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Monti, o el que és el mateix Joan 
Montanyès, un dels tres grans pa-
llassos de l’escena catalana (Tor-
tell Poltrona i Leandre completa-
rien aquesta Santíssima Trinitat 
ara truncada) va morir divendres 
a Barcelona, víctima d’un càncer, 
que li van diagnosticar recent-
ment. Tenia 48 anys, però va te-
nir temps de renovar i tornar la 
dignitat perduda a la figura del 
clown, gràcies a un coneixement 
gairebé enciclopèdic de la tradi-
ció circense i als diferents mun-
tatges que va portar a terme dins i 
fora de la companyia que va mun-
tar el 1996, Monti & Cia. 
 En aquells espectacles, que li 
van deparar més alegries profes-
sionals que crematístiques, estan 
el seu debut amb Monti & Cia, Clas-
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Monti, 
l’últim gran 
pallasso
Joan Montanyès, 
renovador del circ, 
mor als 48 anys
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sics, en el qual ja apuntava mane-
res; el divertidíssim Klowns, inspi-
rat en la seva estimada pel·lícula 
Los clowns de Fellini, i Utopista, la 
seva creació més ambiciosa, en 
la qual barrejava el mite de Faust 
amb els déus de l’Olimp, conver-
tits en pallassos. El 2009 va estre-
nar la molt fosca, però no per ai-
xò menys divertida, Petita feina per 
a pallasso vell.
 Monti portava el teatre a la 
sang. Era fill de Josep Monta-
nyès, recordat director del Lliure 
i nebot de l’actor Jordi Martínez. 
Monti, fascinat pel circ des de 
ben petit, era un august de nas 
vermell i sabatots delicat i in-
genu i havia après la profes-
sió amb Tortell Poltrona i en el 
seu pas per Comediants. I enca-
ra que no es va fer ric –¿quin pa-
llasso se n’hi fa?– va tenir pre-
mis com l’Especial de la Crítica 
de Barcelona per a Klowns i un 
Max el 2001. També el van venir 
a buscar des de Madrid per ser 
el primer director artístic del re-
novat Circ Price. Divendres pas-
sat, a l’Hospital de la Vall d’He-
bron, els seus amics li van rendir 
un emocionant homenatge. L’úl-
tim adéu a un gran pallasso. H

33 Joan Montanyès, ‘Monti’.
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«M’agradaria pujar a l’escenari per 
mostrar-li a vostè el meu agraïment 
i fer-li una abraçada», li va sol·licitar 
una jove a Alejandro Jodorowsky, 
no se sap si perquè de veritat l’hi de-
manava el cos o simplement per les 
ganes de figurar. De fet, la trobada 
del xilè amb el públic al final de la 
projecció de La danza de la realidad, 
la primera pel·lícula que dirigeix en 
23 anys, va ser un devessall de devo-

ció i reverència, i no podria ser d’altra 
manera. Jodorowsky va ser figura de 
l’underground als 70, guru del tarot i 
fundador de la psicomàgia, una tècni-
ca terapèutica que proposa resoldre 
problemes sexuals, materials o emo-
cionals amb l’art; i va dirigir films de 
culte com El topo (1970) i La montaña sa-
grada (1973), experiències purament 
barroques i al·lucinògenes. Als seus 
84 anys, és un vell venerable.
 «Jo no vaig crear aquesta histò-
ria, sinó que més aviat la vaig rebre. I 
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El retorn del psicomag
Alejandro Jodorowsky torna 23 anys després amb ‘La danza de la realidad’

el que vaig rebre és absolutament sa-
grat», va dir l’autor a la seva manera 
típicament jodorowskiana per expli-
car la setena pel·lícula que firma en 45 
anys, un viatge introspectiu a la prò-
pia infantesa basat en la primera part 
de la seva autobiografia imaginària, 
amb què competeix a la Quinzena de 
Realitzadors de Cannes. Tot i que no 
té l’extremisme delirant de les seves 
obres de referència, ofereix espurnes 
del seu inclassificable imaginari: una 
escena la protagonitza un exèrcit de 
violents vagabunds tolits; en una al-
tra, la mare de Jodorowsy s’arreman-
ga el vestit i li orina a la cara al pare 
per curar-li la lepra. Segons el seu au-
tor, no són mers intents d’enlluernar: 
«Jo rodo per traspassar els límits de la 
ment». Gran Jodorowsky. H33 Alejandro Jodorowsky.

Arnaud Desplechin falla en 
el debut als Estats Units
3Benicio del Toro i Mathieu Amalric protagonitzen la pretensiosa ‘Jimmy P’

La més dolorosa decepció viscuda 
fins avui en aquest Cannes ha arri-
bat de la mà d’Arnaud Desplechin, 
que passa per ser un dels direc-
tors més talentosos i reconeguts de 
França i que ahir va presentar en la 
competició del certamen Jimmy P., 
Psychotherapy of a plains indian, un 
tractat psiquiàtric pretensiós i fei-
xuc disfressat de relat al voltant de 
l’amistat.
 Es tracta de la seva primera pel-
lícula rodada als Estats Units, ¿pot 
ser aquest el motiu de la relliscada? 

«En cap moment vaig pensar que era 
la meva primera pel·lícula america-
na», va explicar ahir Desplechin per 
treure importància al canvi d’esce-
nari. «Havia de fer aquesta pel·lícula 
i només la podia fer allà». És precisa-
ment aquesta necessitat el que, d’en-
trada, resulta difícil d’entendre, qui-
nes possibilitats va veure el director 
d’Un cuento de Navidad (2008) en Rea-
lity and dream, el text científic escrit 
pel psicoanalista Georges Devereux 
el 1948 sobre el seu pacient, l’indi 
natiu James Picard.
 Sobre el paper, el tête à tête inter-
pretatiu entre Benicio del Toro i Mat-
hieu Amalric resulta prometedor. 
No obstant, a Desplechin el preo-
cupen menys els personatges que 
el diagnòstic, i per això es recrea en 

el moment de néixer –un d’una fa-
mília obrera, un altre d’un entorn 
acomodat–, i amb uns pares que es 
veuen enfrontats a un tumult emo-
cional quan l’error és descobert sis 
anys després.
 És un tema idoni per al nipó, que 
obres prèvies com Nadie sabe (2004) 
i Milagro (2011) va parlar de l’aban-
donament infantil i la separació de 
germans. Malgrat això, la seva pel-
lícula mostra una alarmant falta de 
subtilesa dramàtica: Koreeda esta-
bleix un fàcil contrast entre famílies 
–l’una, acomodada però rígida; l’al-
tra, humil però càlida– que és pura 
condescendència classista, i se ser-
veix d’ell per abandonar-se als seus 
instints més sensiblers, cursis i mo-
ralment simplistes. H

l’anàlisi d’una successió de quadros 
clínics –traumes d’infància, comple-
xos d’Èdip–, que en cap moment li 
permeten posar en pràctica els seus 
evidents dots narratius i estilístics. 
 També un altre habitual de Can-
nes, Hirokazu Koreeda, va rendir per 
sota del que se n’esperava. El seu nou 
treball, Like father, like son, relata el 
cas de dos nadons intercanviats en 

33 Benicio del Toro posa davant els fotògrafs després de la presentació a Cannes, ahir, de ‘Jimmy P.’, d’Arnaud Desplechin.

El japonès Hirokazu 
Koreeda també  
va rendir per sota  
de l’esperat a ‘Like 
father, like son’ 

REUTERS / ERIC GAILLARD

NANDO
Salvà

CANNES
Enviat especial


