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Havia de ser a l’Espai Lliure la temporada passada, però un accident va impedir 
Jordi Martínez de seguir assajant. Convençuts que el pallasso místic de Henry 
Miller ―endut per la força poètica a la manera de Rimbaud― només el podia 
encarnar ell, l’espectacle va ser ajornat i arriba ara, reposat com el bon vi.

 

 

Escrita l’any 1948 a Big Sur, Califòrnia, 
aquesta obra ha estat editada en molts 
països amb característiques ben diferents, i 
va servir d’argument a una òpera del 
compositor italià Antonio Bibalo, estrenada a 
Hamburg l’any 1965 i representada en molts 
indrets des d’aleshores, principalment a 
Londres. Segons reconeix el mateix Miller en 
unes converses amb l’editor francès Christian 
de Bartillat: “Vaig rellegir el llibre cinc o sis 
anys després i em vaig dir: Déu meu! No 
sabia que havia escrit això... I és molt bo. 
Però fins aquell moment no sabia el que 
havia escrit”. 

fragment del pròleg a l’edició de 1999 d’Edicions Proa. 
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Montjuïc/Espai Lliure – del 4 d’abril al 5 de maig 

El somriure al peu de l’escala 
de Henry Miller 
direcció Ramon Simó 
 

intèrprets Joan Arqué empresari / Oriol Boixader Antoine / Tanja Haupt 
música / Griselda Juncà acròbata / Jordi Martínez August 

 

 

traducció de l'anglès Màrius Serra / escenografia Ramon Simó / vestuari Mariel Soria 
/ música original Joan Alavedra / il·luminació Quico Gutiérrez / so Ramon Ciércoles 
/ assessor de circ Lei Mendoza 
 

 

ajudanta de direcció Soles Velázquez 
 

 

construcció d'escenografia Arts-cènics / confecció de vestuari Goretti Puente / retrat 
Jordi Martínez/grafit Axe Colours / Gos bordant la Lluna de Joan Miró (1926) cortesia 
de Successió Miró - ©Successió Miró 2018 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

agraïments Cia. Ciclicus 

seguiment dels assaigs Núria Ramis, alumna del MUET 
 

 

espectacle en català 

durada 1h. 40’ sense pausa 

14/04 col·loqui amb la companyia després de la funció 

27/04 Àgora Lliure - UPF després de la funció de nit  
La màscara i la interpretació moderador Jordi Jané 

 
seguiu #ElSomriureAlPeuDelEscala al twitter  

 

horaris de dimecres a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 17:30h. i a les 21h. / diumenge a 
les 18h. 

preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) 
/ 22€ dies de l’espectador (dmc i dss tarda) / 18€ Tarifa Plana Abonament Espectador 
(per a entrades fora d'abonament) / 15€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa 
Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de secundària 
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August Miller: poeta en acció 

El somriure al peu de l’escala és, sens dubte, el text més singular de Henry 
Miller, com ell mateix va reconèixer. August, el pallasso que el protagonitza, és 
un dels pocs personatges que no van formar part de la vida de l’autor. No és, 
en sentit estricte, un personatge real. És més que això: és un personatge de 
veritat. 

Miller és reconegut per ser un autor contradictori que, a cavall entre la recerca 
de l’èxit i la recerca de l’excel·lència literària, va esdevenir un símbol de 
l’inconformisme i d’una certa revolta. La prohibició de les seves novel·les en el 
món anglosaxó, considerades immorals, va ajudar a configurar un mite que 
estranyament casava amb l’èxit popular. Miller va ser alhora un personatge 
marginal i un triomfador. Lloat i blasmat en la mateixa mesura per crítics i 
lectors, mitificat per la generació beat i examinat amb recel pels experts que, 
massa vegades, es van negar a valorar la qualitat de la seva paraula. L’èxit, 
però, no el va allunyar de la literatura ni de la reflexió sobre l’escriptura i el 
paper de l’artista en el món contemporani. Ans al contrari, potser podríem dir 
que el més important en tota l’obra de Miller, sigui de ficció o assagística, és la 
recerca sobre la funció de l’artista. Sobre el ser de l’artista.  

I l’artista era, sobretot, ell mateix. Personatge real i de ficció i alhora, Miller va 
bastir la seva obra per intentar trobar el seu lloc al món. Un món que 
examinava amb una mirada dura, punyent. El veia, segons les seves pròpies 
paraules, tal com el veuen els poetes: el món és una jungla de la qual no sap 
com protegir-se. Tot i no haver escrit mai poesia, Miller, l’escriptor, el pintor, 
volia tenir ànima de poeta. I per a ell, com per a Rimbaud, el poeta és aquell 
que vol “veure-ho tot, sentir-ho tot, exhaurir-ho tot, explorar-ho tot, dir-ho tot”. 

Un personatge a la recerca de la veritat de la seva vida. Així podríem definir H. 
Miller i així podríem definir August, el pallasso. Com Miller, els pallassos són 
éssers “fora del món”. La renúncia a un món falsament organitzat ‒que 
denuncia amb la seva malaptesa‒ i l’anarquia ‒que no tolera cap imposició si 
no és la de la simple humanitat‒ pròpies del pallasso són també la rebel·lia de 
Miller. Ell, que havia compartit l’admiració de l’avantguarda parisenca pel món 
del circ i que, de molt jove, se sentia identificat amb el clown. Així, pels volts de 
1948, quan li va arribar la proposta d’escriure una narració per acompanyar una 
sèrie de dibuixos de Fernand Léger sobre el circ, el nostre escriptor-clown no 
s’hi va poder negar. La cosa no va anar endavant. Léger va trobar el text 
massa… potser massa personal. Després Miró, a l’inrevés de Léger, va saber 
il·lustrar les paraules de Miller. 
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A El somriure al peu de l’escala Henry Miller ens fa testimonis de la història 
d’August, un pallasso de gran fama i reconeixement que, en un determinat 
moment de la seva vida, s’adona que és capaç de fer alguna cosa més que “fer 
riure el poble”. De casualitat, en una de les seves funcions, i per error, com no 
podia ser d’altra manera en tractar-se d’un pallasso, descobreix que és capaç 
de comunicar al públic alguna cosa encara millor: el somriure, la joia veritable, 
la gràcia. Però al capdavall, després de la sorpresa i els aplaudiments, el seu 
públic el rebutja. El poble vol riure, només riure. I August es troba de sobte 
desemparat. Comença llavors una recerca íntima, sobre el seu ésser. Sobre 
l’abisme, de vegades brutal, que separa el personatge de la persona, l’artista 
de l’ésser humà, el clown d’ell mateix. La casualitat el torna al circ i novament 
allí, novament entre cavalls i somriures, entre comèdia i tragèdia, la peripècia el 
portarà a resoldre el dilema. 

Miller es buscava a sí mateix. August, es busca a sí mateix. Potser Miller és 
August. O potser August som tots. Potser tots mirem de trobar el nostre lloc al 
món i potser ho intentem sincerament. Potser no ens atrevim a renunciar a la 
diferència entre personatge i persona que ens permet la covardia i la mentida. 
Encara que subtils lletanies ens diguin que aquesta diferència és essencial per 
a la civilitat. Segur? Vivim en un món on la mentida ja ni tan sols es diu mentida 
i on la veritat ja no cotitza als mercats.  

Fa temps que vaig començar a treballar amb pallassos. Cada cop estic més 
cert que ens calen pallassos. Pallassos anàrquics, indolents, insubmisos i 
alegrement batalladors. Pallassos a la contra d’un món que, com els poetes, no 
entenen ni volen entendre.  

Ho deia Henry Miller: “El pallasso és un poeta en acció”. 

Ramon Simó 
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en paraules de Henry Miller 

El pallasso exerceix sobre mi una profunda atracció ―si bé no sempre ho he vist tan 
clar com ara―, justament perquè entre el món i ell es dreça la rialla. La seva rialla mai 
no té res d’homèric. És una rialla silenciosa, sense alegria, com diuen. El clown ens 
ensenya a riure’ns de nosaltres mateixos. I aquest riure és infantat per les llàgrimes. 

La joia és semblant a un riu: res no detura el seu curs. A parer meu, aquest és el 
missatge que el clown s’esforça a transmetre’ns: que hauríem de barrejar-nos amb 
l’onada incessant, amb el moviment; que no ens hauríem d’aturar a reflexionar, 
comparar, analitzar, posseir, sinó brollar sense treva i sense fi, com una música 
inestroncable. Aquest és el do de renúncia. El pallasso el fa simbòlicament. A 
nosaltres ens toca fer-ne una realitat. 

No hi ha en la història humana una època com la nostra, en la qual el món hagi 
sobreeixit fins a tal punt de sofriment i d’angoixa. I tanmateix, aquí i allà, et trobes amb 
individus a qui l’aflicció comuna no ha tocat, no ha sollat. No són pas éssers sense cor, 
lluny d’això!, són criatures emancipades. Per a ells el món no és pas com ens sembla 
a nosaltres. El veuen amb uns altres ulls. Algú diu que són homes morts per a aquest 
món. Viuen dins l’instant, plenament, resplendeixen, i aquesta resplendor és un himne 
perpetu de joia. 

fragment de l’epíleg a l’edició de 1999 d’Edicions Proa. 

 
Podem fer distincions entre el pensament científic pràctic i el desinteressat pensament 
estètic. Tot i així, qualsevol pensament és, al capdavall, una comparació. Les ficcions 
científiques són paral·leles a les estètiques. el poeta és el prototip de tots els 
pensadors: no hi ha una frontera marcada entre la regió de la poesia i la de la ciència. 
Cap de les dues no són una finalitat en elles mateixes, sinó mitjans per a unes 
finalitats més altes... Qualsevol pensament és un error regulat... Quan triem la 
regulació dels nostres errors, quan ens mostrem disposats a acceptar les 
aproximacions cada vegada més pròximes a la realitat inabastable, és quan pensem i 
vivim correctament... Els humans som allò que estimem! 

 

La realitat d’allò que vivim en un present buit no m’interessa. Per a mi no existeix o, 
més ben dit, ho fa de manera intermitent, com un malson. És allò que veig quan em 
frego els ulls. És falsa. És de cartó. Hi ha una altra realitat, de la qual està format el 
somni vívid, i aquesta realitat és el plasma mateix de la vida. Rimbaud la va reconèixer 
i també Proust, Dostoievski i Lawrence. Van Gogh també. Qualsevol arbre, qualsevol 
mà, qualsevol pedra o cadira o flor de les que va pintar testimonien l’acte de revelació. 
El sentim en particular mirant els grans sols abrusadors que va pintar. El seu sol era 
una vitalitat sinistra, destructiva; cau en el paisatge com un símbol d’ira i consumeix els 
mateixos objectes als quals proporciona una vida fugaç. En alguns dels seus millors  
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moments Chaplin expressa també aquesta sensació: el pallasset, el rodamon, el 
despreocupat somiatruites repenjat en una enorme closca marina amb un branquilló 
als llavis.  

Allò que Chaplin ens ha revelat és l’anul·lació de l’individu. La desproporció entre 
l’esdeveniment i la fatalitat és demolidora. En la figura del pallasso hi veiem l’home 
d’avui movent-se entre les seves creacions amb una falta de comprensió aterridora. 
S’hi mou com en un malson. En Chaplin i en Van Gogh hi ha alguna cosa també 
aterridora: la sinceritat, la seriositat. L’absurda quantitat de passió que Chaplin infon 
als seus gestos més insignificants té una força simbòlica potent. Tenim la sensació 
que aquests homes, tots ells (Chaplin, Van Gogh, Dostoievski i Lawrence) estan 
consumits per la desintegració del món. 

 

El somni de l’artista de l’impossible, d’allò miraculós, és una simple conseqüència de la 
seva incapacitat per adaptar-se a allò que vulgarment anomenem la “realitat”. Per tant, 
crea una realitat pròpia en el poema, una realitat convenient per al seu inconscient, 
una realitat en la qual pugui viure els seus somnis i desitjos. El poema és un somni fet 
carn, en un doble sentit: com a obra d’art i com la pròpia vida, que és una obra d’art. 
Quan pren consciència plena dels seus poders, del seu paper, del seu destí, és un 
artista i para de lluitar amb la “realitat”. Es torna un traïdor al gènere humà. Crea un 
món impossible a partir d’un llenguatge incomprensible, una mentida que captiva i 
esclavitza els homes, no perquè sigui incapaç de viure. Al contrari, el seu plaer de la 
vida és tan intens, tan exigent, tan voraç, que l’obliga a matar-se un cop rere l’altre. 
Així crea la llegenda de si mateix, la mentida en la qual s’estableix com a heroi i com a 
déu, la mentida que triomfa per damunt de la vida. 

fragments de l’epistolari Quisiera dar un gran rodeo, d’Ed. Malpaso. 
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l’autor 

Henry Miller 
Nova York, 1891 – Los Angeles, 1980 

Henry Miller és sens dubte un dels talents més 
destacats de la literatura nord-americana del segle XX i 
el paradigma del dissident i anarquista pacifista de la 
seva època. Tota la seva obra és autobiogràfica i 
vivencial, i conté la profunditat de les seves 
conviccions expressades en concebre la literatura com 
un camí personal al que es lliure de manera 
irrenunciable. La seva naturalitat en a tractar temes 
com el sexe i la denúncia de la hipocresia social en 
aquesta matèria li va valer l'admiració d’una infinitat de 
lectors de tot el món i comptar, entre els seus adeptes 

incondicionals, les generacions d'inconformistes del seu propi país de les 
dècades dels anys cinquanta i seixanta. 

Els seus pares eren jueus. El 1901, assisteix al City College però només s’hi 
està dos mesos: ho deixa per entrar a treballar en una fàbrica de ciment. 
Després d'un seguit de de viatges pel sud dels Estats Units, durant els quals es 
manté fent tota mena de feines, el 1914 torna a Nova York i es posa a treballar 
a la sastreria del seu pare. El 1923 realitza el seu primer viatge a Europa amb 
la seva segona dona, June Edith Smith. Però no és fins al 1930 que Miller 
decideix establir-se a París, on va trobar bastants temes per als seus llibres i un 
ambient propici a la seva vida bohèmia i turbulenta. 

El 1934 publica la novel·la Tropic of Cancer, que s’edita simultàniament en 
anglès i en francès. Els conflictes amb la censura la mantenen inèdita a 
l’Amèrica del Nord fins al 1961. En aquell moment, Miller serà ungit mestre de 
l’anomenada revolució sexual per tractar sense embuts les situacions de sexe 
explícit i mostrar una ironia corrosiva pel que fa als suposats valors del 
puritanisme. 

La seva estada a París significa el començament d'amistats fonamentals per la 
seva vida i obra. Entra en contacte amb els pintors de l’època, rep la influència 
dels poetes simbolistes i coneix Jean Giono, Anaïs Nin i Lawrence Durrell, que 
seran d’una gran influència en els postulats vitalistes sobre la pràctica i la 
celebració del cos per damunt de totes les adversitats, una fórmula que influeix 
al llarg de tota la seva literatura: n’és mostra per exemple el recull de 
narracions Black Spring, que publica el 1936.  
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El 1939, viatja a Grècia amb Durrell i en sorgeix la novel·la The Colossus of 
Maroussi (1941). També el 1939 publica Tropic of Capricorn, en la qual, com en 
l'anterior Tropic, Miller exposa com la seva estada a París ha estat marcada per 
una pobresa aclaparadora. Hi ha crítics que sostenen que tots dos Tropic 
representen, respectivament, la crònica d'un alliberament i el quadre de l'infern 
del qual escapa l'escriptor, a la manera de Rimbaud. En totes dues obres hi ha 
el mateix trencament d'estructura, el mateix caos verbal, una oberta utilització 
de monòleg interior, la ruptura de ritmes, la utilització de flaixbacs, i, sobretot, 
abundants metàfores i imatges d’arrel surrealista. 

Acabada la segona Guerra Mundial, la seva obra comença a tenir una certa 
difusió, que li permet traslladar-se a viure definitivament a Califòrnia. Allà escriu 
Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch (1957) i acaba Sexus (1949), 
les notes de la qual havia portat de París. Sexus va ser la primera peça de The 
Rosy Crucifixion (Plexus, 1953, i Nexus, 1959, són les altres): aquesta sèrie 
reprèn la temàtica autobiogràfica i cobreix el període que va de 1923 a 1928.  

Més relaxat, acabats definitivament els seus plets amb la censura i sense 
sobresalts econòmics, Miller es dedica a la pintura amb gran intensitat. Publica 
les seves cartes amb Anaïs Nin i continua explotant el seu propi passat.  

El que s'expressa en les obres d'Henry Miller és una filosofia de la vida 
absolutament transgressora, irreverent envers els clixés morals i estètics de la 
nostra societat. La literatura de Miller és refractària a qualsevol credo específic; 
advoca per una mena de sincretisme estètic i filosòfic entre Orient i Occident. 
D'aquí el seu interès emfàtic per l'astrologia, la teosofia, l'ocultisme, l'hinduisme 
i sobretot el budisme. Henry Miller és un dels més clars exemples de literatura 
formada per la desesperació, l'amor per totes les coses sense noses i la fe en 
el llenguatge com a lloc de coneixement. Es van considerar hereus de la seva 
forma d'entendre l'existència van ser els beatniks i els hippies. 
 
més informació https://bit.ly/2CDIHPx 

https://bit.ly/2Oxoj7d 
http://www.henrymiller.info/ 
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el director 

Ramon Simó 
Tarragona, 1961 

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per 
la Universitat de Barcelona, Simó és professor de 
les especialitats d’Interpretació i Direcció Escènica 
de l’Institut del Teatre de Barcelona, on també va 
exercir com a Cap del Centre d’Investigació, 
Documentació i Difusió entre el 1989 i el 1991. 

Paral·lelament, va ser director artístic de la Fira de 
Teatre al Carrer de Tàrrega, una popular cita amb 
les arts escèniques que, des que va néixer el 1981, 
havia aconseguit posar al mapa teatral del sud 
d’Europa aquesta localitat de comarca de l’Urgell. 
Simó va dirigir aquesta trobada teatral, d’un 

caràcter marcadament festiu i popular, els anys 1996, 1997 i 1998, una època 
en la que va iniciar la racionalització de la Fira, va millorar les condicions 
d’acollida de les companyies i va potenciar la seva condició de marc perquè els 
programadors entressin en contacte amb els artistes. En aquells anys, Simó va 
apostar per les produccions de caràcter visual i contemporani, va crear espais 
per a la representació d’espectacles més complexos tècnicament i va obrir la 
Fira al mercat estatal i internacional. 

Entre el 1999 i el 2006, va ser membre del Consell Assessor del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), com a cap del Comitè de Lectura; entre el 2006 i 
el 2009, va ser cap de l’especialitat de Direcció Escènica i Dramatúrgia de 
l’Institut del Teatre; i entre el 2016 i el 2016 va ser director del GREC Festival 
de Barcelona. 

La seva activitat com a director i escenògraf s’ha desenvolupat tant en teatres 
públics (en muntatges produïts pel Centre Dramàtic de la Generalitat, el Teatre 
Nacional de Catalunya, el Centro Dramático Nacional o el Teatre Lliure, per 
exemple) com en coproduccions amb diferents festivals. Ha treballat també 
amb el sector privat, en produccions de companyies i teatres que van d’El 
Teatro Fronterizo i la Sala Beckett a Focus, CIRTA i d’altres companyies i grups 
musicals. Com a director i escenògraf d’esdeveniments, ha col·laborat també 
amb Benecé Produccions. 


