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Gràcia – del 5 al 30 de desembre

Rhumans
creació i direcció Jordi Aspa
cia. Rhum & cia.
intèrprets

Joan Arqué, Roger Julià, Mauro Paganini, Pep Pascual
i Piero Steiner

escenografia Rhum i cia., Adrià Pinar i Víctor Peralta / vestuari Elisa Echegaray i
Paca Naharro / il·luminació Quico Gutiérrez / vídeo Miquel Àngel Raió / so i
concepció sonora Marc Santa / direcció musical Pep Pascual / música original Pep
Pascual i Mauro Paganini

cap tècnic Xavi Xipell 'Xipi' / regidor Lluc Armengol / director de producció Carles
Manrique (Velvet Events) / distribució Elena Blanco - Magneticam / comunicació
Rhum i cia. COSMICA (Anna Aurich)

i els equips del Teatre Lliure

coproducció Teatre Lliure, Velvet Events i GREC 2018 Festival de Barcelona
amb la col·laboració del Teatre Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma de
Gramenet
amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

agraïments Andrés Lima i Magí Serra
Rhum & cia. està formada per Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep
Pascual i Mauro Paganini

espectacle en català / durada 1h. 10' sense pausa
seguiu #Rhumans al twitter
horaris 20:30h. de dimecres a divendres / 17:30 i 21h. el dissabte / 18h. el diumenge
preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) /
18,50€ dimecres i dissabte tarda (dies de l’espectador) / 16,50€ Tarifa Plana Abonament Espectador
(per a entrades fora d'abonament) / 12€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila / 9€
Generació Lliure (últim minut) / 8€ menors / 7€ grups de secundària
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Rhumans, l’últim capítol de la trilogia iniciada amb Rhüm i dirigit per Jordi Aspa,
ànima de l’Escarlata Circus, és una indagació sobre la matèria del riure i l’ofici
de pallasso travada amb històries surreals. Perquè el riure ens ho cura gairebé
tot passant per l’ànima.

Rhumans es va estrenar el 19 de juliol passat en el marc del GREC 2018 Festival
de Barcelona.
més informació
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El pallasso busca i gairebé sempre troba fissures en la raó i en els seus
semblants. El savi tremola quan riu, perquè sovint la matèria del riure, la vida
humana, és feta de tristesa, com afirmava Baudelaire.
Quan els pallassos són capaços de fer números amb les lletres i de vestir els fets
de nuesa, la llibertat és la seva presó.
En aquest espectacle us convidaran a viatjar i a reflexionar sobre la figura del
pallasso amb un collage musical farcit de números de creació pròpia i algun de
clàssic, tot amanit amb una mica d’acidesa, de dolçor o de picant per desvetllar
els músculs de la rialla.
Potser se us faran grosses les sabates; o potser us veureu emmirallats a la pista
com si els pallassos us haguessin raptat el cor. I podreu adonar-vos que “riure” no
és tan sols una paraula, sinó que és una cosa més profunda.
A aquests pallassos, ja ho veureu, no els agrada riure’s de ningú sinó amb
tothom... perquè el riure ho cura gairebé tot!
Jordi Aspa
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la premsa ha dit...
El pallasso és un nen amb un cos d'adult. És un personatge que reivindica la
ingenuïtat i el riure com la millor de les eines per a desestressar-se, per a relativitzar
tots els fets. Fa un cant a l'alliberament dels problemes, però no per això se l'ha
d'arraconar en l’entreteniment blanc, sense més pretensió que distreure a base de
clatellades, caigudes i cridòria generalitzada. Jordi Aspa entén així el món del circ. I
és, des d'aquesta òptica tant íntima que ha construït el darrer capítol de la trilogia de la
companyia Rhum. [···] Aspa fa una sotragada amb el fre de mà i indaga ben endins. Hi
ha l'entrada clàssica del ninot de pallasso preparat per a rebre mastegots, però, hi ha,
sobretot una reflexió un punt decadent del món del pallasso. Que vol demostrar que
des del cor blanc d'aquests artistes es pot fer molt més que riure. Arriben a una tendra
emoció, i a acomiadar-se sense necessitat de grans escarafalls, molt coherent amb el
to de tota la peça. [···] Es passa una estona divertida però sobretot es connecta amb
l'interior dels pallassos que volen agradar des de la seva vulnerabilitat, la seva (la
nostra) divertida imperfecció.
Jordi Bordes (Recomana.cat)
Jordi Aspa, crec, ha volgut fer un espectacle sense gaires semblances amb els dos
anteriors i molt reflexiu sobre el paper del pallasso en la societat contemporània. Per a
això ha buscat un bon recurs: les declaracions enregistrades de persones del carrer —
i més conegudes, com el president de l’associació de circ APCC, Fabrizio Giannini—
que opinen sobre el rol del pallasso i com es percep actualment en la societat. [···]
Està molt bé escoltar aquests tòpics, sobretot perquè observant els quatre artistes es
desmenteixen de seguida. Pepino Pascual és un magnífic pallasso musical, Joan
Arqué és l’Arquetti geniüt de sempre, però aquest cop, a més, fa de fil conductor, com
un actor shakesperià que ens va indicant que és essencial en el pallasso. Mauro
Paganini ens ofereix una bona paròdia cabaretera amb quatre cames, i Roger Julià és
el tonto fet per encàrrec però sense passar-se de beneit. [···] Steiner està deliciós. És
un pallasso ple de matisos que parla italià, català i sublima la comicitat quan intenta
parlar sense que se l’entengui massa, balbucejant les frases quan la situació el
supera. [···] La mà d’Aspa li ha donat a la companyia un aire més poètic, pausat i
visual, més reflexiu i potser una mica menys emocional. D’alguna manera o altra hi
surten tots els pallassos, des de Tortell Poltrona fins als payasos de la tele i el pallasso
del McDonald’s. Això està molt bé. És un espectacle per riure, però també per pensar.
I això també està molt bé.
Marcel Barrera (Recomana.cat)
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A Rhumans (que ve d’humans), els pallassos s’han fet més adults i han perdut una
mica la tendresa que desprenien als anteriors muntatges, substituïda per una reflexió
interna sobre el seu món. [···] El més atraient de l’espectacle són aquests números
divertits, ingenus i nostàlgics que s’acosten més a l’essència del clown. Quan
interactuen amb els espectadors –un recurs que fan servir molt menys que les altres
vegades, quan es vesteixen de formes impossibles, quan es proposen ‒i ho
aconsegueixen!– donar la volta al món en 80 segons. La màgia, aquest món
entranyable, ingenu, naïf. La cara blanca i el nas vermell continuen sent allò que
il·lumina l’espectacle, que en marca l’essència. Els 5 pallassos –amb Piero Steiner
substituint un lesionat Jordi Martínez que trobem a faltar‒ continuen oferint aquest
humor tan característic, amb els sons interpretats en directe per Pep Pascual amb
objectes i instruments de tota mena.
Alba Cuenca (masteatro.com)
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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). Darrerament també destaquem la seva activitat com a director
d’escena, a Invisibles (amb Joan Ramon Graell) i Històries d’Istanbul, a
contrapeu, que es podrà veure al Lliure a partir del 16 de maig del 2018.
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 meravella, 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; Classix-Klowns de Monti & Cia.; Rhum, de Rhum i cia;
Ciutat de vidre, de Paul Auster, dir. Ricard Soler.

Roger Julià
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, Divertimento de Dei Furbi, direcció Gemma
Beltran.
És membre fundador de la companyia 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
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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
projectes artístics. Darrerament ha dirigit Kaiseki, en coŀlaboració documental
amb Ferran Adrià, la Fundació El Bulli i Hiroyoshi Ishida.

Mauro Paganini
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.
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 convencionalsocasionals, 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.
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Piero Steiner
Actor i director italià resident ja fa molts anys a Catalunya, es va graduar a
L’Institut del Teatre de Barcelona. Va cursar estudis de Commedia dell’Arte
amb Carlo Bosso i Renzo Fabris al Piccolo Teatro de Milà, de teatre amb
Philippe Gaulier a Paris, amb Stefan Metz i Lilo Baur de Théâtre de Complicité i
acrobàcia amb Rogelio River entre altres.
Des de 1987 participa a les creacions de varis espectacles de diferents
companyies de teatre, circ i dansa com: El Tricicle, Los Los, Escarlata Circus,
Teatre de Guerrilla, Circ Panic, Mal Pelo, Baró d’Evel, Fundación Collado-Van
Hoestenberghe. Col·labora amb directors com: Paco Mir, Andrés Lima,
Mauricio Escaparro, Joan Baixas, Marcel·lí Antúnez, Ernesto Collado, entre
altres. Rep premis al millor monòleg, com a grup revelació, millor espectacle en
els festivals de Tàrrega, Mar del Plata (Argentina), Tanjin (Xina). Imparteix
cursos d’acrobàcia i teatre en centres de formació de diversos països.
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el director
Jordi Aspa
Després d’estudiar expressió corporal a Granollers i Barcelona, va iniciar-se
amb les tècniques circenses a París sota la direcció d’Annie Fratellini. L’any
1987 va fundar amb Bet Miralta la companyia Escarlata Circus, amb la qual van
crear al 1997 el Festival Trapezi, la Fira del Circ de Reus, assumint la direcció
artística fins al 2011. Amb Escarlata Circus va fer Cor roc (2015), Cabaret
petrificat (2014), Pugilatus (2011), Aplaudiment Premi FAD (2013), Devoris
causa (2008), Llenties i marabú (2005), Pell de gallina (2000 – 2002), Les
turistes (1995 – 2013), Velcru prupulsu (1992–1996), Malakas (1988–1994),
Circ meravelles i variétés (1987-1988).
Com a creador i director ha intervingut a T.E.M.P.S. rencontre des écoles d’art,
Théâtre de l’Agora Scène Nationale d’Évry. França (2017). Bruits de cuisine
amb Pep Pascual i Freecando, Théâtre de l’Agora Scène Nationale d’Évry.
França (2016). Scintilles dei ballon, Torí (2015). Mise en bouche, Théâtre de
l’Agora Scène Nationale d’Évry-Essone, amb Sergi López i Mariona Quadrada,
Évry. França (2013). Cerimònia d’inauguració del Gran Casino de Barcelona,
1999. Espectacles inaugurals de Trapezi 1997 i 1998 i del 2002 al 2007.
Com a creador ha fet Sopar de pedres amb Josep Pedrals, Mariona Quadrada,
Manel Roses i Jordi Pujol Cortés. Ha dirigit F.I.R.A Circ d’Hivern de 9Barris
2014. Sedersi o non sedersi, Torino - Itàlia 2011. Capas (2010) i Intarsi (2016)
Cia Eia. Cerimònia d’Inauguració de l’estadi olímpic de Sevilla (1999). Com a
creador d’esdeveniments a fet Nits de circ al GREC de Barcelona. 2007 i 2008.
Creació i direcció El gegant dels 7 mars per al Fòrum de les Cultures de
Barcelona 2004.
Ha obtingut el Premi Nacional de la Cultura de la Generalitat de Catalunya
(2007) per Trapezi, “per la seva aportació a la dignificació del Circ a Catalunya,
per la voluntat de descentralització cultural, per la creació de nous públics i
haver convertit Trapezi en un referent de Circ Europeu”. Premio Nacional de
Circoa Trapezi, del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya 2012 “en
reconeixement al seu compromís amb la nova creació, la seva projecció
internacional de les arts circenses i l’apropament d’aquest gènere a tots els
públics”.
Altres col·laboracions als tallers El capitalismo, com especialista de circ amb el
director de teatre Andrés Lima (2013). Ulls clucs, Circ d’Hivern de 9barris
(2002). La nit de les mil llunes (Circ Cric), al Mercat de les Flors (1998), i
Cabaret sauvage (les nomades rageurs) al Parc de la Villette de París, 19971998.
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aquest espectacle forma part del recorregut
VERITAT, BELLESA I BONDAT

com també els espectacles següents:

DIE 120 TAGE VON SODOM
creació i direcció Milo Rau cia. Schauspielhaus Zürich i Theater Hora

Montjuïc - 22 i 23/02
EL SOMRIURE AL PEU DE L’ESCALA
de Henry Miller direcció Ramon Simó

Montjuïc - del 4/04 al 5/05
MOUNT OLYMPUS
per glorificar el culte a la tragèdia (una funció de 24 hores)
idea i direcció Jan Fabre cia. Troubleyn

Montjuïc – 15/06
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