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Teatre Grec
21 de juliol 

CirCus Klezmer 
Adrián Schvarzstein

Mercat de les Flors - Sala Ovidi Montllor 
28-30 de juliol 

Guadual
Leandro Mendoza 

CIRC 

TEATRE

barcelona.cat/grec

RHÜMIA RHuM & CIA.
Sala Muntaner 
Fins al 31 de juliol 

Neus Català. uN Cel de plom
Carme Martí / Josep Maria Miró /  
Rafel Duran /  Mercè Arànega 

Teatre Romea
Fins al 5 d’agost 

CoNillet
Marta Galán Sala / Marc Martínez 

Teatre Goya 
Fins al 7 d’agost 

el preu
Arthur Miller / Sílvia Munt

Museu d’Arqueologia de Catalunya
21-23 de juliol

Farsa
Albert Mestres 

Teatre Borràs 
21-31 de juliol 

el boN pare 
David Plana 

Mercat de les Flors - Sala Ovidi Montllor 
22 i 23 de juliol 

F.r.a.u. 
Albert Arribas / Albert Balasch

Teatre Lliure - Sala Fabià Puigserver
22 i 23 de juliol 

platoNov 
Anton P. Txèkhov / NTGent / Luk Perceval

…i molt més a:
barcelona.cat/grec

Mercat de les Flors - Sala Pina Bausch
Fins al 21 de juliol 

mdlsX
Motus / Silvia Calderoni 

La Seca Espai Brossa
Fins al 24 de juliol

l’empestat 
Jordi Oriol / Xavier Albertí 

Antic Teatre
Fins al 31 de juliol 

l’aNtiC teatre, al GreC 2016 

Club Capitol
Fins al 31 de juliol 

CoNFessió  
d’uN eXpresideNt 
Davide Carnevali / Xavier Ricart /  
Queco Novell 

La Villarroel
Fins al 31 de juliol 

lehmaN triloGy
Stefano Massini / Roberto Romei 

CADENA

varietat
musical

La millor



On és el circ?

Què?

Ja fa dos anys de l’estrena de Rhum, aquell homenatge al Monti  
que ens va donar tantes alegries. Durant aquest temps he tingut la sort 
de poder acompanyar la companyia a gairebé totes les places on hem 
actuat. De tots els detalls que la memòria desa en algun racó hi ha un 
instant màgic que es repeteix abans de cada funció: els cinc actors als 
camerinos vestint-se, maquillant-se i desbarrant de tot i per tot. Sens 
dubte és el meu moment preferit.

En el moment de la caracterització, els pallassos devoren l’animeta  
de l’actor, i ja no hi ha marxa enrere. Comença l’espectacle.

Quin espectacle?

Ah, sí… Ahir hi havia un bolo «de trabajar».

«De trabajar, de trabajar y no cobrar».

Perquè ja se sap… Ningú es pren gaire seriosament els pallassos.

Un cop acabada la funció, després de la difícil tasca de fer riure la gent 
a costa de les seves desgràcies, encara ressonen les darreres rialles 
i aplaudiments. Els llums de la pista s’apaguen i només crema la 
bombeta dels camerinos. Davant del mirall, el maquillatge mig desfet 
a la cara del pallasso va prenent color de pell. Toca posar-se el vestit de 
personeta, agafar aires de dignitat i sortir a fora, al carrer, per fer camí 
cap a casa, amb la por que aquest món tan seriós no ens devori. 

Rere la cortina vermella de Rhum, a l’altra banda de la casa dels Rhum & 
Cia., hi ha un altre món possible, una altra pista de circ més íntima que 
acull noves entrades de pallassos, cançons i músiques d’arreu del món  
i que és plena d’emocions absurdes i concretes. Imaginades i reals.  
No és gens diferent del que passa a qualsevol llar d’arreu del món, 
perquè al capdavall el circ és qualsevol univers i cada casa és un circ.

Aquesta família «inestable» de pallassos i músics excepcionals  
(Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger Julià i Pepino Pascual) acullen  
a casa seva l’artista de carrer, músic, clown i lutier Mauro Paganini,  
que aporta el seu univers màgic per tancar la segona part d’aquesta 
bilogia clownesca que vam començar amb Rhum.

Rhümia és un cant a l’esperança, a la necessitat de riure i fer riure  
per sobre de totes les coses. Aquí i allà, als que ja en saben i als que 
n’han de tornar a aprendre. El riure, l’arma més poderosa de la 
felicitat, que custodiem els pallassos. Perquè nosaltres som pallassos  
i sempre serem pallassos. 

Només cal que algú ens ajudi a encendre l’espurna, perquè quan ens 
toqui actuar a la pista, en allò que en diuen el «món real», demostrem 
amb el nostre comportament que podem canviar alguna realitat.

Martí Torras Mayneris

Teatre Lliure - Espai Lliure
Del 20 al 24 de juliol
Durada aproximada: 80 min
Espectacle en català i castellà

CIRC

AuTORiA
Rhum & Cia.
DiRECCió
Martí Torras Mayneris
iNTERPRETACió
Jordi Martínez, Joan Arqué, Pep Pascual, Roger Julià i Mauro 
Paganini
COMPOSiCió MuSiCAL
Pep Pascual i Mauro Paganini
DiRECCió MuSiCAL 
Pep Pascual
ESCENOGRAfiA
Martí Torras Mayneris i Xavi Xipell “Xipi”
VESTuARi
Rosa Solé
DiSSENy D’iL·LuMiNACió
Quico Gutiérrez
DiSSENy DE SO / CONCEPCió SONORA
Ramon Ciércoles
AJuDANT DE DiRECCió / REGiDORiA
Lluc Armengol
MOViMENT
Fàtima Campos
CAP TèCNiC
Xavi Xipell “Xipi”
ASSiSTENT TèCNiC
Patty Cortés
DiRECCió DE PRODuCCió
Carles Manrique (Velvet Events)
PRODuCCió EXECuTiVA
Xavier Ribalaygua
DiSTRiBuCió
Elena Blanco - Magneticam

Una coproducció del Grec 2016 Festival de Barcelona, Velvet Events i el Teatre Lliure.

Amb la col·laboració d’Atrium Viladecans.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

RHÜMIA
RHuM & CIA.


