
AVENTURES D’ARTISTES Adreçat a: ESO, batxillerat i cicles formatius

Més informació a:
https://www.youtube.com/watch?v=R3lgZ2kpRbg
https://www.youtube.com/watch?v=DXmm5TrvJP8
https://www.youtube.com/watch?v=2kmu8re4pLI
https://www.youtube.com/watch?v=xikEbmf1Hn0

JORDI MARTÍNEZ
pallasso i actor
Jordi Martínez és un pallasso i actor, nascut a Barcelona, amb 
una llarga trajectòria en l’escena catalana i estatal.

Comença a treballar al 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 Mo-
vement), Els Comediants (El llibre de les bèsties) o Monty & Cia 
(Utopista, Klowns, Clàssics), on desenvolupa la seva altra faceta 
de pallasso; la Companyia Paco Morán (La extraña pareja, Muerte 
accidental de un anarquista) i la Companyia Lluís Homar (Hamlet), 
entre d’altres.

També funda la Cia. Vendetta, en la qual exerceix d’actor i direc-
tor. 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 Bu-
taca al Millor Actor; Ramon Simó (Les troianes, Calígula, Fuente-
ovejuna, 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 com Merlí; Kubala, Moreno i Manchón; Vent-
delplà; Secrets de família; Nissaga de poder i Estació d’enllaç. 
I en l’àmbit estatal: Gavilanes, Carvallo, Hay alguien ahí...

També ha desenvolupat la seva carrera en el món del cinema: 
El payaso y el Führer i Atraco (Eduard Cortés), Mi dieta medi-
terránea (Joaquim Oristrell) i Ens veiem demà i Working Class 
(Xavier Berraondo).

Amb Rhum i Cia. ha creat els espectacles Rhum i Rhümia, amb 
els quals actualment està de gira.
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