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Benvinguts a la segona edició de la guia temporada del 2021, que recull els
espectacles culturals que tindran lloc al Vendrell durant el mesos d’abril i maig.
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, Museu Deu, La Fusteria 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

QUIM MASFERRER
Bona gent
dissabte

10 04 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
17 h (1a sessió)
20 h (2a sessió)
Preu:
20 €
Preu amb descompte:
15 €

Durant anys, dècades i segles hem aplaudit actors, actrius,
dramatúrgies, escenografies, directors..., però ens hem oblidat
d’una peça clau del teatre: el públic.
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un homenatge
al públic, en un espectacle únic i impossible de repetir, perquè
n’és el protagonista. Un protagonista, o més ben dit: molts
protagonistes, que escriuran l’argument d’aquesta experiència.
Un espectacle ple de veritat. Un espectacle honest. Un espectacle
on Quim Masferrer vol ser el teu espectador.

Autor i intèrpret: Quim Masferrer
Adjunt guió: Ferran Aixalà
Producció: Teatre de Guerrilla

CAMERATA XXI

Un concert de pel·lícula
dissabte

17 04 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

L’Orquestra Camerata XXI Ciutat de Reus presenta la música
d’aventures que farà aixecar l’espectador de la cadira, la
música romàntica que farà caure una llàgrima amagada, la
música màgica dels contes d’animació que deixarà bocabadats
grans i petits, la música que...
I ho fa amb les bandes sonores que sempre hem volgut tornar
a escoltar, amb la música de les pel·lícules d’animació més
dolces i trepidants i, evidentment, amb la música que sempre
ens fa somiar.
Pirates del Carib, La bella i la bèstia, Nit al museu, Frozen,
La, la, land, West side Story, La llista de Schindler i moltes
melodies més transportaran el públic als racons més màgics,
als mons més insòlits i als llocs més bonics que mai no hauria
pogut imaginar.

Intèrprets:
Miquel Massana, director
Orquestra Camerata XXI - Ciutat de Reus

JO VAIG AMB MI
Val la pena canviar la nostra manera de ser per tal d’agradar
als altres? En aquest món de likes, què estem disposats a fer
per tal d’agradar?

Afortunadament, la Sol té una família que l’estima molt, que
l’ha criat en harmonia, estimulant la comunicació, el respecte
i, per descomptat, el sentit de l’humor. Ella soleta arribarà a
conclusions precises i decisives per a la seva felicitat...
I per explicar aquesta història cantarem, ballarem, jugarem,
riurem i, sobretot, ens estimarem!!!
Autora: Raquel Díaz Reguera
Adaptació i direcció: Paco Mir
Música: Jofre Bardají
Intèrprets: Anna Arena, Meritxell Termes i Albert Ruíz
Producció: Vania Produccions

diumenge

18 04 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
12 h
Durada aproximada:
60 minuts
Edat recomanada:
a partir de 5 anys
Preu:
8€
Preu amb descompte:
6€

F

La Sol és una nena molt especial: duu unes ales i porta ocells
al cap. A la Sol li agrada moltíssim un noi que es diu Martí,
però en Martí no li fa cas, no la mira, mai no la mira; de fet,
sembla que ni la vegi. Els amics de la Sol li aconsellen que
provi de canviar coses de la seva aparença física i de la seva
personalitat perquè pugui despertar l’interès d’en Martí, i ella,
que està disposada a tot, es desfà les cues dels cabells, es treu
les ulleres, les pigues de la cara, les ales i, fins i tot, els ocells
del cap.

amiliar

GUARDAFUEGOS
Lo que tenga que ser

divendres

23 04 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Preu:
8€
Preu amb descompte:
6€

Guardafuegos és un grup de rock del Vendrell que ha buscat
una aproximació honesta i respectuosa a la música d’arrels
americanes, com una forma de vestir de forma natural les
composicions de Rosendo Hernández.
En la seva música conflueixen efluvis de bandes i artistes
clàssics, com ara Credence Clearwater Revival, Neil Young o
Tom Petty, amb d’altres de més contemporanis, com són The
Jayhawks o Band of Horses, sense oblidar el llegat que han
deixat en l’àmbit estatal formacions com Los Deltonos, 091 o
Quique González.
Guardafuegos presenta el seu nou disc Lo que tenga que ser,
en el qual compta amb diversos músics convidats per fer
gaudir el públic d’una tarda-nit especial.

Intèrprets:
Rosendo Hernández, veu i guitarra
Ferran Robusté, teclats
Oriol Moya, bateria
Miguel Martínez, guitarra
Marc Guitart, baix

ANDREA MOTIS & RANDY GREER
A Swingin’ Story
dissabte

24 04 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
20 €
Preu amb descompte:
15 €

Andrea Motis, cantant, trompetista, saxofonista i compositora, és una
de les figures de jazz més aclamades del país, i figura en els cartells dels
grans festivals internacionals. En aquesta ocasió presenta el seu nou
espectacle A Swingin’ Story, que coprotagonitzarà al capdavant del seu
quintet amb el cantant Randy Greer.
Andrea i Randy s’uneixen per presentar una proposta acurada on
predominen els estàndards, els grans èxits del món del jazz i també temes
propis. Per primera vegada en la seva trajectòria, presenta un format
de duo masculí-femení, un programa de contrastos vocals dinàmics i
sensibles.
Amb Ella Fitzgerald i Louis Armstrong com a referència, i amb l’admiració
cap a vocalistes com Mel Torné, Nat King Cole, Johnny Hartman, Frank
Sinatra, Joe Williams, etc., Andrea Motis sempre havia volgut portar a
l’escenari una col·laboració en format duo vocal amb un artista de gran
veu, i considera que Randy Greer és la millor opció, tant pel seu swing
com per l’ús personal del llenguatge musical, autèntic i ple d’emoció.
Intèrprets:
Andrea Motis, veu i trompeta
Randy Greer, veu
Ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra
Joan Chamorro, contrabaix
Esteve Pi, bateria
+ convidats especials

SMILEY,
DESPRÉS DE L’AMOR
dissabte

08 05 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Smiley, després de l’amor és una brillant comèdia romàntica
tremendament contemporània que explica la història d’amor
entre l’Àlex i el Bruno, una parella que fa vuit anys que es
va enamorar inesperadament i que ara s’enfronta a problemes
una mica més madurs, però igual de divertits i entretinguts.
Han passat vuit anys des del darrer cop que vam veure l’Àlex i
el Bruno, els protagonistes de Smiley, una història d’amor. Els
vam deixar just després d’enviar-se un smiley -dos punts, un
guionet i un parèntesi tancat que ho van canviar tot- i fent-se
un petó de pel·lícula. Va ser un moment màgic.
Però les coses no van anar com esperaven. Les seves diferències,
petites i simpàtiques al principi, es van anar fent més i més
grans a mesura que passaven els mesos. La realitat del dia a
dia es va acabar imposant a l’enamorament edulcorat de les
pel·lícules i, avui, vuit anys després, tot és ben diferent. L’Àlex
està a punt de fer quaranta anys i el Bruno s’ha d’enfrontar
a una de les decisions més importants de la seva vida. És en
aquest punt crucial de les vides de tots dos que ens retrobem
amb ells, en la segona part de l’exitosa comèdia Smiley, de
Guillem Clua.
Autor i director: Guillem Clua
Intèrprets: Ramon Pujol i Albert Triola
Producció: Companyia Smiley amb La Brutal

KOKO-JEAN & THE TONICS
Hairwhip

dissabte

15 05 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Koko-Jean & The Tonics s’han tornat a reunir per fer néixer la seva
primera criatura musical en forma d’un EP, batejat amb el nom de
Hairwhip. Aquest treball té com a únic objectiu mostrar alguns dels
èxits creats pel grup que fins ara han fet saltar i cridar els fans als
seus concerts.
El primer que es nota en la seva nova aventura és un enfocament
més espontani de les cançons, tot i mantenint la cruesa de la música
negra que tant agrada. És soul? Rhythm and blues? Rock’n’roll?
Ho és tot! Koko-Jean & The Tonics s’han desempallegat de les
etiquetes musicals amb les quals s’intenten encasellar els grups,
per fer cantar i fer moure el cul al públic.
El so és fresc, excitant i definit per una química musical indubtable
amb els seus nous companys, uns músics capaços de brillar per
ells mateixos. Però els secrets amagats als ritmes d’aquest EP us
esperen a vosaltres, els oients, perquè els descobriu.
Res d’espòilers, doncs. Ha arribat el moment de deixar de llegir, de
posar el seu nou EP, d’apujar el volum i de demostrar de què sou
capaços ballant al ritme de Hairwhip.
Intèrprets:
Koko-Jean Davis, veu
Anton Jarl, bateria
Victor Puertas, hammond
Dani “Patillas” Baraldés, guitarra

ELS BRUGAROL

dissabte

22 05 21
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

A cals Brugarol -família de l’alta burgesia catalana- la filla,
l’Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el
primer cognom pel de la mare: “No abatrem el patriarcat
fins que no ens diguem com la mare que ens ha parit.” Per
a l’Antoni Brugarol, és inconcebible que la seva filla ja no
es digui Brugarol, un dels cognoms amb més solera de la
comarca. Per això recorrerà a tota mena d’argúcies i xantatges
perquè l’Anna es faci enrere.
Ramon Madaula escriu i protagonitza una comèdia familiar
amb grans dosis d’humor àcid i intel·ligent, que enfronta cara
a cara les contradiccions dels seus protagonistes.
Dues generacions i dues maneres d’entendre el món en una
societat on tots voldríem creure’ns un model de coherència
absoluta.

Autor: Ramon Madaula
Direcció: Mònica Bofill
Intèrprets: Ramon Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé
Producció: Bitó

Programació
ABRIL | MAIG 2021
DATA

HORA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

PREU

10/4/21 17 h i 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Quim Masferrer

TEATRE

20 i 15

17/4/21 20 h

Auditori Pau Casals

Camerata XXI

MÚSICA

17 i 13

18/4/21 12 h

Teatre Àngel Guimerà

Jo vaig amb mi

TEATRE Familiar

8i6

23/4/21 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Guardafuegos

MÚSICA

8i6

24/4/21 20 h

Auditori Pau Casals

Andrea Motis & Randy Greer

MÚSICA

20 i 15

8/5/21

Teatre Àngel Guimerà

Smiley, després de l’amor

TEATRE

17 i 13

15/5/21 20 h

Auditori Pau Casals

Koko Jean & The Tonics

MÚSICA

17 i 13

22/5/21 20 h

Teatre Àngel Guimerà

Els Brugarol

TEATRE

17 i 13

20 h

L’ORGUE
DEL VENDRELL
Divendres, 30 d’abril a les 20.15 h a l’església del Vendrell.

“ELLES I LA MÚSICA SACRA” a càrrec del Cor Joves Veus del
Vendrell i Berenguer Montserrat a l’orgue.
Taquilla inversa.
Per reservar entrada s’ha d’enviar un correu electrònic a orgue.vendrell@
gmail.com indicant el nom, cognoms i telèfon de contacte de totes les
persones assistents, fins 30 minuts abans del concert.

Divendres, 21 de maig 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

Abril | Maig 2021

Fins al 22 de maig
“ESSENCIALS (…)”

Una acció efímera de transformació artística que
manifesta la capacitat de la cultura i de l’art per
crear nous imaginaris.
Adreça: C/ Major, 20
Més informació: Tel. 977 66 56 84 / art@elvendrell.net / www.elvendrell.net

Fins al 23 de maig
“EL MUSEU DEU EN FEMENÍ”

Exposició amb perspectiva de gènere, dedicada
a mostrar el rol de la dona a través de les obres
d’art.

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

Del 21 de maig al 5 de juny
“PARADISOS PERDUTS”

Dels alumnes de l’Aula de ceràmica de l’Escola
Municipal d’Art Apel·les Fenosa. Els infants han
treballat el mar i els adults el jardí.

De l’11 al 26 de juny
“UN BESTIARI FANTÀSTIC”

Dels alumnes de l’Aula d’escultura de l’Escola
Municipal d’Art Apel·les Fenosa.
En homenatge a Joan Perucho.
Adreça: Carrer Major, 18
Més informació: Tel. 977 66 56 84 / lafusteria@elvendrell.net

Centre cívic
L’Estació

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

Adreça: Avinguda d’En Jaume Carner, 1, Més informació: Tel. 977 66 32 89

VENDA D’ENTRADES
A partir del dimecres 24 de març

ON PUC COMPRAR LES ENTRADES?

Presencialment:
- A l’Escola Municipal de Música Pau Casals el 24, 25 i 26 de març 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
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