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Imatge d’arxiu d’Ovidi Montllor en plena actuació amb Toti Soler

‘Deu catalans i un rus’ es podrà veure a 28 ciutats catalanes per recordar el desè aniversari de la mort de l’artista

Toti Soler homenatja Ovidi MontllorX.C.
BARCELONA

“E
ra un
germà,
un amic
extraor-

dinari. Sempre es-
tarà al meu cor”.
Amb aquestes pa-
raules emocionades
resumia Toti Soler
la figura d’Ovidi
Montllor.

El 10 de març es commemo-
ra el desè aniversari de la mort
del cantant i actor d’Alcoi, i Toti
Soler, company de fatigues
musicals durant 25 anys, li ret
homenatge a través de l’espec-
tacle Ovidi Montllor: Deu catalans i
un rus. Estrenada l’any passat a
la Temporada Alta, la proposta,
amb la participació de la can-
tant Ester Formosa i el poeta
Carles Rebassa, arrenca el dia 3
de març a Manresa amb una
intensa gira de 29 concerts en
28 ciutats diferents, la més gran
mai feta pel circuit Ressons.

Com comenta Soler, el títol
deriva del nom que “donàvem
als onze muntatges poètics que
vam fer plegats”. Tant l’espec-
tacle com el disc homònim
editat per To i K Indústria, és
“un resum” d’aquesta activitat,
amb un “ventall ampli de les

formes d’expressió de l’Ovidi”.
L’eix central de l’homenatge

tindrà lloc el dia 10 de març a
L’Espai, aniversari exacte de la
desaparició de Montllor, amb
un acte on, com explicava Josep
Maria Dutrén, director del cir-
cuit Ressons, s’aplegaran “el
col·lectiu de músics, de gent del
teatre, del cinema, la família i
els amics”. El concert serà gra-

vat per TV3 i també serà re-
transmès per Radio 3 i Ràdio 4.

Paral·lelament, la revista Folc
donarà amb el número de març
un devedé amb un documental
sobre Montllor amb la partici-
pació de família i amics, i ac-
tuacions com les de Miquel Gil
amb Pascal Comelade, i la gra-
vació del seu concert del 1985
al Palau Macaya. El grup En-

derrock també editarà un su-
plement monogràfic dedicat a
l’artista valencià, un artista
que, com denunciava Soler, va
tenir “uns darrers anys de vida
molt difícils, va ser maltractat,
oblidat”. La consellera de Cul-
tura, Caterina Mieras, reivindi-
cava que l’homenatge era “tot
menys un acte de nostàlgia, es-
tà fet amb sentit de futur”.

Un disc
polèmic
➤ Coincidint amb l’Any
Ovidi, acaba d’aparèixer el
disc ...Qualsevol dia impensat,
us tornaré a emprenyar, un
àlbum en directe on s’inclou
el tema inèdit Sonata per a
Isabel, informa Ester Pinter.
El disc, editat per P.M.
Produccions i distribuït per
Actual Records, ofereix un
recorregut pels directes
d’Ovidi Montllor entre 1976
i 1993 i inclou un concert
quasi complet al Teatre
Micalet de 1976 que el
cantant i impulsor del disc,
Paco Muñoz, va enregistrar
en un magnetòfon. També
hi ha gravacions soltes del
sonat concert Quart creixent al
Teatre Principal de València
de 1991 i del concert que el
1993 s’hi va fer en
homenatge a V.A. Estellés.
Toti Soler va mostrar ahir la
seva disconformitat amb
aquesta edició: “M’ha agafat
per sorpresa, no han
demanat permís a alguns
dels protagonistes del disc.
No estic gens content”.

Ò P E R A

‘Roberto Devereux’

Simulacre dramàtic
Xavier Cester

‘Roberto Devereux’, de Donizetti. Intèrprets: Maria Pia
Piscitelli, Roberto Servile, Dolora Zajick, Josep Bros.
Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu.

Director: Yves Abel. Barcelona, Gran Teatre del Liceu,

24 de febrer.

Si alguna virtut té una òpe-
ra en versió de concert és
l’accentuació de les seves qua-
litats musicals per sobre de les
suposades febleses dramàti-
ques. D’aquestes darreres, Ro-
berto Devereux no en té pas gai-
res, tot i així, de l’obra de Do-
nizetti el Liceu n’ofereix set
funcions en concert, això sí,
en una modalitat diferent.
Potser perquè no hi ha prou
euros per pagar un muntatge
amb tots els ets i uts, la solució
ha estat comptar amb plafons
mòbils, una il·luminació tene-
brista i dos responsables de
moviment escènic per dirigir
entrades i sortides i indicar on
es posaven els faristols, per-
què els protagonistes actua-
ven rere les seves partitures, a
un metre l’un de l’altre. En
definitiva, un concert disfres-
sat que no ha servit per donar
ni un bri de vida dramàtica a
la vetllada.

Com en tota versió concer-

tant, doncs, el protagonisme
exclusiu el tenia la música, i
en aquest camp les alegries
han estat limitades. Les prin-
cipals excepcions van ser Do-
lora Zajick i Josep Bros. El pa-
per de Sara va ser un motiu
més per aplaudir la decisió de
la mezzo americana d’aprofun-
dir en el belcanto. Controlant
sense problemes la seva veu

cabalosa, Zajick va treure tot
el partit i més de les limitades
oportunitats de lluïment del
paper. La perfecta adequació
estilística de Josep Bros no és,
a hores d’ara, cap secret. El
més admirable és que el tenor
català continua la seva pro-
gressió qualitativa amb una
veu que guanya en consistèn-
cia i brillantor. Algun so ofe-
gat denotava uns recursos no
del tot al 100 per 100, però el
legato immaculat, la varietat
de la gamma dinàmica, el fra-
seig elegantíssim, són virtuts
que, no per repetides en ante-
riors ocasions, són ara menys
dignes de lloa en el paper de
Roberto.

Una indisposició va forçar
la cancel·lació d’Ana María
Sánchez i la seva substitució
per Maria Pia Piscitelli, a qui
d’entrada cal agrair l’esforç.

La seva va ser una prestació de
gran dignitat, més enfocada al
vessant romàntic que a l’au-
toritari d’Elisabetta, servida
per una veu mat, pàl·lida, se-
gura en l’agut, pobra en el re-
gistre greu, i amb un fraseig
amb poc mordent. Molt pre-
ferible en tot cas la soprano
italiana al Nottingham mono-
crom, inflexible i forçat de
Roberto Servile.

Després d’una obertura de
caràcter bandístic, Yves Abel
va signar una lectura discon-
tínua, amb un tremp ocasio-
nal, sovint vorejant la preci-

pitació, deslligat d’algun pas-
satge de més refinament (la
introducció a l’escena de la
presó), tot plegat llastat per
una concepció inestable del
tempo i un control insuficient
d’una orquestra amb poca
disciplina rítmica i unes
trompes que no van tenir el
dia. El simulacre dramàtic que
hi havia a escena va propiciar
que els moments menys ins-
pirats i més formularis de la
inspiració donizettiana que-
dessin més al descobert. Amb
aquesta conjuntura potser no
calia fer tants Robertos.


