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Guia  
d’espectacles 

culturals 
del Vendrell  



temporada és una publicació que neix amb la voluntat de ser una guia dels 
espectacles culturals que tindran lloc al Vendrell 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 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, i 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 2018, 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 a trobar els 
espectacles que més us agradin.
Gaudiu de temporada i de l’escena cultural del Vendrell! 

Judit Neddermann, cantant i autora de cançons, presenta el seu 
tercer treball discogràfic, “Nua”. És un disc que explora el pas 
a l’etapa adulta mirant i integrant la infància, no defugint-la; 
que porta de l’emoció més íntima a la reflexió més àmplia sobre 
el món on vivim, que condemna la impunitat policial, que es 
pregunta on són les víctimes sempre innocents, que canta al seu 
poble, que busca la llum.

Ha concebut l’àlbum amb la intenció de mostrar-se nua, sincera 
i compromesa amb el moment que viu.

dissabte
06 10 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

Preu:
13 € 

Preu amb descompte:
10 €

temporada

Intèrprets: 
Judit Neddermann, veu i guitarra 
Adrià Plana, guitarra 
Arnau Figueres, bateria i percussió  
Adri González, teclats 
Isaac Coll, baix

Judit NeddermaNN
Nua



música de gralles
Homenatge a Jaume Vidal

Autora: Marta Buchaca (a partir de l’obra original de Lewis Carroll) 
Director: Jordi Andújar 
Composició musical: Keco Pujol 
Intèrprets: Jordi Llordella, Júlia Bonjoch, Marc Pujol i Queralt Albinyana 
Producció: Viu el Teatre

L’Orquestra de Ministrils de l’EMMCA (Escola Municipal de 
Música - Centre de les Arts de l’Hospitalet de Llobregat), una 
formació en la qual conviuen més de 40 músics d’àmbits 
diferents (tradicional, clàssica, moderna...), s’ha submergit en 
el món de Jaume Vidal i Vidal i presenta un recull de peces 
per commemorar el centenari del seu naixement. 

Les peces de Jaume Vidal i Vidal compten amb arranjaments 
d’Eduard Casals i Jordi Barbet, Kami, especialment dedicats a 
l’orquestra de l’EMMCA, que ha acceptat amb honor aquest 
repte. Una oportunitat per gaudir del Maestro amb una gran 
orquestra!

diumenge

07 10 18

Lloc:
Teatre Àngel  

Guimerà

Hora: 
12 h

Edat recomanada: 
A partir de 4 anys

Durada aproximada: 
70 minuts

Preu:
8 €

Preu amb descompte:
6 €

Gratuït per als 
menors de 3 anys

divendres
12 10 18

Lloc: 
Auditori del Tívoli

Hora:  
20.30 h

Preu:  
6 €

Preu amb descompte: 
4 €

F
amiliar

alícia al país 
de les meraVelles 
El dia que l’Alícia fa deu anys, li regalen el primer mòbil. El 
conill blanc, però, l’hi roba i ella haurà de recórrer el país de 
les Meravelles fins arribar al palau dels mòbils per recuperar-
lo. Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com 
fins ara, que enganxada al mòbil es perd moltes coses, com el 
valor de la imaginació i de la lectura. 

Una comèdia musical contemporània i actualitzada que farà 
riure, emocionar i gaudir tota la família.



YeHudi meNuHiN 
scHool orcHestra

La Yehudi Menuhin School sempre ha tingut una orquestra 
de corda emergent. Yehudi Menuhin considerava que 
l’orquestra era una part vital de l’educació musical que 
s’ofereix als joves músics excepcionalment dotats, i ell 
mateix dirigia sovint el conjunt. De fet, va fer la seva última 
actuació amb l’orquestra a París, a la UNESCO, setmanes 
abans de la seva mort. 

L’Orquestra ofereix concerts regularment en el Festival 
Menuhin de Gstaad, Suïssa, i en diversos festivals al Regne 
Unit i a Europa, com ara el Concurs Internacional de 
Violí Yehudi Menuhin, Thaxted, Banstead, Gower i Reims. 
Actualment està dirigida pel director de l’Escola de Música, 
Òscar Colomina i Bosch.

divendres
26 10 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

Preu:
10 €

Preu amb descompte:
7 €

Autor: Bernard Slade 
Direcció: Àngel Llàcer 
Intèrprets: David Verdaguer i Andrea Ros 
Producció: Minoria Absoluta i Cow Theatre

L’any 1975, després de passar la primera nit junts en un hotel, 
dos amants decideixen continuar la seva relació en secret: 
només es trobaran un cop l’any, el mateix dia, a la mateixa 
habitació, mentre la resta de la seva vida segueix igual amb 
els seus matrimonis i fills.

Durant el transcurs dels 25 anys següents, hauran de fer front 
a l’evolució que experimentaran les seves respectives llars i, 
al mateix temps, adaptar-se als canvis socials i històrics que 
també afectaran les seves vides.

uN cop l’aNY

dissabte
20 10 18

Lloc:  
Teatre Àngel Guimerà

Hora:  
20.30 h

Durada aproximada:  
1 hora i 45 minuts

Preu:  
25 €

Preu amb descompte:  
20 € 



micHele HeNdricks

Michele Hendricks oferirà un repertori que inclou el bo i millor 
de la seva extensa carrera com a vocalista de jazz. La seva 
magnífica tècnica i la gran capacitat de comunicació a traves 
del jazz vocal han estat elements molt valorats per la crítica i 
el públic. El seus concerts són una selecció de la millor música 
inclosa en la seva nombrosa discografia.

Intèrprets 
Michele Hendricks, veu 
Toni Solà, saxo tenor 
Gerard Nieto, piano 
Ignasi González, contrabaix 
Andrea Michelutti, bateria

dissabte
10 11 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
20.30 h

Preu:  
15 €

Preu amb descompte:  
12 €

Idea original i guió: Ferruccio Cainero i Pepa Plana 
Direcció: Ferruccio Cainero 
Pallassa: Pepa Plana 
Producció: Companyia Pepa Plana

Damunt d’un bufet de qualsevol casa, hi ha un quadre 
d’aquells plens d’angelets. Tota la vida veient-lo i ningú no 
s’havia adonat que hi ha una angeleta diferent, que té el 
somni de volar per transformar-se en àngel de la guarda. 
I quan no la pot veure ningú, surt del quadre per intentar 
complir el seu somni. 

Aquest espectacle de la reconeguda pallassa Pepa Plana és 
divertit i alhora connecta amb la cara més tràgica del món 
on vivim: com fan els bons pallassos, ens posarà un mirall 
davant la cara per veure’ns-hi reflectits i interpel·lats.

paradís piNtat

dissabte
03 11 18

Lloc:  
Teatre Àngel Guimerà

Hora:  
20.30 h

Durada aproximada:  
60 minuts

Preu:  
13 €

Preu amb descompte:  
10 € 



Mirna Vilasís, direcció artística, veu, acordió diatònic, guitarró, piano 
i percussions. 
Xavi Múrcia, direcció musical, veu, guitarra, guitarró, sac de gemecs, 
flabiol i tamborí, tarota i percussions.

Ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de 
sol, no. Dotze, en té. Un per cada mes de l’any. I, si bé és cert 
que dintre del cistell hi porta melmelada, suc i galetes, també 
és veritat que cada mes de l’any s’hi ha deixat caure en forma 
de vers i de tonada. 

Samfaina de Colors ens proposa una passejada pel calendari 
a través del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol “Per molts 
anys!”, acompanyat de diverses cançons assenyalades per a 
cadascuna de les principals dates festives. 

Música tradicional, poemes, cançons, estris i joguines: Samfaina 
de Colors en estat pur!

samFaiNa de colors
els cistells de la caputxeta

F
amiliar

les Noies de 
mossbaNk road 

Aquesta història parla de l’amistat sorgida en un espai de llibertat 
com és un pis d’estudiants. Aquí la Di, la Viv i la Rose, faran 
“l’estirada” juntes i descobriran qui són per primera vegada. Tot 
allò que compartiran serà tan pur, tan autèntic, que les marcarà 
de per vida. 

La cara més fosca de la vida, però, interromprà aquest paradís 
en què s’ha convertit Mossbank: un fet inesperat 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: Amelia Bullmore 
Direcció: Sílvia Munt 
Intèrprets: Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura 
Producció: Bitó

diumenge
11 11 18

Lloc:
Teatre Àngel  

Guimerà

Hora:  
18 h

Edat recomanada: 
De 2 a 8 anys

Durada aproximada:  
55 minuts

Preu:
6 €

Preu amb descompte:
4 €

Gratuït per als menors 
de 3 anys

dissabte
17 11 18

Lloc:
Teatre Àngel  
Guimerà

Hora:
20.30 h

Durada aproximada: 
1 hora i 50 minuts

Preu:
25 €

Preu amb descompte:
20 €



barceloNa gospel 
messeNgers 
be here now

Intèrprets: 
Barcelona Gospel Messengers, cor de dotze veus  
Ramon Escalé, idea original, arranjaments, direcció i piano 
David Repullés, guitarra  
Isaac Coll, baix  
Andreu Moreno, bateria 

Barcelona Gospel Messengers presenta l’espectacle “Be here 
now” en homenatge a l’obra i figura del controvertit ex-Beatle 
George Harrisson, convidant-nos a redescobrir no només el 
seu llegat musical, sinó també el seu llarg viatge a la recerca 
de l’espiritualitat, la pau i l’amor, i el seu discurs carregat de 
consciència social, rememorant el context històric a través 
una curosa posada en escena i traslladant aquests valors 
fonamentals fins als nostres dies.

dissabte 
24 11 18

Lloc:
Auditori del Tívoli

Hora:  
20:30 h

Preu:
13 €

Preu amb descompte:
10 €

coNcert de 
saNta cecília

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.

diumenge
25 11 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
12 h

Entrada gratuïta

Intèrprets 
Coral El Petit Estel (flautins, timbalets, gralles i tenores) 
Cor Joves Veus 
Cor-Orfeó Parroquial



Brodas Bros presenta un concert d’homenatge a la música 
negra tornant als orígens del funk dels anys vuitanta, una 
festa animada per la dansa espectacular conduïda per la banda 
Nación Funk All-Stars, capitanejada per Lalo López (Fundación 
Toni Manero).

Cinc ballarins i una banda en directe portaran al teatre l’energia 
del hip-hop, que va néixer gràcies a les festes block party, unes 
festes públiques i multitudinàries que aplegaven molts veïns 
d’un mateix barri, que van començar a organitzar alguns DJ 
de Nova York.

Peace, love, unity and having fun!

Ballarins: Berta Pons, Clara Pons, Pol Fruitós, Lluc Fruitós,  
Marc Carrizo 
Banda en directe: Nación Funk All-Stars feat Michel 
Clavero, amb Lalo López (guitarra i veus), Guilliam Sons 
(flauta, saxo tenor i veus), Roger Martínez (saxo alto),  
Marc Benaiges (bateria) i Adri González (teclats)

brodas bros 
block party - James brown tribute

dissabte
01 12 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20.30 h

Durada aproximada:  
1 hora i 15 minuts

Preu:  
17 €

Preu amb descompte: 
13 €

Quartet de scHubert 
amb Folre i maNilles

Justament a l’època en què Schubert va viure a Viena, 
aquí a Catalunya començàvem a aixecar torres humanes. 
Mentre ell componia trios, quartets, cançons i simfonies, 
nosaltres muntàvem pilars de quatre i intentàvem castells 
de sis pisos. 

En aquest concert familiar, David Puertas, acompanyat pel 
quartet de la Camerata XXI, ens explica qui era Schubert, 
les baralles que va tenir amb el seu pare perquè no volia 
que el nen fos músic, els concerts que Franz feia a casa 
dels seus amics... 

Vine a fer pinya, que segur que, en acabar el castell, 
demanarem un pis més!

diumenge
02 12 18

Lloc:  
Auditori Pau Casals

Hora:  
12 h

Edat recomanada:  
A partir de 3 anys

Durada aproximada:  
60 minuts

Preu:  
6 €

Preu amb descompte:  
4 €

Gratuït per als menors 
de 3 anys

F
amiliar

Intèrprets 
David Puertas, narrador  
Josep M. Ferrando, violí  
Xavier Blanc, violí  
Albert Carbonell, viola  
Jaume Fraga, violoncel



iNestables 30 aNYs
Quan nou persones vam formar el Grup l’any 1988, poc ens 
pensàvem que arribaríem a celebrar els 30 anys d’activitat 
teatral.

La “inestabilitat” ha permès que pel Grup hi hagin passat molts 
participants, actors, actrius, tècnics i col·laboradors per fer 
accions concretes, improvisacions, mogudes, inauguracions 
i qualsevol acció teatral que ens ha vingut de gust. I també 
d’altres que estan amb nosaltres per a accions puntuals com el 
Ball de Malcasats, que una vegada a l’any reuneix més d’una 
vintena de músics que volen ser-hi. I tothom, sempre, amb la 
millor predisposició per fer el teatre que vam definir ara fa tres 
dècades “(...) amb el màxim interès i seriositat en els assajos, en 
la posada en escena i en l’execució de les obres”.

En el muntatge que presentem volem reviure alguns moments 
d’aquests 30 anys.

Gràcies a tothom que ha fet possible arribar fins avui.

Pep Vinyes,
director del Grup de Teatre Inestable del Vendrell

diumenge
16 12 18

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà 

Hora:
18 h

Preu:
13 €

Preu amb descompte:
10 €

F
amiliar

gemma abrié & ViceNs 
martíN dream big baNd
Nadal big band

Intèrprets:  
Vicens Martín, direcció, arranjaments i guitarra 
Gemma Abrié, veu 
Guim Garcia, saxo alt, soprano i flauta 
Nil Villà, saxo alt i clarinet 
Santi de la Rubia, saxo tenor, soprano i clarinet 
Albert Comaleres, saxo tenor, soprano i flauta 
Marc Sort, saxo baríton, clarinet baix i flauta 
Mathhew Simon, Jaume Peña, Ivó Oller i Leo Torres, trompeta i flugel 
Josep Tutusaus, Vicent Pérez i Tom Johnson, trombó 
David Parras, trombó baix i tuba 
Alejandro Di Costanzo, piano 
Paco Weht, contrabaix 
Ramón Ángel Rey, bateria

El nou espectacle de la Vicens Martín Dream Big Band recull 
algunes de les nadales tradicionals catalanes més conegudes, 
passades pel sedàs dels arranjaments de Vicens Martín, i 
versiona ritmes i melodies amb un aire mediterrani.

Tota mena de colors diferents, però comuns alhora, i 
sempre fets a mida per a la veu de Gemma Abrié, que actua 
acompanyada dels 17 músics de la Dream Big Band.

dissabte
08 12 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

Preu:
15 €

Preu amb descompte:
12 €



DATA/HORA LLOC ESPECTACLE GÈNERE PREU

Programació
OCTUBRE-DESEMBRE 2018

la coNtraorQuestra
contraorquestra de pel·lícula

El 2018 neix al Baix Penedès, amb el guiatge de l’Escola 
de Música Contrapunt, una iniciativa agosarada: crear una 
orquestra simfònica i intergeneracional que permeti als 
músics de la comarca gaudir del plaer de tocar en una gran 
formació instrumental. 

Encara que només té un any de vida, en aquesta ocasió la 
ContraOrquestra, sota la direcció de Francesc Minguella, ja 
oferirà el seu tradicional concert de Nadal “ContraOrquestra 
de pel·lícula”, en què repassaran algunes de les bandes sonores 
més conegudes de la història del cinema. Un concert amè i 
espectacular a parts iguals, que transportarà l’espectador a 
algunes de les escenes cinematogràfiques més famoses.

dissabte
22 12 18

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

Preu:
6 €

Preu amb descompte:
4 €

21/9/18 20 h Casa Cultural García Lorca Acte inaugural Mes Pau Casals 2018 ACTE Mes Pau Casals Gratuït

28/9/18 20 h Auditori del Tívoli Concert de joves talents MÚSICA Mes Pau Casals Gratuït

4/10/18 20 h Auditori del Tívoli Joan Manén. Variacions sense tema PROJECCIÓ Mes Pau Casals Gratuït

6/10/18 20.30 h Auditori Pau Casals Judit Neddermann MÚSICA 13 i 10

7/10/18 12 h Teatre Àngel Guimerà Alícia al país de les meravelles TEATRE MUSICAL FAMILIAR 8 i 6

12/10/18 20.30 h Auditori del Tívoli Música de gralles MÚSICA  6 i 4

17/10/18 19 h Auditori del Tívoli (polivalent) El Cant dels Ocells CONFERÈNCIA Mes Pau Casals Gratuït

19/10/18 19 h Biblioteca Terra Baixa Pau Casals i Saint-Exupéry ACTE Mes Pau Casals Gratuït

19/10/18 20.30 h Auditori del Tívoli Acte a Benvingut Socias MÚSICA Orgue  Inversa

20/10/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Un cop l’any TEATRE 25 i 20

22/10/18 21 h Auditori del Tívoli Camerata Eduard Toldrà MÚSICA Mes Pau Casals 15

23/10/18 20 h Església parroquial del Vendrell Audició d’orgue MÚSICA Mes Pau Casals Gratuït

24/10/18 18.30 h Museu Deu Música als museus MÚSICA Mes Pau Casals Gratuït

26/10/18 20.30 h Auditori Pau Casals Yehudi Menuhin School MÚSICA 10 i 7

27/10/18 19.30 h Teatre Àngel Guimerà Rock up and sing MÚSICA Mes Pau Casals Gratuït

3/11/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Paradís Pintat TEATRE 13 i 10

10/11/18 20.30 h Auditori Pau Casals Michele Hendricks MÚSICA Jazz a l’Auditori 15 i 12

11/11/18 18 h Teatre Àngel Guimerà Samfaina de colors MÚSICA FAMILIAR 6 i 4

16/11/18 20.30 h Església parroquial del Vendrell L’arrel i les branques MÚSICA Orgue  6 i 4

17/11/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Les noies de Mossbank Road TEATRE 25 i 20

24/11/18 20.30 h Auditori del Tívoli Barcelona Gospel Messengers MÚSICA  13 i 10

25/11/18 12 h Auditori Pau Casals Concert de Santa Cecília MÚSICA Gratuït

1/12/18 20.30 h Teatre Àngel Guimerà Block Party by Brodas Bros MÚSICA i BALL 17 i 13 

2/12/18 12 h Auditori Pau Casals Schubert amb folre i manilles MÚSICA FAMILIAR 6 i 4

5/12/18 20.30 h Auditori del Tívoli Verços MÚSICA Orgue  Inversa

8/12/18 20.30 h Auditori Pau Casals Gemma Abrié & Vicens MÚSICA Jazz a l’Auditori 15 i 12 

   Martín Dream Big Band

16/12/18 18 h Teatre Àngel Guimerà Inestables 30 anys TEATRE 13 i 10

22/12/18 20.30 h Auditori Pau Casals La ContraOrquestra MÚSICA Joves Intèrprets 6 i 4
joves
intèrprets



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 divendres 21 de setembre 

de 2018.
-  Abonaments a partir del dijous 

20 de setembre 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 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. 

Del 28 de setembre al 28 d’octubre
guanyadors de la iX biennal internacional 
de ceràmica
Del 2 de novembre al 2 de desembre
20è aniversari del concurs de fotografia del 
Vendrell
Del 7 de desembre al 6 de gener
“15 anys de ceràmica”, de camil·la pérez 
salvà i els artistes convidats que han 
exposat a la galeria camil·la pérez salvà

Del 5 d’octubre al 4 de novembre
XX concurs de fotografia del Vendrell
Del 5 de desembre al 6 de gener
diorames i pessebres, 
del grup pessebrista del Vendrell

Fins al 6 de gener
“Horitzons”
Del 5 al 14 d’octubre
“música / musa”, de linus urpí

Exposicions  Octubre | Desembre 2018

Adreça: C/ Major, 20

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

www.elvendrell.net 

Adreça: C/ Major, 16

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

www.elvendrell.net 

Adreça: Plaça Nova, 6

Més informació: Tel. 977 66 63 08 / museudeu@elvendrell.net

www.museudeu.com  



acte de commemoració 
del NaiXemeNt de beNViNgut socias
Conferència “Infància i joventut de Benvingut Socias Mercadé”, a càrrec de 
Nativitat Castejón Domènech, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.

A continuació estrena de l’audiovisual “Del Tancat de la Plana al món, 
homenatge a Benvingut Socias”, Obra de Carlota Baldrís, guanyadora del 
primer premi del I Concurs Benvigut Socias de composició per a gralla i orgue

(Resum de la vida de Benvingut Socias amb música i imatges)

Per acabar, “Peces de joventut”, a càrrec d’Àlex Jordi i Jordi Pascual, piano i 
Griselda Ramon, soprano.
Dia i hora: Divendres 19 d’octubre, a les 20:30 h
Lloc: Auditori del Tívoli 
Taquilla inversa
En acabar, es servirà una copa de cava gentilesa de Jané Ventura.

l’arrel i les braNQues
Concert a càrrec de Francesc Sans, cornamusa, i Josep Mateu, orgue
Dia i hora: Divendres 16 de novembre, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Preu: 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)

VerÇos
Concert a càrrec de Ço del Botafoc i la narradora Paulalba
Dia i hora: Dimecres 5 de desembre, a les 20.30 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Taquilla inversa
En acabar, es servirà una copa de cava gentilesa de Miquel Pons; vins i caves.
Hi col·labora Tot Risc Catalunya / Catalana Occident.

orgue del VeNdrell
programació octubre – desembre del 2018

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

ACBP. Fotografia de Josep Esplugas Puig

mes pau casals
2018

acte inaugural
música i poesia, i lliurament de la beca associació musical pau casals 2018
Divendres 21 de setembre, a les 20 h, Casa Cultural Andalucía García Lorca 
Entrada gratuïta

concert de joves talents
concert a càrrec de Joan calabuig, violí, i miquel carr, piano
Divendres 28 de setembre, a les 20 h, Auditori del Tívoli 
Entrada gratuïta

Joan manén: variacions sense tema
projecció del documental i conferència - col·loqui a càrrec de daniel blanch, president 
de l’associació Joan manén de barcelona, amb la participació d’alguns dels productors 
i protagonistes del documental
Dijous 4 d’octubre, a les 20 h, Auditori del Tívoli 
Entrada gratuïta

el cant dels ocells
conferència a càrrec de Jaume ayats, doctor en Història de l’art 
i director del museu de la música de barcelona
Dimecres 17 d’octubre, a les 19 h, Sala polivalent de l’Auditori del Tívoli 
Entrada gratuïta

pau casals i saint-exupéry, paraula, música i imatges per la pau
a càrrec de carlota baldrís, enric batlle, anna urpí, linus urpí i iñaki arregui
Divendres 19 d’octubre, a les 19 h, Biblioteca Pública Terra Baixa 
Entrada gratuïta

commemoració del 45è aniversari de la mort de pau casals
concert a càrrec de la camerata eduard toldrà 
Dilluns 22 d’octubre, a les 21.00 h, Auditori del Tívoli 
Entrada: 15 euros. Entrada gratuïta per als socis 

audició d’orgue 
concert a càrrec dels alumnes dels conservatoris professionals de tarragona i terrassa 
i de l’escola municipal de música pau casalsa
Dimarts 23 d’octubre, a les 20 h, Església parroquial del Vendrell 
Entrada gratuïta

música als museus 
concert a càrrec dels alumnes de l’escola municipal de música pau casals
Dimecres 24 d’octubre, a les 18.30 h, Museu Deu 
Entrada gratuïta

la música és festa. gaudim-la
concert a càrrec de la coral anglesa rock up and sing
Dissabte 27 d’octubre, a les 19.30 h, Teatre Àngel Guimerà
Entrada gratuïta

Més informació: www.associaciopaucasalselvendrell.cat / ampcvendrell@gmail.com 

http://www.associaciopaucasalselvendrell.cat
mailto:ampcvendrell@gmail.com


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

auditori del tíVoli
Passatge del Tívoli, 3-7

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

Web: www.auditorideltivoli.cat

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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www.temporada.cat
HolaTemporada

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


