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#Laculturaéssegura

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.
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Multidisciplinar
Proposta exclusivament online a través
del canal de youtube de la Paeria de
Balaguer
Cicle “a escena” (artistes i públic,
dalt de l’escenari del Teatre)

Venda d’entrades

Web teatre

entradesteatre.balaguer.cat

Taquilla
del teatre

1 h abans del començament de
cada espectacle

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

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

A conseqüència de la COVID-19, en aquest cicle
NO HI HAURÀ abonaments
Els espectadors abonats a la darrera temporada del Teatre 2019/2020,
tindran preferència en escollir seients quan es reprengui la venda
d’abonaments.

MÚSICA

Diumenge 20 de desembre 2020 | 18 h
Durada: 90’

Orquestra Internacional Maravella
PRESENTA

CONCERT
DE NADAL

L’Orquestra Internacional Maravella havia d’oferir un concert i ball aquest
passat novembre a les Festes del Sant Crist de Balaguer.
A causa de la suspensió provocada per la Covid-19, es va decidir de
traslladar el concert al Teatre Municipal i oferir un concert de Nadal.

L’Orquestra Internacional Maravella va fundar-se
l’any 1951 a Caldes de Malavella. Han actuat a Bèlgica,
Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Portugal,
Països Baixos, Espanya, Andorra, Dinamarca, Rússia...
El 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi per part
del Govern de la Generalitat de Catalunya per la
popularització de la música de ball i per ser pioners en
la potenciació de la ﬁgura del cantant a les orquestres.
Formada actualment per músics experimentats,
oferiran un concert amb un repertori de Nadales a
ritme de swing, valsos vienesos, música catalana,
polques... Tot per tal de gaudir d’un espectacle musical
de gran qualitat en aquest Nadal tant diferent.

6

€

TIU
DONA

Donatiu de 3 €
per La Marató,
inclòs al preu

Venda d’entrades:
a partir del 14 de desembre a
l’Oﬁcina de Turisme
Apte per a tots els públics

MÚSICA

Diumenge 26 de desembre de 2020 | 19 h
Durada: 80’

STAY
Músics
Klaus Stroink
Guillem Boltó
Rai Benet

E

EATR

24 € 20 €
EA

PLAT

AMFIT

Venda d’entrades:
a partir del 14 de desembre

Stay Homas és un trio musical català que va sorgir
arran del conﬁnament provocat per la pandèmia de
la Covid-19. Els integrants d’aquest grup són en Klaus
Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet. Tots tres músics
vivien junts en un pis de l’Eixample abans i durant el
conﬁnament.
Els integrants d’aquest grup són en Klaus Stroink (trompetista
a Buhos, Nil Moliner i Horny Section, a més de ser doblador),
Guillem Boltó (trombonista i cantant a Doctor Prats) i Rai
Benet (baixista a Buhos i Nil Moliner). El nom, Stay Homas,
és una derivació de “stay home” anglès, és a dir, “queda’t a
casa”. Les cançons barregen diferents idiomes, com el català,
anglès, castellà i portuguès.

Al Teatre de Balaguer arriben arran
de l’ajornament del concert previst
el passat novembre dins de les
Festes del Sant Crist de Balaguer.

ESPECTACLE INFANTIL

Diumenge 3 de gener de 2021 | 18 h
Durada: 60’

Aquesta proposta forma part dels EMBOIRATS
3r Cicle d’Hivern Infantil d’Espectacles Infants

Pallassos
Jordi Torrens
Albert Pérez
Direcció i dramatúrgia
Companyia Filigranes
Tècnic de so i d’il·luminació
Gerard Mora

1€

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

La companyia Filigranes, formada per dos pallassos
experimentats, ens sorprendran amb un espectacle
amb diversos números recuperats de l’històric Circ
Filigranes. L’espectacle infantil Bons Temps recupera el
bo i millor de la trajectòria de la companyia.
Un espectacle apte per a tots els públics per riure i
passar-s’ho bé en família.

Companyia
Filigranes

Recomanat a partir de 3 anys

MÚSICA

Dimecres 6 de gener de 2021 | 18 h
Durada: 80’

Cobla Jovenívola
PRESENTA

CONCERT DE

REIS

Director
Òscar Barqué
Músics
Judit Sorribles (tible)
Marc Puigpinós (tiple)
Judit Bertran (tenora)
Abel Roig (tenora)
Núria Garrós (ﬂabiol)
Sergi Farràs (trompeta)
Gabriel Prieto
Marc Balcells (trombó)
Jordi Sellart (ﬁscorn)
Adrià Tort (ﬁscorn)
Eduard Arribas (contrabaix)
Producció
Jovenívola d’Agramunt

La Jovenívola d’Agramunt és una de les formacions de
cobla més destacables d’arreu del país, ambaixadora
indiscutible de la cultura catalana, que ha exportat
la música de casa nostra més enllà de les nostres
fronteres i sobretot, s’ha convertit en un referent
musical a les terres de ponent i al nostre país.
Sota la direcció de Òscar Barqué, la Jovenívola
d’Agramunt ens ofereix a Balaguer un viatge pel
repertori dels més grans mestres catalans de màxima
exigència interpretativa.

5€

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

ÒPERA

Diumenge 10 de gener de 2021 | 18 h
Durada: 60’

LA

Música de Joseph Haydn
llibret Domenico Macchia

CANTERINA
Adaptació del llibret al català
i direcció musical
Marcel Pascual
Direcció escènica
Jordi Vall Gendre
Intèrprets
Gasparina: Soledad Cardoso (soprano)
Pelagio: Carles Prat (tenor)
Apollonia: Maia Planas (soprano)
Ettore: Matthew Thomson (tenor)

10 €

Companyia
Teatre de les Comèdies
Amb el suport de
Joventuts Musicals de Catalunya

Entitat col·laboradora
Associació Cultural Grup d’Art 4

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

La Canterina, estrenada el 1766, és una òpera còmica
en dos actes del compositor Franz Joseph Haydn
(1732-1809). És la vuitena òpera del seu catàleg, la més
antiga que conservem íntegra i la primera que Haydn
escriu com a mestre de capella.
La jove Gasparina reb lliçons de vida d’Apollonia,
la seva consellera i mare ﬁctícia, i lliçons de cant de
Don Pelagio, el seu professor i pretendent. Però quan
apareix Don Ettore el món de la Gasparina trontolla.
Pensada com una crítica a les interioritats de l’òpera
del s. XVIII, La Canterina és una caricatura de la vanitat
i l’ambició dels protagonistes de l’espectacle operístic.

TEATRE

Diumenge 24 de gener de 2021 | 18 h
Durada: 90’

E

EATR

25 € 22 €
EA

PLAT

AMFIT

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

Ara que Tricicle es pren un descans indeﬁnit, Carles
Sans, després de quaranta anys en silenci, aproﬁta
a Per ﬁ sol! per a parlar d’ocurrents i divertides
anècdotes professionals i personals viscudes durant
aquest període.
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 perﬁla una galeria de divertits
i entranyable personatges, de manera que aconsegueix una
fantàstica empatia entre actor i espectadors.

Guió
Carles Sanz

Il·luminació i so
Joan Delshorts

Direcció
Jose Corbacho

Coordinador tècnic
Carlos Andrés

Intèrpret
Carles Sans

Producció
Lustig Media

MALABARISME | DANSA | MÚSICA

Divendres 29 de gener de 2021 | 20.30 h
Durada: 50’

Dame DU

CIRQUE VHS
Idea original i direcció artística
Dídac Gilabert

Llums i só
David Solís

Composició i interpretació
Dídac Gilabert
Teresa Santos
Gustavo Hjerl

Fotos
MariaChiara Freddura

Música
Gustavo Hjerl
Motxilla
Pinzat
Vestuari
Miriam Ponsa
Producció
troposfera.xyz

Vídeo
Octavi Espuga
Càmera
Octavi Espuga
Gala Oró
Dame du Cirque VHS té identitat artística
per si sola, i en cap moment es pretén que
sigui una substitució de l’espectacle en viu.
L’enregistrament va ser realitzat al Teatre
Municipal de Balaguer el 20 de novembre
de 2020.

Espectacle de circ postromanticista amb música
en viu, sobre alpinisme i companyonia
Dame du Cirque VHS és una mirada a Dame
du Cirque a través dels ulls d’Octavi Espuga,
conjuntament amb totes les altres mirades
que visualitzin l’obra a través de ﬁnestres tant
analògiques com digitals.
La peça feta per ser vista en un sistema de
vídeo domèstic (VHS), com el seu nom indica.
Un sistema de vídeo domèstic que s’ha convertit
en refugi necessari en els temps que estem
vivint.

Emissió canal youtube
Paeria de Balaguer

TEATRE INFANTIL

Diumenge 14 de febrer de 2021 | 18 h
Durada: 55’

CAMÍ A

L’ESCOLA
Creació
Rosa Díaz
Jordi Farrés
Campi qui pugui

Dirigit
Rosa Díaz (La Rous Teatro)
Intèrprets
Aitana Giralt
Cristina Garcia
Alícia Buil
Jordi Pedrós (efectes especials i

Composició musical
Pascal Gaigne
Escenograﬁa
Joan Pena
Il·luminació
Miki Arbizu
Producció
Jordi Pedrós
Companyia
Campi Qui Pugui

personatges adults)

3€

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

Recomanat
a partir de 5 anys

Camí a l’escola mostra la història extraordinària de tres
germanes, que s’han d’enfrontar diàriament amb una
multitud d’adversitats i perills per arribar a l’escola.
Un camí diari que sempre és diferent i el d’avui, ho
canviarà tot. La germana a la qual han d’empènyer
per poder arribar, es convertirà en el motor de les
tres per no abandonar. Tres nenes que viuen en un
país llunyà i que representen la història real de milers
d’infants d’arreu del món. Infants decidits, autònoms i
capaços, que comparteixen les ganes d’aprendre i són
conscients que només l’educació els obrirà les portes a
un futur millor.
Aquesta proposta forma
part dels EMBOIRATS
3r Cicle d’Hivern
Infantil d’Espectacles
Infants

TEATRE

Diumenge 21 de febrer de 2021 | 18 h
Durada: 80’

ALGUNS DIES

D’AHIR
de Jordi
Casanovas
EA

20 €
PLAT

E

EATR

AMFIT

18 €
Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

La vida d’una família durant els 4 mesos més
impactants de la nostra vida recent, els mesos claus del
“Procés”.
La família Font, que viu en una població a uns trenta
minuts de Barcelona i de poc més de deu mil habitants,
veu sacsejada la seva quotidianitat a partir dels fets
polítics que succeeixen a Catalunya durant els mesos
de setembre a desembre de l’any 2017.
La Rosa, el Jaume i els seus ﬁlls, la Laura i el Jofre, es
retrobaran al menjador de casa seva on compartiran
els dubtes, les preguntes, els anhels i els patiments que
els va provocant tot allò que se succeeix als carrers.
Al voltant de la taula, comentaran o discutiran el que
passa a fora, el que els passa a dins i com això els està
transformant en una petita o gran mesura.

Direcció
Ferran Utzet
Intèrprets
Míriam Iscla
Abel Folk
Marta Ossó
Francesc Cúellar
Escenograﬁa
Marc Salicrú
Vestuari
Ariadna Julià

TEATRE

Divendres 26 de febrer de 2021 | 20.30 h
Durada: 90’

PRESES
Preses està inspirada en els llibres Les dones del Prat
i la repressió franquista, d’autors Pratencs i Dones
entre reixes de Neus Ribas, l’obra és un recull de les
vivències dins la Presó de dones de Barcelona (actual
ediﬁci de El Corte Inglés de Diagonal) i de dones
provinents de la Colònia Americana del Prat.
Durant la repressió franquista les presons de dones es van
saturar. Molts convents com aquest van ser habilitats com
a presons per instruir i moralitzar a “dones esgarriades”.
Patriarcat en estat pur on dones sense feina, amb una família
per alimentar i amb els seus homes afusellats no tenien més
remei que robar als camps, fer estraperlo o prostituir-se.
Totes elles activitats il·legals que un dia o altre les portarien a
presó. Van perdre una guerra, part de la família i el dret a ser
ciutadanes.

Direcció i dramatúrgia
Laura Giberga
Intèrprets
Dúnia Pellisa
Laura Giberga
Marina Mora
Rocío Quesada
Sheila Fernández
Composició musical
Clara Peya
Escenograﬁa
Xavi Mateo
Il·luminació
Marina Mora
Coreograﬁa
Maria Salarich
Companyies i producció
Cia Ella
Teatre Kaddish

5€
Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

Edat recomanada
a partir de 14 anys

TEATRE
DANSA

Divendres 12 de març de 2021 | 20.30 h
Durada: 90’

Creació i
interpretació
Cecilia Colacrai
Mireia de Querol
Anna Rubirola
Il·luminació
Joana Serra
Veus en off
Cristina Carrasco
Clàudia Solwat

Imatge: Tristán Pérez-Martín

Companyia
Big Bouncers

5€

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

Edat recomanada
a partir de 12 anys

BOUNCE
Big Bounce pren el nom de la teoria i model cientíﬁc
relacionat amb la formació de l’univers conegut. De la
interpretació del Big Bang se’n deriva el model cíclic o
oscil·lant en el qual l’esdeveniment cosmològic primer
fou el resultat del col·lapse d’un univers anterior.
Big Bounce és una peça escènica centrada en el moviment i
la paraula que gira entorn del concepte d’origen i que juga
a desplegar possibles futurs, derivats d’un mateix origen.
Big Bounce proposa un viatge que qüestiona la temporalitat
del fet escènic a partir de cossos que es transformen, es
substitueixen i es complementen contínuament. Big Bounce
pren el nom de la teoria homònima que suggereix que
podríem estar vivint en el primer de tots els universos però
és igualment provable que estiguem vivint a l’univers dos mil
milions (o en qualsevol d’una seqüència inﬁnita d’universos).

MÚSICA
TEATRE

Diumenge 14 de març de 2021 | 18 h
Durada: 90’

CONCERT DE MÚSICA

CATALANA
Orquestra Internacional
Selvatana

6€
Venda d’entrades:
a partir del 21 de
desembre

L’Orquestra Internacional Selvatana ofereix un ampli
ventall de possibilitats musicals i d’espectacle,
que van des del concert clàssic amb formació de
gran orquestra, passant pel món de la cobla i més
recentment, el concert de cobla amb els seus cantants,
anomenat Selvatana cobla i veus.
L’ànim de renovació constant d’aquesta formació de Cassà de la Selva
(Girona) ha comportat la incorporació de joves intèrprets i cantants
amb una gran preparació musical que, al costat de noms de prestigi
que ja formen part de la història de la Selvatana, fan que dia a dia
la formació cassanenca, que ja té 107 anys d’experiència i segueix
assolint èxits en cada actuació, sigui una de les punteres de Catalunya i
imprescindible en els grans esdeveniments.
Amb una posada en escena espectacular, i amb els últims avanços dins
el món de la técnica, el nou concert de La Selvatana destaca per la
seva versatilitat, en el qual s’ofereix música de tot el mon, adaptada
a la formació actual de l’orquestra,
pensada en tot moment
perquè cada concert
sigui un veritable
espectacle i un
inoblidable record
per al públic.

Apte per a tots
els públics

TEATRE
MÚSICA INFANTIL

Diumenge 21 de març de 2021 | 18 h
Durada: 70’

EL POT

PETIT
AL TEATRE

A la Jana, a en Pau i a la Melmelada Band els encanta
explorar i viure aventures. Aquestes aventures de dins
el Pot Petit les han convertit en cançons i ara les volen
compartir amb tots vosaltres. Nous personatges, vells
coneguts i molta música. Un concert amb nou músics
dalt l’escenari, titelles i teatre per gaudir en família!

3€

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

Recomanat
de 3 a 8 anys

Guitarra i actor cantant
Siddartha Vargas
Actriu cantant
Helena Bagué
Bateria
Pau Oliver Bover
Baixista
Sergi Casademont
Piano, violí
Albert Dondarza
Piano, violí
Albert Dondarza
Titellaire i cantant
Olga Bernardo
Saxo
Dani López
Trombó
Joni Ripoll

Direcció artística, idea i text
Helena Bagué
Siddartha Vargas
Direcció musical
Pau Oliver Bover
Cançons i música
El Pot Petit
Disseny de llums
Nino Costa
Tècnic de so
Marc Usano
Vestuari
Vestuaria i El Pot Petit
Titelles
Siddartha Vargas
Producció
El Pot Petit

Aquesta proposta forma part dels EMBOIRATS
3r Cicle d’Hivern Infantil d’Espectacles Infants

TEATRE

Diumenge 28 de març de 2021 | 18 h
Durada: 110’

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 ﬁlla, 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.
Direcció
Joel Joan

Escenograﬁa
Marc Salicrú

Intèrprets
Joan Pera
Pep Sais
Maite Gil
Anna Carreño
Oriol Casals
Sergi Vallès

Vestuari
Ariadna Julià

EA

25 €
PLAT

E

EATR

AMFIT

22 €
Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

de Joel Joan i Hèctor Claramunt

MÚSICA

Diumenge 11 d’abril de 2021 | 18 h
Durada: 80’

Imatge: Juan Miguel Morales

BO
15€

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba ja fa temps que
quan els calendaris els hi ho permeten comparteixen
escenaris. Concert a concert han anat teixint
complicitats musicals, i la progressió artística de la
seva col·laboració ha estat imparable.

Veu i Guitarra
Maria del Mar Bonet

ONET
amb Borja Penalba

Veu, guitarra, stompbox
i pandereta
Borja Penalba
Percussions
Antonio Sánchez
Disseny de sò i
sonorització dels
concert
Mateu Martinez
Disseny de llums i
il·luminació
Roger Puiggener
Producció
Laura Magrinyà

Des dels inicis de la seva carrera, Maria del Mar Bonet no ha
deixat mai de cantar al país valencià. L’any 1970 ja actuava
al micalet i és en aquest mateix teatre on cinquanta anys
després i amb Borja Penalba, han enregistrat durant la
pandèmia i demostrant que la cultura és segura, cançons
noves i composicions inèdites, tot revisitant peces
imprescindibles del cançoner de la mallorquina. Acompanyats
del precussionista Antonio Sanchez, ara ens presenten en una
gira de recitals, el seu nou disc en directe.

TEATRE

Dissabte 24 d’abril de 2021 | 20.30 h
Durada: 90’

LA CABRA,

O QUI ÉS SYLVIA?
d’Edward Albee

Martin acaba de guanyar el premi Pritzker, considerat
el Nobel d’arquitectura, i a més té l’encàrrec culminant
de la seva carrera, la creació d’una ciutat sencera
al bell mig del desert. A més a més, gaudeix d’una
vida envejable, al costat de la seva esposa Stevie,
una dona intel·ligent, atractiva i empàtica, i el seu
ﬁll Billy, un jove sensible que mira els seus pares
amb una admiració inqüestionable. Són una família
nord-americana perfecta, d’esquerres, harmoniosa i
triomfadora.

E

EATR

25 € 22 €
EA

PLAT

AMFIT

Venda d’entrades:
a partir del 21 de desembre

Traducció
Josep Maria Pou
Direcció
Ivan Morales
Intèrprets
Jordi Bosch
Emma Vilarasau
Roger Vilà
Jordi Martínez
Escenograﬁa
Marc Salicrú
amb la col·laboració
d’Adrià Pinar

Il·luminació
Samm Lee
Vestuari
Nidia Tussal
Espai sonor
Clara Aguilar

MÚSICA

Dissabte 15 maig de 2021 | 19 h
Durada: 90’

Per la bona gent
Últim àlbum del grup grup publicat
íntegrament el 4 d’octubre de 2019.
El treball consta de 12 cançons amb

Músics
Arnau Vallvé
Martí Maymó
Roger Padilla
Guillem Gisbert

diversos ritmes que van des de la música
electrònica ﬁns indie, rap o hip-hop.
Compta també amb la col·laboració
d’artistes com Jaume Sisa, juntament amb
la inclusió de fragments d’altres cantants
com Maria de la Mar Bonet.
E

EATR

24€ 20€
EA

PLAT

AMFIT

Venda d’entrades:
a partir d l’1 d’abril

DESCOMPTES
El teatre més educatiu i social

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:
Oﬁcina de Turisme de Balaguer, T. 973 445 194 | teatre.balaguer.cat

#Laculturaéssegura

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.

Mascareta
obligatòria

Control de
temperatura

Protocol d’entrada
i sortida del públic

Registre
d’assistents

Dues butaques lliures
entre els espectadors

Capacitat limitada
segons cada tram
(50% / 70%)

EMERGÈNCIES
GENERALS

112

POSSIBLES
CONTAGIS

061

Dipòsit legal: L-1456-98

