
Alfred Figueras, artista convidat

Adreça: Plaça Nova, 6
Més informació: tel. 977666308 / museudeu@elvendrell.net / www.museudeu.com

Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament del Vendrell
La Rambla, 24, del Vendrell
Tel.: 977665684
C/e: cultura@elvendrell.net
Web: www.elvendrell.net
Facebook: /culturaelvendrell
Twitter: @CulturaVendrell

VENDA D’ENTRADES
- A partir del dimarts 18 de desembre
de 2018.
-
Abonaments a partir del dilluns
17 de desembre de 2018.

Descomptes:
Auditori Pau Casals
Els descomptes s’aplicaran als alumnes
de l’Escola Municipal de Música Pau
Casals, socis de l’Associació Musical
Pau Casals, socis dels Amics de l’Orgue,
Carnet Jove, socis del TresC, membres
de l’Associació de Músics del Baix
Penedès, carnet de les biblioteques del
SLPC del Baix Penedès i Carnet Únic.

Teatre Àngel Guimerà
Els descomptes s’aplicaran a estudiants,
jubilats, socis de La Lira Vendrellenca,
Carnet Jove, socis del TresC, membres
de l’Associació de Músics del Baix
Penedès, carnet de les biblioteques del
SLPC del Baix Penedès i Carnet Únic.

Auditori del Tívoli
Els descomptes s’aplicaran als alumnes
de l’Escola Municipal de Música Pau
Casals, estudiants, jubilats, Carnet Jove,
socis del TresC, membres de l’Associació
de Músics del Baix Penedès, carnet de
les biblioteques del SLPC del Baix
Penedès i Carnet Únic.

Canals de venda
d’entrades
-
Ticketea (tel. 902 044 226 i
web www.ticketea.com)
-
Regidoria de Cultura (la Rambla,
24, tel. 977 66 56 84), de dilluns a
divendres de 10 h a 14 h
-
Taquilla, una hora abans de la
representació, sempre i quan
l’aforament així ho permeti.
Les entrades dels espectacles
familiars programats al Teatre Àngel
Guimerà, seran numerades. Només es
podrà escollir ubicació si es compren
anticipadament. Les entrades que
s’adquireixin el mateix dia de la
representació a les taquilles del
teatre, seran igualment numerades
però s’aniran adjudicant de forma
correlativa
sense
possibilitat
d’escollir ubicació.

Auditori deL TÍVOLI
Passatge del Tívoli, 3-7
Tel. 977 15 42 03
C/e: auditoriescola@elvendrell.net
Web: www.auditorideltivoli.cat

Auditori Pau Casals
Avinguda Palfuriana, 52 (Sant Salvador)
Tel.: 977 68 34 68
C/e: auditoripaucasals@elvendrell.net
Web: www.auditoripaucasals.cat
Facebook: /auditoripaucasals
Twitter: @auditoripcasals

Teatre Àngel Guimerà
Carrer Sant Jordi, 9-13
Tel. 977 66 56 84
C/e: info@tagelvendrell.cat
Web: www.tagelvendrell.cat
Facebook: /TeatreAngelGuimera
Twitter: @tagelvendrell

Notes d’interès:
- Els preus especials no són acumulatius; només es pot obtenir un sol preu amb
descompte.
- Es pot accedir als espais escènics 30 minuts abans de l’inici dels espectacles, que
començaran puntualment. Un cop iniciats, no s’hi permetrà l’accés ni es retornarà
l’import de les entrades.
- No es permet cap mena d’enregistrament dels espectacles sense autorització
expressa de la companyia o de l’entitat responsable de la programació.
- No es permet fumar, beure ni menjar a l’interior de les sales.
- Els espectadors han d’assegurar-se que els telèfons mòbils o altres aparells no
emetran senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes.
- És reservat el dret d’admissió.
- L’organització es reserva el dret de variar aquesta programació. Si per causes
imprevistes s’hagués de fer, s’anunciarà als mitjans de comunicació.
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Amb el suport de:
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Amb la col·laboració de:

