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temporada

temporada és una publicació que té la finalitat de ser una guia dels espectacles

culturals del Vendrell.
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 presenta com a resultat una oferta cultural conjunta,
amb continguts atractius per a un públic el més heterogeni possible.
En aquesta edició de tardor, s’hi pot trobar tota l’oferta cultural programada en aquests
tres espais, així com també referències dels concerts d’orgue que s’organitzen a través
de l’Associació Amics de l’Orgue del Vendrell, dels actes preparats per l’Associació
Musical Pau Casals del Vendrell durant el Mes Pau Casals, 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 cultural i trobar els
espectacles que més us agradin.
Gaudiu de temporada i de l’escena cultural del Vendrell!

#10anysTAG
dissabte 28/09/19
Preu únic: 10 €

Terra baixa

Hora: 20:30h

explicada per la Nuri
“NURI: Déu meu! Però, per què vol que li conti tot
això aquest home? D. Àngel, D. Àngel Guimerà,
un escriptor de Barcelona... Barcelona! Em diu a la
carta que li han parlat de la Marta i d’en Manelic,
del senyor Sebastià..., i de mi, de la Nuri, la que sap
tota la història! Que la recordi, per explicar-li? Si la
tinc tota al cap per reviure tot el que va passar aquí,
en aquest mateix molí on la Marta era molinera,
com jo ho sóc ara... bé, com ho era, que el tanquen
i em fan deixar-lo. Jo tenia onze anys....”
Autor: Àngel Guimerà
Adaptació: Roger Llovet
Direcció i readaptació: Pep Vinyes
Intèrprets: Ester Miret, Gemma Ruiz, Enric Batlle, Mònica Tutusaus, Hermini Caballero,
Carles Guasch, Joan Ferré, Pere Joan Rovira, Nil Vinyes, Àngels Navarro, Jaume Alsina i Jordi Pla
Companyia: Grup de Teatre Inestable del Vendrell (GTIV)

Abans de començar l’obra, concert al hall a càrrec de

10 anys del TÀG
El 26 de setembre del 2009 s’inaugurava el Teatre Àngel Guimerà, fruit de la remodelació
de l’antic teatre de La Lira Vendrellenca. En aquella ocasió, els assistents van poder
“gaudir” d’un intent frustrat i accidentat de l’obra Terra baixa de Guimerà.
En aquesta ocasió, amb motiu del 10è aniversari, ho volem celebrar amb teatre, amb
Guimerà, amb una versió de Terra baixa a càrrec dels Inestables, tot fent un brindis
abans de l’obra pel nostre teatre i per la nostra cultura, i gaudint del concert del grup
vendrellenc The Beatles Jazz Project.
Volem que sigui una diada especial per al teatre i sobretot per a vosaltres, per la vostra
entrega i fidelitat i per ajudar-nos a tirar endavant i fer-nos créixer dia rere dia. A tots
vosaltres, moltes gràcies i per molts anys!

The Beatles Jazz Project Hora: 19:00h
The Beatles Jazz Project escull temes de la coneguda banda
de Liverpool i se’ls fa seus fent-los passar pel sedàs del
jazz, de la música moderna i de les músiques improvisades.
De fet, The Beatles Jazz Project entén la paraula jazz com
a concepte d’agafar un tema i variar-lo jugant amb la
improvisació i la variació rítmica, melòdica i harmònica
combinant-ho amb l’adaptació de temes de “The Beatles”
en els diferents estils del jazz i la música moderna.
Intèrprets
Gemma Rafecas, veu
Albert Recasens, piano
David Ibarz, baix elèctric
Joan Anton Romagosa, bateria

Commicerto
“Commicerto” és un recital, amb un repertori de peces
imprescindibles del món líric i el piano en clau d’humor. Joel
Díaz i Adrià Mas ens aproparan, a través de la comicitat i
un seguit d’obres, acuradament seleccionades, al món dels
clàssics.
Amb un propòsit clar d’apropar la música als espectadors més
joves i desmitificar el concepte del “recital”, aquest concert
ofereix qualitat musical i una bona dosi d’humor.
Un concert diferent, que pot atraure tant als experts com als
neòfits, en una barreja perfecta de talent, creativitat i bon
humor.

05 10 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h

Preu:
25 €
Preu amb descompte:
20 €

L’habitació del costat

Autora: Sarah Ruhl
Direcció: Julio Manrique
Intèrprets: Ivan Benet, Carlota Olcina, Pol López, Mireia Aixalà,
Queco Novell, Màrcia Cisteró i Adeline Flaun
Producció: La Brutal i La Villarroel

Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Preu:
8€
Preu amb descompte:
6€

(The Vibrator Play)
Segona meitat del segle xix, als afores de Nova York, durant
l’anomenada “època victoriana”.
El doctor Givings, un metge fascinat pel progrés científic i
tecnològic, experimenta amb l’ús d’un insòlit aparell elèctric
que hauria de servir per curar tota mena de disfuncions i
neurosis de naturalesa sexual: un vibrador (en la seva versió
més primitiva).
Mentrestant, la seva jove i vital esposa, la senyora Givings,
està patint serioses dificultats per alletar i alimentar
convenientment el nadó d’ambdós, cosa que la té molt
preocupada. I, alhora, experimenta una creixent curiositat
respecte a les extravagants teràpies que el seu marit, amb el
màxim secret, practica a l’habitació del costat…

06 10 19

s

Durada aproximada:
1 hora i 50 minuts

diumenge

Intèrpret
Joel Díaz, pianista
Adrià Mas, actor i cantant

Tot

dissabte

públics

Música de gralles
Dedicat a Josep Mañé i Torrents
divendres

11 10 19
Lloc:
Auditori del Tívoli
Hora:
20:30 h
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

diumenge

Concert dedicat a Josep Mañé i Torrents «Gros de Llorenç», amb
els grups vendrellencs Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de
Canya, Els Aixarts i Els Mosquits, i, com a grup convidat,
els Inxa Brass Band, una formació de músics tradicionals
basada en els instruments catalans de doble canya (gralles,
tenores i tibles), acompanyada d’una base de metalls (fiscorn,
trombó i tuba) i percussió (timbal tradicional i bombo), amb
un repertori que prové d’una selecció de músiques típiques de
les festes tradicionals catalanes, passant per diversos cuplets
catalans o altres melodies dels seguicis festius.

20 10 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
18 h
Durada aproximada:
1 hora i 45 minuts

El Rey Lear
El grup Atalaya-TNT (Premi Nacional de Teatre, 2008), s’ha
convertit en un referent inequívoc del teatre d’investigació de
l’Estat espanyol. Al llarg dels seus 36 anys de trajectòria han
recorregut mig miler de ciutats de trenta-nou països dels sis
continents, amb un estil propi basat en l’energia dels seus actors
i actrius i la lectura contemporània dels grans textos universals.
En aquesta ocasió, la companyia sevillana presenta El Rey Lear,
el seu segon muntatge shakespearià, i el que molts consideren
el més aconseguit de la seva producció, amb una dura crítica
contra els poderosos, una gran maduresa i sensibilitat social i
humanista, i amb una extremada modernitat.
Amb aquesta producció, han obtingut sis premis Lorca de Teatro
Andaluz, i vuit nominacions als XXII Premis Max, entre els quals
destaquen les de millor espectacle; millor direcció; millor actor,
per a Raúl Vera, i millor actriu, per a Carmen Gallardo.
Autor: William Shakespeare
Direcció: Ricardo Iniesta
Intèrprets: Carmen Gallardo, Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera,
Elena Aliaga, Silvia Garzón, Lidia Mauduit, José Ángel Moreno i Javi
Domínguez.
Companyia: Atalaya Teatro

Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Diàleg entre
Casals i Bach
dissabte

diumenge

26 10 19

27 10 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20.30 h

Hora:
12 h

Preu:
10 €

Preu:
8€

The Penguins
Reggae per Xics

Preu amb descompte:
7€

Preu amb descompte:
6€
Gratuït per als menors
de 3 anys

Un concert del pianista Ricard Rovirosa dedicat a les obres
per a piano de Pau Casals, enllaçant-les amb les peces del
compositor alemany Johann Sebastian Bach. Presentarà
composicions com Ballade (1893), Segon Preludi Orgànic
(1895) i Sardana Festívola (1909).
En Ricard Rovirosa recentment ha entregat la seva tesi
doctoral presentada a la Guildhall School of Music and Drama
de Londres, en la qual ha treballat les obres del mestre que
presentarà al concert.
Intèrpret
Ricard Rovirosa, piano

La nova gira suposa l’estrena del 4t disc del grup, on continuen
arranjant cançons del repertori tradicional infantil i, per
primera vegada, també hi incorporen composicions pròpies.
Partint de l’estació espacial “Kingston“, i amb l’ajuda del coet
RPX-1, visitaran diversos planetes descobrint cançons, ritmes i
instruments en un viatge interestel·lar ple de música i diversió.

Axel Domingo, veu
Francesc Puiggròs, veu i trombó
Xavi Haro, bateria
Ramon Vagué, baix
Oriol Serna, guitarra
Pol Gómez, guitarra
Sergi Beltran, teclats
Eduard Polls, saxo tenor
Francesc Polls, saxo alt i saxo baríton
Genís Navarro, trompeta

F

Amb “Ballant damunt la lluna” The Penguins / Reggae per Xics
estrenen espectacle i enceten una nova aventura, que amb el
combustible dels ritmes jamaicans, farà viatjar el públic més
enllà de les estrelles.
amiliar

TAK! & Original Jazz
Orquestra
divendres17

dissabte

08 11 18

02 11 19
Lloc:
Auditori Pau Casals

Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h

Hora:
20:30 h

Durada aproximada:
1 hora i 45 minuts

Preu:
17 €

Preu:
13 €

Preu amb descompte:
13 €

Tak! és un projecte musical format per quatre músics amb
la intenció de buscar un so i una personalitat propis dins el
món del jazz, amb una constant comunicació i bona entesa
dalt l’escenari, que provoca un resultat fresc i agradable per a
l’oient.
En aquesta ocasió, aquesta formació s’amplia amb l’OJO del
Taller de Músics, trobant sonoritats noves amb temes de l’últim
disc “Free-can-do” i algun tema inèdit per a l’ocasió.
Sota la direcció del reconegut trompetista David Pastor i
formada per músics de gran prestigi, l’OJO està dotada d’una
identitat pròpia, esdevenint una orquestra sòlida, ambiciosa i
amb energia.
Manel Fortià, contrabaix
Marc Bódalo, bateria
Roser Monforte i Haizea Martiartu, saxo alt
Nil Mujal i Victor Verge, saxo tenor
Paula Carrillo, saxo baríton
Jaume Torné, Jordi Fontanillas,
Joan Mar Sauqué i Armand Noguera, trompeta
Eva Garín, Vicent Pérez, Eduard Prats i Pere Alcon, trombó
Pau Mainé, guitarra
David Pastor, direcció

Les noies de
El Futur
Mossbank Road
La noia coneix l’home estranger. Podria no haver passat, però

passa. L’home estranger fuig del seu passat. La noia fuig del seu
futur. L’home estranger vol anar a Estocolm per trobar-se amb
Aquesta
parla de l’amistat
sorgida en
espai de llibertat
algú,
peròhistòria
hi ha problemes.
De burocràcia.
I deunfronteres.
La noia
com és de
untreure
pis d’estudiants.
Aquí la iDi,
i la cosa
Rose,perquè
faran
s’acaba
el carnet de conduir
vollaferViv
alguna
“l’estirada”
juntes
i
descobriran
qui
són
per
primera
vegada.
Tot
el seu pare s’enfadi de veritat. I justament fa tres dies que el pare
allò
que
compartiran
serà
tan
pur,
tan
autèntic,
que
les
marcarà
de la noia s’ha comprat un cotxe nou.
de per vida.
Tota aquesta història podria no haver passat, però passa. Ha
La caraPassarà.
més fosca
de la és
vida,
però,cosa
interromprà
passat.
El futur
aquella
que quanaquest
arriba,paradís
deixa
en
què
s’ha
convertit
Mossbank:
un
fet
inesperat
d’existir. Es pot fugir d’allò que encara no existeix? les afectarà
profundament fins al punt que, a partir d’aleshores, marcarà les
seves decisions i determinarà el seu futur.
El pas del temps serà implacable, però a elles sempre els quedarà
Mossbank.

Autora iAmelia
Autora:
directora:
Bullmore
Helena Tornero
Direcció: Sílvia
Intèrprets:
EsterMunt
Cort, Júlia Genís, David Menéndez i David Vert
Intèrprets: Cristina
Producció:
Teatre Nacional
Genebat,de
Marta
Catalunya
Marco ii Teatres
Clara Segura
en Xarxa
Producció: Bitó

Preu amb descompte:
10 €

Joan Reig

Hi ha res més
avorrit que ser
una princesa rosa?
diumenge

dissabte

09 11 19

10 11 19

Lloc:
Auditori Pau Casals

Lloc: Teatre Àngel
Guimerà
Hora: 12 h

Hora:
20:30 h

Edat recomanada:
A partir de 3 anys

Preu:
13 €

Durada aproximada:
1 hora i 10 minuts

Preu amb descompte:
10 €

Preu: 6 €
Preu amb descompte:
4€

F

Gratuït per als menors
de 3 anys

Joan Reig presenta el seu primer disc en solitari després de
més de 35 anys pujant als escenaris. L’aturada que han fet Els
Pets aquests darrers dos anys ha permès al bateria dedicarse a presentar, en recitals de petit format, un repertori més
personal i íntim.
Ara recull en un disc sis cançons que són un resum d’allò que
interpreta en els seus concerts: peces pròpies noves, d’altres
d’Els Pets readaptades i també versions d’artistes que l’han
marcat com a músic i persona.
Joan Reig, veu
Pemi Rovirosa, guitarra
Jimmy Pinyol, bateria
Sergi Esteve, guitarra
Dani Peña, baix

La Carlota és una princesa rosa que, per molt que li diguin que
ha nascut per ser princesa rosa, no vol ser princesa rosa. Aquest
fet, insòlit en una monarquia de les de tota la vida, trastorna
la vida quotidiana de palau fins que la Carlota aconsegueix
convèncer a tothom que els temps han canviat i que les nenes,
com els nens, poden aspirar a ser el que vulguin: astronautes
de coves, caçadores de dracs o qualsevol cosa més interessant
que ser una avorrida princesa rosa.

Autora: Raquel Díaz Reguera
Direcció i adaptació: Paco Mir
Intèrprets: Laura Pau, Laia Alsina, Meritxell Termes i Anna Arena
Producció: Mosica Mix

amiliar

La Tendresa narra la història d’una reina una mica maga i les
seves dues filles, que viatgen en l’Armada Invencible, obligades
per Felip II a casar-se en matrimonis de conveniència amb
nobles anglesos després d’haver envaït Anglaterra.

dissabte

16 11 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 50 minuts
Preu:
25 €
Preu amb descompte:
20 €

Gollipar,
l’extraterrestre
diumenge

La reina Maragda odia els homes perquè sempre li han
condicionat la vida i li han robat llibertat, així que no està
disposada a permetre que les seves filles tinguin el mateix destí
que ella. Quan l’Armada passa a prop d’una illa que la reina
considera deserta, provoca una gran tempesta que enfonsa el
vaixell on viatgen. El seu pla és quedar-se a viure en aquesta
illa amb les seves filles per no haver de tornar a veure mai més
cap home.

17 11 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Preu:
6€

El problema és que escullen una illa on des de fa vint anys hi
viu un llenyataire amb els seus dos fills, que s’hi van amagar
per no tornar a veure una dona en la seva vida. Quan la reina i
les dues princeses descobreixen que no estan soles, es vesteixen
d’homes per protegir-se. I aquí comencen les aventures, els
embolics, els enamoraments i les confusions.

Preu amb descompte:
4€
Gratuït per als menors
de 3 anys

A una galàxia molt llunyana hi ha un sistema solar
anomenat Ragode, amb nou planetes, entre els quals hi
ha el Planeta Xopredis. En aquest planeta hi viu una
civilització bastant avançada. Tenen moltes coses: cotxes,
favada, televisió, etc. Però hi ha una cosa bàsica que els hi
falta: al Planeta Xopredis no hi ha música.
Bé, ells saben què és la música. De vegades, si posen la
televisió, poden veure algun concert que fan als altres
planetes; però ells no saben tocar. I això que tenen una
orquestra, l’Orquestra Simfònica Benito, que fa un concert
cada any, però mai ha sonat gaire bé; el públic se’ls adorm
al cap de cinc minuts i ronquen tan fort que els músics
han de parar de tocar perquè ja no se senten entre ells.

Autor i director: Alfredo Sanzol
Intèrprets: Laura Aubert, Elisabet Casanovas, Javier
Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Producció: Dagoll Dagom i T de Teatre

Intèrprets
Quartet de corda Camerata xxi
Toni Viñals, actor

F

La Tendresa

amiliar

Els dies mentits

Cobla Sant Jordi –
Ciutat de Barcelona
La Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona proposa un programa
contrastat destinat a mostrar els diversos colors i textures de
la cobla, usada tant en la forma tradicional de sardana com
també en les obres de format lliure que signifiquen un repte
interpretatiu de primer ordre, en tant que mostren el vessant
cambrístic d’aquesta formació única al món.

divendres

22 11 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Una vetllada destinada a fer conèixer les múltiples possibilitats
interpretatives de la cobla, així com a recuperar obres i autors
clau d’un patrimoni musical propi i singular, al qual encara
devem, com a país, un reconeixement explícit i fonamentat.

Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 15 minuts
Preu:
10 €

23 11 19
Lloc:
Auditori del Tívoli
Hora:
20.30 h
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

Preu amb descompte:
7€

F

Una dona que ha viscut amb la seva mentida durant 15
anys. Una dona que ha intentat ordenar-la meticulosament,
dia rere dia, en un calendari. Una dona que ha intentat que
aquesta mentida mai surti al seu món real. Una dona que no
té orgasmes. Una dona alliberada que sap ben poc de la seva
sexualitat i del seu plaer, però que mostra a la societat tot
el contrari. Una dona que se sincerarà per primera vegada
davant de tothom.

amiliar

Els dies mentits és un calendari de totes aquelles mentides
que hi ha en el món del sexe, les que ens diem a nosaltres
mateixos, les que ens diuen els altres i les que acabem dient
per sentir-nos integrats dins d’una societat sexualitzada. Unes
mentides que fan la nostra vida més bonica i plaent, però que,
alhora, poden ser còmiques, absurdes i esquinçadores.

(off)

dissabte

Autora i directora: Marta Aran
Intèrpret: Lara Salvador
Producció: Sala Flyhard

Intèrprets
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
Daniel Claret, violoncel
Robert Armengol, percussió
Marcel Sabaté, director

Concert
de Santa Cecília
diumenge

24 11 19
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Entrada gratuïta

Vaselina
Els Estats Units, juntament amb els països aliats, acaben de
bombardejar Mèxic per destruir totes les seves plantacions de
droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un animalista
convençut i defensor dels drets civils, cultiven grans quantitats
de marihuana al seu pis per intentar fer el gran cop de les
seves vides: invertir el funcionament del mercat i exportarla a Mèxic. A ells dos s’hi afegirà Wanda, una noia obesa i
insegura, i Mina, la mare del Fil, una dona frustrada que acaba
de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del vici que sempre
l’ha perseguit.

dissabte

Tot es complica quan, després de 22 anys d’absència, torna a
casa el pare del Fil i exmarit de la Mina, desvetllant a tots el
seu perillós secret.

Hora:
20.30 h

30 11 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Durada aproximada:
1 hora i 30 minuts
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Un concert ja tradicional tant per a les corals del Vendrell,
que celebren la seva festa, com per a la programació de
l’Auditori Pau Casals. Aquesta diada musical reuneix diferents
generacions de cantaires en cada formació coral, que s’uneixen
en la cantada comuna al final del concert.
Intèrprets:
Coral El Petit Estel (flautins, timbalets, gralles i tenores)
Cor Joves Veus
Cor-Orfeó Parroquial

Autor: Gabriele Di Luca
Director: Sergi Belbel
Intèrprets: Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig,
Artur Busquets i Karin Barbeta
Producció: Sala Trono
Amb el suport: Teatres de Tarragona, Teatres de Valls,
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Orquestra Camerata xxi
I Love Piano
diumenge

01 12 19

El temps i els Conway
Ens trobem a l’any 1919. La I Guerra Mundial ha acabat fa poc,
i la senyora Conway, cap d’una família benestant anglesa de
províncies, vessa optimisme durant la celebració del vint-i-unè
aniversari d’una de les seves filles. Tot són projectes i il·lusions,
encara que de diferent tipus, per als diversos membres de
la família, en un moment d’eufòria econòmica i de grans
esperances de cara al futur. Un futur que no poden imaginar
com els canviarà.

dissabte

14 12 19
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h

Autor: J. B. Priestley
Director: Llorenç Rafecas
Intèrprets: Rosa Rafecas, Jaume Sonet, Maria Cunillera, Jordi
Rafecas, Mar Mitjans, Agnès Rafecas, Sílvia Catà, Georgina Palau,
Pau Crous i Josep Maria Figueras
Companyia: Grup de Teatre del Centre

Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
2h i 15 min
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

El piano va ser fonamental per desenvolupar la creació musical
durant el Romanticisme. Piano, romanticisme i virtuosisme
són elements íntimament relacionats i representatius d’una
època determinada, la de la revolució industrial, que portaria
a una nova configuració de les societats.

Repertori
Obertura en do menor D. 8, F. Schubert
Suite en Mi major per a corda, A. Foote
Concert per a piano n.1 op.11, F. Chopin

Intèrprets
Leonel Morales, piano
Orquestra Camerata xxi
Ivan del Prado, director

Programació
SETEMBRE-DESEMBRE 2019
DATA/HORA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

Exposicions
PREU

20/9/19 20.30 h

Església parroquial del Vendrell

Expressivitat i contrast Barroc

MÚSICA Orgue

Inversa

21/9/19 20 h

Auditori del Tívoli

Inauguració Mes Pau Casals 2019

ACTE Mes Pau Casals

Gratuït

28/9/19 19 h

Teatre Àngel Guimerà

10 anys TÀG

MÚSICA i TEATRE

13 i 10

2/10/19 20 h

Auditori del Tívoli (polivalent)

Pau Casals i la sardana

CONFERÈNCIA Mes Pau Casals

Gratuït

5/10/19 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

L’habitació del costat

TEATRE

25 i 20

6/10/19 12 h

Auditori Pau Casals

Commicerto

MÚSICA TOTS PÚBLICS

8i6

9/10/19 20 h

Auditori del Tívoli (polivalent)

Els altres Pau Casals

CONFERÈNCIA Mes Pau Casals

Gratuït

11/10/19 20.30 h

Auditori del Tívoli

Música de gralles

MÚSICA

6i4

16/10/19 20 h

Museu Deu

Kandinsky i Pau Casals

CONFERÈNCIA Mes Pau Casals

Gratuït

18/10/19 20.30 h Auditori del Tívoli
			

Presentació del llibre
de Benvingut Socias Mercadé

ACTE Orgue

Gratuït

19/10/19 20.30 h

Auditori del Tívoli

Leyenda

MÚSICA i DANSA Mes Pau Casals Gratuït

20/10/19 18 h

Teatre Àngel Guimerà

El Rey Lear

TEATRE

17 i 13

22/10/19 20.30 h

Auditori del Tívoli

Clara Schumann Trio

MÚSICA Mes Pau Casals

15

23/10/19 18.30 h

Museu Deu

Música als museus

MÚSICA Mes Pau Casals

Gratuït

24/10/19 20 h

Església parroquial del Vendrell

Audició d’orgue i cant

MÚSICA Mes Pau Casals

Gratuït

25/10/19 19 h

Museu Deu

Audició de l’Escola Músics

MÚSICA Mes Pau Casals

Gratuït

26/10/19 20.30 h

Auditori Pau Casals

Diàleg entre Casals i Bach

MÚSICA

10 i 7

27/10/19 12 h

Teatre Àngel Guimerà

The Penguins. Reggae per Xics

MÚSICA FAMILIAR

8i6

2/11/19 20.30 h

Auditori Pau Casals

Tak! & Original Jazz Orquestra

MÚSICA

17 i 13

Setembre | Desembre
2019

Del 4 d’octubre al 3 de novembre
Seleccionats X Biennal de Ceràmica
del Vendrell
Del 8 de novembre al 8 de desembre
Pintura, de Teresa Baltasar
Del 13 de desembre al 12 de gener
“Tèxtil i pintura. Color i textura”,
de Sara D. Dochow

Adreça: C/ Major, 20
Més informació: Tel. 977 66 56 84 / art@elvendrell.net
www.elvendrell.net

De l’11 d’octubre al 10 de novembre
XXI Concurs de fotografia del Vendrell
Del 5 de desembre al 6 de gener
Diorames i pessebres,
del Grup Pessebrista del Vendrell

8/11/19 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

El Futur

TEATRE

13 i 10

Adreça: C/ Major, 16

9/11/19 20.30 h

Auditori Pau Casals

Joan Reig

MÚSICA

13 i 10

Més informació: Tel. 977 66 56 84 / lafusteria@elvendrell.net

10/11/19 12 h
Teatre Àngel Guimerà
			

Hi ha res més avorrit que
ser una princesa rosa?

TEATRE FAMILIAR

6i4

15/11/19 20.30 h

Església parroquial del Vendrell

Els Mosquits. 10 anys de picades

MÚSICA Orgue

Inversa

16/11/19 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

La Tendresa

TEATRE

25 i 20

17/11/19 12 h

Auditori Pau Casals

Gollipar, l’extraterrestre

MÚSICA FAMILIAR

6i4

TEATRE Off

22/11/19 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Els dies mentits

23/11/19 20.30 h

Auditori del Tívoli

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona MÚSICA

www.elvendrell.net

De l’11 d’octubre al 12 de gener
“Letargia”, de Carolina Palau

10 i 7
13 i 10

24/11/19 12 h

Auditori Pau Casals

Concert de Santa Cecília

MÚSICA

Gratuït

30/11/19 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Vaselina

TEATRE

17 i 13

1/12/19 12 h

Auditori Pau Casals

Orquestra Camerata XXI

MÚSICA

15 i 12

5/12/19 20.30 h

Auditori del Tívoli

Nadales “d’antes”

MÚSICA Orgue

Inversa

14/12/19 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

El temps i els Conway

TEATRE

13 i 10

Adreça: Plaça Nova, 6
Més informació: Tel. 977 66 63 08 / museudeu@elvendrell.net
www.museudeu.com

2019

Mes Pau Casals

Orgue del Vendrell
Programació SETEMBRE – desembre del 2019

Acte inaugural

Lectura de poemes i concert a càrrec de Jordi Prim, violí i Ignasi Prunés, piano
Estrena de l’obra “Pau Casals recorda la platja de Sant Salvador” a càrrec d’Irene Díaz,
violoncel, Bernat Casares, piano, i Joan Güell, tenor.
Dissabte 21 de setembre, a les 20 h, a l’Auditori del Tívoli

Expressivitat i contrast Barroc
Concert a càrrec de Guifré Sastre oboè i Marc Díaz, orgue

Fotografiem l’Art: Museu Pau Casals de Sant Salvador

Dia i hora: Divendres 20 de setembre, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Taquilla inversa

Inauguració de l’exposició de fotografia
Dimecres 2 d’octubre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Pública Terra Baixa

Estudi del llegat a l’ACBP, obra de Nativitat Castejón que anirà a càrrec
del Dr. Xosé Aviñoa, catedràtic de la Universitat de Barcelona.
Durant l’acte s’interpretaran tres obres incloses en l’enregistrament del
CD que acompanya el llibre, a càrrec del Jordi Pascual,
Àlex Jordi i Griselda Ramon.
La biografia que presentem és el fruit d’una àmplia recerca en fons arxivístics, hemeroteques i biblioteques nacionals
i de l’estranger que ajudarà a conèixer amb rigor el seu entorn familiar i la seva carrera artística a Catalunya, Europa i
Amèrica del Nord; l’acompanya l’enregistrament de dotze composicions seves: poemes musicats d’Apel·les Mestres,
mossèn Jacint Verdaguer i Joan Ramon i Soler i altres obres diverses, entre les quals destaquen les dedicades a Pau
Casals i mossèn Eudald Serra Buixó.

Els resultats de la investigació han permès aprofundir en les activitats musicals de Benvingut Socias com a organista,
professor a l’Escola Municipal de Música de Barcelona i el Conservatori del Liceu de Barcelona, professor acompanyant
al Conservatory of Music de Corning i a l’Institute of Musical Art de Nova York, professor particular d’un nombre
considerable d’alumnes, tant a casa nostra com a l’estranger, compositor –principalment de música religiosa–,
concertista de piano i pianista acompanyant de destacats artistes europeus i nord-americans.

Dia i hora: Divendres 18 d’octubre, a les 20.30 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Entrada gratuïta
Hi col·labora: Ajuntament del Vendrell, Aigües del Vendrell, Associació Musical
Pau Casals, Consell Comarcal del Baix Penedès, Diputació de Tarragona,
Fundació Privada Mútua Catalana i Jané Ventura.
Aigües del Vendrell

j
eStudi del Seu llegat a l’arxiu coMarcal del Baix penedèS.

Aquesta conjuntura desafortunada, tanmateix, es va capgirar el 2017, amb motiu de la commemoració del 140è
aniversari del seu naixement. Aleshores, es van dur a terme diverses iniciatives vendrellenques que evidencien una
nova sensibilitat davant la figura del mestre Socias: un concurs anual de composició que porta el seu nom, una
exposició i concerts, a més a més de la cessió de la documentació personal del músic a la Generalitat de Catalunya.
L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès és la institució que vetlla per la conservació i la difusió d’aquest fons documental.

Pau Casals i la sardana

Benvingut SociaS Mercadé (1877-1952), un MúSic vendrellenc per deScoBrir.

scriure la biografia d’un personatge no sempre esdevé una tasca planera, sobretot quan durant dècades ha caigut
en l’oblit, com és el cas del músic vendrellenc Benvingut Socias Mercadé (1877-1952).

nativitat castejón domènech

Presentació del llibre Benvingut Socias Mercadé
E
(1877-1952), un músic vendrellenc per
descobrir

Conferència a càrrec de Jaume Figueras, professor de Llengua i Literatura Catalana
Dimecres 2 d’octubre, a les 20 h, a la sala polivalent de l’Auditori del Tívoli

Benvingut SociaS Mercadé (1877-1952),
un MúSic vendrellenc per deScoBrir.

eStudi del Seu llegat a l’arxiu coMarcal del Baix penedèS.
nativitat castejón domènech

Nativitat Castejón Domènech
(Barcelona, 1962)

Els altres Pau Casals

Llicenciada en Història de l’Art i en
Història Medieval per la Universitat
de Barcelona. La seva tesi de llicenciatura Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
Repertori documental del segle XV ha
estat publicada per la Fundació Noguera (2007). Vocal del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias de Sant Andreu de
Palomar (Barcelona), on va publicar
treballs d’història local a la revista Finestrelles, de la qual fou uns anys coordinadora. Arxivera a l’Arxiu Nacional
de Catalunya. Responsable de l’Arxiu
Central de la Conselleria de Treball.
Des de 2001 és directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Comissària
d’exposicions sobre els músics vendrellencs Agustí Cohí Grau i Benvingut
Socias Mercadé, l’epidèmia de còlera
de 1911 i la sardana al Vendrell. Coordinadora dels itineraris dedicats a
l’escriptor Ramon Ramon i Vidales i a
l’orde carmelita del Vendrell. Coautora de 100 anys de l’arribada de l’aigua
potable al barri marítim de Sant Salvador (2007), La sardana al Vendrell.
Dels orígens a la difusió internacional
d’un símbol. 65è aniversari dels Dansaires del Penedès (2013), L’arribada
del ferrocarril al Vendrell (2016), “Centenari de la festa major de Coma-ruga
(1917-2017)” i “Centenari de l’estada
de Picasso a la platja de Coma-ruga”
(El 3 de vuit, 2017), Vida i obra dels
germans Ramon i Vidales, una família
d’impressors del Vendrell (2018) i “La
Casa del Portal del Pardo: una història urbana del segle XVI al XVIII” a La
Casa del Portal del Pardo. 500 anys,
1518-2018. Autora de “L’hospital de
la Santa Creu de Barcelona” (Enciclopèdia Catalana, 2003), “Biografia
d’Emili Folch Andreu (1872-1949)” al
Diccionari biogràfic il·lustrat (2015),
“Les nissagues del segle XVI al segle
XX a la Casa-museu d’Apel·les Fenosa” i “El matrimoni Folch-Guimerà:
documents per a la seva biografia” a
La Casa del Portal del Pardo. 500 anys,
1518-2018 (Ònix, 2018).

Conferència a càrrec de Josep Pascual, compositor i crític musical
Dimecres 9 d’octubre, a les 20 h, a la sala polivalent de l’Auditori del Tívoli

Kandinsky i Pau Casals, quan l’art toca l’ànima

Conferència a càrrec de Joan Descals, ex-professor i amant de les Arts
Dimecres 16 d’octubre, a les 20 h, al Museu Deu

Acte festiu de Música i Dansa: “Leyenda”

amb Xavier García, guitarra, el grup Embrujo Andaluz, i Iván Sánchez, direcció
Dissabte 19 d’octubre, a les 20.30 h, a l’Auditori del Tívoli

Els Mosquits. 10 anys de picades

Commemoració del 46è aniversari de la mort de Pau Casals

Concert a càrrec del grup de gralles Els Mosquits, Adrià Grandia, Jordi
Inglès “Bero”, Daniel Cañellas i Josep Mateu, orgue

Concert a càrrec de Clara Schumann Trio
Dimarts 22 d’octubre, a les 20.30 h, a l’Auditori del Tívoli
Preu: 15 euros. / Entrada lliure per als socis de l’AMPC

Dia i hora: Divendres 15 de novembre, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Taquilla inversa

Música als Museus

Nadales “d’antes”

Concert a càrrec del Ço del Botafoc i acompanyament vocal
Dia i hora: Dijous 5 de desembre, a les 20.30 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Taquilla inversa
Hi col·labora: Miquel Pons, vins i caves
Més informació:
Web: www.orguevendrell.com | C/e: orgue.vendrell@gmail.com
Facebook: /orguevendrell | Twitter: @orguevendrell

Concert a càrrec dels alumnes de l’EMMPAC
Dimecres 23 d’octubre, a les 18.30 h, al Museu Deu

Audició d’Orgue i Cant

Concert a càrrec dels alumnes de l’EMMPAC
Dijous 24 d’octubre, a les 20 h, a l’Església parroquial del Vendrell

Audició de l’Escola Músics

Divendres 25 d’octubre, a les 19 h, al Museu Deu

Més informació: www.associaciopaucasalselvendrell.cat
C/e: amlpaucasals@gmail.com

el temporada

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

al teu mòbil

VENDA D’ENTRADES

!

Si no vols que se’t passi per alt cap dels
nostres espectacles, envia’ns un whatsapp i
rebràs la informació puntualment:

- A partir del divendres 20 de setembre
de 2019.
-
Abonaments a partir del dijous
19 de setembre de 2019.

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, Targeta Saint-Gobain, 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, Targeta Saint-Gobain, 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, Targeta
Saint-Gobain, carnet de les biblioteques
del SLPC del Baix Penedès i Carnet Únic.

Canals de venda
d’entrades

670 20 41 39

- www.temporada.cat
-
Regidoria de Cultura (la Rambla,
24, tel. 977 66 56 84), de dilluns a
divendres de 10h 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.

També ens pots seguir i compartir la teva experiència amb
el temporada a través de les xarxes socials.

HolaTemporada
etiqueta les teves publicacions amb el hasHtag

#temporadaelvendrell

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

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
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.

Avinguda Palfuriana, 52 (Sant Salvador)
Tel.: 977 68 34 68
C/e: auditoripaucasals@elvendrell.net
Web: www.auditoripaucasals.cat
Facebook: /auditoripaucasals
Twitter: @auditoripcasals
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Amb el suport de:
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Amb la col·laboració de:

