Aquest diumenge, tarda de circ amb 
Rhum
, un espectacle coral
que homenatja al clown Joan Montanyès ‘Monti’
La més gran producció de pallassos catalana dels darrers anys presenta un espectacle
que va deixar inacabat Joan Montanyès. La funció parla de l’ofici de pallasso a través
de la mítica figura d’Enric Jacinto Sprocani, ‘Rhum’.
La 
4a Temporada BBVA de Circ porta aquest diumenge a les 19h un dels espectacles
més aplaudits des de la seva estrena, 
Rhum
. El director i dramaturg Martí Torras, amb
qui el traspassat ‘Monti’ estava treballant en aquells moments, i l’actor Jordi Martínez,
han fet realitat aquest espectacle que tracta sobre l’ofici de pallasso amb dosis
d’humanitat, poesia i gamberrisme a parts iguals. L’espectacle compta també amb la
participació de Joan Arqué, Pep Pascual, Roger Julià i Guillem Albà.
Argument
Rhum & Cia fa anys que no treballen i ningú els crida per actuar. Els seus pallassos
malviuen al magatzem de la companyia i un bon dia reben una trucada inesperada... És
Rhum? Ha trobat un bolo? Sí! Tots els membres de la companyia es mobilitzen: treuen
la pols dels instruments, les arnes dels vestits i assagen l’espectacle que els va fer
famosos.
Però tenen un problema: Rhum no vindrà a fer la funció i no tenen August. O més aviat
en tenen dos, de problemes: hi ha dos carablanques a la companyia i la pista de circ és
massa petita per a tanta intel·ligència.
Un dels dos haurà de deixar de ser el pallasso llest i haurà de posar-se el nas vermell.
Un emotiu i divertidíssim homenatge al clown Joan Montanyès ‘Monti’ (1965-2013)
que els seus companys de Monti i Cia han recuperat per homenatjar-lo.
L’espectacle va rebre el 
Premi Zirkòlika 2014 al Millor Espectacle de Pallassos
.
Qui era Rhum?
Enrico Jacinto Sprocani (1904-1953), més conegut amb el nom de ‘Rhum’, va ser un
dels grans pallassos de la primera meitat del segle XX. Amic del cineasta Jacques Tati,
amb qui va rodar un film el 1935, era conegut per la seva habilitat extraordinària per a
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la improvisació. 
La figura d’aquest artista és el punt de partida de l’espectacle en què
treballav
a Joan Montanyès, ‘Monti’, 
quan va morir el maig de 2013.
En els propers mesos el públic podrà gaudir de dos espectacles més de la 4a
Temporada BBVA de Circ : 
Um Belo Dia 
(13 de desembre) i el 
9è Circ de l’Any (2 i 3 de
gener).
En la darrera temporada, més de 6.500 espectadors persones han assistit als
espectacles de circ, de les quals més de 400 espectadors s’han pogut beneficiar de
l’acord amb ALEI- Associació Local d’Entitats per al Inclusió-. Una iniciativa solidària
que permet facilitar l’accés a la cultura a persones en risc d’exclusió social.
Fitxa tècnica
Direcció: Martí Torras Mayneris. 
Dramatúrgia: Martí Torras Mayneris, Joan Montanyès Martínez i Monti &
Cia. 
Intèrprets: 
Guillem Albà, Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez i Pep Pascual. Veu en off: 
Joan
Montanyès Martínez 'Monti'. 
Direcció musical: 
Pep Pascual

---------------------------------------------Les dades:
RHUM
Monti i Cia
Diumenge 8 de novembre, a les 19h
Preu: 8 €
Durada: 
1’h 25 min (sense descans)
PUNTS DE VENDA:
Taquilla Centre Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa
Dimecres a dissabtes de 16 a 20h i una hora abans de la funció
Per internet 
www.fundacioct.cat
/ Per telèfon 
al 902 180 677

PACK FAMILIAR
4 entrades amb el 25% de descompte (24€)
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