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temporada
Benvinguts a la primera edició de la guia temporada del 2021, que recull els espectacles
culturals que tindran lloc al Vendrell durant el mesos de febrer i març.
temporada és possible gràcies al treball que han dut a terme, plegats, els programadors
dels diversos espais escènics del Vendrell -el Teatre Àngel Guimerà (TÀG), l’Auditori
Pau Casals i l’Auditori del Tívoli-, i vol donar com a resultat una oferta cultural
conjunta i amb continguts atractius per a un públic el més heterogeni possible.
En aquesta nova edició, s’hi pot trobar tota l’oferta cultural programada en aquests
tres espais, i també referències dels concerts d’orgue que s’organitzen a través
de l’Associació Amics de l’Orgue del Vendrell, i de les mostres previstes a la Sala
d’exposicions Portal del Pardo, a la Biblioteca Pública Terra Baixa i al Centre Cívic
L’Estació.
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!

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

dissabte

06 02 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Preu:
17 €

BUHOS

Teràpia col·lectiva
Teràpia col·lectiva és el primer espectacle per a teatre de Buhos,
un dels grans grups d’èxit del panorama musical del país. Buhos
es reinventa i presenta una obra musical inèdita, que convida a
un procés de treball interior i d’evolució personal. Un mètode
curatiu de l’ànima a través de la sàtira, la reflexió, la crítica
sense embuts i, sobretot, l’humor. Un espectacle catàrtic en què
els flamants i esperats nous temes de Buhos i els seus grans èxits
prenen noves dimensions sota la direcció, el mestratge i l’art
únics de l’Albert Pla.
En aquest espectacle, ideal per a tothom que senti que vivim
temps grisos, Buhos comparteix vivències a tot color amb la
vocació de fer un tractament infal·lible per a la felicitat, mentre
s’assisteix en exclusiva a la preestrena del seu nou disc El dia de
la victòria.

LO NUESTRO

dissabte

20 02 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Durada aproximada:
1 hora i 30 minuts
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Nit de cap d’any. Una nit per estar amb família i celebrar en
harmonia l’arribada d’un any nou. Una nit per fer balanç de
l’any que acaba i demanar nous desitjos per al que comença.
Però... tots podem somiar en gran? O hi ha qui només pot tenir
somnis que càpiguen dins d’una nou?
Els Guerrero Fernández, una família d’un barri obrer, ja tenen
la taula parada, el raïm a punt i la tele posada per veure les
campanades. Tot està llest per donar la benvinguda a un nou
any, en el qual esperen que canviï la seva sort.

Autora: Eu Manzanares
Directora: Mercè Vila Godoy
Intèrprets: Eli Iranzo, Eu Manzanares, Pau Poch i Manel Sans
Producció: Sala Flyhard

NORTHERN CELLOS

Let’s Rock, Let’s Dance... Let’s Cello

Amb Let’s Rock, Let’s Dance... Let’s Cello!, Northern Cellos
presenta una proposta refrescant, per a tots els públics, en què
tothom podrà reconèixer melodies que ens han acompanyat
i ens han fet ballar durant els últims anys. Amb un format
innovador, ofereixen un espectacle únic, capaç d’emocionar el
públic amb una balada d’Ed Sheeran i fer-lo aixecar tot seguit
de la cadira amb un tema d’Avicii. També es podran escoltar
peces de Queen, Michael Jackson, AC/DC, Guns N’ Roses... i
molt més!
Intèrprets:
Anna Caner, Edgar Casellas, Maria de Palol, Pol Farell, violoncels
Joel Riu, bateria

dissabte

27 02 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

T

Northern Cellos és probablement l’únic quartet de violoncels
elèctrics del país, i un dels pocs d’Europa. Escortats per un
bateria, interpreten medleys (o popurris) de rock, pop, dance
i metal.

públics

CHICUELO - MARCO MEZQUIDA
No hay dos sin tres
dissabte

06 03 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Un cop més, Chicuelo i Mezquida, Mezquida i Chicuelo,
amb la inestimable percussió de Paco de Mode, proclamen
el seu amor a la música, expressen la seva mútua admiració,
dialoguen en llibertat i fugen d’etiquetes, prejudicis i
compromisos.
El nou disc inclou vuit diàlegs entre la guitarra flamenca i el
piano. El títol de l’àlbum és un homenatge a Paco de Mode, i
també una manera de subratllar la bona i profunda connexió
musical i personal entre tots dos músics, i una declaració
d’intencions: alhora que publiquen el seu segon àlbum,
anuncien que n’hi haurà un de tercer.
No hay dos sin tres és un disc intens, sofisticat, en què
conviuen buleries, un tanguillo contemporani, una peça a
ritme de zapateado, alguna composició amb aromes brasilers
i també una balada onírica.
Intèrprets:
Marco Mezquida, piano
Juan Gómez ‘Chicuelo’, guitarra flamenca
Paco de Mode, percussió

dissabte

13 03 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Durada aproximada:
1 hora i 20 minuts

GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA
Jaleiu!

Guillem Albà i els músics de La Marabunta ens conviden a una
festa d’humor, ritme i diversió.
Guillem Albà torna als escenaris amb Jaleiu!, un espectacle que
farà esclatar de riure a tothom. Acompanyat de sis músics en
directe, torna més provocador, més bufó i amb moltes ganes
de divertir-se. Números de pallasso, improvisació, jocs amb el
públic... i amb els músics actuant i tocant diferents estils musicals.
Deixeu-vos impregnar per la seva música i el seu humor, i
desconnecteu del món real.
Creació, direcció i interpretació: Guillem Albà
Músics: Edgar Gómez, Àlvar Monfort, Albert Comaleras, Martí Soler,
Luisma Villegas i Irene Garcés
Direcció musical: Pep Pascual
Composició musical: Guillem Albà & La Marabunta

Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

PEMI ROVIROSA
& ELS INVICTES
dissabte

20 03 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Pemi Rovirosa presenta el seu primer treball en solitari, que
veurà la llum el 19 de març de 2021, un treball personal, cuinat
a foc lent, carregat de personalitat i de rock, amb guitarres
enèrgiques que parlen del més profund del seu interior i de
les seves vivències, amb lletres de l’escriptor rubinenc Javier
Gil, amb el qual ha creat i comparteix aquest projecte a dues
mans.
A l’escenari, el Pemi s’envolta de la banda Els Invictes, uns
músics que transmeten energia i que embolcallaran el públic
amb el seu univers musical.
Aquest espectacle de rock i explosió emocional és, en
definitiva, un concert per seure, per ballar, per escoltar, per
gaudir, per deixar-se anar i per assaborir.
Intèrprets:
Pemi Rovirosa, veu i guitarres
Jordi Mena, guitarres
Adrià Farré, pianos, Hammond i veus
Nerea Bassart, teclats i veus
Joaquín Garcia, percussions
Jorge Linares, bateria
Juan Antonio Campos, baix
Kike Ordax, saxos

LANDRY EL RUMBERO
Atreveix-te

diumenge

21 03 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Durada aproximada:
1 hora i 10 minuts
Preu:
8€
Preu amb descompte:
6€

Aquest espectacle de gran qualitat per als més menuts ha
estat creat per un dels animadors més reconeguts del país.
Un repertori de cançons pròpies, a més de temes i danses
infantils de tota la vida, fa que petits i grans no parin de
sorprendre’s i de ballar al compàs del ventilador.

Gratuït per als menors
de 3 anys que no ocupin
butaca

Una mosca desendreçada, una colla d’invents de dubtosa
utilitat o uns estris de cuina que es converteixen en
instruments són alguns dels elements que formen
el paisatge sonor amb cançons alegres, reflexives i
surrealistes, que faran riure i plorar, ballar i escoltar, viure
i conviure.

Intèrprets:
Landry el Rumbero, veu i guitarra
David Torras, baix
Daniel Carbonell, clarinet
Laia Fortià, bateria

F

En Landry ens anima a atrevir-nos a qüestionar conceptes
com les famílies, el menjar o els rumors, però sobretot ens
convida a atrevir-nos a pensar.

amiliar

ELS GOSSOS

dissabte

27 03 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Durada aproximada:
1 hora i 20 minuts
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

El dia del seu quarantè aniversari, la Laura té una experiència
fugaç però demolidora: durant el seu trajecte habitual en metro,
un desconegut li somriu i li diu alguna cosa a cau d’orella. Un
cop a casa, durant la festa, aquella llavor germinarà i acabarà
bombardejant la “suposadament” assentada vida familiar,
malgrat els esforços de la Laura per mantenir la unió amb i
entre els seus éssers estimats.
L’Albert, l’Emili i l’Alícia, confortablement acomodats en les
seves pors, es veuran abocats a revisar certs plantejaments que
convertiran la seva plàcida llar en un camp de batalla, mentre
la Laura es descobreix capaç de la seva major heroïcitat:
atrevir-se a mirar des de la consciència.

Autor i director: Nelson Valente
Intèrprets: Mercè Arànega, Sandra Monclús, Joan Negrié i Albert Pérez
Producció: Sala Trono

Programació
FEBRER-MARÇ 2021
DATA

HORA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

PREU

06/02/21 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Buhos

MÚSICA

17

20/02/21 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Lo Nuestro

TEATRE

17 i 13

27/02/21 20 h

Auditori Pau Casals

Northern Cellos

MÚSICA

15 i 12

06/03/21 20 h

Auditori Pau Casals

Chicuelo-Marco Mezquida

MÚSICA

17 i 13

13/03/21 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Guillem Albà & La Marabunta

MÚSICA I TEATRE

17 i 13

20/03/21 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Pemi Rovirosa & Els Invictes

MÜSICA

17 i 13

21/03/21 12 h

Auditori Pau Casals

Landry El Rumbero

MÚSICA

8i6

27/03/21 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Els Gossos

TEATRE

17 i 13

ORGUE DEL VENDRELL
Divendres 19 de març, a les 20 h, per Televisió El Vendrell
i les xarxes de l’Orgue.

“L’ORGUE, LA JOIA DEL VENDRELL. DES DE L’INICI FINS A LA
VISURA.”

Entrega del primer documental de com van ser els inicis de l’orgue.

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

Exposicions

Febrer | Març 2021

Del 9 de març a l’1 d’abril
#FOTOCONFINADES
Relat del confinament de 31 fotògrafs
durant la passada primavera
Adreça: C/ Major, 20
Més informació: Tel. 977 66 56 84 / art@elvendrell.net / www.elvendrell.net

Centre cívic
L’Estació

Fins al 30 de maig
“EL VENDRELL, L’ÈPOCA DAURADA:
CASALS, FENOSA, GUIMERÀ I NIN”

Amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana
El Vendrell 2020
Adreça: Avinguda d’En Jaume Carner, 1,
Més informació: Tel. 977 66 32 89

Del 16 de febrer al 4 d’abril
“EXPOSICIÓ 50 ANYS IB BAIX PENEDÈS.
50 ANYS D’IL.LUSIÓ”

L’exposició combina un recull fotogràfic
que il·lustra 50 anys d’història, amb activitats plàstiques
treballades específicament per alumnes actuals del centre.
Adreça: Carrer Major, 18
Més informació: Tel. 977 66 21 18 / bibliotecaelvendrell.cat

VENDA D’ENTRADES
A partir del divendres 5 de febrer

ON PUC COMPRAR LES ENTRADES?

Presencialment:
- A l’Escola Municipal de Música Pau Casals, el 5 i del 8 al 12 de febrer i els divendres
(no festius) de 10 h a 13 h.
- 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.

Quins descomptes puc tenir?
- Amb el carnet de soci de les biblioteques del SLPC del Baix Penedès, Menors de 16
anys, Carnet Jove, jubilats, socis de La Lira Vendrellenca, socis dels Amics de l’Orgue,
socis de l’Associació Musical Pau Casals, membres de l’Associació de Músics del Baix
Penedès, Targeta Saint-Gobain i Carnet Únic.
- Si vens en grup, gaudiràs de descomptes i avantatges. Posa’t en contacte amb nosaltres!
- El Temporada està adherit al programa d’inclusió social Apropa Cultura, que ofereix
avantatges especials per a col·lectius en risc d’exclusió social.

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.

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 PAU CASALS
Avinguda Palfuriana, 52 (Sant Salvador)
Tel.: 977 68 34 68
C/e: info@auditoripaucasals.cat
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

LES NOSTRES SALES AMB TOTES LES GARANTIES
 s donarà compliment a la normativa vigent d’aforament i de disposició
E
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 la sala
S
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 programa
N
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 facilitar
E
l’entrada esglaonada a la sala.

HolaTemporada

www.temporada.cat

Amb el suport de:
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