


El circ de la comèdia
8, 9 i 10 de febrer de 2013 - AGRAMUNT

 
Vivim en un món de circ on els pallassos juguen a fer de polítics, els banquers 
marquen el preu de l’espectacle i els antiabalots fan d’acomodadors dins de la 
carpa, gràcies a ells tots podem gaudir de la funció. A l’escenari; funambulistes i 
trapezistes fan equilibris per arribar a final de mes, els domadors acollonits lluiten 
perquè no els devori la hipoteca i el presentador de la funció vetlla perquè ningú 
surti del guió. Des de la grada presidencial, els amos del circ, observen l’espectacle 
amb un pitet i pensen en trobar la fórmula per vendre més entrades. 

Comença el Carnaval i ara més que mai comparses, carrosses i públic en general 
convertiu-vos en actors satírics i burleu-vos de la quotidianitat, no fos cas que fins 
i tot això ens retallessin!

*Els actes oficials estan marcats amb el símbol 

Del divendres 25 de gener al dijous 7 de febrer 

2n Concurs de tapes de ceba
Als bars, cafeteries i restaurants de la vila. Cada establiment tindrà les butlletes 
de votació i una urna per a que els consumidors votin la Tapa que els ha agradat 
més. Hi haurà un premi per a l’establiment de la tapa guanyadora i un premi 
gastronòmic a sortejar entre totes les butlletes de votació. Més informació als bars 
participants.

Fins al dia 7 de febrer

Tu sí que xurripampes
Envian’s un vídeo ballant la tradicional i popular dansa ‘el ball del xurripampi’. 
El jurat de Tu sí que xurripampes! analitzarà tots i cadascun dels vídeos i en farà 
una selecció dels millors. Els guanyadors s’anunciaran el dissabte de carnestoltes. 
Podeu penjar els vídeos al feisbuk de la xurri o carnavalagramunt@gmail.com
Més informació al web: http://carnavalagramunt.wordpress.com

Dijous 7 - Vigília del boig, boig, boig món dels pallassos.

21.30h, a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt. Reunió dels Jurats de les 
Comparses i Carrosses  

Tot seguit, sessió de màgia i d´esoterisme sota el pont del riu Sió per trobar el 
confeti perdut amb l´aparació de l´espectre NOSS, acompanyat del Duc de Palma. 
Per als/les més poners/es sortida llunàtica amb l´heptacampió de la transiscar i 
primer home que ha vist la lluna, Mr. Armstrong, el polsera groga. Sí senyor, amb 
un parell d´OOus.



Divendres 8 - La Pantomima del Carnaval

Quan despunta el sol, tots els Mims* que vulguin estan convidats a cafè amb 
llet i pasta del dia al bar de la gasolinera, (si el Magnat Torronaire encara no l’ha 
comprat) on diàriament a trenc d´alba els clients més matiners ens recorden els 
famosos “Chiripitifláuticos”  (Tots saben de tot, tots són els més llestos, sort en 
tenim, ells són els que verdaderament tiren el país endavant!)
(*actors que utilitzen el gest com a forma d´expressió artística)

No et descuidis de posar el manot de cebes al balcó!!

3r Concurs de Guarniments de Balcons 
Les estelades dels balcons quedaran excloses del concurs, ja que es consideraran 
part del mobiliari urbà. Animem a les comunitats veïnals a participar al concurs, 
per tal de cobrir els forats que deixen els veïns morosos. A robar carteras, que no 
hay pasta para comer, lululu!!
Hi haurà 6 premis de 50 €, gentilesa de Bankia; Damos crédito a tus ideas! 

Durant tot el matí. Carnaval Infantil, amb Gaby, Fofó i Miliki  
El rei carnestoltes acompanyat de la seva cort juntament amb els escolars de 
la vila realitzaran una rua fins al Cirque du Sió (Pavelló). Queden prohibits els 
Botellons de Cola-Cao i la ingesta desmesurada de galetes Maria.  Per accedir a 
la carpa cada nen haurà de dur la seva xurrientrada per a l’event. L’acte culminarà 
amb l’actuació del pallasso Wert amb el seu espectacle: Uh, oh no tinc por de la 
immersió!! Entre tots evitarem que aquest element espanyolitzi a la Xurripampi. 

21.00h, a la plaça de la Verge Xurripampi (plaça de l’Església). Parlament i Rua 
pels carrers de la Vila amb la Xaranga Cafè, Copa i Puro
Parlament del Molt Honorable Rei Carnestoltes (amb il·lusió) acompanyat de la 
ceba més ben parida de les terres de ponent, l’Excel·lentíssima Xurripampi. Tot 
seguit, debat públic sobre si l’alcalde ha de cobrar igual o més que la Dolores de 
Cospedal, la nostra xurri actuarà com a mediadora. Quan s’hagi aclarit (Habemus 
Marcus), cercavila amb la xaranga “Cafè, Copa i Puro” pels carrers de la vila fins a 
la carpa del Cirque du Sió. 

22.30h, a la Carpa del Cirque du Sió (Pavelló). Sopar PoPular i XI concurs de 
disfresses casolanes
El Rei Carnestoltes i la sofregida Xurripampi organitzen un gran sopar PoPular 
anticrisis i estarà amenitzat per la Xaranga (fins que es facin pesats).
I recordeu que a la taula de la Xurri, qui no hi és disfressat no hi és comptat. 

24.00h, actuació del cantautor Miquel del Roig
El gran mestre popurri músico-cultural 
Miquel del Roig ens oferirà el seu espectacle 
“Mai caminareu sols”. 



L´actuació serà emesa pel canal Intereconomia (previ acord en les balances fiscals 
amb els pobles agregats), mitjà reconegut pel seu suport a Catalunya i la seva 
cultura (Ja ho sabeu, Mejor Unidos i Primer els de casa!!). Queda prohibida la 
crema de banderes i fotos del nostre monarca... el Rei Carnestoltes (amb les de 
l’altre feu el que vulgueu).

Durant el concert, concurs de Garrotins
Es premiarà l’estrofa més xurricollonuda de la nit. Les valoracions aniran a càrrec 
de les ments més brillants de la nostra terra: Alícia Sanchez Camacho (Tranquils, ja 
ha après a sumar), Carmen de Mairena (Soy Pu*a y mi co*o lo disfruta) i el Gitano 
de Balaguer (Què vols que et digui, invita tu primer). 

02.30h, cercavila Adúltera
Un cop la Xaranga hagi fet trontollar les bigues de la carpa, inici de la “lluvia 
dorada” procedent de les goteres de l’última pedregada. I tot seguit, non-stop a 
la fumera aprofitant la baixada de la boira de Rasquera, ruta pels Bars i Pubs que 
encara quedin oberts. 

06.00h, Envàs, on vas?
Quan tots els condons ja estiguin al contenidor groc (no cal ser envàs, per no 
saber on vas), desallotjament dels últims vehicles fornicadors que quedin repartits 
pels camins del terme. Els policies locals disfressats de domadors s’encarregaran 
de retornar les feres a la seva gàbia.  

Dissabte 9 - La Por de fer el Pallasso. 

Durant tot el matí.

Concurs d’Establiments 
Caravana ambulant del Grup Escènic Agramuntí que exercirà de jurat amb el Rei 
i els seus elefants.

La companyia de putxinel·lis Teatredetics vendrà, els seus tradicionals Cagarros 
amb denominació IGP  (www.locagarro.com) 
Nota: No confondre amb les tifes de gos que adornen els carrers, unes són més 
dures que les altres.

A les 10.00h, a l´esplanada del Camp de Tir.  Esmorzar PoPular
Es repartiran “llanguanisses” de la Donzell (aquelles que a la punta no hi tenen 
pell), cansalada rància i les millors viandes de cada casa, ben regades amb els 
millors aiguardents de la comarca.

Tot seguit i per fer baixar la Trompa, exhibició de Tir a l´elefant, amb la col·laboració 
dels millors tiradors d’elit de la casa Reial: Froilan Peu Foradat de Todos los Santos 
i Juan Carlos el Matareyes. 



A les 18.00h, a la plaça Fondandana. Concentració de comparses i carrosses 
Benvinguda a tots els participants per part de lo Rei i sessió fotogràfica per a 
tothom que ho desitgi. Abans de sortir, tots/es aquells/es individus i/o sospitosos 
que facin esses a l´estil Depardieu seran sotmesos per aquell que sempre hi és i 
mai no sap res, a una prova de capacitat de bufeta. En cas de tenir-la a Full hauran 
de passar per l´oficina de turisme a veure les seves nenes que molt amablement 
els faran un croquis dels llocs adequats on drenar la sargantilla.

A les 19.00h en · , a la plaça Fondandana. Inici de la Rua de Carnaval 
Ruta: Pl. Fondandana, Av. Catalunya, Pl. del Pou, Av. Àngel Guimerà, Av. Jaume 
Mestres, Av. Agustí Ros i Pavelló.

A partir de les 23.59h, al Cirque du Sió (Pavelló). Ball i Festa per a tots els Carotes 
amb l´orquestra ANÒNIMA (algú sap qui és?)

(ei, per la patilla, que n´aprenguin aquests de capital!)

Diumenge 10 - Malabars i Torsions

02.00h, lliurament de premis a les carroses i comparses participants a la rua, del 
concurs de tapes, i del concurs de Balcons i Establiments (Aquí no hi ha crisi!)
Tot seguit, per les feres indomables del circ, barra lliure, hora happy i repic de 
cubates. 
Acte patrocinat per l´últim superheroi que ens ha ofert la classe política actual, 
l´embaucador de preferents i fons reservats, Super Rodrigo Rato. 
“Aquí no pasa nada y sino telefónica al rescate”.

12.00h, Inauguració de la plaça dels NOOStres Regidors a càrrec de Llanos de 
Luna que aprofitarà per controlar el protocol de banderes i barra lliure d’aigua 
patrocinada per CASSA.

A les 19.00h, a la plaça Mercadal. Presentació dels respectes i posterior 
enterrament de la sardina 
Tot seguit afartament de pa i vi. 
Aquest any si un vol l´arengada haurà de passar primer per la farmàcia Pallerols 
i demanar pel Sr. Antoni el caraDURAn i aquest, per un preu mòdic d’1€, vos 
entregarà una recepta amb la qual podreu degustar aquest entrepà delicatessen 
pal corason. 
Mentre duri la cua al voltant de la plaça i aprofitant el desordre ocasionat per la 
crema de contenidors dels antisistema-antiarengades acompanyats d´elements 
subversius de les CUP, lo barber de la cantonada acompanyat de la Bepeta i la 
Rosita aprofitaran per rodar un LipDub i fer una recollida de signatures per donar 
suport a la candidatura olímpica de Tokio 2020.

Les inscripcions als diferents concursos es poden fer a l’Ajuntament fins al 5 de 
febrer o a l’adreça electrònica carnavalagramunt@gmail.com



La Comissió de Carnestoltes vol donar les gràcies a tots aquells qui amb les 
seves carrosses i comparses participen a la rua del Carnaval i a tots els vilatans i 
vilatanes que participen als diferents concursos (establiments, balcons, tapes...).
Sense vosaltres aquesta festa no seria la vint-i-setena i una de les millors de les 
terres de ponent!

Idea: Comissió Carnaval Agramunt
Cartell:Olga Cortadelles

COL·LABORADORS

CUINERS I CUINERES DE LA SARDINADA

GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ

COMPANYIA TEATREDETICS

XARANGA CAFÈ, COPA I PURO

GRALLERS D’AGRAMUNT

ESPETEC

DONES DE L’ESBARJO

RÀDIO SIÓ 107.9 FM

SERRALLERIA MIAN

FORMATGES MONBER

FAMÍLIA TORRES (MAFET)

PASTISSERIA CAMATS

TENDALS SANGRÀ

SOU COLLONUTS/DES!!

http://carnavalagramunt.wordpress.com
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