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Uncreadorpolivalent
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D
ivendres passat va
morir a l’hospital de
la Vall d’Hebron de
Barcelona el pallas-

so JoanMontanyès,Monti. L’at-
zar va fer que, en elmoment del
traspàs, un centenar llarg de
clown brothers in arms (pallas-
sos, artistes i amics convocats
per Jango Edwards) acabessin
de fer mitja hora de concentra-
ció silenciosa davant del centre
hospitalari (responent a la crida
d’Edwards, també s’havien en-
cès espelmes en diferents punts
d’Europa i Amèrica). QuanTor-
tell Poltrona els va fer un senyal
lluminós des de la finestra de
l’habitació onMonti acabava de
morir, els concentrats a la Vall
d’Hebronvandedicar-li una ria-
llada col·lectiva i un aplaudi-
ment calorós de comiat. Era el
millor equipatge per a unpallas-
so que se’n va a fer el bolo més
important de la seva vida. La ce-
rimònia de comiat és avui a la
una del migdia al tanatori de
Les Corts.
Podríem especular si és pre-

monitori o no que el pallasso
Monti fos fill d’un home de tea-
tre (Josep Montanyès) i d’una
psicòloga (MariaMartínez), per-
què la feina de l’artista pallasso
és una sàvia combinació de dots
escènics i una observació pro-
funda de les psicologies huma-
na i animal. Charles Chaplin as-

segurava que el secret de la seva
comicitat es reduïa a conèixer
algunes veritats elementals so-
bre la conducta de la gent i a ser-
vir-se’n impunement en escena.
El fet és que en Monti va co-

mençar estudiant música, es va
decantar cap a la interpretació i
de seguida va passar a una espe-
cialitat escènica que no és inter-
pretació sinó projecció desver-
gonyida del jo. En efecte, el pa-
llasso és prou impúdic per, més
visiblement omenys, inflar i dis-

torsionar els propis defectes i
virtuts per construir-se; no, un
personatge, sinó una personali-
tat escènica que posa al servei
del queTortell Poltrona anome-
na la cultura de la paradoxa: el
pallasso capgira conceptes, nor-
mes socials i la mateixa realitat
per descobrir lectures noves
que ens fan adonar de les enor-
mes contradiccions que soste-
nenel nostredia a dia comaper-
sones i coma societat.Els pallas-
sos són una estranya raça de

cleptòmans de bona pasta que
viuen per robar-nos vivències,
examinar-les des d’una òptica
diferent de la nostra –però tam-
bé real i possible– i tornar-nos-
les a través d’una imatge que
enspot provocar, entremolts al-
tres efectes, riure, emocions di-
verses i profundes reflexions.
La dedicació de Joan

Montanyès a l’art del pallasso
s’ha caracteritzat per la volun-
tat d’actualització del repertori
clàssic. Amb companyia pròpia
(Monti & Cia.), molt sovint
acompanyat d’Oriol Boixader,
Oriolo, com a segon august i al-
ternant clowns de categoria
com Jordi Martínez, Domènec
de Guzmán, Fulgenci Mestres i
Pipo Sosman, ha presentat es-
pectacles com Clàssics (1996),
Klowns (1997, premi especial de
la Crítica), Utopista (1999),
Fools Folls (2000) o Fòrum 2
mil i pico (2002).
L’any 2004 Monti va muntar

el Circ Còmic Grottesco amb
Oriol Boixader i Ricard Pana-
dès, i entre el 2006 i el 2008 va
ser el primer director artístic
del nou Circo Price de Madrid.
És premi Max especial de circ
2001 i va tenir una intervenció
memorable a Petita feina per a
pallasso vell, de Matei Visniec,
dirigit per Ramon Simó el 2009.
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L’artistapallasso
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Molt popular a França,
aquí era recordat pel
seu personatge de l’es-

criptor fracassat d’Amélie que
sent una passió malaltissa per
contemplar corrides de toros a la
televisió, especialment quan els
toreros són agafats pel toro. Ac-
tor que de vegades es va situar
als dos costats de la càmera, tam-
bé guionista i col·laborador de
programes radiofònics i tele-
visius, Artus de Penguern vamo-
rir dimarts passat al seu domicili
de París, als 56 anys, a conse-
qüència d’una fallida cardíaca.
Dos dies més tard, la notícia va
ser difosa a Facebook pel seu
amic l’escriptor Bernard Wer-
ber, autor de l’exitosa trilogia de
Las hormigas.
Nascut el 13 de març del 1957,

Artus de Penguern havia actuat
en una trentena de pel·lícules i
una dotzena de telefilms, i havia
dirigit nombrosos curts i dos
llargmetratges. El més destacat
tenia un títol per desgràcia pre-
monitori,Unmal día lo tiene qual-
quiera (2001). A part d’exercir
com a coguionista, Penguern en-
capçalava el repartiment d’aques-
ta pel·lícula amb Pascale Arbillot,
la seva parella sentimental i ac-
triu amb una extensa filmografia.
El seu personatge era el d’un or-
fe, criat per un oncle alcohòlic i

una àvia rondinaire amb qui ha
viscut durant 35 anys. Quan ella
mor, decideix iniciar una nova vi-
da i marxar a París, on s’enamora
bojament d’una ballarina.
En la seva joventut, Penguern

va cursar estudis d’economia i
gestió empresarial, però aviat va
decidir inscriure’s en un curs
d’interpretació. El 1978, amb 21
anys, debuta en una sèrie televisi-
va. En el cinema s’obre pas lenta-
ment. Encara que el seu nom és
omès en els títols de crèdit, apa-
reix fugaçment a La sangre de los
otros (1984). Una pel·lícula ambi-
entada al París ocupat per les tro-
pes alemanyes, amb Jodie Foster
i Sam Neill al capdavant del re-
partiment, on Claude Chabrol
adaptava la novel·la de Simone
de Beauvoir.
El 1985 intervé en Police, de

Maurice Pialat,melodrama crimi-
nal amb Gérard Depardieu i Sop-
hie Marceau. També serà molt
episòdica la seva actuació aFrené-
tico, pel·lícula dirigida per Polans-
ki i protagonitzada per Harrison
Ford. Encara que cada vegada in-
terpreta papers més rellevants,
no serà fins al 2001 que obtindrà
més popularitat en el cinema grà-
cies a la seva actuació a Amélie,
un gran èxit internacional del ci-
nema francès. En aquesta comè-
dia, Audrey Tautou era la cam-
brera d’una cafeteria de
Montmartre, entossudida a acon-
seguir la felicitat dels altres, inclo-
ent la del personatge a càrrec
d’Artus de Penguern.

Artista polivalent que també
va trepitjar amb èxit els escena-
ris francesos, Penguern aporta-
va el seu càustic sentit de l’hu-
mor a un programa radiofònic
setmanal de France Inter. La se-
va última intervenció la va realit-
zar el passat 13 d’abril. Les seves
dues últimes aparicions en el ci-
nema van ser el 2012 en dues co-
mèdies: La clinique de l’amour!
també codirigida per ell, i La
fleur de l’âge.
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A Espanya era
recordat pel seu
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La seva dedicació
s’ha caracteritzat
per la voluntat
d’actualització
del repertori clàssic

ARTUS DE PENGUERN (1957-2013)
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Avui fa un any

Antònia Domínguez Mellado

Atonia Segon Isanta

Carmen Carreras Cortés

Enric Torrente Carda

Fernando Edmundo Moisao Da

Costa Silva

Fernando Valdívia Martínez

Jaume Riera Sanllehy

José Luis Caballero Miñarro

Laura Morcate Domec

Manuel Gómez Lozano

Maria Dolors Jofré Usart

Máxima Ovejero Aparicio

Montse Hernández Cortés

Núria Fàbregas Bassols

Pepita Paradell Gavañach

Ron-Alexis Cruz Leal

Tomás Morgado Galeano

Victòria Cunill Ricart

JOANMONTANYÈS, ‘MONTI’ (1965-2013)


