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nric Marco va explicar durant anys una i al-
tra vegada la seva experiència imaginada al
camp de concentració alemany de Flossen-

bürg. Havent-se documentat i fent «seves» les ex-
periències de supervivents, testimonis d’ells matei-
xos amb l’afegit moral que també ho són dels
morts, Marco procedia com un novel·lista amb la
diferència bàsica que, sense establir cap pacte de
ficció, l’experiència ni va explicar-la en tercera per-
sona ni en una primera persona hipotètica, sinó en
una que s’afirmava com a real. Aquest jo construït,
a més, i essent una cosa estranya en el cas dels su-
pervivents dels camps nazis, a vegades tenia l’im-
pudor de presentar-se com un heroi, com ara quan
explicava la imaginària partida d’escacs guanyada
a un oficial nazi: «Aquell dia vaig guanyar la meva
batalla de Stalingrad», va arribar a dir davant les cà-
meres de TV3, com es reprodueix al documental
Ich bin Enric Marco, que també mostra les llàgri-
mes de Carme Chacón quan Marco va parlar al
Congrés dels Diputats. En descobrir-se la seva im-
postura, l’heroi imaginari va revelar-se com un
mentider i fins com un traïdor. En tot cas, les reac-
cions airades en contra del fabulista són justifica-
des: havia jugat amb el foc d’un fet històric amb
moltíssimes víctimes reals.

Realitzar una pel·lícula sobre Enric Marco,
doncs, pot convidar al dubte (per què donar la pa-
raula a un «farsant» i, a més, davant d’una càmera?)
i a tota mena de prevencions. Santiago Fillol i Lu-
cas Vermal, joves cineastes d’origen argentí, van
concebre el seu documental amb la consciència
dels dubtes que podia plantejar i també dels perills
que assumien, com ara el de la fascinació pròpia da-
vant d’un fabulista amb gran capacitat retòrica i
empàtica. Però la manera amb la qual segueixen
Marco, mentre aquest intenta reconstruir el seu
passat «real», reflecteix un punt de vista volguda-
ment distanciat. Des d’aquest distanciament, més
enllà del judici que s’hagi fet i que pugui fer-se a
l’impostor, conviden a una reflexió: per què el relat
d’Enric Marco enganxava? No serà que transmetia
la memòria «assimilada» dels camps nazis? Que ho
feia com un narrador capaç de recórrer a l’efectis-
me emotiu, cosa que no es troba en els textos de Pri-
mo Levi, Jean Ameris, Robert Antelme, Amat-Pi-
niella i d’altres supervivents que van escriure sobre
la seva experiència? Què ens diu Marco sobre una
època en què a les escoles es llegeix El noi del pija-
ma de ratlles i els antics camps nazis formen part
dels circuits turístics? Quan Enric Marco arriba a
Flossenbürg, on es confronta amb el seu passat in-
ventat, al camp hi ha visitants, als quals ja no els pot
explicar la història que va narrar amb «èxit» a tants
d’altres visitants. Abans s’haurà confrontat amb els
escenaris del seu passat real i el documental s’haurà
convertit en el retrat d’un personatge patètic: un ho-
me perdut que voldria tornar a entrar dins la història
de la qual ha estat expulsat.

E

cinema | «ich bin enric marco»

Per què enganxava el
relat d’Enric Marco?

� Títol: Ich bin Enric Marco. Estat espanyol, 2009.
Directors: Lucas Vermal i Santiago Fillol.
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Una imatge del film. Feia uns dies que Joan
Monleón estava ingressat
a l’hospital 9 d’Octubre de
València, per uns proble-
mes cardíacs que final-
ment no ha pogut superar.
Nascut a la capital del Tú-
ria el 1936, al llarg de la se-
va carrera va treballar en
diferents camps de l’es-
pectacle i havia esdevin-
gut un personatge molt po-
pular, especialment al País
Valencià.

Com a cantant, als anys
60 va liderar el grup de
folk satíric Els Pavesos,
vinculat a la tradició falle-
ra. Va dur a terme una tas-
ca important en la recupe-
ració del patrimoni musi-
cal valencià i, alhora, va
representar una alenada
d’aire fresc en ple fran-
quisme pel contingut so-
cial de les lletres.

Monleón va exercir els
seus dots com a intèrpret
tant al teatre com al cine-
ma, i va participar en di-
verses pel·lícules de Ven-
tura Pons com ara La rossa
del bar, El vicari d’Olot i
Puta misèria. Altres films
de la seva filmografia són
El virgo de Vicenteta i Vi-
centeta, estigues quieta
(1979), de Vicent Escrivà;
Moros y cristianos (1987),
de Luis García Berlanga,
Amanece como puedas
(1988), de Toni Canet,
Daniya (1988), Jalea Real
(1980), de Carles Mira, i
Rencor (2002), de Miguel
Albaladejo.

Al País Valencià va es-
devenir un rostre conegut
arran d’El show de Joan

Monleón, un programa te-
levisiu, que s’emetia dià-
riament i en directe, que va
tenir un gran èxit en els
primers anys de la televi-
sió valenciana, Canal 9,
entre el 1989 i el 1994. El
joc de la paella russa –una
mena de ruleta que atorga-
va premis– era la icona
més representativa de l’es-
pai, que ha quedat per
sempre en l’imaginari dels
teleespectadors. En cada
programa participava com
a públic un municipi dife-
rent del País Valencià. El
mateix Monleón, que amb
modèstia es qualificava
com a simple orxater per la
seva tradició familiar, va-
lorava que havia estat el

públic que havia aconse-
guit l’èxit d’aquell pro-
ducte. Havia participat en
altres programes de Canal
9 com ara Fem un pacte.

Monleón ja estava reti-
rat des de feia temps de la
vida pública, tot i que es
mostrava disposat a seguir
treballant. De fet, havia es-
tat convidat a fer un petit
paper en la minisèrie Ta-
rancón. El quinto manda-
miento, dirigida per Anto-
nio Hernández. Monleón
havia denunciat pública-
ment que la societat actual
menysprea l’experiència
dels més grans.

L’any passat Monleón
va rebre un homenatge al
festival de cinema en va-

lencià Inquiet de Picas-
sent, que va reconèixer el
seu paper com a difusor de
la llengua a través dels
mitjans audiovisuals i com
a «pregoner dels arrels i la
cultura de la terra». La
consellera de Cultura de la
Generalitat valenciana,
Trini Miró, va lamentar
ahir en un comunicat la
mort d’un artista «que es
va saber guanyar l’afecte
dels valencians i es va con-
vertir en una imatge fami-
liar», i va lloar el vincle de
Monleón amb la difusió de
la cultura popular valen-
ciana. Avui a les dues del
migdia es farà un acte de
comiat al cementiri muni-
cipal de València.

Mor als 73 anys l’actor i cantant
valencià Joan Monleón

Es va fer molt popular al programa televisiu «El show de Monleón» de Canal 9

Joan Monleón, en una imatge recent. / JOSEP CUÉLLAR

● L’actor valencià Joan Monleón va
morir ahir al matí als 73 anys a causa
d’una malaltia cardíaca. Monleón,
que havia treballat com a orxater en

EL PUNT / Barcelona el negoci familiar, va ser presentador
televisiu, actor de teatre i televisió i
cantant. Amb un estil agosarat i tren-
cador en una època políticament di-
fícil, Monleón es va guanyar la sim-

patia del públic. Va ser reconegut per
la seva tasca de recuperació de la cul-
tura popular, i va triomfar especial-
ment al programa El show de Mon-
león, al començament de Canal 9.

● El 25 de febrer que ve se
celebrarà la Tercera Nit
del Galerisme, en el de-
curs de la qual s’entrega-
ran els Premis GAC. Es
tracta d’uns guardons que
tenen com a objectiu donar
més difusió a les galeries
d’art com a element fona-
mental del mercat artístic i
de la promoció d’artistes.

El comitè organitzador
ja ha tancat el jurat d’en-
guany, format per mem-
bres destacats de la cultu-
ra: Sergi Aguilar, director

de la Fundació Suñol; Me-
ry Cuesta, crítica d’art; Ig-
nacio de Lassaletta, gale-
rista; Bartomeu Marí, di-
rector del Macba; José
Martínez Calvo, galerista;
Enrique Ordóñez, col·lec-
cionista; Rocío Santa
Cruz, galerista; Ernest
Ventós, col·leccionista; i
José Francisco Yvars, crí-
tic d’art. Al gener comen-
çaran les reunions per de-
cidir els premiats entre les
candidatures presentades
per les quatre associacions
que hi participen.

Els premis també reco-
neixen els agents que han
destacat per la seva aporta-
ció al món de l’art i el gale-
risme de Catalunya, con-
tribuint a la seva projecció
internacional. A més, per
primera vegada en aquesta
tercera edició es realitzarà
un homenatge a un artista
de renom mundial i de re-
conegut prestigi.

Els premis es divideixen
en sis categories: premi a
la galeria per la seva tra-
jectòria; premi a la galeria
jove per la seva projecció

internacional; premi al
col·leccionisme; premi a
la crítica d’art; premi al
mitjà de comunicació, i
premi al comissariat.

Els Premis GAC-III Nit
del Galerisme, que se cele-
braran a l’hotel Skipper,
apleguen les quatre asso-
ciacions de galeries d’art
catalanes: el Gremi de Ga-
leries d’Art de Catalunya,
l’Associació Art Catalu-
nya, l’Associació Art Bar-
celona i l’Associació de
Galeristes Independents
d’Art de Catalunya.

La III Nit del Galerisme, el 25 de febrer
EL PUNT / Barcelona


