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pallasso que ha tingut el país».  
 L’acció transcorre al magatzem 
d’una companyia que, després d’un 
llarg temps en blanc, rep una oferta 
de treball. Allà s’amunteguen el ves-
tuari de Monti, imatges, decorats i 
altres detalls que el públic que el va 
conèixer reconeixerà. Per recons-
truir la idiosincràsia de l’univers de 
Montanyès, la companyia, afegeix 
Torras, ha fet «un treball arqueolò-
gic amb tot l’amor del món en ho-
menatge a un gran amic i un gran 
pallasso». H

Va regalar rialles i felicitat a la carpa 
però va morir sol i trist als 50 anys. 
Es deia Enrique Jacinto Sprocani 
–àlies Rhum–, un mític pallasso de 
principis del segle XX. Un altre mític 
nas vermell, Joan Montanyès, Mon-
ti, va voler retre-li tribut amb Rhum, 
espectacle sobre la seva figura i l’ofi-
ci de fer riure que ell mateix havia 
de protagonitzar. Hi va començar a 
treballar juntament amb el drama-
turg i director d’escena Martí Tor-
ras, però el càncer se’l va emportar 
el març de l’any passat, als 48 anys, i 
no el va poder finalitzar. Ara la com-
panyia Monti&Cia, sota la direcció 
de Torras, ha rescatat i ha recreat 
el projecte i el presenta a manera 
d’homenatge al clown català. Al pa-
llasso august, ingenu i gamberret. 
Cinc pallassos saltaran avui, fins 
diumenge, a la pista del Teatre Lliu-
re de Montjuïc (Espai Lliure) per re-
cordar-lo. 

Tendre i gamberro

Jordi Martínez (oncle de Monti i pri-
mer carablanca de la seva compa-
nyia), Pep Pasqual, Joan Arqué, Ro-
ger Julià i Guillem Albà, amb la col-
laboració d’Oriol Boixader, Oriolo, 
protagonitzen una obra que, en pa-
raules de Torras, conté la «mateixa 
tendresa, musicalitat, sensibilitat 
poètica, gamberrisme, incorrecció 
i bogeria que l’ànima de Monti po-
sava en tots els seus espectacles». 
Una ànima inquieta i generosa que 
el va portar a mil i unes aventures. 
Fill de l’actor i director Josep Monta-
nyès (que va estar al capdavant del 
Lliure), va fundar Monti&Cia el 
1996, va viatjar amb Pallassos sense 

Fronteres a Bòsnia, Palestina i Haití, 
i va dirigir el Circo Price de Madrid 
(2006-2008).    
  «Presentem un muntatge cir-
cense amb una petita dramatúr-
gia que reuneix els millors mo-
ments de Monti [premi Max del circ 
2001]», explica el director. «És molt 
potent, divertit, amb la dosi d’emo-
ció que toca. Ens hem basat en els 
seus números adaptats als pallas-
sos que els interpreten», afegeix 
Torras, que ha mantingut l’esperit 
del Rhum que va concebre «el millor 
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33 En memòria d’un gran talent del circ 8 Una imatge promocional de l’espectacle ‘Rhum’.

Jordi Martínez, 
Pep Pascual, Joan 
Arqué, Roger Julià 
i Guillem Albà 
salten a la pista

Tribut a l’august Monti 
La companyia Monti&Cia, sota la direcció de Martí Torras, ret homenatge al desaparegut pallasso 
amb ‘Rhum’ H L’espectacle, un projecte inacabat del ‘clown’ català, arriba avui a l’Espai Lliure


