
CULTURA
BALAGUER
TARDOR 2021
Del 22 de setembre al 21 de desembre



2 3

Institut Municipal Progrés i Cultura 
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CATÀLEG núm. 48

Coordinació: Pep Angerri

Maquetació: cenics.net

Correcció: CPNL SCC Noguera

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 de l’Institut Municipal Progrés 
i Cultura.
La informació que conté aquesta publicació pot patir modificacions. 
Consulta la programació actualitzada al web agenda.balaguer.cat.

Tens a les teves mans la programació cultural de la ciutat de Balaguer de la 
temporada de tardor 2021. Una programació amb música, teatre, dansa, circ, 
conferències, pel·lícules, cicles, presentacions, exposicions, festes populars i 
un llarg etcètera d’activitats que podràs consultar de forma més actualitzada 
al web agenda.balaguer.cat. 

Des de la Paeria de Balaguer apostem per la cultura vingui d’on vingui, per 
això, aquesta publicació incorpora les propostes de tots els equipaments 
culturals de la ciutat així com la d’aquells programadors privats i associacions 
que fan créixer l’oferta balaguerina amb espectacles regulars o amb 
propostes puntuals. 

Torna a omplir els teatres i les sales de cinema, recupera l’hàbit de visitar 
museus i sales d’exposicions i freqüenta de nou biblioteques i llibreries. 
Aprèn del nostre passat gaudint del patrimoni que t’envolta i viu l’espai 
públic a través de tot el que aquest t’ofereix com ja ho feies abans de la 
pandèmia, perquè en tot esdeveniment cultural, el paper de protagonista 
sempre el tens tu.

PRESENTACIÓ
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Índex catàleg cultura Balaguer (Per ordre cronològic)

DIA ACTIVITAT LLOC PÀG

10|09 al
26|02

Exposició Existencia Umbral, 
Demetrio Navaridas

Fundació Margarida 

de Montferrato
38

24|09
Cicle Gaudí de cinema
La dona il·legal

Sala d’actes 
de la Paeria

49

25|09
Tots els dissabtes City Tours 
- Balaguer monumental

Sortida des de la 
Casa de la Paeria

35

25|09 Correllengua Plaça del Pou 31

26|09 Hao Band
Teatre 
Municipal

9

01|10 al 
23|10

Inauguració Forma
Espais d’Art Contemporani

Museu de la 
Noguera

36

02|10 A.K.A. (Also Known As) La Mercantil 11

02|10 El Petit de Cal Eril
Castell 
Formós

10

02|10
Instal·lació 
Range - In between

Santa Maria de 
les Franqueses

38

03|10
Primer diumenge de cada mes 
Santa Maria de les Franqueses

Santa Maria de 
les Franqueses

35

03|10 Fira d’entitats
Plaça del 
Mercadal

31

03|10 A.K.A. (Also Known As) La Mercantil 11

08|10
Presentació del llibre L’ocult 
rostre de la felicitat

Sala d’actes 
de la Paeria

39

08|10 al 
15|10

Exposició 
Dones d’empresa

Sala d’exposicions
de la Paeria

39

08|10
La ciutat del futur 
i el món que ve

Plaça Comtes 
d’Urgell

40

DIA ACTIVITAT LLOC PÀG

09|10
Meritxell Gené
Sa tanca d’allà dins

La Mercantil 11

10|10
Jornades Europees 
del Patrimoni

Castell Formós 40

10|10 53 Diumenges
Teatre 
Municipal

13

15|10
Teresa Pàmies. Cròniques 
a ritme de bolero

Teatre 
Municipal

14

22|10 al 
01/11 

Exposició 
Des del cor

Sala d’exposicions
de la Paeria

41

23|10
Presentació de l’escultura Entre 
Parèntesis de Josep Mateu

Pavelló 
d’Inpacsa

42

23|10 i
24|10 

Umbral La Mercantil 15

24|10 
10è Concurs de Cant Germans 
Pla Ciutat de Balaguer

Teatre 
Municipal

16

29|10 
Cicle Gaudí de cinema
Les dues nits d’ahir

Sala d’actes 
de la Paeria

50

01|11 al 
12|11

Exposició Joan Barceló i 
Cullerés (1955-1980)

Biblioteca Margarida 

de Montferrat
42

05|11 al 
27|02

Inauguració exposició
Què tenim sota els peus?

Museu de la 
Noguera

44

05|11 Festes del Sant Crist Balaguer 32

05|11 al 
28|11

Exposició Balaguer amb 
B de Bàsquet

Sala d’actes 
de la Paeria

43

05|11 i
06|11

Laberint Striptease La Mercantil 17

07|11 El Gran Comediant
Teatre 
Municipal

19

08|11
Versions per Xics 
El retrobament

Teatre 
Municipal

20v Espectacle de programador privat Espectacle amb entrada
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Índex catàleg cultura Balaguer (Per ordre cronològic)

DIA ACTIVITAT LLOC PÀG

09|11 Polzet La Mercantil 21

12|11
Recital sobre Joan Barceló 
Sastres Insomnes

Biblioteca Margarida 

de Montferrat
21

19|11 Pruna
Teatre 
Municipal

22

25|11
Presentació del llibre
Nascudes per al plaer

Sala d’actes 
de la Paeria

44

26|11
Cicle Gaudí de cinema
Donde caben dos

Sala d’actes 
de la Paeria

51

27|11
1r campionat de Catalunya 
de Breakdance 

Teatre 
Municipal

23

27|11 i
28|11

El Rey Gurugú La Mercantil 24

10|12
Cicle Gaudí de cinema
Chavalas

Sala d’actes 
de la Paeria

52

10|12 i
11|11

Futurpassat La Mercantil 25

11|12
Balla’m un llibre: Fantasicontes 
per Tigretelèfon  

Centre Cívic
c/ Miracle

26

12|12 Els ocells
Teatre 
Municipal

29

18|12 La marató de Nova York La Mercantil 27

Venda d’entrades del Teatre Municipal

Es recomana comprar les entrades anticipadament. Si s’opta per comprar-
les el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre, el pagament serà, 
preferentment, en targeta de crèdit

Taquilla 
del teatre

1 h abans del començament de 
cada espectacle

Koobin balaguer.koobin.cat

Més informació i assistència a la venda d’entrades

Oficina 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

Abonament

Els espectadors abonats a la darrera temporada del Teatre 2019/2020, 
tindran preferència en escollir seients quan es reprengui la venda 
d’abonaments.

A conseqüència de la COVID-19, en aquest cicle 
NO HI HAURÀ abonament de tardor.

Arts 
escèniques Música Dansa Cinema Exposicions

Visites 
guiades

Cultura
popular Presentació Altres

activitats

v Espectacle de programador privat Espectacle amb entrada

7
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HAO BAND
ARTS
ESCÈNIQUES / 
MÚSICA / DANSA Hao Band és un grup de versions nascut a Balaguer fa dos anys i escaig, tot i 

que arran de la pandèmia s’ha mantingut lluny dels escenaris durant el darrer 
any. Ara tornen amb una formació i un directe renovats, a punt per tornar a 
omplir els escenaris de festa i alegria.
“Venim a reconnectar amb vosaltres i amb tot el sector cultural, a fer una 
gran festa de la cultura”. Així defineixen l’espectacle que oferiran diumenge 
26 al Teatre Municipal, un concert de Hao Band que anirà acompanyat de 
diferents col·laboracions del món de la cultura, “Un acte per reconnectar amb 
les emocions que la pandèmia ens ha robat, us necessitem.” REConnectem!

Entrada gratuïta

Aquesta tardor gaudeix de l’àmplia 
oferta de teatre, dansa, música, circ 
i titelles als diferents espais escènics 
de Balaguer. 

MÚSICA

Diumenge 26 de setembre | 18 h 
Lloc: Teatre Municipal
Durada: 105’
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Consulteu descomptes a la web: 
www.salamercantil.cat

Consulteu descomptes a la web: 
www.salamercantil.cat

TEATRE

SA TANCA D’ALLÀ DINS
Dissabte 9 d’octubre | 21 h
Lloc: La Mercantil
Durada: 80’

MÚSICA

A.K.A. (ALSO KNOWN AS)
Dissabte 2 d’octubre | 19 i 21 h
Diumenge 3 d’octubre | 18 h
Lloc: La Mercantil 
Durada: 75’N.S.C.A.L.H

La música d’El Petit de Cal Eril travessa el cosmos per generar al seu voltant 
una força gravitacional imparable. La tardor de 2021 presenta el seu esperat 
nou disc, ocult rere les sigles “N.S.C.A.L.A.H.” consolidat el grup com un dels 
noms clau de l’escena musical catalana i estatal. 
El concert al Castell Formós de Balaguer, amb instal·lació lumínica de l’artista 
David Giribet, significa l’estrena del nou disc i el nou espectacle a les Terres 
de Ponent.

Dissabte 2 d’octubre | 20 h
Lloc: Castell Formós
Durada: 75’ 

EL PETIT DE 
CAL ERIL

GENER
AL

20€

GENER
AL

20€10€ Venda d’entrades: a partir del dilluns 13 de setembre 
Consulteu la pàgina 7

MÚSICA
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TEATRE Diumenge 10 d’octubre | 18 h 
Lloc: Teatre Municipal
Durada: 90’

 
Tres germans han quedat per sopar i parlar del seu pare. L’home ja és gran i 
hi ha qui opina que no pot continuar vivint sol. Sovint es perd, s’oblida de les 
coses i darrerament ha agafat el mal costum d’ensenyar el penis a la veïna. 
El que havia de ser un agradable vespre entre germans es converteix en una 
inacabable discussió al llarg de tres setmanes, fins que…

Autor i director 

Cesc Gay

Ajudant de direcció

Marta Pérez

Escenografia

Alejandro Andújar

Vestuari

Anna Güell

Intèrprets 

Pere Arquillué

Cristina Plazas

Àgata Roca 

Lluís Villanueva

PLATE
A

25€
ANFIT

EATRE

22€ Venda d’entrades: a partir del 21 de setembre 
Consulteu la pàgina 7

53 
DIUMENGES
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TERESA PÀMIES
Divendres 15 d’octubre | 20:30 h 
Lloc: Teatre Municipal 
Durada: 50’

Dissabte 23 d’octubre | 19 i 21 h
Diumenge 24 d’octubre | 18 h
Lloc: La Mercantil 
Durada: 60’

A partir d’unes notes biogràfiques de Teresa Pàmies, l’actriu Tilda Espluga 
i la pianista Elisabeth Raspall trenen un viatge amb lectures de fragments 
variats dels seus escrits, acompanyats d’una tria al piano del seus boleros 
preferits, amb d’altres peces.
Anna Güell dirigeix aquest recital de música i paraules, que encomana l’esperit 
i la visió àmplia de la vida i el pensament d’aquesta enyorada dona pionera, 
valenta i imprescindible per entendre la nostra història contemporània.
L’any 1971 l’escriptora balaguerina Teresa Pàmies torna a Catalunya d’un llarg 
exili de més de tres dècades, gràcies a un visat que li és concedit per a 
recollir el Premi Josep Plà pel seu primer llibre Testament a Praga (1970).
Aquest és un sentit homenatge que ho commemora tot reivindicant i 
recordant l’obra i anecdotari d’aquesta gran dona de les lletres catalanes.

Cinc històries en cinc espais urbans, entre privats i públics, entre nocturns i 
diürns: un portal, un estudi fotogràfic, un pas de vianants, un apartament i 
una oficina d’un escorxador. Allò que crea unitat en aquests cinc marcs és la 
condició de llindar, sobretot referit a allò que es produeix en la comunicació. 
Però el llindar més constant és el que hi ha entre el treball i els sentiments, 
en especial els amorosos, per absència d’un d’ells o dels dos. Cadascuna de 
les cinc històries presenta una parella que no poden —en alguns casos no 
volen— lligar una relació amorosa perquè refusen la idea de creuar el petit 
espai que els separa.

TEATRE TEATRE

CRÒNIQUES A RITME 
DE BOLERO UMBRAL

Companyia

La Hongaresa

Autor i direcció

Paco Zarzoso

Intèrprets

Lola López

Paco Zarzoso

GENER
AL

20€
Consulteu descomptes a la web: 

www.salamercantil.cat

5€ Venda d’entrades: a partir del 21 de setembre 
Consulteu la pàgina 7
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GERMANS PLA 
CIUTAT DE 
BALAGUER

10È CONCURS DE CANT 
LABERINT 
STRIPTEASE

Diumenge 24 d’octubre | 18 h
Lloc: Teatre Municipal
Ho organitza: Associació Grup d’Art4
Donatiu: 5 €

Divendres 5 de novembre | 21 h
Dissabte 6 de novembre | 21 h 
Lloc: La Mercantil 
Durada: 80’

El concert dels guanyadors del 10è Concurs de Cant Líric tindrà lloc el 24 
d’octubre a les 6 de la tarda.
El Concurs es desenvoluparà en dues fases. La fase semifinal que es celebrarà 
de forma telemàtica i la fase final que es celebrarà de forma presencial.

Termini d’inscripció: 4 d’octubre
Informació i bases: www.grupdart4.com

Cabaret inspirat en l’obra Strip-tease i teatre irregular i els poemes visuals de 
Joan Brossa Dansa, teatre, acrobàcia, música, cant, play-back, transformisme, 
striptease… art parateatral?. Senyores i senyors, passin, seguin i gaudeixin (o 
no) del nostre cabaret. Juguin amb nosaltres a canviar l’òptica de visió, a 
despullar la realitat, a transvestir-la per veure-hi clar. Però sigui com sigui, 
permetin demanar-los-hi un favor, no se’n vagin igual que han entrat, perquè 
com sempre deia Brossa que també sempre deia Fregoli: “l’art és vida, i la 
vida, transformació”.

CABARET TEATREMÚSICA

GENER
AL

20€
Consulteu descomptes a la web: 

www.salamercantil.cat
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TEATRE Diumenge 7 de novembre | 18 h 
Lloc: Teatre Municipal
Durada: 90’

EL GRAN 
COMEDIANT
En Llorenç i l’Ernest són dos grans amics de tota la vida. Els dos van decidir 
fa molt temps que volien ser actors, però han tingut carreres desiguals. 
Mentre que en Llorenç fa temps que totes li ponen i ha vist com la seva fama 
creixia (a l’igual que el seu ego) fins a convertir-se en tot un divo del teatre 
català, l’Ernest no se n’ha acabat mai d’ensortir.

Quan finalment, als 50 anys, l’Ernest decideix tirar la tovallola, en Llorenç li 
etziba un discurs motivador digne dels millors coach d’autoajuda del món, 
tot i que ell secretament el compadeix i creu que l’Ernest realment faria bé 
d’abandonar.

El que el Llorenç no podía preveure és que, contra tot pronòstic, el seu 
discurs motivador sembla que realment ha calat i l’Ernest fa un gir radical 
a la seva vida. De sobte les coses comencen a anar-li molt bé, en tots els 
sentits… molt més bé del que en Llorenç pot suportar. La seva compassió 
pel seu amic de l’ànima es transforma en una gelosia incontrolable i a partir 
d’aquell moment el Llorenç farà tot el que pugui per sabotejar l’èxit del seu 
gran amic.

Tot s’hi val en aquesta competició desquiciada que arribarà a ser literalment 
una qüestió de vida o mort.

Autor i director 

Joel Joan

Hèctor Claramunt

Intèrprets 

Joel Joan

Xavi Mira

Sandra Monclús

Eduard Muntada

Àfrica Alonso
PLATE

A

25€
ANFIT

EATRE

22€ Venda d’entrades: a partir del 21 de setembre 
Consulteu la pàgina 7
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VERSIONS 
PER XICS 

POLZET

Dilluns 8 de novembre | 18 h
Lloc: Teatre Municipal
Durada: 75’

Dimarts 9 de novembre | 12 h 
Lloc: La Mercantil 
Durada: 55’

VERSIONS PER A XICS

Espectacle musical dirigit al públic familiar. Per mitjà d’una posada en escena 
teatral, es fa un repàs de les principals cançons que escolten actualment els 
nens, nenes i el públic familiar en general.

EL RETROBAMENT

La sorpresa que reben uns antics companys de classe en tornar a veure’s fa 
que revisquin els moments que van passar amb la música i amb les cançons 
que els van acompanyar durant la seva estada a l’escola.

Adaptat per dur a terme en l’anomenada “nova normalitat”. 

TEATRE FAMILIARCONCERT FAMILIAR

EL RETROBAMENT

Consulteu preu a la web: 
www.salamercantil.cat

Edat recomanada 
de 3 a 12 anys5€ Venda d’entrades: a partir del 21 de setembre 

Consulteu la pàgina 7

Edat recomanada de 4 a 11 anys

RECITAL SOBRE JOAN BARCELÓ 
“SASTRES INSOMNES”
DE MERITXELL GENÉ I TXABI ÁBREGO
Divendres 12 de novembre | 20 h
Lloc: Biblioteca Margarida de Montferrat

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
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Divendres 19 de novembre | 20:30 h
Lloc: Teatre Municipal
Durada: 80’

Dissabte 27 de novembre 
Lloc: Teatre Municipal
Ho organitza: La Casa Urbana

La Pruna és una nena violada. L’acompanyarem en dos moments vitals 
importants. De petita i d’adulta.
Aquesta obra és fruit d’una recerca de materials sobre el tema dels abusos 
infantils. Vivim d’esquena a una realitat que afecta a un de cada cinc infants. 
El 20% de la societat pateix, ha patit o patirà abusos sexuals durant la 
infància.

DANSATEATRE

PRUNA

1R CAMPIONAT 
DE CATALUNYA 
DE BREAKDANCE

Matí: 9:30 a 13 h
1r Open de Breakdance Ciutat de Balaguer

Tarda: 16 a 20 h
1r Campionat de Breakdance Ciutat de Balaguer

Més informació: lacasaurbana.com

5€ Venda d’entrades: a partir del 21 de setembre 
Consulteu la pàgina 7

PÚBLI
C

3€
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Consulteu descomptes a la web: 
www.salamercantil.cat

*S’oferirà un taller de dansa-circ. 
Consulteu a la web

Dissabte 27 de novembre | 19 i 21* h
Diumenge 28 de novembre | 18 h
Lloc: La Mercantil
Durada: 60’
*Col·loqui posterior a la funció de les 21 h

El rey del Gurugú és el testimoni del drama de la immigració des dels ulls 
d’un gos, una mirada lúcida i alhora desconcertada. El Mont Gurugú (Marroc) 
és un lloc de pas, la sala d’espera del paradís, en la que els immigrants 
subsaharians viuen en unes condicions molt precàries i permanentment a 
l’aguait dels atacs de la policia marroquina, que s’hi acarnissa. El Gurugú és 
un llimbs, una terra de frontera. També és, però, un lloc en el que la solidaritat 
entre els immigrants és molt comuna, el motor que els encoratja a continuar 
resistint. 
Volem que l’obra sigui una experiència d’immersió per al públic. Un udol 
en paraules. Marley es dirigeix als espectadors com si fossin un grup nou 
d’immigrants acabats d’arribar al Gurugú, als quals els explica la seva història.

TEATRE

EL REY GURUGÚ FUTURPASSAT

Divendres 10 de desembre | 21 h
Dissabte 11 de desembre | 19 i 21 h 
Lloc: La Mercantil 
Durada: 50’

En quin moment s’ubica l’humà? Tenint les mateixes capacitats, ha evolucionat 
l’home en relació als seus avantpassats? Un únic univers, un lapsus de temps, 
una arribada i dos mons que es troben. Futurpassat explora la dualitat, els 
extrems, allò vist i allò amagat, entre allò que s’alça i allò que es deforma. 
Dos cossos, dues alçades, dos elements. Entre la desesperança, la soledat i 
la contínua necessitat inesgotable de continuar. La força emergeix dins de 
cada acte, en cada gest.

DANSA I CIRC

Companyia

Sweetychilli Circus Company

Direcció i intèrprets 

Milki Lee i Teresa Magallón

GENER
AL

20€

GENER
AL

20€ Consulteu descomptes a la web: 
www.salamercantil.cat
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Consulteu descomptes a la web: 
www.salamercantil.cat

TEATRE

Dues Desballarines i una Klingimúsica reben trucades d’un Tigretelèfon que 
els fa preguntes una mica estranyes. Les tres protagonistes emprendran una 
expedició al Pol Nord en recerca d’una flor, trobaran un nas que ha fugit 
del seu amo i ens explicaran el conte de la caputxeta vermella una mica… 
“diferent”.

Dissabte 11 de desembre | 11 h
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic del carrer Miracle
Durada: 20’

Edat recomanada de 4 a 11 anys

FANTASICONTES 
PER TIGRETELÈFON 

BALLA’M UN LLIBRE

DANSA

Al principi, un d’ells es resisteix. Diu que no està fet pels esports durs, però el 
seu amic insisteix. Han d’entrenar-se dos cops per setmana per a la marató 
de Nova York. 
L’obra de l’italià Edoardo Erba posa dos actors en escena saltant sense parar 
durant una hora. Concentrar-se. Portar bon ritme. Anar ràpid. No abandonar. 
Viure per córrer. Viure per córrer? Fugir cap endavant. Corren i parlen de 
la vida. Suen. Bufen. Somien. Una metàfora de la vida. I tot això també és 
el teatre. Una comèdia que corre sola i un desafiament que vencen els dos 
protagonistes que corren durant tot el que dura la peça. Interpretar i córrer. 
No existeix vencedor perquè, com a la vida, el primer acaba sent l’últim com 
si tot fos una fantasia equivocada. Un somni.

Dissabte 18 de desembre | 19 h i 21 h
Lloc: La Mercantil
Durada: 60’

LA MARATÓ DE
NOVA YORK

GENER
AL

20€
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TEATRE Diumenge 12 de desembre | 18 h 
Lloc: Teatre Municipal
Durada: 90’

ELS OCELLS
El jove empresari Pisteter i la seva companya Evèlpides no poden tornar 
a casa. Tampoc se’ls acudeix cap altre lloc on puguin anar a viure la vida 
còmoda, relaxada i lliure d’impostes que ells anhelen. La trobada accidental 
amb un innocent puput enmig del bosc els portarà a plantejar-se un canvi 
d’estratègia: i si renunciessin a la seva condició humana i es convertissin 
en ocells? O encara més: i si convencessin les aus del món per crear una 
nova societat basada en els principis fonamentals d’Individu, Propietat i 
Competència?

L’empresa no serà senzilla. Caldrà convèncer les masses amb un relat sòlid 
i apassionat, caldrà negociar amb vells poders que habiten el món des del 
principi dels temps —i que potser no estan disposats a que res canviï—, caldrà 
combatre amb mà de ferro la dissidència i, fins i tot, tenir una conversa cara 
a cara amb la Democràcia i el Capitalisme.

Companyia 

La Calòrica

Dramatúrgia 

Joan Yago

Direcció  

Israel Solà

Escenografia, vestuari 

i il·luminació  

Albert Pascual

Caracterització  

Anna Rosillo

Intèrprets   

Xavi Francés

Aitor Galisteo-Rocher

Esther López

Marc Rius

PLATE
A

15€
ANFIT

EATRE

12€ Venda d’entrades: a partir del 21 de setembre 
Consulteu la pàgina 7
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CORRELLENGUA
Dissabte 25 de setembre | A partir de les 18:30 h
Lloc: Plaça del Pou
Ho organitza: Casal Pere III - Ateneu de Balaguer

18:30 h · Taller de Bastons a càrrec de la Colla Bastonera Casal Pere III
20 h · Concentració de torxes a la Plaça la Sardana
20:30 h · Marxa de torxes fi ns la Plaça del Pou
21 h · Intervenció de Manel Riu Fillat. Lectura del manifest 
Música i foodtruck (servei de sopar amb venda anticipada de tickets)

FIRA D’ENTITATS
Diumenge 3 d’octubre | De 10 a 13:30 h 
Lloc: Plaça del Mercadal
Ho organitza: Pla de Desenvolupament Comunitari

CULTURA 
POPULAR
La tardor és sinònim de Festa 
Major a Balaguer. Reviu tradicions 
centenàries de la nostra ciutat i 
impregna’t de cultura popular.  

CULTURA POPULAR

CULTURA POPULAR
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FESTA 
MAJOR. 
SANT
CRIST
2021
Els propers 5, 6, 7, 8 i 9 de novembre Balaguer es vesteix de gala per 
celebrar les festes del Sant Crist. 
Cinc dies on la cultura i, en especial, la cultura popular i la tradició surten 
amb tota la força per fer encara més visible el caràcter únic de Balaguer. 
Capgrossos, gegants, ballades de sardanes, el tradicional pregó, 
esmorzars populars, el castell de focs, les curses esportives, els Macers, 
el guarnit de carrers i moltes més activitats que podràs consultar a la 
pàgina festamajor.balaguer.cat

CULTURA POPULAR
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Entrada inversa

CITY TOURS - BALAGUER MONUMENTAL 
Tots els dissabtes | 19:30 h
Lloc: Sortida des de la Casa de la Paeria

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

SANTA MARIA DE LES FRANQUESES
Cada primer diumenge de mes | 11 h
Lloc: Montestir de Santa Maria de les Franqueses
Durada: 20’

El Monument cistercenc de Santa Maria de les Franqueses s’obrirà al públic 
cada primer diumenge de mes, des de les 11 h del matí fins a les 14 h, i es 
faran visites guiades a les 11 h, a les 12 h i a les 13 h.
L’objectiu és donar a conèixer aquest valor patrimonial així com també les 
obres de millora que s’hi han dut a terme darrerament. 

Descobriu els secrets de Balaguer de la mà dels nostres guies turístics.

PATRIMONI /
EXPOSICIONS /
PRESENTACIONS
Presentacions de llibres, xerrades, 
conferències, exposicions i tota 
l’oferta patrimonial de Balaguer al 
teu abast.

No cal reserva prèvia
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Del divendres 01/10 al dissabte 23/10 
Inauguració el divendres 1 d’octubre | 19:30h
Lloc: Museu de La Noguera, guiat per diferents espais 

Durant el FORMA viurem taules rodones, concerts, accions, xerrades, 
presentacions i les instal·lacions de diferents artistes internacionals ens 
faran redescobrir els següents espais:
• Passeig de l’estació
• Reguereta
• Riu Segre
• Passarel·la nova
• Església de Santa Maria
• Avinguda Països Catalans
• Claustre de Sant Domènec
• Església del Miracle
• Sala temporal del museu
• Monestir de Santa Maria de les Franqueses (1 i 2 d’octubre) 
• Plaça del Pou (dies 15, 16 i 17 d’octubre)

Més informació i horaris: forma.cat

FORMA. 
ESPAIS 
D’ART 
CONTEMPORANI

EXPOSICIÓ

FORMA BALAGUER, espais d’art contemporani és un esdeveniment per 
a la creació, la difusió i la promoció d’art contemporani, essencialment a 
través de les arts visuals, que pretén conjugar exposicions, intervencions 
i projectes en espais de la ciutat capaços de generar formes de diàleg 
amb la ciutadania.
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EXISTENCIA UMBRAL, 
DEMETRIO NAVARIDAS
Del divendres 10/09 al dissabte 26/02 
Lloc: Fundació Margarida de Montferrato

Demetrio Navaridas compta amb el coneixement de les referències 
anteriorment exposades (al·lusió a referències històriques que apareixen en 
el text del catàleg Demetrio Navaridas —sense principi ni fi de J. C. Balanza, 
del què forma part aquest fragment—) però, també, amb recursos creatius 
i tècnics propis que bé podrien dotar el seu treball pictòric de l’intemporal 
classicisme. 

Presentació de la peça Range que fusiona la visió àmplia no binària de 
gènere amb l’espectre visible de la llum.
Tot seguit es realitzarà una taula rodona amb l’artista, Jou Serra. 
Més informació: forma.cat

RANGE - IN BETWEEN
Dissabte 02/10
Lloc: Monestir de Santa Maria de les Franqueses

Horaris:
De dimarts a divendres de 10:30 a 14 h - 16 a 20 h 
Dissabtes de 11 a 14 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “L’OCULT 
ROSTRE DE LA FELICITAT” DE TONI RODÉS 
Divendres 8 d’octubre | 20 h 
Lloc: Sala d’Actes de la Paeria

Presentació a càrrec del director de La Mañana, el Sr. Francesc Guillaumet.
Amb dosis d’hilarants ironies, l’autor Toni Rodés descriu amb perspectiva 
polièdrica i tonalitat multicolor, una societat en plena caiguda lliure.
En aquesta tercera obra l’escriptor amb el seu habitual estil àgil i incisiu es 
capbussa en temàtiques tan actuals com ara: el populisme, la complexa 
realitat política catalana, l’hiperpaternitat, les modes alimentàries ,el 
consumisme, la revolució tecnològica, la recerca desmesurada de la felicitat.
Ens trobem davant un escriptor d’ofici, amb veu i consciència crítica.

La incorporació de les dones al món de l’empresa no és un fet recent. 
Amb aquesta exposició, l’Institut Català de les Dones vol contribuir a fer 
visibles les aportacions històriques de les dones a l’activitat empresarial de 
Catalunya, donant a conèixer les habilitats d’un conjunt d’empresàries que, 
cadascuna en el seu terreny, van desenvolupar les seves particulars formes 
de lideratge i van contribuir així a enriquir l’activitat econòmica del país.
Eulàlia Escuder Fàbregas, Rosa Casamitjana Menja, Dolors Creus Casanoves, 
Mercedes Sabi Martínez, Tecla Sala Miralpeix, Dolors Fàbrega Costa, Dolors 
Sala Vivé, Maria Trias Joan, Lluïsa Prat Gaballí, Montserrat Pérez Iborra, 
Rosario Surós Julià, Maria Gumfaus Culi, al costat dels de moltes altres que 
per raons d’extensió no figuren en aquesta selecció, formen part de les 
genealogies femenines que també en aquest àmbit donen forma i llum al 
nostre passat.

DONES D’EMPRESA 
Del divendres 08/10 al divendres 15/10
Lloc: Vestíbul de la Paeria

Amb la col·laboració de l’Institut Català de la Dona

EXPOSICIÓ PRESENTACIÓ

EXPOSICIÓ EXPOSICIÓ
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Del divendres 22/10 al dilluns 01/11 | 11 h
Lloc: Sala d’Exposicions de la Paeria

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Dissabte 10 d’octubre | 11 h 
Lloc: Porta del Castell Formós 

LA CIUTAT DEL FUTUR I EL MÓN QUE VE
Divendres 8 d’octubre | 20 h
Lloc: Plaça Comtes d’Urgell

TAULA RODONA

VISITA GUIADA

Taula rodona amb l’arquitecta Zaida Muxí i el professor titular de Teoria i 
Crítica d’Art Martí Peran.
Més informació: forma.cat

“DES DEL COR” D’OLGA MONTOLIU

EXPOSICIÓ

L’artista balaguerina Olga Montoliu presenta la seva obra Des del cor que és 
un recull de les seves darreres pintures i escultures.Les Jornades Europees del Patrimoni estan organitzades pel Consell 

d’Europa i la Comissió Europea, i són l’esdeveniment més multitudinari que 
es fa al voltant del patrimoni cultural. A Catalunya s’organitzen des del 1991.

EXPOSICIÓ

PLANTA, projecte de Sorigué i la Fundació Sorigué, és un espai de 
confl uència i interacció entre la creació artística contemporània i la innovació 
empresarial, amb propostes artístiques i arquitectòniques úniques en el món.
Més informació: forma.cat

PLANTA
Divendres 16 d’octubre | 11 i 17 h (En el marc del FORMA)
Lloc: Complex industrial La Plana del Corb, Balaguer



42 43

La Biblioteca acull l’exposició Joan Barceló i Cullerés (1955-1980) cedida per 
l’Ajuntament de Menàrguens, itinera per les biblioteques públiques de Lleida. 

Del dilluns 1/11 al divendres 12/11 | 12 h
Lloc: Biblioteca Margarida de Montferrat 

Del divendres 05/11 al diumenge 28/11
Lloc: Sala d’exposicions de la Paeria

Presentació dels més de 80 anys d’història del bàsquet a la nostra 
ciutat, amb imatges, equipacions, i redactat per etapes de la nostra 
història...
Entrada gratuïta

EXPOSICIÓ

BALAGUER 
AMB B DE 
BÀSQUET

Dissabte 23 d’octubre | 12 h
Lloc: Pavelló d’Inpacsa
Més informació: forma.cat

PRESENTACIÓ DE L’ESCULTURA 
“ENTRE PARÉNTESIS” DE JOSEP MATEU

EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ 
JOAN BARCELÓ 
I CULLERÉS (1955-1980)

PRESENTACIÓ
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Del dissabte 5/11/21 al dilluns 27/02/22

Més informació i horaris: museucn.com 

Mostra organitzada i produïda per la Xarxa de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran que pretén fer un repàs a l’evolució de la vida a les terres de 
Ponent i el Pirineu a partir del registre fòssil conservat en diferents jaciments 
paleontològics d’aquests indrets.

INAUGURACIÓ “QUÈ TENIM SOTA ELS 
PEUS? 550 MILIONS D’ANYS D’EVOLUCIÓ 
A PONENT I AL PIRINEU”
Divendres 5 de novembre | 19 h
Lloc: Museu de La Noguera

EXPOSICIÓ

Envia’ns el teu projecte pel proper trimestre 
al correu programacultura@balaguer.cat i 
incorpora la teva activitat cultural a l’agenda 
de ciutat. Ajuda’ns a informar de tot el que 
passa a Balaguer a nivell cultural!

TENS UN NEGOCI 
I PROGRAMES 
CULTURA? CONCERTS, 
PRESENTACIONS DE 
LLIBRES, OBRES DE 
TEATRE, FESTIVALS 
DE DANSA O 
EXPOSICIONS...

AgendaBalaguer CulturaBalaguer
Dijous 25 de novembre | 19:30h
Lloc: Sala d’actes de la Paeria

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“NASCUDES PER AL PLAER”

PRESENTACIÓ
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ESPAI HORARI ADREÇA

Fundació 
Margarida 
de Montferrato

De dimarts a 
divendres:
De 10:30 a 14h 
De 16 a 20 h 
Dissabte
De 11 a 14 h

Carrer Pare 
Sanahüja, 3 
Entrada pel Carrer 
Pere III

Església de 
Santa Maria i 
Espai Portolà

Dissabtes, diumenges 
i festius d’11 a 14 h

Plaça Cecília 
Cominge, 1

Parc Arqueològic 
del Plà d’Almatà

Dissabtes, diumenges 
i festius d’11 a 14 h

Muralles gòtiques 
i observatori de la 
Guerra Civil

Dissabtes, diumenges 
i festius d’11 a 14 h

Accessos: 
Des del Portal del Gel 
i des del Bombo

Claustre de 
Sant Domènec

Dissabtes, diumenges 
i festius d’11 a 14 h

Carrer Urgell, 1

Montestir de 
Santa Maria de
les Franqueses

Obert el primer 
diumenge de mes

Castell 
Formós

Dissabtes, diumenges 
i festius d’11 a 14 h

ESPAI HORARI ADREÇA

Museu de 
la Noguera

De dilluns a dissabte:
De 10 a 14h 
De 17 a 19 h 
Diumenge i festius
De 10 a 14 h

General: 3,00 €
Reduïda: 2,00 €
(aplicable a: grups mí-

nim 10 persones, jubilats, 

estudiants a partir de 16 

anys, aturats, titulars del 

carnet jove)

Gratuïta: menors de 16 

anys, socis ICOM, AMC, 

AdAC, SCA i Argonau-

tes. Els dies 18 de maig 

(Dia Internacional dels 

Museus) i 9 de novembre 

(Festes del St. Crist)

Entrada combinada al 

Museu de la Noguera + 

Visita guiada i taller de 

recerca d’or al Centre 

d’Interpretació de l’Or 

del Segre:    

General 5,00 €
Reduïda 2,50 €

Plaça Comtes 
d’Urgell, 5

Centre 
d’Interpretació 
de l’Or

Dissabtes, diumenges 
i festius d’11 a 14 h

Av. Comte Jaume 
d’Urgell, 12

Planta – Fundació 
Sorigué

Dissabtes al matí 
Gestió d’entrades: 
reservas@fundacio-
sorigue.com

Complex Industrial 
Sorigué. C-12, km.162

Directori d’espais
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CINEMA /
AUDIOVISUALS
Cicle Gaudí et porta el cinema 
català del moment. Descobreix-ho al 
cinema de Balaguer.

Consulsteu la programació i venda 
d’entrades del cinema comercial a 
circusa.com/ca/balaguer

LA DONA 
IL·LEGAL

CINEMA

THRILLER AMB REREFONS SOCIAL

Divendres 24 de setembre | 20:15 h
Lloc: Sala d’Actes de la Paeria
Durada: 119’

Direcció: Ramón Térmens

Guió: Daniel Faraldo i Ramon Térmens

Intèrprets: Daniel Faraldo, Yolanda Sey, Isak Férriz, Boris Ruiz, Montse 

Germán, Adeline Flaun, Àngels Bassas, Klaudia Dudová, Raquel Camón, Gorka 

Lasaosa

En Fernando Vila (Daniel Faraldo) és un advocat d’immigració que accepta 
un cas aparentment senzill: evitar la deportació d’una jove kosovar, la Zita 
Krasniqi (Klaudia Dudová). En Fernando lluitarà contra aquest sistema 
arriscant la seva pròpia vida.

Casa de la Paeria, 
una hora abans de l’inici4,5€
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Casa de la Paeria, 
una hora abans de l’inici

DONDE CABEN 
DOS

CINEMA

COMÈDIA

Divendres 26 de novembre | 20:15 h
Lloc: Sala d’Actes de la Paeria
Durada: 108’

Direcció: Paco Caballero

Intèrprets: Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Anna Castillo, Pilar Castro, Ál-

varo Cervantes, Ángela Cervantes, Adrià Collado, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, 

Miki Esparbé, Ricardo Gómez, María León, Melina Matthews, Ana Milán, Maria Mora-

les, Melani Olivares, Raul Prieto, Jorge Suquet, Alejandro Tous i Aixa Villagrán   

Una parella atrapada en la rutina, un jove desenganyat de la seva darrera 
relació amorosa, una núvia desesperada, dos cosins separats des del seu 
últim estiu al poble, un grup d’amics amb ganes d’experimentar. Durant una 
nit, tots ells viuran situacions desgavellades en què mai haguessin pensat 
trobar-se.

4,5€

CINEMA

ROAD MOVIE

Direcció: Pau Cruanyes, Gerard Vidal Barrena

Guió: Eudald Valdi Roca, Ignasi Àvila, Pau Cruanyes, Gerard Vidal Barrena

Intèrprets: Arnau Comas, Judit Cortina, Oriol Llobet  

Una nit d’estiu, Eric (Arnau Comas) roba les cendres de Pol, el seu amic 
recentment mort. Aquella mateixa nit, Eric i els seus dos millors amics, Ona 
(Judit Cortina) i Marcel (Oriol Llobet), emprenen un viatge en cotxe per 
llançar les cendres. L’escapada, però, acaba convertint-se en una bombolla 
que els separa de la realitat i els allunya del retorn a casa i del seu objectiu 
inicial.

Divendres 29 d’octubre | 20:15 h
Lloc: Sala d’Actes de la Paeria
Durada: 84’

Casa de la Paeria, 
una hora abans de l’inici4,5€

LES DUES 
NITS D’AHIR
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CINEMA

COMÈDIA

CHAVALAS
Direcció: Carol Rodríguez Colás 

Guió: Marina Rodríguez Colás 

Intèrprets: Vicky Luengo, Carolina Yuste, Elisabet Casanovas, Ángela Cervantes, 

José Mota, Ana Fernández, Mario Zorrilla, Cristina Plazas, Frank Feys, Louise Good, 

Carlos Serrano-Clark, Biel Durán 

Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables durant l’adolescència, 
es retroben al barri per reviure l’amistat que les va unir, compartir noves 
aventures i fer front als dilemes que les rodegen. Una realitat que les obligarà 
a enfrontar-se a aquelles adolescents que van ser i a les dones que volen 
ser. Gairebé sense adonar-se, s’ajudaran a prendre decisions importants a 
les seves vides. El pas del temps i les diferències entre elles no serà excusa 
perquè a seva amistat prevalgui per sobre de tot. 

Divendres 10 de desembre | 20:15 h
Lloc: Sala d’Actes de la Paeria
Durada: 91’

Casa de la Paeria, 
una hora abans de l’inici4,5€

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.

112 061EMERGÈNCIES 
GENERALS

POSSIBLES
CONTAGIS

#Laculturaéssegura



54 55

D
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.

Més informació:

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

DDESCOMPTES
El teatre més educatiu i social

TEATRE MUNICIPAL
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