PROGRAMACIÓ DE L’HARPIA 2017. BALAGUER MEDIEVAL
Dissabte, dia 9:
- A les 18.00 h, taller de confecció d’escuts medievals “ens fem l’escut”, a càrrec de la
colla gegantera i grallera de Balaguer, al casal de la Pallavacara. 13
Dijous, dia 14:
- A les 20.30 h, conferència de l’historiador Alberto Velasco sobre “Els llibres dels
comtes Pere i Margarida. Lectures i luxe a la cort d’Urgell”, al Museu de la Noguera. 3
Divendres, dia 15:
- A partir de les 17.00 h, arribada dels grups de recreació històrica medieval i inici del
muntatge del campament, al Parc de la Transsegre. 1
- A les 21.30 h, visita teatralitzada al Centre Històric de Balaguer i a la Biblioteca amb
Maria Berenguera Bullfarines i la seva cosina d’Esterri d’Àneu Esperanceta de Casa
Gassia. Sortida del Museu de la Noguera. 3
Aconsellem els assistents que vagin ambientats d’època.
Dissabte, dia 16:
- Des de les 9.00 h fins a les 20.30 h, mostra d’antics oficis al carrer del Pont,
organitzada per l’Associació de Veïns del Centre Històric. 4
- Des de les 10.00 h, recreació de la vida quotidiana de l’època i mostra d’oficis
medievals, amb exhibicions de tir a l’arc i tir amb fona, organitzat pel grup Fets
Històrics, al campament medieval. 1
- A les 10.30 h, visita guiada gratuïta El camí del cel a l’església de Santa Maria i per les
muralles gòtiques, amb possibilitat de pujar a la torre del Moro.
Punt de trobada: plaça de Cecília de Comenge (davant l’església de Santa Maria) 16
- Des de les 11.00 h fins a les 13.00 h, taller d’Alquerc, a la plaça del Pou. 11
- A les 11.00 h, cercavila amb l’espectacle “Ronda de joglars” per diferents carrers del
Centre Històric , a càrrec del grup Sac Espectacles. Sortida des de l’Ajuntament. 6
- Des de les 11.00 h fins a les 13.00 h, safareig a la Reguereta, organitzat per
l’Associació Dona Rural de Balaguer. 17

- A les 11.30 h, explicació del vestuari propi del segle XIII, “Com vestir un cavaller” al
campament medieval. 1
- A les 12.15 h, espectacle d’acrobàcies “Bufonades”, amb la companyia de teatre al
carrer Losinfuste, amb impressionants números, a la plaça del Pou. 11
- A les 12.30 h, desfilada de tots els grups de recreació històrica, instal·lats al
campament medieval, per diferents carrers del Centre Històric.
Sortida des del Parc de la Transsegre. 1
- A les 13.00 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
Centre Històric. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 17.00 h, jocs medievals per adults i infants, al campament medieval. 1
- A les 17.00 h, visita guiada gratuïta "La màgia de l'Harpia" a càrrec dels tècnics del
Museu, al Museu de la Noguera. 3
- A les 17.30 h, exhibició de diverses tipologies de lluita medieval, al campament
medieval. 1
- A les 18.00 h, taller d’escriptura medieval, al campament medieval.

1

- Des de les 18.00 h fins a les 20.00 h, safareig a la Reguereta, organitzat per
l’Associació Dona Rural de Balaguer. 17
- A les 18.15 h, espectacle infantil-contacontes “Les faules de la vida” amb la
companyia Sac Espectacles, a la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 18.30 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
Centre Històric. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 18.30 h, taller demostratiu de forjador d’espases del segle XIII, al campament
medieval. 1
- A les 19.00 h, cercavila dels faquirs de la companyia de teatre al carrer Losinfuste,
pels diferents carrers del mercat medieval. Sortida des de l’Ajuntament. 6
- A les 19.15 h, cercavila d’inauguració del mercat medieval del Centre Històric, amb el
paer en cap i el Consell de la ciutat, acompanyats pels joglars de la companyia Sac
Espectacles. Sortida des del punt d’informació de la plaça del Mercadal. 6
- A les 19.45 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
Centre Històric. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2

- A les 20.00 h, sortida dels grups de recreació històrica del campament per tal de
rebre als comtes Pere II i Margarida de Montferrat i acompanyats pels Armats de
Balaguer fins a la plaça del Mercadal. 6
Recomanem a tots els qui vagin vestits de l’època i als assistents al sopar que ja es
concentrin a les 19.50 h a la plaça Pau Casals per tal de seguir la comitiva i fer el
recorregut oficial al mercat, o bé pujar a la muralla amb torxes, que es podran comprar
al punt d’informació de la plaça del Mercadal. 8
- A les 20.15 h, recepció dels comtes Pere II i Margarida de Montferrat per part del
Consell de la ciutat, acompanyats de la seva cort.
Salutació a tots els grups de recreació i altres grups de la ciutat que vulguin pujar a la
muralla, a la tarima comtal de la plaça del Mercadal 6
- A les 21.00 h, desfilada per la muralla de tots els assistents que vagin vestits de
l’època, acompanyats dels grups de recreació històrica amb torxes fins a la plaça del
Mercadal. 6
- A les 21.30 h, ballada de l’Harpia, figura mitològica del bestiari balaguerí, feta per
Cristina Colilles i Gabriel Unsión, amb música d’en Ricard Freixas i la dansa d’ Albert
Bonet, davant l’entarimat comtal, de la plaça del Mercadal. 6
L’encesa de l’Harpia anirà a càrrec del grup de diables Bèsties Feréstegues de Balaguer.
- A les 21.45 h, entrada al menjador dels assistents al sopar, a la plaça del Mercadal. 6
- A les 22.00 h, benvinguda i salutació a tots els assistents al sopar per part dels comtes
Pere II I Margarida de Montferrat. Inici del sopar amb espectacles propis de l’època.
6
Preu: 22 € i 12 € nens. Inclou: sopar i espectacles (si no teniu vestit, us en deixaran un)
Es podran reservar els tiquets i els vestits a l’Oficina de Turisme, ubicada al Museu de la
Noguera, plaça dels Comtes d’Urgell, 5, o bé al telèfon 973 445 194, a partir del dia 5
de setembre. Si només es vol llogar vestits també es pot fer, a 10 €.
Fins a les 02.00 h, s’allargarà el mercat medieval.
Diumenge, dia 17:
- A les 10.00 h, obertura del mercat medieval, als diferents carrers del Centre Històric
de la ciutat. El mercat romandrà obert ininterrompudament fins a les 21.00 h.
- Des de les 10.00 h, jornada de portes obertes del campament amb activitats com:
- Mostra d’oficis medievals i vida quotidiana, a càrrec dels grups recreacionistes, al
campament medieval. 1

- Tir amb arc obert al públic assistent, a càrrec dels grups recreacionistes, al
campament medieval. 1
- A les 10.30 h, cercavila amb l’espectacle “Ronda de joglars” amb el grup Sac
Espectacles, pels carrers del mercat medieval. Sortida des de l’Ajuntament. 5
- A les 11.00 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
Centre Històric. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 11.00 h, mostra de jocs i activitats medievals per als infants, al campament
medieval. 1
- Des de les 11.00 h fins a les 13.00 h, safareig a la Reguereta, organitzat per
l’Associació Dona Rural de Balaguer. 17
- A les 11.15 h, actuació del Ball de Bastons del Casal Pere III de Balaguer, a la plaça del
Pou. 11
- A les 11.30 h, espectacle itinerant amb el personatge Fauno, de la companyia de
teatre de carrer Losinfuste. Sortida des de l’Ajuntament. 5
- A les 11.45 h, espectacle medieval “la pugna de Júlia”, a càrrec del grup Aestus, a la
plaça del Mercadal. 6
- A les 12.00 h, gran batalla campal entre diferents grups de recreació, al campament
medieval. 1
- A les 12.00 h, desfilada dels “petits escuders i escuderes” acompanyats pels
gegantons i els grallers de la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer. Animem a tots els
nens i nenes que portin algun complement medieval a participar en aquesta gran
desfilada. Sortida de la plaça comtes d’Urgell i recorregut per la plaça del Mercadal.
- A les 12.30 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
Centre Històric. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 12.45 h, espectacle itinerant amb personatges, amb el grup Aestus, per tots els
carrers del mercat medieval. Sortida des de l’Ajuntament. 5
- A les 13.00 h, espectacle infantil-contacontes “Les faules de la vida”, amb el grup Sac
Espectacles, a l’espai temàtic infantil de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 13.10 h, desfilada de tots els grups de recreació històrica fins a la plaça del
Mercadal. Comiat, pagament de les soldades i lliurament d’obsequis. 6
- A les 13.15 h, espectacle d’acrobàcies “Bufonades”, amb la companyia de teatre de
carrer Losinfuste, a la plaça del Pou. 11

- A les 17.00 h, cercavila amb l’espectacle “Ronda de joglars”, amb el grup Sac
Espectacles, pels carrers del mercat medieval. Sortida des de l’Ajuntament. 5
- A les 17.30 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
mercat medieval. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 17.45 h, cercavila itinerant amb els personatges del grup Aestus, per tots els
carrers del mercat medieval. Sortida des de l’Ajuntament. 6
- Des de les 18.00 h fins a les 20.00 h, safareig a la Reguereta. Xerrada divulgativa “com
es passava la bugada antigament a les cases”, organitzat per l’Associació Dona Rural de
Balaguer. 17
- A les 18.00 h, espectacle itinerant “El bosc i el faquir” amb el grup Sac Espectacles,
per tots els carrers del mercat medieval. Sortida des de l’Ajuntament. 6
- A les 18.30 h, espectacle d’acrobàcies “Foc Valiri”, amb la companyia de teatre de
carrer Losinfuste, a la plaça del Pou. 11
- A les 18.45 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
mercat medieval. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 19.00 h, espectacle medieval “La pugna de Júlia”, a càrrec del grup Aestus, a la
plaça del Mercadal. 6
- A les 19.45 h, passejada de les oques ensinistrades, recorrent diferents carrers del
mercat medieval. Sortida des de la plaça dels Comtes d’Urgell. 2
- A les 19.50 h, ballada de l’Harpia, figura mitològica del bestiari balaguerí, feta per
Cristina Colilles i Gabriel Unsión, amb música de Ricard Freixas i la dansa d’Albert
Bonet, a la plaça del Mercadal. 6
L’encesa de l’Harpia anirà a càrrec del grup de diables Bèsties Feréstegues de Balaguer.
- A les 20.00 h, gran batucada fi de festa, a càrrec del grup de percussió Bandelpal de
Balaguer, amb sortida des de la plaça del Mercadal per tot el mercat medieval. 6
- A les 21.00 h, tancament del mercat medieval.
Dissabte i diumenge:
A la plaça dels Comtes d’Urgell (plaça del Museu i l’Arxiu) parc temàtic infantil
medieval amb cavallets, jocs medievals, tallers educatius, cercaviles, espectacles,
contacontes, l’escola de cavallers... 2
Gaudirem de la granja de les oques ensinistrades.

En aquest espai també tindrà lloc un taller gratuït de confecció d’espases de goma
escuma “La forja dels nans”, per a tots els nens i nenes que ho desitgin.
Horari de 10.00 h a 13.00 h i de 16.30 h a 20.30 h distribuïts en dos grups d’edat, un de
7 a 12 anys i l’altre a partir de 12 anys.
Places limitades.
A la plaça del Pou, carrer de l’Escala i plaça de Sant Jaume espai de les bruixes i
bruixots !! Tarotistes i mags us esperen en aquest fantàstic espai.
L’esoterisme de l’època medieval no hi pot faltar. 15
Al carrer del Miracle: visita guiada pel soterrani i la planta baixa del Palauet de la
Muralla. Matins a les 11 h, 12 h i 13 h. Tardes a les 18 h, 19 h i 20 h.
Visites guiades gratuïtes. 5
Durant el mes de setembre, la Biblioteca Margarida de Montferrat prepararà un petit
centre d'interès amb exposició de llibres relacionats amb l'Edat Mitjana. 18
En aquest programa destaquem les activitats principals del campament, però podreu
consultar tot el programa complet a la entrada del mateix. 1
Cal recordar que tots els actes programats al campament medieval estan oberts al
visitant. Tots hi esteu convidats! També podreu gaudir d’una exposició de màquines de
setge pròpies de l’època medieval.
INDICADORS PLÀNOL:
1. Parc de la Transsegre
2. Plaça dels Comtes d’Urgell
3. Museu de la Noguera
4. Carrer del Pont
5. Carrer del Miracle
6. Plaça del Mercadal
7. Muralles Medievals
8. Plaça de Pau Casals
9. Carrer d’Avall
10. Carrer Major
11. Plaça del Pou
12. Plaça de Sant Salvador
13. Casal Lapallavacara
14. Carrer de l’Escala
15. Plaça de Sant Jaume
16. Plaça de Cecília de Comenge
17. La Reguereta
18. Biblioteca Margarida de Montferrat
19. Plaça del Jutge
20. Passatge de Gaspar de Portolà

