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Dipòsit legal: L-1456-98

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny de la coberta, no pot ser reproduïda, 

emmagatzemada ni transmesa de cap manera ni per cap mitjà (elèctric, químic, mecànic, òptic, 

de gravació o bé de fotocòpia) sense autorització prèvia del Teatre Municipal de Balaguer.

A conseqûència de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV2, el Teatre 

Municipal de Balaguer informa que garantirà les condicions de seguretat 

i salut a totes les activitats programades, tot adoptant les mesures 

preventives necessàries per evitar qualsevol risc de contagi de la Covid-19. 

a les instal·lacions del Teatre de Balaguer.



Índex projectes escènics 

cicle de tardor 2020/2021

Venda d’entrades

Més informació i assistència a la venda d’entrades

Abonament cicle de tardor 2020

Teatre

Música

Música Infantil

Dansa

Multidisciplinar

Festes del Sant Crist de Balaguer

11|10|20 18 h Acrobàcies sonores

16|10|20 20.30 h After the party

25|10|20 18 h Al sud del paral·lel

7|11|20 20.30 h Per fi  sol!

8|11|20 18 h Xiula

10|11|20 18 h El pare de la núvia

20|11|20 20.30 h Dame du Cirque

29|11|20 18 h Tribut a Ovidi Montllor

4|12|20 20.30 h Estranyes relacions

13|12|20 18 h El Gallardo Español

Els espectadors abonats a la darrera temporada del Teatre 2019/2020, 

tindran un descompte del 10% en algunes de les propostes del Cicle de 

Tardor. Consulteu les condicions a l’Ofi cina de Turisme de Balaguer

T. 973 445 194

A conseqüència de la COVID-19, en aquest cicle 
de tardor NO HI HAURÀ abonaments
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Cicle “a escena”  (artistes i públic, 
dalt de l’escenari del Teatre)
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Web teatre teatre.balaguer.cat

Web 
4Tickets 

https://www.4tickets.es/balaguer/

public/janto/

Taquilla 
del teatre

1 h abans del començament de 

cada espectacle

Ofi cina de 
Turisme de 
Balaguer

Plaça dels Comtes d’Urgell, 5 

(Museu de la Noguera)

de dilluns a dissabtes de 10 a 14 h 

i de 17 a 19 h

diumenges i festius de 10 a 14 h

Tel. 973 44 51 94

A/e: turisme@balaguer.cat



Projecte i direcció

Berta Puigdemasa

Intèrprets

Berta Puigdemasa (arpista)

Diegolow! (malabarista)

Organització 

Associació Grup d’Art 4 

Balaguer

Patrocini 

Diputació de Lleida - IEI

Col.labora

Paeria de Balaguer

Acrobàcies Sonores és la fusió 

de dos mons màgics: el del 

Circ i el de l’Arpa. Esferes de 

vidre ballant dolces melodies 

i diàbolos rodant i saltant al 

compàs de rítmics acords. 

Un espectacle creat per la 

complicitat de 4 mans i 20 dits 

que es mouen hipnòticament 

transformant l’atmòsfera i fent 

viatjar l’espectador allà on la 

seva imaginació el vulgui portar.

MÚSICA

Diumenge 11 d’octubre | 18 h
Durada: 60’

Infants 
fi ns a 9 anys

GRATUÏT

Venda d’entrades: 

el dia 11 de 10 a 14 h a l’ofi cina de turisme 

i 1h abans al Teatre5€
DONAT

IU

Acrobàcies
SONORES



Direcció, coreografi a i intèrpret

Thomas Noone

Ajudant de direcció

Núria Martínez | Alba Barral 

Dramatúrgia

Montse Puga

Assessorament en clown 

Martí Torres

Música

Jim Pinchen

Disseny de llums

Jimmy Strom

Vestuari 

Marc Udina

Construcció del titella

André Melo

Producció

TND amb ICEC | SaT! teatre Barcelona

Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre

DANSA

Un home assegut en una cadira, 

refl exionant sobre converses i 

trobades del passat, fi ltrant, 

intentant diferenciar el fet 

rellevant d’allò insubstancial, 

recordant i revivint. 

La sorprenent aparició del 

seu alter ego li permetrà 

un diàleg tant intens com 

absurd. Veritats, somnis i 

mentides expressades 

amb dansa i un 

titella rebel.5€

Divendres 16 d’octubre | 20.30 h
Durada: 55’

Recomanat a partir de 14 anys



Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre

TEATRE MUSICAL

10€

Al sud del
Al sud del paral·lel és una comèdia musical basada 

en la trajectòria de Carlos Gramaje, un dels actors 

més representatius de la història del Teatre musical a 

Catalunya per la seva trajectòria amb Dagoll Dagom. 

Es tracta doncs d’un musical carregat de simbolismes 

i màgia, amb personatges i cançons d’uns musicals 

que avui dia formen part de la nostra memòria Teatral 

col•lectiva (Mar i cel, Flor de nit, Boscos endins, Poe, 

Aloma, Els Pirates...). 

Totes les cançons van acompanyades amb vídeos 

suggerents d’una gran bellesa visual.

Guió

Xavi Morató

Intèrprets                            

Carlos Gramaje

Laura Jara

Veus en off

Mònica Terribas 

Joan Lluís Bozzo

Carme Cuesta 

Anna Rosa Cisquella

Miquel Periel

Direcció tècnica   

Joan Barranca

Vestuari i àudios

Dagoll Dagom

Diumenge 25 d’octubre | 18 h
Durada: 80’

paral·lel



Dissabte 7 de novembre | 20.30 h
Durada: 90’

Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre25 22€ €

TEATRE

PLATE
A

AMFIT
EATRE

Ara que Tricicle es pren un descans indefi nit, Carles 

Sans, després de quaranta anys en silenci, aprofi ta 

a Per fi  sol! per a parlar d’ocurrents i divertides 

anècdotes professionals i personals viscudes durant 

aquest període.

Guió

Carles Sanz

Direcció   

Jose Corbacho

Intèrpret

Carles Sans

Il.luminació i so

Joan Delshorts

Coordinador tècnic   

Carlos Andrés

Producció

Lustig Media

Confessions tan sorprenents com que abans de convèncer als 

seus socis de formar una companyia es va interessar per les 

seves parelles (les parelles d’ells), o sobre com va aconseguir 

superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora li 

parlava de Tricicle.

Per fi  sol! és un espectacle basat en fets reals que farà riure a 

aquells que vulguin saber més d’una companyia, que, segons 

s’ha dit, forma part de la memòria emocional del nostre país. 

Per fi  sol! no és únicament un monòleg. És un espectacle 

que combina el que es diu i com es diu, a través del gest i la 

paraula de Carles Sans, el qual perfi la una galeria de divertits 

i entranyable personatges, de manera que aconsegueix una 

fantàstica empatia entre actor i espectadors.



Diumenge 8 de novembre | 18 h
Durada: 70’

Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre6 3€ €

MÚSICA INFANTIL

Els Xiula s’han proposat fer un viatge a dins 

el cos humà, vivint aventures i experimentant 

emocions, i com no! apareixent a les festes del 

Sant Crist de Balaguer. 

On si no? Al Teatre! 

“Donem-li una volta al cos” 

és el nom i el leitmotiv 

de l’espectacle en el 

que transversalment 

es viuen valors i 

emocions. Els 

Xiula proposen 

compartir, 

conviure, explorar, 

estar presents, tenir 

la capacitat de mirar 

dins i també estimar 

l’entorn, la societat, 

el planeta, sempre 

rient i gaudint! 

Creació i direcció

Xiula

Lletra i música    

Xiula

Músics i animadors

Rikki Arjuna (veu i guitarres)

Jan Garrido (veu i guitarres)

Adrià Heredia (baix i veus)

Marc Soto (percussió, bateria i veus)

De 5 a 
12 anys

Donem-li una 
volta al cos

Cantaran també hits com 

“Verdura i Peix”, “Polls” i 

“T’estimo bastant”.

Recomanat a partir de 5 anys



Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre

25

22

€

€

En Francesc Ramon Pujols-Pinyol, mestre galeter i 

artífex de la marca global de les Galetes Pujols-Pinyol, 

està d’enhorabona. La Meritxell, la seva única fi lla, està 

a punt de casar-se amb el Bernat, un noi com cal i que 

és la nineta dels ulls d’en Francesc Ramon. El gendre 

ideal.

TEATRE

de Joel Joan i Hèctor Claramunt

Direcció

Joel Joan

Intèrprets    

Joan Pera

Pep Sais

Maite Gil

Anna Carreño

Oriol Casals

Sergi Vallès

Escenografi a

Marc Salicrú

Vestuari     

Ariadna Julià

Dimarts 10 de novembre | 18 h
Durada: 150’

PLATE
A

AMFIT
EATRE



MALABARISME | DANSA | MÚSICA

La Dame du Cirque és una via d’escalada en gel que es troba 

a Gavarnie, França. Pau Escalé, un alpinista i amant del gel, va 

morir pujant aquesta ruta.

L’entusiasme del Pau i les reflexions dels escaladors que van 

intentar rescatar Iñaki Ochoa de Olza quan va tenir problemes 

per intentar arribar al cim de l’Annapurna van ser espurnes 

que ens van fer decidir fer un espectacle sobre l’alpinisme i la 

filosofia que involucra la vida de muntanya.

Claves un piolet al gel, agafes aire, respires, continues pujant.

Estàs sol en mig dels teus pensaments i només t’acompanyen 

les vivències dels que ja han passat per aquest punt. Mires 

l’horitzó i veus que no ets ningú davant de tanta immensitat, 

un món tan descomunal, gran i inhòspit.

Lligat al teu company d’aventures, el mires i el silenci 

confirma el que ja sabeu.

Espectacle de circ postromanticista amb música 

en viu, sobre alpinisme i companyonia

Dame
DU CIRC

Idea original i direcció artística

Dídac Gilabert
 

Composició i interpretació   

Dídac Gilabert 

Teresa Santos

Gustavo Hjerl

Música

Gustavo Hjerl

Motxilla

Pinzat

Vestuari

Miriam Ponsa

Producció

troposfera.xyz

Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre5€

Divendres 20 de novembre | 20.30 h
Durada: 50’



Això, sense saber-ho, va arrencar el dia que l’Ovidi 

va marxar de vacances i vam quedar muts. Érem 

vailets desconcertats en un món injust i capitalisme i 

patriarcat, desbocats, trinxaven el món. Precaris a la 

deriva, ja ocupàvem carrers contra tanta intempèrie. 

Avui, marges i tangents, continuem més perduts que 

l’Ovidi a la transició del 78. Però de sobte, tan lluny i 

tan a prop, ens plou aquest 2020 zapatista —el foc i 

la paraula—, per xiuxiuejar que, des del 1995 i allà on 

anem, portem posat l’Ovidi. Xops de memòria, per dins 

i per fora. I encara dempeus perquè encara volem. I tu 

sempre allà: en els moments bons i, sobretot, contra 

tants moments dolents. Ja veus: amb tu, tot continua 

sent possible. La vida, per exemple...

Músics

David Caño (veu)

David Fernández (veu i guitarra)

Borja Penalba (veu i guitarra)

Mireia Vives (veu)

Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre10€

MÚSICA

Concert tribut a Ovidi Montllor

Mai se’n va, 
sempre és qui torna 

Ovidi25
Diumenge 29 de novembre | 18 h
Durada: 75’



Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre

Divendres 4 de desembre | 20.30 h
Durada: 75’

5€

TEATRE INTERACTIU

ESTRANYES
relacions

Edat recomanada 

a partir de 13 anys

Cinc escenes seguides d’un debat 

teatral. A partir de cada escena 

es farà interactuar al públic sobre 

com algú pot convertir-se en una 

persona maltratadora o en víctima 

de maltractament.

Espectacle de caràcter educatiu 

i interactiu que ens parla on es 

gesta la violència masclista i la seva 

possible detecció en una relació.

Direcció

Carme Vilar

Joan Monells

Guió i intèrprets

Carme Vilar

Beti Español

Joan Monells

Vestuari 

Frec a Frec



TEATRE

Venda d’entrades: 

a partir del 13 d’octubre

15

12

€

€

PLATE
A

AMFIT
EATRE

En Peyu s’ha decantat pel camí fàcil aquest cop. Per no 

buscar-se més maldecaps, posa en escena un clàssic de 

la literatura castellana: ‘El gallardo español’ de Miguel 

de Cervantes. Espectacle íntegrament en castellà on 

l’escenari de l’etern confl icte entre moros i cristians 

serveix d’excusa per explicar una història d’amor 

prohibit.

Peyu es carrega tot el pes de l’obra a l’esquena i és 

el mateix actor qui interpreta a tots els personatges: 

Alimuzel, Don Fernando, la princesa Arla... Salvant les 

distàncies, en Peyu fa a El gallardo español el que feia 

Lluís Homar a Terra Baixa. Diem “salvant les distàncies” 

perquè Terra Baixa no s’assembla gens a El gallardo 

español.

Qui no entengui l’espectacle o estigui encuriosit per aclarir com 

s’ha gestat podrà quedar-se al posterior col•loqui, on en Peyu, 

molt amablement, respondrà les preguntes del públic.

EL GALLARDO
ESPANOL

Intèrpret

Peyu

Guió

Peyu

Joan Roura

Disseny de llums 

Dani Tort

Espai sonor

Oriol Baulenas

Producció

El Corral de l’Humor

Diumenge 13 de desembre | 18 h
Durada: 90’



DESCOMPTES
El teatre més educatiu i social

Més informació:

Ofi cina de Turisme de Balaguer, T. 973 445 194 | teatre.balaguer.cat

#Laculturaéssegura

PROTOCOL D’ENTRADA. 

El personal del Teatre prendrà la temperatura a tota persona que accedeixi a l’equipament. Si la 

temperatura és superior a 37,3ºC, s’haurà de quedar a casa i posar-se en contacte amb el Servei de 

Vigilància de la Salut. 

L’entrada i la sortida del públic es farà de manera esglaonada, per tal d’evitar les aglomeracions, especialment 

als vestíbuls, a les escales i als passadissos, i així mantenir, també, la distància de seguretat de 1,5 metres. 

Desinfecció: serà necessari que tots els espectadors que accedeixin al Teatre es desinfectin les mans 

amb la solució hidroalcohòlica, que estarà a disposició a l’entrada.

Per accedir al Teatre caldrà: ús obligatori de la mascareta, gel hidroalcohòlic als accessos, mantenir 

en tot moment la distància de seguretat (1,5 m), l’entrada i la sortida de la sala s’haurà de fer de 

manera ordenada seguint en tot moment les indicacions del personal de sala i d’acomodació, ocupar 

exclusivament la butaca asignada, capacitat encara més limitada al pati de butaques amb un màxim del 

60% de la cabuda total, instal.lació de dispensadors de solució hidroalcohòlica a les zones del públic.

Capacitat limitada al 
60% de la cabuda total

Control de
temperatura

Protocol d’entrada 
i sortida del públic

Mascareta 
obligatòria

Registre 
d’assistents

Dues butaques lliures 
entre els espectadors

112 061EMERGÈNCIES 
GENERALS

POSSIBLES
CONTAGIS

Els estudiants de les escoles de música de Balaguer 
tenen un descompte sobre el preu de l’entrada en tots 

els espectacles de Música.

Els estudiants de les escoles de teatre de Balaguer 
tenen un descompte sobre el preu de l’entrada en tots 

els espectacles de Teatre.

Els estudiants de les escoles de dansa de Balaguer 
tenen un descompte sobre el preu de l’entrada en tots 

els espectacles de Dansa.

El grup de lectura “de Teatre” de la biblioteca 
Margarida de Montferrat, gaudiran de descompte en 

aquelles obres de teatre d’autor.

El Teatre de Balaguer està adherit al programa Escena 

25, que facilita l’assistència al teatre als menors de 25 

anys.

El Teatre de Balaguer està adherit al programa d’inclusió 

social Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials 

per a col•lectius en risc d’exclusió social.

.
Platea Jove. Oferim preus especials en alguns espectacles 

adients per a estudiants de secundària, batxillerat i cicles 

formatius de la ciutat de Balaguer.

Les persones majors de 65 anys tenen un descompte 

sobre el preu de l’entrada.
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