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CULTURA

KM 0

Guia
d’espectacles
culturals
del Vendrell

temporada
Benvinguts a l’edició de tardor de 2020 de la guia temporada , que recull els
espectacles culturals que tindran lloc al Vendrell durant els propers mesos.

temporada és possible gràcies al treball que hem 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-. El resultat és una oferta cultural conjunta i amb
continguts atractius per a un públic el més heterogeni possible.

En aquesta nova edició, hem apostat per formacions culturals de proximitat, perquè
creiem que ara és més important que mai. Són moments per posar en valor tot allò
ideat, produït i creat des del territori mateix. Els programadors del temporada
creiem fermament en la cultura km 0, i estem convençuts que ens farà viure moments
excepcionals des de l’escenari del teatre o l’auditori.
Per a aquelles persones que no puguin assistir de forma presencial a l’equipament,
Televisió el Vendrell emetrà en diferit els espectacles programats.
Així doncs, us convidem a fullejar les pàgines d’aquesta guia i a trobar-hi els espectacles
que més us agradin.
Gaudiu de temporada i de l’escena cultural del Vendrell!

dissabte

03 10 20
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Preu:
5€

FLAMENCOLIFE
La Companyia Flamenca Beatriz Higueras presenta Flamencolife,
una aposta per un flamenc actual i innovador, que uneix la
dansa i la poesia per inspirar-se amb aquesta qualitat màgica del
llenguatge flamenc, capaç de transmetre i comunicar tota mena
d’emocions. Fa un recorregut per alguns dels pals flamencs a
través dels seus tres codis essencials, el ball, el toc i el cant.
Però no estan sols: en aquesta obra, l’elegància del violí els
acompanya, la dolçor d’una flauta els abraça i el caràcter de la
percussió els realça.
A partir d’aquí sorgeix Flamencolife, un espectacle sense fil
argumental, però no sense vida, ple de paraules, de gestos i silencis
que fa un recorregut per les sensacions viscudes i conduïdes per
aquest llenguatge tan especial, el flamenc.

Intèrprets:
Beatriz Higueras, direcció, coreografia, producció, idea original i ball
Marcos Martínez i Armando Mateos, veu
Johnny Goldie, guitarra
Irene Zugaza, viola
Javier Prieto, caixó flamenc, hang
José Luis Carrillo, poesia

MÚSICA DE GRALLES
divendres

09 10 20
Lloc:
Auditori del Tívoli
Hora:
20:30 h
Preu:
Gratuït amb entrada
anticipada

Dedicat a Jaume Vallès i Güell,
Moliner
Concert dedicat a Jaume Vallès i Güell, Moliner (1920-2020),
timbaler de Les Gralles del Baix Penedès, en el centenari del
seu naixement.
Hi actuaran els grups vendrellencs Les Gralles del Baix
Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i Els
Grallers de l’Aram i, com a grup convidat, Els Quatrevents,
un grup de grallers que es va crear el 2007 al barri de Sant
Antoni de Barcelona, i que està format per cinc joves de
diferents llocs de la geografia catalana, com ara la plana de
Lleida, Figueres, Reus o Barcelona.

dissabte

17 10 20
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h

CÀSTING
I tu? Què faries per aconseguir un paper?
La Isabel, una actriu en hores baixes, organitza un sopar amb
el seu marit, l’Àngel, que és guionista, i l’exparella d’aquest,
la Susanna, productora de cinema. L’actor Dídac Martínez
és convidat a la vetllada amb la intenció que protagonitzi
la pel·lícula que estan muntant. Un inesperat esdeveniment,
però, capgirarà el transcurs de la nit.
Càsting és una àcida comèdia negra que barreja el misteri, el
vodevil i l’absurd.
Direcció: Félix Pérez
Dramatúrgia i Adaptació escènica: Néstor Brumas
Intèrprets: Sílvia Benet, Félix Pérez, Ester Llurba, Héctor Mercadé,
Josep Abelló, Imma Vélez, Josefina Pérez i Joan Guerrero
Companyia: Grup de Teatre La Lira Vendrellenca

Durada aproximada:
90 minuts
Preu:
5€

ORQUESTRA CAMERATA XXI
Casals, Rossini i Xostakóvitx

dissabte

24 10 20
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
5€

Pau Casals es va negar a tocar allà on la guerra i la manca de drets
humans eren la normalitat, i va utilitzar el seu violoncel i la seva
música com a úniques eines per lluitar per la llibertat.
Per a Rossini, les conseqüències de la guerra van tenir un efecte
col·lateral. L’original de la Sonata en sol major de Rossini va
romandre perdut 150 anys. Escrita el 1804, la sonata va ser
descoberta durant la Segona Guerra Mundial (1954), quan el
manuscrit es va trobar a la Biblioteca del Congrés a Washington.
“La música, bàlsam per a l’ànima trencada. Capaç de generar
vida on sembla que només queda patiment.” Això devia pensar
Xostakóvitx l’octubre de 1960 mentre escrivia, en tan sols tres dies,
inspirada per la visió de la ciutat de Dresden, la seva Chamber
Symphony: “Caminava entre la ruïnes de Dresden, sacsejat per les
escenes de devastació”. L’obra porta la dedicatòria “En memòria de
les víctimes del feixisme i la guerra”.
Aquesta generació de músics marcats per la guerra permet presentar
un programa en què la música va servir per plorar, per cridar, per
expressar-se com a éssers humans davant la injustícia i l’horror.
Repertori:
Sonata n.1 en sol major
Quartet de corda en mi menor
Chamber Symphony, op. 110

G. Rossini (1792-1868)
P. Casals (1876-1973)		
D. Xostakóvitx (1906-1965)

Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus
Eduardo Álvarez, direcció

NEREA BASSART TRIO

L’any 2019 Nerea Bassart formà el conjunt Nerea Bassart Trio,
un projecte musical de funk i soul, amb temes majoritàriament
en català, i alguns en anglès, en el qual Nerea Bassart, a més
de cantar, canvia la guitarra per la bateria, al costat de Xavi
Pomar al baix i de Pau Josa a la guitarra, els dos exmembres
i companys seus a See You Monday, l’anterior banda de
tots tres, que desapareix definitivament. Amb aquesta nova
formació va presentar, el 21 de febrer, onze temes inèdits en
un disc anomenat Soroll (Discmedi, 2020).
Intèrprets:
Nerea Bassart, veu i bateria
Pau Josa, guitarra i segones veus
Xavier Pomar, baix i segones veus

dissabte

07 11 20
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20:30 h
Preu:
5€

T

Nerea Bassart és una jove cantant, guitarrista i cantautora
resident al Vendrell, amb un primer disc publicat (Lucid Dream)
i un EP més recent (Something in the Bone). Ha col·laborat
amb el grup Lax’n Busto en el tema ‘Quan em diguis que
m’estimes’.

públics

www.enveualta.com

Ocaña, reina de las Ramblas
Dia: Divendres 13 de novembre
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Hora: 20:30 h
Preu: 5 €

Ocaña va ser un artista autènticament
inclassificable. Va irrompre com a performer
dècades abans que ningú de nosaltres sabés què
volia dir fer una performance. A través de les seves
intervencions artístiques, el pintor naïf va esdevenir
un activista pioner dels drets LGTBI molt abans
que entenguéssim el significat d’aquestes sigles.
Ocaña, el precursor de tota una manera de viure
i d’entendre el món, torna per explicar de nou la
seva història.

Autor, director, actor i cantant: Marc Rosich
Direcció musical, composició i guitarrista: Marc Sambola

Autoretrato de un joven capitalista español
Dia: Dissabte 14 de novembre
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Hora: 20:30 h
Preu: 5 €

“Fiel a mi entorno, en octubre de 2012 me veo sin trabajo
y con grandes deudas. Un hombre de mediana edad y
buena posición social probando de pronto el sabor de la
exclusión. ¿Qué ha pasado aquí?, me pregunto angustiado.
Autorretrato es la búsqueda de posibles respuestas. La
confesión de pequeños fragmentos de mi vida como
excusa para hablar de la vida en mi país desde que nací,
en los últimos años del franquismo. Dictadura, transición,
¿democracia?”
Alberto San Juan, membre fundador de la companyia
Animalario, es presenta en solitari amb Autorretrato de
un joven capitalista español per mostrar-nos la seva visió,
sempre crítica –i irònica– de l’actualitat vigent i de la
història.
Autoria, direcció i interpretació: Alberto San Juan

BANDA KM 0

dissabte

21 11 20
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20:30 h
Preu:
5€

Músics professionals del Vendrell o vinculats a la vila
s’han reunit en una ocasió especial per reivindicar la
música de casa nostra en uns moments especialment
delicats, sobretot en l’àmbit cultural. Al llarg del
concert interpretaran temes amb arrels i connexions
vendrellenques, alguns escrits pels mateixos intèrprets, i
d’altres adoptats de diferents autors locals, de diferents
èpoques i estils, passades pel sedàs i la visió d’aquests
grans músics vendrellencs.
Intèrprets
Eva Cabanes i Ramon Balasch, veu
Àlex Ricart, trompeta
Víctor Verge, saxos, clarinet i flauta travessera
Anna Urpí, violí i piano
Javi Martínez i Pemi Rovirosa, guitarra
David Ibarz, baix
Joan Anton Romagosa i Jimmy Piñol, bateria i percussió
Albert Recasens, piano i direcció

ALMENYS NO ÉS NADAL
dissabte

12 12 20
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Preu:
5€

Dues dones, la Sofia, i l’Encarna, comparteixen habitació en
una residència i passen els dies encarant-se a un món que,
entre la proximitat de la mort i la persistència de la vida, volen
fer seu encara. Un puzle que encara no ha pogut acabar cap
resident és la metàfora d’un temps que se n’aniria amargament
de pressa si l’amistat entre totes dues no les fes viure. L’Encarna
inventa les visites d’un fill que no ve mai. La Sofia l’ajuda a
mantenir una ficció que, qui sap, potser també la reconcilia
amb la debilitat del món i amb l’absència dels seus. Fins que el
fill de l’Encarna la visita de veritat...

Direcció: Pep Vinyes
Intèrprets: Ester Miret, Àngels Navarro, Mònica Tutusaus i Enric Batlle
Ajundant de direcció: Anna Urpí
Maquillatge: Àngels Navarro i Ma. Antònia Lambea
Disseny escenografia: Jordi Mercadé “Brico”
Fotografia: Josep Manel Callizo
Companyia: Grup de Teatre Inestable del Vendrell.

Programació
SETEMBRE-DESEMBRE 2020
DATA/HORA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

PREU

21/9/20 19h		

Inaugració del Mes Pau Casals

Música i Poesia Mes Pau Casals

Gratuït

23/9/20 20h		

250 anys de Beethoven

Conferència Mes Pau Casals

Gratuït

25/9/20 20.30 h

Àries antigues d’amor i desamor

Música orgue

Inversa

30/9/20 20 h		

100 anys de l’Orquestra Pau Casals

Conferència Mes Pau Casals

Gratuït

3/10/20 20.30 h

Flamencolife

Dansa

5€

7/10/20 20 h		
			

70 anys del Festival Pablo Casals
a Prada de Conflent

Conferència Mes Pau Casals

Gratuït

9/10/20 20.30 h

Música de Gralles

MÚSICA

Gratuït

14/10/20 20 h		
			

El Vendrell Capital de la
Cultura Catalana

Taula Rodona Mes Pau Casals

Gratuït

16/10/20 20.30 h

Església Parroquial del Vendrell

Sonata per la pau

Música orgue

Inversa

17/10/20 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Càsting

TEATRE

5€

21/10/20 20.30 h Església Parroquial del Vendrell
			

Commemoració dels 10 anys
de la benedicció de l’orgue

Música orgue

Gratuït

24/10/20 20.30 h

Casals, Rossini i Xostakóvitx

MÚSICA

5€

6/11/20 20.30 h Església Parroquial del Vendrell
			

Entre el bronze del cel
i l’estany de la terra

Música orgue

Inversa

7/11/20 20.30 h

Auditori Pau Casals

Nerea Bassart Trio

MÚSICA

5€

13/11/20 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Ocaña, Reina de las ramblas

TEATRE Festival EVA

5€

14/11/20 20.30 h Teatre Àngel Guimerà
			

Autorretrato de un
joven capitalista español

TEATRE Festival EVA

5€

21/11/20 20.30 h

Auditori Pau Casals

Grups Vendrell Km 0

MÚSICA

5€

22/11/20 12h

Església Parroquial del Vendrell

Concert de Santa Cecília

MÚSICA

Gratuït

4/12/20 20.30 h

Auditori del Tívoli

Nadales de sempre

Música orgue

Inversa

12/12/20 20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Almenys no es Nadal

TEATRE

5€

Església Parroquial del Vendrell

Teatre Àngel Guimerà

Auditori del Tívoli

Auditori Pau Casals

Exposicions

Setembre | Desembre 2020

Del 25 de setembre al 25 d’octubre
X BIENNAL DE CERÀMICA DEL VENDRELL
Olga Simonova, Simcha Even-Chen i
Mingshu Li, guanyadores de l’edició 2019
Del 30 d’octubre al 29 de novembre
TERRA BAIXA
Grup Art Polièdric. Amb motiu de la Capital
de la Cultura Catalana El Vendrell 2020
Del 4 de desembre al gener de 2021
DEL DIBUIX A LA FORMA
Amb motiu de l’Any Cañas

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

Del 2 al 31 d’octubre
EL CONCURS DEL SEGLE
Colla castellera Nens del Vendrell

Del 20 de novembre al 9 de gener de 2021
L’ART DE LA PEDRA SECA AL VENDRELL.
PEDRES QUE PARLEN.
Grup de Pedra Seca de Sant Vicenç de
Calders

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

NOTA: Tots els concerts s’anunciaran amb una setmana
d’antelació si són presencials o sols es podran veure a través
de la Televisió El Vendrell o pel Facebook Live de l’Orgue.

ORGUE DEL VENDRELL
PROGRAMACIÓ SETEMBRE – DESEMBRE DEL 2020
DIA: 25 DE SETEMBRE A LES 20.30 H

“ÀRIES ANTIGUES D’AMOR I DESAMOR” A CÀRREC DE NATÀLIA
CASASÚS, SOPRANO I JONATAN CARBÓ A L’ORGUE.
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Entrada: Taquilla inversa
DIA: 16 D’OCTUBRE A LES 20.30 H

“SONATA PER LA PAU” A CÀRREC DE NÚRIA GARCIA PASTOR,
VIOLA I JONATAN CARBÓ A L’ORGUE.
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Entrada: Taquilla inversa
DIA: 21 D’OCTUBRE A LES 20.30H

COMMEMORACIÓ DELS 10 ANYS DE LA BENEDICCIÓ DE
L’ORGUE. LECTURA DE TEXTOS DE LA BENEDICCIÓ I RESPOSTA
MUSICAL DE L’ORGUE A CADA UN D’ELLS.
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Entrada: Gratuïta

DIA: 6 DE NOVEMBRE A LES 20.30 H

“ENTRE EL BRONZE DEL CEL I L’ESTANY DE TERRA” A CÀRREC
DE CARLOS ARTURO GUERRA A L’ORGUE I LES CAMPANES DEL
CAMPANAR DEL VENDRELL.
Lloc: Església parroquial del Vendrell

Hi col·labora: Associació de Campaners del Vendrell

Entrada: Taquilla inversa

DIA: 4 DE DESEMBRE A LES 20.30 H

“NADALES DE SEMPRE” A CÀRREC DEL ÇO DEL BOTAFOC.
Lloc: Auditori Tívoli
Entrada: Taquilla inversa
Més informació:
Web: www.orguevendrell.com | C/e: orgue.vendrell@gmail.com
Facebook: /orguevendrell | Twitter: @orguevendrell

www.associaciopaucasalselvendrell.cat
amlpaucasals@gmail.com

MES PAU CASALS

LES COMMEMORACIONS DEL 2020

DIA

HORA

ACTE

21 de setembre
Dia Internacional de la Pau

19:00

Obertura del Mes Pau Casals 2020:
Música i poesia, amb la col·laboració
d’Òmnium i la participació d’escolars del
Baix Penedès
Lliurament de l’ajut a estudis de musicals
Interpretació de peces per a violoncel per
alumnes de l’Escola de Música

23 de setembre

20:00

Conferència
250 anys de Beethoven. Gaspar Alcocer,
Professor de música IES Baix Penedès

20:00

Conferència
100 anys de l’Orquestra Pau Casals. Jordi
Pardo, Director General de la Fundació Pau
Casals

7 d’octubre

20:00

Conferència
70 anys del Festival Casals a Prada de
Conflent. Maria Costa, Editora. Els Banys
d’Arles -Vallespir-

14 d’octubre

20:00

30 de setembre

Taula Rodona
El Vendrell Capital de la Cultura Catalana.
Amb la participació d’Albert Solé (música),
Neus Oliveras (lletres), Kevin Prados (cultura
popular)

Notes:

- Oportunament es donaran a conèixer els llocs de celebració
- Tots els actes seran retransmesos per Televisió El Vendrell
- En acabar cada una de les conferències hi haurà un petit concert a càrrec d’alumnes i professors de
l’EMMPAC
- El Servei de Biblioteques de Catalunya editarà, com ja és habitual, un punt de llibre commemoratiu.
L’Associació Musical Pau Casals treballa en col·laboració permanent amb la Fundació Pau Casals, i
l’Escola Municipal de Música, i rep el suport de l’Ajuntament del Vendrell.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
Dia: Diumenge 22 de novembre
Lloc: Esglèsia parroquial del Vendrell
Hora: 13:00 h

Tradicional concert de la família coral per a commemorar el dia de la patrona
de la música, Santa Cecília.
Durant el concert hi participarant els diferents grups de cada coral amb un
recull de cançons treballades durant l’inici del curs 20 - 21.
Corals: Coral Infantil El Petit Estel, Cor Joves Veus i Cor Orfeó Parroquial
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LES NOSTRES SALES AMB
TOTES LES GARANTIES
PROTOCOL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE LA COVID-19
Sempre d’acord amb la normativa vigent, es seguirà els següents protocols:

s donarà compliment a la normativa vigent d’aforament i
E
de disposició de les butaques amb les distàncies de seguretat
requerides en el moment de la funció.
L’ús de la mascareta serà obligatori.
 ’habilitaran, només si és necessari, diferents accessos i sortides de
S
la sala per evitar aglomeracions sota el control del personal de sala.

Es recomana portar l’entrada al mòbil per evitar el contacte amb
el paper.

Els espectadors hauran d’ocupar la butaca assignada en el moment
de la compra.
 o es donarà cap programa en paper. S’enviarà, si s’escau el
N
programa de mà per correu electrònic als espectadors uns dies
abans de l’espectacle i es podrà consultar a la web.

s recomana arribar amb la suficient antelació per tal de
E
facilitar l’entrada esglaonada a la sala.

PROTOCOL DE SEGURETAT I
PREVENCIÓ DE LA COVID-19

VENDA D’ENTRADES
A partir de dilluns 21 de setembre

ON PUC COMPRAR LES ENTRADES?
Presencialment:
Escola Municipal de Música Pau Casals
21, 22 i 23 de setembre i els dilluns i els divendres (no festius) de 10h a 13h
Taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament així ho permeti.

Per a més informació al telèfon 689 26 97 67 o a l’adreça electrònica
hola@temporada.cat

Online:
www.temporada.cat
Accedeix directament a la sala amb el servei de venda d’entrades per Internet
- Sense despeses de gestió
- Pagament segur i sense comissions.
- Imprimeix a casa les entrades comprades per internet. Mostra-les per accedir a la sala.
- Rep les entrades directament al teu dispositiu mòbil i mostra-les des de la pantalla del
telèfon per accedir a la sala.
El Temporada està adherit al programa d’inclusió social Apropa Cultura, que ofereix
avantatges especials per a col·lectius en risc d’exclusió social.

el temporada

AL TEU MÒBIL

!

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

670 20 41 39
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

NOTES D’INTERÈS:
- 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.
-A la platea del Teatre i Auditori disposem d’espai per a persones que utilitzen cadira
de rodes.
- 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.

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

HolaTemporada

www.temporada.cat

Amb el suport de:

DL T -745-2020 | Disseny i impressió: Impremta Ramon · El Vendrell

Amb la col·laboració de:

