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El CICLE D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS BROTS està d’aniversari. Complim 5 anys! I ens encanta 
continuar presentant a Agramunt espectacles que han estat a primera línia de les cartelleres. 
Enguany, hi ha una clara aposta per dos aspectes que creiem fonamentals. En primer lloc, la creació 
de nous públics. És per això que, d’una banda, oferim una experiència visual i sonora adreçada a la 
primera infància; i, d’altra banda, una funció escolar exclusiva i gratuïta per als alumnes de primària de 
les dues escoles d’Agramunt. Aquesta és una manera de garantir l’educació i l’accessibilitat a través 
del teatre a tots els alumnes sense distinció. A més a més, els joves d’entre 16 i 20 anys gaudiran d’un 
descompte del 50% en totes les entrades. 
En segon lloc, en aquesta edició tindrem l’oportunitat de conèixer la bona feina que estan fent profes-
sionals vinculats a Agramunt amb les propostes de Hombre madre i el Tribut a Daft Punk. 
Tot això amanit amb una tria d’espectacles teatrals d’alt nivell que ens faran rumiar, riure i endin-
sar-nos en móns paral·lels que sovint tenen relació, amb més o menys grau, amb les nostres vivències 
o realitats.
Ens trobem al teatre i que comenci l’espectacle! 

BROTS 2023



Kl’aa, que significa “cantar” en llengua hadzabe, és un viatge musical de l’infant en la descoberta 
del món. Una experiència visual i sonora a través de la veu i la cançó. Posa de manifest la veu com a 
fonament de la presència humana, com a vehicle d’identitat. És a través de la veu, del sonar a través 
del nostre cos, que esdevenim més humans, més persones. 
L’espectacle es va construint gràcies als sons que emet un nadó per comunicar-se. A partir d’aquí 
sorgeix la música, molt propera a ells. Perquè sobretot és vocal i femenina (recorda la veu de la mare) 
i perquè no utilitzen text sinó sons que ells reconeixen, i algunes paraules properes al seu llenguatge. 
Tot acompanyat de gest i moviment (també basat en l’evolució que fan des que neixen i en el com es 
van desplegant) que fa que encara en capti més l’atenció.

KL’AA, LA TEVA CANÇÓ
Inspira Teatre

Composició i direcció musical: Viv Manning
Direcció Escènica: Clàudia Moreso
Intèrprets: Neus Umbert, Laia Piró i Esther Westermeyer

50 minEspectacle 
musical

6 € Recomanat
per a infants
de 0-5 anys

Dissabte 4 de febrer | 17.00 h i 18.15 h
Teatre Casal Agramuntí

        

Millor espectacle de primera infància

als Premis Feten 2020

Nominat als XXIV Premis Max 

de les Arts Escèniques



Hi ha cançons que no passaran mai de moda, i que formaran part de la nostra memòria musical. One 
more time, Around the world o Get lucky són alguns dels temes de Daft Punk que ens proposa recor-
dar aquest inigualable duo a violí i piano.
La violinista Roser Loscos, amb centenars de concerts per tot el món i guanyadora d’un Grammy el 
2022 amb Las Migas, i la pianista Laura Andrés, amb dos treballs en solitari, un premi Enderrock i 
acompanyant veus com Shakira o Beth, formen un duo imparable. Dos improvisadores nates que des-
pleguen el seu talent i carisma fent del concert un moment elegant, ple d’energia i únic.
We’re up all night to get lucky …

TRIBUT A DAFT PUNK
Roser Loscos i Laura Andrés

Intèrprets: Roser Loscos (violí) i Laura Andrés (piano)

75 minMúsica 10 € Per a tots 
els públics

Divendres 24 de febrer | 21.00 h
Teatre Casal Agramuntí



Espectacle de titelles i música en directe, amb una escenografia cuidada amb tot detall.
Aquest és un espectacle que treballa la igualtat de gènere i que inclou dos contes: La Ventafocs que 
no volia menjar perdius, on es reinventa aquest text clàssic com un conte modern i de tall realista que 
ens mostra la situació de dones que un dia descobreixen que la seva vida no és el promès conte de 
fades que es van creure, i La meitat d’en Jan, on s’aborden els estereotips de gènere imposats per la 
societat i la lluita per desmuntar-los. 
Proposta educativa amb motiu del Dia Internacional de les Dones que pretén conscienciar els infants 
sobre el camí que encara queda per recórrer en matèria d’igualtat de gènere.

GENÈRICS
La Pantomima

Autoria: Cia. La Pantomima
Direcció: Liliana Miret Giménez
Intèrprets: Jordi Gaya i Liliana Miret

45 minTitelles Funció
escolar 
gratuïta

Escolars

Dimecres 8 de març | 11.30 h
Teatre Casal Agramuntí



En Pau és un home de 33 anys, l’edat de Crist. S’acaba de comprar un pis amb la seva dona al barri 
del Raval de Barcelona. És feliç amb la seva feina i la Judit. S’estimen, es miren amb amor i tendresa 
mentre van traient de les caixes tots els objectes i els col·loquen al seu lloc: un cartell de Tortell Poltro-
na, un electrocardiograma, fotos, fotos de família feliç; un dinar de Nadal, Setmana Santa, un salt a la 
piscina... recorda com estimava el seu avi. El seu avi era franquista.
El gegant del Pi és un monòleg escrit i interpretat per Pau Vinyals, una autoficció que parla sobre 
l’herència rebuda, d’un intent per encarar la construcció d’una llar. Què ha fet la meva família per de-
fensar les seves propietats? De què seríem capaços per defensar casa nostra? Què faríem per salvar 
un fill?

EL GEGANT DEL PI
Cassandra Projectes Artístics

Autoria i interpretació: Pau Vinyals Dalmau
Direcció: Júlia Barceló i Pau Vinyals

Dissabte 11 de març | 21.00 h
Teatre Casal Agramuntí 75 minTeatre 12 € +16 anys

Monòleg



Círculo de Borneo és un projecte encapçalat per Josep M. Porté (pianista i compositor) i Juan Magrí 
(cantant i lletrista). Durant onze anys de trajectòria, la formació lleidatana-oscenca ha publicat els EP 
Bailo en el trapecio (2010) i Desayuno con los Ángeles (2012) i els LP El incansable finalista (2015) i 
Hombre madre (2020), disc enregistrat a Lleida sota la direcció d’Antoni Tolmos. Aquest darrer treball 
suposa un abans i un després en la trajectòria de la banda, que estrena formació i que recull diversos 
estils musicals interpretats per una formació clàssica.

HOMBRE MADRE
El Círculo de Borneo

Components:Juan Magrí (veu), Josep M. Porté (piano i cors), Anna Borrego (cors), Carles Fortuny (flauta), Montserrat Sanahuja (cello), 
F. Javier Reyes (violí), Jordi Noró (percussió)

75 minMúsica 10 € Per a tots 
els públics

Divendres 24 de març | 21.00 h
Teatre Casal Agramuntí



El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten uns amics que acaben de ser pares per 
conèixer el petit Jan. Tot sembla anar bé fins que el Nacho deixa anar, sense donar-hi molta impor-
tància, un comentari sobre el nadó. A partir d’aquí, i tot i que els recent estrenats pares intenten treure 
ferro a l’assumpte, l’ambient s’enrareix i comencen a sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara 
cadascú guardava.
La Pell Fina parla de tot allò que no estem preparats ni per dir ni per rebre. Dir la veritat està molt bé, 
però... què passa quan aquesta veritat ofèn? Cal dir-la? Aquesta obra reflexiona, en clau d’humor, 
sobre la manera que tenim de tractar-nos. Ens cuidem prou els uns als altres? Temes com la mater-
nitat, el talent o les relacions de parella posen de manifest que tenir cura dels altres segueix sent una 
assignatura pendent.

LA PELL FINA
Sala Flyhard

Autoria i direcció: Yago Alonso i Carmen Marfà
Intèrprets: Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau

75 minTeatre 12 € +16 anys

Dissabte 1 d’abril | 21.00 h
Teatre Casal Agramuntí

        

Millor interpretació revelació

 per Ángela Cervantes als Premis

Teatre Barcelona 2021-2022

Comèdia



La bombolla immobiliària i les crisis econòmiques encadenades, han deixat el Pol i la Montse en una 
situació incerta, molt lluny de les expectatives que tenien fa vint anys quan eren universitaris i compar-
tien pis d’estudiants.
El Pol i la Montse són el prototip d’una generació que es va criar en analògic per viure en digital, una 
parella de joves-vells, que quan comença a trobar un cert equilibri, rep una carta on els notifiquen 
que se‘ls ha acabat el contracte de lloguer i que tenen tres mesos per buidar el pis i tornar les claus.
Monopoli és un espectacle que interpel·la directament el públic, una partida vibrant i demolidora que 
reflexiona sobre el valor de l’individu, els límits de la llibertat i com el capitalisme modifica les relacions 
humanes. 

MONOPOLI
Eòlia I+D

Autoria: Mar Monegal
Direcció: Mar Monegal i Josep Galindo
Intèrprets: Eduard Buch i Sara Espígul

Divendres 12 de maig | 21.00 h 
Teatre Casal Agramuntí

75 minTeatre 12 € +12 anys

        

Text guanyador del X Torneig 

de Dramatúrgia de 

Temporada Alta 2020

Tragicomèdia



Majors de 65 anys - Persones amb diversitat funcional + acompanyant - Carnet Jove - Socis del 
Circuit Urgellenc

Joves d’entre 16 i 20 anys (només s’aplicarà presencialment, amb el DNI, a l’Oficina de Turisme o a taquilla)*

*Els descomptes no són acumulables.

Informació

Venda anticipada d'entrades: Online a www.agramunt.cat i presencialment a l'Oficina del Turisme 
Venda a taquilla: 45 minuts abans de cada espectacle

DATA ESPECTACLE LLOC HORA PREU

04/02/2023 KL’AA, LA TEVA CANÇÓ Teatre del Casal Agramuntí 17.00 h 
18.15 h 6 €

24/02/2023 TRIBUT A DAFT PUNK Teatre del Casal Agramuntí 21.00 h 10 €

08/03/2023 GENÈRICS Teatre del Casal Agramuntí 11.30 h Funció 
escolar

11/03/2023 EL GEGANT DEL PI Teatre del Casal Agramuntí 21.00 h 12 €

24/03/2023 EL CÍRCULO DE BORNEO Teatre del Casal Agramuntí 21.00 h 10 €

01/04/2023 LA PELL FINA Teatre del Casal Agramuntí 21.00 h 12 €

12/05/2023 MONOPOLI Teatre del Casal Agramuntí 21.00 h 12 €

Descomptes

• Cal mirar de ser puntual. No es permetrà l’entrada
a l’espectacle un cop iniciada la funció.

• Les persones amb dificultats de mobilitat tenen
accés preferent a la sala del teatre. Recomanem
contactar prèviament amb l’organització.

• Cal apagar els telèfons mòbils i les alarmes abans
de l’inici de l’espectacle.

• Queda prohibit menjar i beure dins la sala.
• Està prohibit l’enregistrament d’imatges sense el

consentiment de la companyia.
• No s’admeten devolucions de les entrades.
• L’organització es reserva el dret d’alterar la progra-

mació.

Recomanacions per assistir als espectacles

20%
50%



 Disseny: Fàtima Puig | Dipòsit Legal: L 50-2023

Amb el suport de:

Per a més informació:

www.agramunt.cat  |  cultura@agramunt.cat  |  973 390 057

Nom i Cognoms:_________________________________________________________   Any de Naixement:__________

Codi Postal:_______________      Email:__________________________________________________________________

  Accepto que les meves dades s'incorporin al fitxer de destinataris del butlletí informatiu. 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals(LOPDGDD), les dades personals recollides en 
el present formulari seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Agramunt, amb la finalitat de promocionar l’activitat cultural del municipi. La base legal 
pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d’obligacions legals, l’in-
terès públic i exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a 
l’adreça protecciodades@agramunt.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@agramunt.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret 
de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o con-
tractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d’obligacions legals. 

Vols rebre informació de la programació escènica i musical?

Organitza:


