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Teatre Lliure Gràcia – del 9 de desembre al 8 de gener 

Rhümia 
direcció Martí Torras Mayneris direcció musical Pep Pascual 
cia. Rhum i cia. 
 

intèrprets 

Joan Arqué / Roger Julià / Jordi Martínez / Mauro Paganini / Pep Pascual  
 

 

dramatúrgia Rhum & cia. / escenografia Martí Torras Mayneris i Xavi Xipell 'Xipi' / 
vestuari Rosa Solé / il·luminació Quico Gutiérrez / so Ramon Ciércoles / música 
Pep Pascual i Mauro Paganini / moviment Fàtima Campos 
 

 

ajudant de direcció Lluc Armengol / cap tècnic Xavi Xipell 'Xipi' / assistent tècnic 
Patty Cortés / producció executiva Xavier Ribalaygua / director de producció Carles 
Manrique (Velvet Events) / distribució Elena Blanco (Magnetica Management) 
 

 

coproducció Teatre Lliure, Velvet Events i GREC 2016 Festival de Barcelona 
amb la col·laboració de l'Atrium de Viladecans 
amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 

 

agraïments Ramon Simó, Salvador S. Sánchez, De Mortimers, La Forja del Vallès, 
Ajuntament de Montmeló, Ajuntament de Tiana i Transports “Pitu” 

i un record molt especial per a Joan Montanyès Martínez ‘Monti’ i Joan Armengol i 
Moliner, per sempre inspiradors de Rhum & cia. 
 

espectacle en català, castellà i montinià 
durada 1h. 35’ sense pausa 

 
seguiu #rhümia al twitter 

horaris de dimarts a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 17:30h. i a les 21h. / diumenge a 
les 18h. 
atenció la nit de Nadal i la de Cap d’any no hi ha funció 

preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte / 18,50€ dimarts, dimecres i 
dissabte a la tarda (dies de l’espectador) / 16,50€ tarifa plana Abonament Espectador / 
12€ tarifa última fila / 9€ menors de 14 anys 
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Si la mort va donar vida a Rhum, l’espectacle de, per i per al pallasso ‘Monti’, 
no és estrany que els seus companys tornin a escena. Ara, amb un espectacle 
nou amb molta vida per davant. Salut i pallassos! 

 

Gran Premi BBVA al Millor Espectacle de Circ dels Premis Zirkòlika 2016 
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Quan els llums de la pista s’apaguen un cop acabat el “bolo de trabajar”, toca 
posar-se l’abric de personeta, agafar aires de dignitat i sortir a fora el carrer per 
fer cap a casa, amb la por que aquest món tan seriós no ens devori. 

Només cal que algú ens ajudi a encendre l’espurna, perquè quan ens toqui 
actuar en allò que en diuen el “Món real”, demostrem amb el nostre 
comportament que podem canviar alguna realitat. 

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

A casa dels Rhum & cia, hi ha un altre món possible, una altra pista de circ més 
íntima amb noves entrades de pallassos, cançons i músiques d’arreu del món i 
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 finalment el circ 
és qualsevol univers i cada casa és un circ on tothom hi té cabuda. 

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 en sabien i n’han de 
tornar a aprendre. 

El riure, l’arma més poderosa de la felicitat, amagat sota un nas vermell. 

Martí Torras Mayneris 
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la companyia 

Joan Arqué 

Nascut a Tiana, és Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre 
de Barcelona. Ha realitzat també: curs d’interpretació amb Txiki Berraondo el 
Teatro de la Abadia (Madrid), curs d’interpretació amb Boris Rotenstein, curs 
anual d’energia i imaginació conduït per Peter Gadish, curs de pallasso: conduït 
per Jon Davison, curs anual de pallasso conduit per David Gol, curs intensiu de 
pallasso conduït per Moche Coen, curs de Màscara i pallasso conduït per Joan 
Armengol i Moliner, cursos de circ (Equilibris acrobàtics i trapezi fix) a l’Escola 
de circ de 9 barris i curs de dramatúrgies del circ (Institut del Teatre de 
Barcelona). 

Alguns dels espectacles en què ha intervingut com a actor són: Història del 
soldat d’Igor Stravinski, direcció Joan-Anton Sánchez; gira amb el Circ Cric 
2002/2003; Maestro non e possibile, de De Mortimers; El castell dels ogres i La 
vuitena maravella, de la companyia Plasticiens Volants (França); La bona 
persona del Sezuan, adaptació de Rosa Gàmiz i Oriol Broggi a partir de l’obra 
de Bertolt Brecht, direcció Oriol Broggi; Natale in casa Cupiello d’E. De Filippo, 
direcció Oriol Broggi, i Classix-Klowns de Monti & Cia. 

Roger Julià 
Barcelona,1978 

Es va formar com a intèrpret a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
Ha desenvolupat la seva carrera en el terreny de la interpretació, la direcció 
escènica, la música i la creació d’espais sonors per a teatre. 

Alguns dels espectacles en què ha intervingut a com a actor són, entre altres: 
Les mil i una nits, de Comediants; El gran secret, d’Albert Espinosa i 
Comediants; Sin noticias de Gurb, d’Eduardo Mendoza, direcció Rosa Novell; 
Dom Joan o el festí de pedra, de Molière, direcció Ariel García Valdés; Adéu a 
Berlín, autoria i direcció de Josep Costa; La tempesta, de W. Shakespeare, 
direcció Sílvia Ferrando; Scherzo i Divertimento, de Dei Furbi, direcció Gemma 
Beltran. 

És membre fundador de la companya Dei Furbi, amb la qual coŀlabora en la 
elaboració dels espectacles. També ha coŀlaborat estretament amb la direcció 
artística de Comediants, una companyia de la qual va formar part del 2004 al 
2009. Ha participat en la direcció actoral de la peŀlícula La Revolución de los 
Ángeles, de Marc Barbena, estrenada el gener de 2014, i ha dirigit la websèrie 
Desigual Jungle per a Desigual, amb qui coŀlabora des de 2010 en diversos  



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 6

 

 

projectes artístics. Actualment dirigeix el procés de creació de Kaiseki, en 
coŀlaboració documental amb Ferran Adrià, la Fundació El Bulli i Hiroyoshi 
Ishida. Al mateix temps, està immers en la gira de presentació del disc 
Insinuacions d’Èric Vinaixa. 

Jordi Martínez 

Actor nascut a Barcelona amb una llarga trajectòria en la escena catalana i 
nacional. Comença a treballar en el Grup d’Estudis Teatrals d’Horta (GETH) 
l’any 1977, i a partir d’aquí participa en diferents muntatges de companyies tan 
reconegudes com Els Joglars (Olimpic Man Movement); Els Comediants (El 
llibre de les bèsties); Monty & Cia (Utopista, Klowns, Clàssics), on desenvolupa 
la seva altra faceta de pallasso; Compañía Paco Morán (La extraña pareja, 
Muerte accidental de un anarquista) i la Compañía Lluís Homar (Hamlet), entre 
d’altres. També va fundar la Cia. Vendetta, exercint d’actor i director. 

Habitual en els repartiments del Teatre Nacional de Catalunya i d’altres teatres 
públics i privats de Barcelona, ha treballat amb directors com George 
Lavaudant (El misantrop, Coriolà); Sergi Belbel (Primera plana, Forasters); 
Joan Font (Uuuuh!!!) Premi Butaca al Millor Actor; Ramon Simó (Les troianes, 
Calígula, Fuenteovejuna, Arcàdia...); Magda Puyo (Temps real, Antílops), 
Carles Alfaro (Ròmul el gran,...); Rafel Duran (El coronel ocell) i Pep Pla 
(L’home, la bèstia i la virtut). 

Darrerament ha participat en espectacles de Julio Manrique (L’arquitecte); Oriol 
Broggi (Hamlet, Questi fantasmi, Luces de Bohemia); Ramon Simó (Petita feina 
per a pallasso vell) i Roser Batalla (Un roure). 

Actor mediàtic, reconegut pels seus personatges en sèries tan populars de TV3 
como Kubala, Moreno i Manchón; Ventdelplà; Secrets de família; Nissaga de 
poder; Estació d’enllaç... i en àmbit nacional: Gavilanes, Carvallo, Hay alguien 
ahí...També ha desenvolupat la seva carrera en el món del cinema: El payaso y 
el Führer (Eduard Cortés), Mi dieta mediterránea (Joaquim Oristrell) i Ens 
veiem demà i Working Class (Xavier Berraondo). 

Mauro Paganini 
Buenos Aires (l’Argentina), 1979 

Estudia Belles Arts (pintura, escultura i escenografia) a l’Escola Nacional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Estudia música de forma particular i és 
autodidacta des del 94 (guitarra, baix, cordes en general, cant). Viu a Barcelona 
des del 2000. 
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Treballa com a actor i músic, aplicant els seus coneixements plàstics en la 
construcció de nous instruments musicals, escenografies i titelles a partir 
d’objectes reciclats, per donar-los vida en espectacles que integren el circ, la 
dansa, la música i el teatre. 

Participa amb diferents companyies en Festivals a Espanya (Reus Trapezi, 
Tàrrega i Leioa, entre d’altres) o a l’estranger (Fusion a Alemanya, Just for Joy 
a Torí, Malmo Festivalen a Suècia, Aurillac i Chalon a França), entre d’altres. 

Pep Pascual 

Músic i compositor, nascut a La Palma de Cervelló. Saxofonista, clarinetista i 
sorollista, alterna els gèneres de la música popular amb sons convencionals-
ocasionals, amb instruments fabricats artesanalment per ell o amb objectes 
paramusicals, dels quals sap extreure el so adequat durant els concerts. 

Compon música per a teatre, dansa, televisió, titelles, màgia, audiovisuals, 
pallassos i d’altres gèneres del món de l’espectacle. Entre aquests projectes 
destaquen la música composta per a la Inauguració i Cloenda dels Jocs 
Olímpics de 1992 a Barcelona, per al Desè aniversari de TV3 i per a las 
companyies de Marta Carrasco, Rosa Novell, Zotal Teatre, Teatre de 
l’Estenedor, Pep Bou, Cia. Ínfima La Puça i Monti & cia.  

Com a intèrpret, participa activament en concerts i enregistraments de tota 
mena de músiques: simfònica, grups de cambra, contemporània, rock, jazz, de 
cantautor, fusió, salsa, sardanes i d’altres músiques folclòriques. 

És col·laborador habitual del músic Pascal Comelade, amb qui sol anar de gira, 
com també de La Troba Kung-Fu. A banda, presenta el seus propis 
espectacles: Souvenir Orquestra i Tot bufant, amb Pep Gol. 

Martí Torras Mayneris 
Barcelona, 1974 

Dramaturg, director, escenògraf i il·lustrador. Llicenciat en Direcció i 
Dramatúrgia per l’Institut del Teatre i en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona. Va ser fundador de la Cia. Clownx teatre, amb la qual va començar 
la seva carrera professional com a dramaturg, escenògraf i actor, i va guanyar 
dos Premis Xarxa i dos Premis de la Caixa de Sabadell amb els seus  
espectacles Ot, el Quixot (més de 500 funcions des de 1998) i Willy (2002). 

Darrerament ha escrit i ha dirigit Rhum amb Monti & cia (GREC 2014) i Fer 
riure és un art amb Joan Pera (Teatre Condal 2014) i ha dirigit i ha dissenyat 
l’escenografia i les llums dels espectacles Desdèmona, de la cia. La Mandona i  
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Paradís de la Cia. Divinas. Altres treballs són la direcció i dramatúrgia de 
L’ànima del bus (GREC  2012), Prime time (Sala Muntaner, Teatre Lliure), 
Jerôme LaVoix, el retorn i els altres dos espectacles de la Cia. Divinas: 
Chocolat (2009) i Enchanté (2011) - Premi Unnim 2012.  

Ha treballat també amb altres companyies com Monti & Cia, Sergi Buka, Marc 
Parrot, i ha anat compaginant la seva carrera fent d’ajudant de direcció de 
directors com Ramon Simó, Magda Puyo, Josep Maria Pou, Julio Manrique, 
Pau Miró, Marc Martínez, Miquel Górriz, i més recentment a Agustí Villaronga, 
en Testamento de María. 

Paral·lelament, aquests darrers anys s’ha endinsat en el món de la música, i ha 
fet el disseny i la posada en escena dels directes de bandes com La Pegatina 
(Premi ARC al millor directe 2012), Els Catarres (Premis ARC al millor directe 
2013), Blaumut, Clara Luna, El Son de la Chama, Strombers o les Mamzelles, 
d’estils diferents que van del rock a la rumba, del pop al jazz o del folk a la 
cúmbia. També ha dissenyat i organitzat tota mena d’actes institucionals per a 
institucions públiques, com la Generalitat, o esdeveniments per al sector privat. 
Compagina la seva vessant escènica amb el món de la il·lustració. 

 


