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Mercat de les Flors 
Fins al 26 de juliol
Beyond
Circa

Fins al 25 de juliol
L’Antic Teatre  
al Grec 2014 
Agnés Mateus /
Juan Navarro / ARTAS /
Col·lectiu GRUA / Antic Teatre 
i veïnes del Casc Antic

Mercat de les Flors 
Fins al 25 de juliol 
Shell
Projecte NISU

CCCB
Fins al 27 de juliol
Nadia
Nadia Ghulam /  
La Conquesta del Pol Sud

Teatre Lliure Montjuïc
Fins al 26 de juliol
Le capital (El capital)
Sylvain Creuzevault

Museu Marítim de Barcelona
Fins al 27 de juliol
88 infinits
Arnau Vilardebò

Teatre Poliorama
Fins al 27 de juliol
Merda d’artista
Ferran González /
Joan Miquel Pérez

Circ

Teatre

… i molt més a:
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D
.L

.: 
B

.15
13

1-
20

14

bcn.cat/
grec
facebook.com/grec.festival.barcelona
twitter.com/grecfestivalbcn



Circ

Teatre Lliure - Espai Lliure
Del 24 al 26 de juliol
Durada aproximada: 75’ 
Espectacle en català

Direcció
Martí Torras
Dramatúrgia
Martí Torras, Monti & Cia.
Intèrprets
Jordi Martínez, Pep Pascual, 
Joan Arqué, Roger Julià  
i Guillem Albà, amb la 
col·laboració especial  
d’Oriol Boixader «Oriolo»
Composició musical
Pep Pascual, Monti & Cia.
Direcció musical
Pep Pascual
Escenografia
Sarah Bernardy
Vestuari
Rosa Solé
Caracterització
Toni Santos
Col·laboració coreogràfica
Montse Colomé
Disseny d’il·luminació
Quico Gutiérrez
Disseny de so
Ramon Ciércoles
Cap tècnic
Xavier Xipell «Xipi»
Ajudant d’escenografia
Jordi Larrea

Ajudant de vestuari
Mireia Farré
Direcció de producció
Carles Manrique -  
Velvet Events
Producció executiva
Xavier Ribalaygua
Fotografia
David Ruano
Agraïments
Atrium de Viladecans, 
Ajuntament de Montmeló, 
Comediants, CAET (Centre 
d’Arts Escèniques de Terrassa), 
Serveis de l’Espectacle Focus, 
Joan Font, Guillem Jordi Graells, 
Ramon Simó, Tony Murchland, 
Sara Tibau, Benecé Produccions, 
Sergi Buka, Domènec  
de Guzmán, Fulgenci Mestres, 
Joan Valentí, Pau Sarraute  
i a tots i cadascun  
dels pallassos, músics, tècnics, 
directors i amics  
que van treballar amb el Monti, 
i molt especialment a aquells 
que van formar part de Monti 
& Cia. I un agraïment especial 
a tota la família de Joan 
Montanyès Martínez.

Enrico Jacinto Sprocani, «Rhum», fou un gran pallasso de la 
primera meitat del segle XX, amb una comicitat excepcional 
i una habilitat fora del normal per improvisar. Al mateix 
temps, però, era una persona turmentada. Se sentia molt 
desgraciat fora de la pista i els escenaris, una experiència 
que han patit també altres pallassos. 

Ja fa trenta anys que em dedico a aquest ofici i això m’ha 
permès actuar en pistes de circ, escenaris de teatre, places 
i carrers d’arreu del món. Com a pallasso m’he enriquit amb 
diferents sensibilitats i comicitats però, sobretot, he après  
i he crescut com a persona. 

Rhum vol ser un homenatge a un dels oficis més generosos 
i entranyables: fer riure al públic. Un ofici que aporta 
optimisme, esperança i felicitat a les persones.

Joan Montanyès Martínez «Monti»

En Monti tenia unes ganes infinites de viure i fer riure. 
El recordo assajant amb el seu nas i el seu barretet 
inconfusible tot cridant: «A muehte!!, a muehte, de morirse, 
a muehte de que gane el mejor.» 

Rhum continua sent un homenatge al món del circ  
i a la figura del pallasso, i l’hem preparat amb la mateixa 
tendresa, musicalitat, sensibilitat poètica, gamberrisme  
i incorrecció que tenien els espectacles de Monti & Cia. 

Perquè en essència parlem de companyies, il·lusions  
i emocions compartides. Ell deia que portava una 
personeta dins del pallasso i nosaltres l’hem tingut molt 
en compte. 

Aquest que veureu o haureu vist no és el mateix  
Rhum epitàfic que vam escriure plegats. No és el mateix 
perquè en Monti no ha vingut a assajar. Rhum és ara un 
personatge absent i li donem protagonisme perquè  
el Monti va lluitar molt per interpretar-lo.

I jo li devia. Així que al final, com sempre, ell acaba 
guanyant a la muehte.

Salut, circ i pallassos!

I un somriure per al Marcel, la Martina, en Joan i la Greta. 

Martí Torras MaynerisGratuït amb el carnet del Club Super3.

Rhum
Joan Montanyès / Martí Torras / Jordi Martínez

Amb la col·laboració de la Nau Ivanow, el Teatre-Auditori Sant Cugat,  
el Teatre Nacional de Catalunya i el Teatre Lliure.

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

Una coproducció del Grec 2014 Festival de Barcelona i Velvet Events.


