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Guia  
d’espectacles 

culturals 
del Vendrell  



Benvinguts a la primera edició de 
la guia temporada del 2018, 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, 
així com 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 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! 

temporada



La Barcelona Big Blues Band és una banda de rhythm-and-blues 
que, sota la direcció del contrabaixista Ivan Kovacevic, agrupa 
un grup de bons músics que creen un so enèrgic, salvatge i alhora 
sofisticat. 

Dani Nel.lo, saxofonista barceloní amb una llarga trajectòria, s’uneix 
a aquesta formació amb la qual aconsegueix una energia i una 
elegància que transporten el públic a una altra època, fent-lo gaudir 
de la mateixa manera que ho fan ells, amb tota la seva ànima.

dissabte
20 01 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

Preu:
15 € 

Preu amb descompte:
12 €

Intèrprets: 
Dani Nel·lo, saxo tenor  
Ivan Kovacevic, contrabaix i direcció 
Duska Miscevic i Ignasi Poch, saxo alt 
Pol Prats i Artem Zhuliev, saxo tenor 
Núria Vitó, saxo baríton 
Jaume Torné i Víctor Verges, trompeta 
Pere Masafret i Igor Kossenkov, trombó 
Héctor Martín, guitarra 
Federico Mazzanti, piano 
Martí Elias, bateria

Barcelona Big 
Blues Band feat. 
dani nel·lo



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

diumenge

28 01 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora: 
12 h

Preu:
6 €

Preu amb descompte:
4 €

El Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona ofereix 
en aquest concert una primera part amb els solistes Pau 
Fernández (violoncel), Nina Macias (oboè) i Raquel Roldán 
(viola), i una segona part amb l’Orquestra Simfònica del 
Conservatori de la Diputació a Tarragona, sota la direcció 
d’Àlex Sansó, en què es podran sentir peces de bandes 
sonores de pel·lícules i musicals com Les cròniques de Nàrnia, 
El fantasma de l’Òpera i Els miserables.

joves
intèrprets

conservatori 
de Música
de la diputació 
a tarragona



La soprano Núria Vilà i la pianista Berta Brull ofereixen un 
repertori musical amb una primera part dedicada a compositors 
catalans com Toldrà, Mompou i Morera, i una segona part amb 
peces de Mozart, Puccini, Dvorak, Sorozábal i Martínez Valls.

dissabte
03 02 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

Preu:
10 € 

Preu amb descompte:
7 €

Intèrprets: 
Núria Vilà, soprano 
Berta Brull, piano

alquíMia Musical



Iban Beltran, direcció 
Arnau Colom i Eudald Ferré, actors 
Carles Pitarch, audiovisuals 
Josep Maria Ferrando i Xavier Blanc, violí 
Albert Carbonell, viola 
Jaume Fraga, violoncel 
Mario Lisarde, baix 
Nelia Sanxís, flauta 
Miquel Àngel Marín, clarinet 
Pepa Fuster, fagot 
Medir Bonachí, piano

Els animals es reuneixen en una clariana del bosc per decidir 
qui escullen com a rei, i durant el transcurs d’aquesta reunió 
es duen a terme les diverses deliberacions.

L’Orquestra Camerata XXI, en aquesta ocasió, proposa una 
inflexió interessant gràcies a un treball d’escena en què 
tothom es convertirà tant en músic com en intèrpret, oferint 
un espectacle festiu, amb tant d’humor com sigui possible, 
mirant de generar diverses sensacions i expectatives.

En aquesta producció multidisciplinar i transversal, hi prenen 
part el teatre, la música i la imatge.

caMerata XXi
el carnaval més animal

dissabte
17 02 18

Lloc:  
Teatre Àngel Guimerà

Hora:  
20.30 h

Preu:  
15 €

Preu amb descompte:  
12 € 



cineMúsica

Autors: Gisela Juanet i Berta Ros 
Direcció: Dani Coma 
Composició musical: Berta Ros  
Intèrprets i músics: Estela Córcoles i Marta Muñoz 
Producció: Viu el Teatre

Veniu a gaudir d’un petit homenatge al cinema mut, 
en què la música en directe us guiarà per una historia 
d’històries plena d’emocions que us recordaran escenes 
úniques del cinema en blanc i negre: un viatge proper i 
familiar, pensat per compartir amb els més petits de casa 
amb l’objectiu de percebre sensacions a través dels sons, 
la imatge i el moviment. Comencem? 3, 2, 1… acció!

diumenge

18 02 18

Lloc:
Auditori del Tívoli - 
Sala Agustí Cohí Grau

Hora:
17 h i 18 h (2 sessions)

Edat recomanada:
de 6 mesos a 4 anys

Durada aproximada: 
30 minuts

Preu:
6 €

Preu amb descompte:
4 €

Gratuït per als menors 
de 3 anys

f
amiliar



Intèrprets: Josep M. Portavella, Josep Coll, Xavier Palomino

The Chanclettes celebren els seus 20 anys de carrera (a les 
mitges) amb el seu nou espectacle més esbojarrat i compromès, 
#DPutuCool. 

És un retrat hilarant de la societat que ens envolta i de 
temes socials i polítics d’actualitat, amb els seus famosos 
TúrmixPlayback’s, ball, paròdies i humor irreverent, molt! 
Amb la col·laboració especial de la Lola Bastarda i de la 
Mega Pubilla, trobareu tot això i molt més, “en un torbellino 
hilarante de experiencias anticonstitucionales”.

Un Cabaret contemporani cosmopolita amb denominació 
d’origen... en català, of course! 

the chanclettes 
#dputucool

dissabte
24 02 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:  
20.30 h

Preu:
17 €

Preu amb descompte:
13 €



saphie Wells 
& the sWing cats

Saphie Wells & The Swing Cats presenten un repertori de swing 
recordant temes clàssics del jazz en format acústic i original. 
Amb la càlida i melodiosa veu de Saphie Wells, acompanyada 
de tres grans instrumentistes, la formació repassa a l’estil més 
pur dels anys trenta i quaranta temes d’artistes com Duke 
Ellington, George Gershwin, Jimmy McHugh i Dorothy Fields, 
entre d’altres.

Intèrprets 
Saphie Wells, veu 
Joan Subirats, saxo 
Marc Masagué, guitarra 
Alejandro “Wassylli” Granados, contrabaix

dissabte
03 03 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
20.30 h

Preu:  
13 €

Preu amb descompte:  
10 €



f
amiliar

Autors: La Baldufa i Ramon Molins 
Direcció: Ramon Molins 
Intèrprets: Enric Blasi i Carles Pijuan 
Companyia: La Baldufa

Els investigadors Pinyot i Carabassot es desplacen a la sabana, 
on topen amb un lleó, capmoix i pensarós, que no sap rugir. 
Amb la ferma voluntat de resoldre el cas i donar-li un cop de 
mà, els intrèpids investigadors miren d’esbrinar quins en són 
els motius. Per què els animals li fan la guitza? Què caldrà fer 
perquè el rei de la sabana s’envalenteixi?

Aquest espectacle aborda el tema del bullying i intenta 
potenciar actituds i comportaments positius que permetin una 
convivència dolça i tranquil·la. 

Participeu-hi i gaudiu d’aquest safari!

diumenge
04 03 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:  
12 h

Edat recomanada: 
A partir de 3 anys

Durada aproximada: 
50 minuts

Preu: 
6 €

Preu amb descompte: 
4 €

Gratuït per als 
menors de 3 anys

safari



conservatori 
de Música de  
vila-seca

El Conservatori de Música de Vila-seca ofereix un concert 
variat que comptarà amb una selecció representativa d’alumnes 
avançats de grau professional, grups de cambra i l’actuació de 
l’Orquestra Händel, creada el 1989 dins del projecte d’orquestres 
pedagògiques del Conservatori de Música de Vila-seca, una 
orquestra de caràcter docent.

dissabte
10 03 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
20.30 h

Preu:  
6 €

Preu amb descompte:  
4 €

joves
intèrprets



Autor: Laurent Ruquier 
Versió: Tamzin Townsend i Chema Rodríguez-Calderón 
Direcció: Tamzin Townsend 
Intèrprets: Lolita Flores i Luis Mottola 
Producció: Pentación Espectáculos, Focus i Verteatro Producciones

“Prefiero que seamos amigos”. Qui no ha sentit en algun 
moment de la seva vida aquesta terrible frase? 

En aquesta  entranyable comèdia veiem dos amics, tan 
propers i tan còmodes en la companyia de l’altre, que quan 
un vol canviar les regles de l’amistat, l’altre és incapaç de 
veure-ho. Tot això barrejat amb un altre tema universal del 
món femení: la sensació de ser sobtadament invisible per al 
sexe contrari quan passes d’una certa edat.

És una comèdia d’aroma fresc i àgil que ens porta a un viatge 
divertit, amb girs inesperats, converses esquitxades d’ironia, 
frustracions i desig sexual no correspost.

prefiero que 
seaMos aMigos

diumenge
11 03 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:  
18 h

Durada aproximada: 
1 hora i 30 minuts

Preu: 
25 €

Preu amb descompte: 
20 €



XariM aresté 
polinèsies

Intèrprets: 
Xarim Aresté, veu i guitarra 
Ermengol Mayol, bateria 
Miquel Sospedra, baix 
Ricard Sohn, teclats

Xarim Aresté és una de les cares més conegudes dels nostres 
escenaris i, paradoxalment, manté intacte el seu enigma. Ha 
tocat amb els artistes més respectats, però d’un temps ençà 
posa tot l’èmfasi en el seu projecte personal.

Amb l’anterior disc, “La rosada”, ja li van ploure diversos 
premis. Ara apuja l’aposta amb Polinèsies, un viatge per un 
univers alhora íntim i col·lectiu, on cada cançó representa 
una emoció, i cada emoció porta associat un bloqueig i el 
seu alliberament corresponent. Perquè tenim buides les mans. 
Perquè només som indomables.

dissabte

17 03 18

Lloc:
Auditori del Tívoli

Hora:
20.30 h

Preu:
13 €

Preu amb descompte:
10 €



El nou xou de The Penguins ens situa en un programa de ràdio 
(al 54.46 de la FM!) on tot és possible, i on la música reggae i la 
música tradicional fan de fil conductor. Al llarg del programa, 
ple de sorpreses, podrem anar descobrint l’experiència de viure 
un veritable concert en directe amb 11 músics a l’escenari, i 
gaudir de la música, l’humor i la pedagogia que han convertit 
The Penguins en un dels grups de referència a casa nostra.

Sintonitza amb el reggae!

Axel Domingo, veu 
Eduard Polls, saxo tenor 
Francesc Polls, saxo alt i saxo baríton 
Genís Navarro, trompeta 
Francesc Puiggròs, trombó 
Albert Carrera, flauta travessera 
Oriol Serna, guitarra melòdica 
Bernat Romagosa, guitarra rítmica 
Ramon Vagué, baix elèctric i contrabaix 
Sergi Beltran, piano i orgue 
Xavier Haro, bateria

the penguins
54-46 reggae per Xics ràdio

diumenge
18 03 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
18 h

Preu:  
8 €

Preu amb descompte: 
6 €

Gratuït per als 
menors de 3 anys

f
amiliar



gerard nieto 
reunion three 
reunion Blues
Aquest projecte liderat per Gerard Nieto presenta el seu primer 
treball discogràfic, “Reunion Blues”, enregistrat a l’Auditori 
Pau Casals. És la fórmula de trio amb piano, guitarra i 
contrabaix encetada cap al 1940 pel Nat King Cole Trio, a 
la qual aquestes tres primeres figures del nostre panorama 
musical tenen l’encert de donar continuïtat.

Inclou un repertori agradabilíssim, integrat majoritàriament 
d’estàndards i clàssics del gènere.

dissabte
24 03 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
20.30 h

Preu:  
10 €

Preu amb descompte:  
7 €

Intèrprets 
Gerard Nieto, piano  
Kike Angulo, guitarra 
Pere Loewe, contrabaix



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

31 03 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora: 
20.30 h

Preu:
15 €

Preu amb descompte:
12 €

Dins de la història de cada instrument trobem persones que 
han deixat una empremta en el seu domini i desenvolupament. 
En el cas del violoncel, una d’aquestes persones és sense cap 
mena de dubte Luigi Boccherini.
En aquest concert, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 ofereix 
una mostra del seu llegat musical, amb el Concert per a 
violoncel núm. 9 en si bemoll, extraordinàriament interpretat 
per Òscar Alabau; obres cambrístiques en format orquestral, 
com La Tirana i la Música nocturna de Madrid, i una de les 
seves grans simfonies: “La casa del diavolo”.

orquestra
de caMBra 
terrassa 48 
el cello de Boccherini



En una habitació d’un luxós hotel, Medina, un home elegant, 
considerat el degà dels detectius de Catalunya, jeu a terra, 
moribund.

Hores després, David, Toni i Àlex, tres col·legues detectius del 
Medina, van a buscar-lo i troben la seva habitació buida però 
regirada, com si hi hagués hagut una baralla. A partir d’aquí 
intentaran esbrinar què ha passat.

En la seva feina diària estan acostumats a trobar la porqueria que 
la gent té sota la catifa, però aquesta nit els tocarà netejar la seva.

dissabte
07 04 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà 

Hora:
20.30 h

Durada aproximada: 
1 hora i 20 minuts

Preu:
17 €

Preu amb descompte:
13 €

sota la catifa

Autor: Jordi Calafí i Alexis García Pérez 
Direcció: Òscar Molina 
Intèrprets: Ramon Godino, Raül Tortosa, Jordi Cadellans i Òscar Jarque 
Producció: Teatre Gaudí

A les 19.30 h, hi haurà un concert 
previ al hall del Teatre, amb el 
grup de blues Malacara & Wilson 
Band, acompanyat d’una cervesa 
gentilesa d’Estrella Damm.



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

diumenge

08 04 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora: 
12 h

Edat recomanada: 
A partir de 3 anys

Durada aproximada: 
50 minuts

Preu: 
6 €

Preu amb descompte: 
4 €

Gratuït per als menors 
de 3 anys

la capsa de 
les llavors
Una fada marina troba un pirata a qui li agrada tocar peces de 
Bach amb el violoncel. El pirata és molt poruc, i la fada decideix 
ajudar-lo amb la seva capsa plena de llavors màgiques. Quan 
les planta, apareixen personatges del món marí, de la terra, 
del cel..., fins i tot d’un circ i d’una granja! Però ell també li 
ensenyarà els poders del seu violoncel. D’aquesta forma, amb 
música, cançons i poemes, faran un gran viatge a través de 
tot el planeta.

Dramatúrgia i direcció: Susanna Barranco  
Actriu: Susanna Barranco 
Composició musical: Jordi Claret  
Producció: La Maquineta 

f
amiliar



giulia valle 
enseMBle
Giulia Valle és bandleader, compositora, arreglista i contrabaixista. 
De context tant clàssic com modern, és un imparable prodigi 
musical. Només els artistes elegits demostren la capacitat i la 
potència per deixar una empremta tan personal en cadascun dels 
seus projectes, de vegades salvatge, de vegades com una carícia; 
sempre lliure, intensa, fina, desafiant i imprevisible.

Reprenent el fil del seu conegut Giulia Valle Group, banda que 
va situar la contrabaixista com un dels músics més emblemàtics 
de l’escena europea actual, Giulia Valle ens presenta la seva 
ensemble, envoltada de músics de primer nivell.

dissabte
14 04 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
20.30 h

Preu:  
15 €

Preu amb descompte:  
12 €

Intèrprets 
Giulia Valle, contrabaix 
David Pastor, trompeta 
Martí Serra, saxo soprano i saxo tenor 
Vicent Pérez, trombó i efectes 
Miguel Pintxo Villar, saxo alt 
Marco Mezquida, piano 
Dani Domínguez, bateria



Josep M. doMènech 
trio + sergi castan
recordant stan getz

Intèrprets: 
Sergi Castan, saxo tenor 
Josep M. Domènech, piano 
Ramon Teixidó, baix 
Joan Rion, bateria   

Stan Getz, considerat un dels saxofonistes tenors més 
importants de la història del jazz, va començar la seva 
carrera professional als anys quaranta. Va ser conegut amb el 
sobrenom de “The Sound” pel to càlid i líric apreciable en la 
majoria de les seves interpretacions.

Josep M. Domènech Trio, juntament amb el saxofonista Sergi 
Castan, proposen en aquest concert una revisió del repertori 
de Stan Getz. 

divendres

20 04 18

Lloc:
Auditori del Tívoli

Hora: 
20.30 hs

Entrada gratuïta



El Cor Zóngora presenta l’espectacle De Berlín al Paral·lel, un 
concert estrenat a l’Auditori de Barcelona durant el Canta Gran 
2017 que representa un passeig musical per algunes de les 
músiques més representatives del music-hall. Amb la veu de la 
cantant Mone i els arranjaments de Dani López, viatjareu des 
dels cabarets internacionals més seriosos fins a les cançons més 
properes i picants del Paral·lel.

diumenge
22 04 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà 

Hora:
18 h

Preu:
13 €

Preu amb descompte:
10 €

Preu menors de 12 anys: 
6 €

cor Zóngora i Mone 
de Berlín al paral·lel

Cor Zóngora 
Mone Teruel, solista 
Laia Molins, ballarina 
Ignasi Tomàs, director d’escena 
Montserrat Meneses, direcció musical 
Dani López, arranjaments

@
lin

us
ur

pi



Malgrat l’aparent ingenuïtat que semblen suggerir els ressons 
infantils de l’expressió «sol solet», el títol d’aquest drama fa 
referència a la dolorosa soledat que ha emmotllat la personalitat 
extremadament sensible d’en Jon, el qual es veurà immergit 
en un triangle de passions mal resoltes que farà aflorar les 
contradiccions irresolubles de l’ànima humana.

La directora Carlota Subirós torna a acostar-se al teatre 
d’Àngel Guimerà per capbussar-se aquesta vegada en una de 
les obres més tèrboles i desconegudes del dramaturg, on la 
poderosa vitalitat sexual de la seva protagonista dona lloc al 
naixement d’un dels personatges femenins més fascinants del 
teatre català.

Autor: Àngel Guimerà 
Versió i direcció: Carlota Subirós 
Intèrprets: Mercè Arànega, Laura Aubert, Javier 
Beltran, Roger Casamajor i Ramon Pujol 
Producció: Teatre Nacional de Catalunya i Teatres 
en Xarxa

sol, solet

dissabte
28 04 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20.30 h

Preu:  
25 €

Preu amb descompte: 
20 €



Maria rosa 
la pel·lícula de cecil B. 
de Mille, amb Bso en directe

Intèrprets: 
Rafel Plana, Óscar Sanz, Cristóbal Montesdeoca, 
Dani Rambla i Jordi Griso, piano 
Antonio Zarco, guitarra 
Eva Navas, palmas 
Joan Vilalta, percussió 
Jordi Griso, trompeta

El col·lectiu d’instrumentistes de l’Institut del Teatre interpreta 
la Banda Sonora Original en directe de la pel·lícula Maria Rosa 
de Cecil B. De Mille, una obra que es passeja per les passions 
humanes més descarnades a partir d’una història d’amor, una 
gran mentida i un final totalment inesperat. Gelosia, mentides, 
violència i una interpretació esplèndida dels intèrprets en el 
context del cinema mut de principis de segle.

divendres

04 05 18

Lloc:
Auditori del Tívoli

Hora:
20.30 h

Preu:
6 €

Preu amb descompte:
4 €



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

12 05 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora: 
20.30 h

Preu: 
6 €

Preu amb descompte: 
4 €

El Conservatori de Música de Cervera ofereix en aquesta 
ocasió un concert amb una selecció d’alumnes de piano de 
grau professional del centre. Laura Farré, Mihaela Floruc, Olga 
Floruc, Lautaro Montt, Sònia Piqué, Gal·la Sisquella i Lídia 
Soldevila oferiran obres de Beethoven, Chopin, Albéniz i Liszt, 
entre altres.

joves
intèrprets

pianistes del 
conservatori 
de Música de 
cervera



Big Band escola Músics
aMB eladio reinon i david pastor
centenari del naixement de Bebo valdés

Concert per celebrar el centenari del naixement del gran pianista, 
compositor i director d’orquestra Bebo Valdés, considerat una de 
les figures més importants de la música cubana. 

En aquesta ocasió, la Big Band Escola Músics, sota la direcció de 
Víctor Verge, comptarà amb dos solistes de luxe, el saxofonista 
Eladio Reinon, que va gravar dos excel·lents discos al costat de 
Valdés, i el trompetista més sol·licitat del panorama actual, David 
Pastor. 

dissabte
19 05 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
20.30 h

Preu:  
10 €

Preu amb descompte:  
7 €



Si voleu sentir la profunditat de l’Al·leluia mentre en Leonard 
somriu sota el barret, o com se us posa la pell de gallina 
escoltant la infinitat de sorolls de la sabana amb el Rei Lleó; si 
voleu sentir una vegada més Gene Kelly ballant sota la pluja, 
desitjar que la història d’amor de la Maria i el Tony del West 
Side Story acabi bé o emocionar-vos escoltant el Mamma mia, 
acosteu-vos al TÀG, deixeu-vos seduir i crideu amb nosaltres: 
llums, càmera... acció!  

Cor Orfeó Parroquial del Vendrell 
Albert Recasens, piano 
Víctor Verge, saxo i clarinet 
Jordi Mestres, contrabaix 
Escola de ball Miriam Buitrago - La Lira, coreografia 
Silvia Basseda, actriu 
Jordi Solé, director musical

cor orfeó 
parroquial 
un viatge de pel·lícula 

diumenge
20 05 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
18 h

Preu:  
10 €

Preu amb descompte: 
7 €



escola Municipal 
de Música
pau casals 
del vendrell
L’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell presenta 
L’Arlesienne al Vendrell, un concert a càrrec de l’Orquestra de 
l’EMMPAC, sota la direcció de Raúl Lacilla, amb les alumnes 
premiades a la Beca Agustí Cohí Grau 2017, Bruna Escolà i 
Gemma Vigo, que interpretaran obres de Bizet, Bartók, Fukushima 
i Debussy, entre d’altres.

diumenge
03 06 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
12 h

Preu:  
6 €

Preu amb descompte:  
4 €

joves
intèrprets



DIA HORA LLOC ESPECTACLE GÉNERE PREU

Programació  Gener | Juny 2018

14/1/18 17 h Teatre Àngel Guimerà Pastorets del Vendrell TEATRE Pastorets 10 i 5

20/1/18 20.30 h Auditori Pau Casals Barcelona Big Blues Band feat. Dani Nel·lo MÚSICA Jazz a l’Auditori 15 i 12

21/1/18 17 h Teatre Àngel Guimerà Pastorets del Vendrell TEATRE Pastorets 10 i 5

27/1/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Pastorets Infantils del Vendrell TEATRE Pastorets 10 i 5

28/1/18 12 h Auditori Pau Casals Conservatori de la Diputació a Tarragona MÚSICA Joves Intèrprets 6 i 4

28/1/18 17 h Teatre Àngel Guimerà Pastorets del Vendrell TEATRE Pastorets 10 i 5

3/2/18 20.30 h Auditori Pau Casals Alquímia Musical MÚSICA 10 i 7

4/2/18 17 h Teatre Àngel Guimerà Pastorets del Vendrell TEATRE Pastorets 10 i 5

16/2/18 20.30 h Església Parroquial del Vendrell I Concurs Benvingut Socias MÚSICA Orgue  Gratuït

17/2/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Camerata XXI. El carnaval més animal MÚSICA 15 i 12

18/2/18 17 h i 18 h Auditori del Tívoli (Cohí Grau) Cinemúsica MÚSICA FAMILIAR 6 i 4

24/2/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà The Chanclettes TEATRE 17 i 13

3/3/18 20.30 h Auditori Pau Casals Saphie Wells & The Swing Cats MÚSICA Jazz a l’Auditori 13 i 10

4/3/18 12 h Teatre Àngel Guimerà Safari TEATRE FAMILIAR 6 i 4

10/3/18 20.30 h Auditori Pau Casals Conservatori de Vila-seca MÚSICA Joves Intèrprets 6 i 4

11/3/18 18 h Teatre Àngel Guimerà Prefiero que seamos amigos TEATRE 25 i 20

16/3/18 20.30 h Església Parroquial del Vendrell Sons de Passió MÚSICA Orgue  Donatiu

17/3/18 20.30 h Auditori del Tívoli Xarim Aresté MÚSICA  13 i 10

18/3/18 18 h Teatre Àngel Guimerà The Penguins MÚSICA FAMILIAR 8 i 6

24/3/18 20.30 h Auditori Pau Casals Gerard Nieto Reunion Three MÚSICA Jazz a l’Auditori 10 i 7

31/3/18 20.30 h Auditori Pau Casals Orquestra de Cambra Terrassa 48 MÚSICA 15 i 12

7/4/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Sota la catifa TEATRE 17 i 13

8/4/18 12 h Auditori Pau Casals La capsa de les llavors MÚSICA FAMILIAR 6 i 4

13/4/18 20.30 h Església Parroquial del Vendrell Phenomena Orgue MÚSICA Orgue  6 i 4

14/4/18 20.30 h Auditori Pau Casals Giulia Valle Ensemble MÚSICA Jazz a l’Auditori 15 i 12

20/4/18 20.30 h Auditori del Tívoli Josep M. Domènech Trio + Sergi Castan MÚSICA Jazz al Vendrell Gratuït

22/4/18 18 h Teatre Àngel Guimerà Cor Zóngora i Mone MÚSICA 13, 10 i 6

28/4/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Sol, solet TEATRE 25 i 20

4/5/18 20.30 h Auditori del Tívoli Maria Rosa, BSO en directe MÚSICA  I CINEMA 6 i 4

11/5/18 20.30 h Església Parroquial del Vendrell Veus humanes i veus d’arc MÚSICA Orgue  6 i 4

12/5/18 20.30 h Auditori Pau Casals Conservatori de Cervera MÚSICA Joves Intèrprets 6 i 4

19/5/18 20.30 h Auditori Pau Casals Big Band Escola Músics MÚSICA Jazz a l’Auditori 10 i 7

20/5/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Cor Orfeó Parroquial MÚSICA 10 i 7

3/6/18 12 h Auditori Pau Casals Escola Mpal. Música Pau Casals MÚSICA Joves Intèrprets 6 i 4

8/6/18 20.30 h Auditori del Tívoli Homenatge a Jaume Vida i Vidal MÚSICA Orgue  6 i 4



Del 15 de desembre al 14 de gener
“viatge a ítaca”, de roser oter

Del 19 de gener a l’11 de febrer
Juan Josep vidal, pintura

Del 16 de febrer al 18 de març
“rastres d’un missatge”, de Joan ramell

Del 23 de març al 22 d’abril
“paper d’artista”, d’antolina vilaseca, teresa 
Montsech, Josep M. Massegú i omar godínez

Del 27 d’abril al 27 de maig
“il·lustracions”, de delphine labedan

De l’1 al 16 de juny
treballs dels alumnes de les aules artístiques 
municipals 

Del 22 de juny al 7 de juliol
treballs dels alumnes de l’escola 
Municipal d’art apel·les fenosa

Del 14 de desembre al 18 de febrer

“Molt més que un moble”

Del 8 de març al 6 de maig

“amb ulls de dona”

Del 18 de maig al 29 de juliol
“i tu què pintes?”

Exposicions  Gener | Juny 2018

Adreça: C/ Major, 20
Horari: De dt. a ds. de 17 h a 20 h i ds., dg. i festius d’11 h a 14 h

Tancat: Tots els dilluns i els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre, 
1 i 6 de gener i 1 de maig

Web: www.elvendrell.net 
C/e: art@elvendrell.net

Adreça: Plaça Nova, 6

Horari: De dt. a dv. de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h, ds. d’11 h a 14 h 
i de 17 h a 19 h i dg. i festius d’11 h a 14 h. Dl. tancat

Web: www.museudeu.com
C/e: museudeu@elvendrell.net



entrega de premis del i concurs Benvingut socias de composició 
per a gralla i orgue
concert a càrrec de dani carbonell, gralla, 
i organista a determinar
Dia i hora:  Divendres 16 febrer, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Entrada gratuïta

sons de passió
concert a càrrec de l’agrupación virgen del consuelo 
i Josep Mateu, orgue
Dia i hora: Divendres 16 de març, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Entrada: Donacions voluntàries per una causa solidària

phenomena orgue: els fenòmens meteorològics a través de l’orgue
concert a càrrec de Juan de la rubia, orgue, 
i comentaris d’alfred rodríguez picó
Dia i hora: Divendres 13 d’abril, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Entrada: 6 euros / 4 euros amb descompte (Carnet Biblioteca, Jubilats, Amics 
de l’Orgue, Associació Musical Pau Casals i Alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Pau Casals)

veus humanes i veus d’arc
concert a càrrec de Joan seguí, orgue, i oriol Mallart, baríton. 
fernando artime, orgue, i cristina altemir, violí barroc
Dia i hora: Divendres 11 de maig, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Entrada: 6 euros / 4 euros amb descompte (Carnet Biblioteca, Jubilats, Amics 
de l’Orgue, Associació Musical Pau Casals i Alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Pau Casals)

homenatge a Jaume vidal i vidal. 
commemoració dels 100 anys del seu naixement
concert a càrrec del grup de gralles quatre quarts: Jaume aguza 
i Jordi Mestres, gralla dolça; pau puig, gralla baixa,  
i daniel carbonell, gralla subbaixa.
Dia i hora: Divendres 8 de juny, a les 20.30 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Entrada: 6 euros / 4 euros amb descompte (Carnet Biblioteca, Jubilats, Amics 
de l’Orgue, Associació Musical Pau Casals i Alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Pau Casals)

orgue del vendrell
prograMació feBrer – Juny del 2018

Més informació:
Web: www.orguevendrell.com   |   C/e: orgue.vendrell@gmail.com
Facebook: /orguevendrell   |   Twitter: @orguevendrell 



els pastorets 
infantils
Dia i hora: 
Dissabte 27 de gener, a les 20.30 h

Lloc: Teatre Àngel Guimerà 

Preu: 10 euros 
Socis dels Pastorets del Vendrell 
i menors de 10 anys: 5 euros

els pastorets 
del vendrell

Dia i hora: 
Diumenges 14, 21 i 28 de gener, 

i 4 de febrer, a les 17 h

Lloc: Teatre Àngel Guimerà

Preu: 10 euros / Socis dels Pastorets del 
Vendrell i menors de 10 anys: 5 euros

Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts

Els Pastorets del Vendrell, amb 52 anys d’escenificacions ininterrompudes, i amb una història 
de Pastorets al Vendrell de 135 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.

els pastorets 
del vendrell

@callizo@callizo



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

auditori del tívoli
Passatge del Tívoli, 3-7

Tel. 977 15 42 03
C/e: auditoriescola@elvendrell.net 

Web: www.auditorideltivoli.cat



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.



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 dilluns 18 de desembre 

de 2017.
-  Abonaments a partir del divendres 

15 de desembre de 2017.

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 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. 
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Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

www.temporada.cat
HolaTemporada


