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El record d’Ovidi Montllor continua ben viu

Una exposició retrata les expressives posades en escena del desaparegut cantautor alcoià

L’Ovidi, vist per Antoni
Miró, 10 anys després

Ester Pinter
VALÈNCIA

A
vui es com-
pleixen deu
anys de la
mort d’Ovi-

di Montllor. Per
commemorar-ho,
l’artista i amic del
cantautor Antoni
Miró li ha dedicat
una exposició i la
Universitat d’Ala-
cant ha preparat
actes.

L’expressió del rostre, la
manera d’aixecar les celles, el
somriure, el moviment com-
passat dels seus braços i
mans... en definitiva, els ges-
tos de l’Ovidi Montllor eren
ingredients fonamentals de la
seva posada en escena. Ara,
deu anys després de la seva
mort, l’artista alcoià Antoni
Miró ha recuperat aquelles
instantànies i fent ús de les
noves tecnologies les ha
transformades en obres d’art
que des d’ahir es poden veure

en una exposició al
Centre-Casal Ovidi
Montllor d’Alcoi titula-
da A l’Ovidi d’Antoni Miró.

Vestit, com sempre,
de negre, es pot veure
un Ovidi amb els braços
oberts interpretant
Cançó de les balances,
mostrant tots els seus
dits mentre interpreta
Va com va, amb la cara
trasbalsada cantant
Carta a casa, o en actitud
desafiant en entonar
Perquè vull. En total,
s’exhibeixen 20 gravats
digitals i vuit pintures
d’acrílic sobre llenç fe-
tes el 2004 i un quadre
i quatre dibuixos del
1995. Paral·lelament a
aquesta mostra, se n’es-
tan exposant dues més
de molt semblants fetes
per Miró a Vilafranca
del Penedès i a la Uni-
versitat d’Alacant.

Sobre Antoni Miró, el
músic Miquel Pujadó
afirma al catàleg de
l’exposició que és “un
artista integral i agosa-
rat”. “Un home conven-
çut que les recerques
més avantguardistes no
són incompatibles amb
el sentiment de perti-
nença a una terra que
voldrien deixar sense nom, a
una llengua amenaçada que
alguns voldrien fragmentada i
folkloritzada, subsidiària, in-
útil”. La inauguració de la
mostra, que va ser presentada
ahir per l’escriptor i professor
alcoià Jordi Botella, va comp-
tar amb un concert del can-
tautor també alcoià Jordi Gil.

Es tracta de la primera de
les nombroses exposicions
que s’inauguraran al llarg del

2005 a Alcoi per commemorar
el desè aniversari de la mort
del cantautor i actor dins del
que s’ha anomenat l’Any Ovi-
di. Una comissió formada per
diferents associacions de la
societat civil d’Alcoi ha orga-
nitzat tots els actes previstos
per a l’Any Ovidi, després que
l’Ajuntament governat pel
Partit Popular es va desvincu-
lar de la celebració adduint
que deu anys eren pocs per

retre-li homenatge.
D’altra banda, el record de

la Universitat d’Alacant a Ovi-
di Montllor es va iniciar ahir
amb una representació dra-
matitzada d’alguns dels seus
textos, continua avui amb una
xerrada del músic i amic d’O-
vidi Miquel Pujadó i es re-
prendrà al novembre amb
unes jornades d’estudi i anà-
lisi de la vida i obra de l’artista
alcoià.

Toti Soler, a
L’Espai

➤ En el marc del festival
BarnaSants i al voltant dels
homenatges que es fan a la
figura d’Ovidi Montllor en
els deu anys de la seva
desaparició, aquesta nit a
L’Espai de música i dansa
de la Generalitat s’hi po-
drà escoltar un concert de
Toti Soler, gran coneixedor
de l’obra del cantautor
d’Alcoi. El cantant i gui-
tarrista actuarà acompa-
nyat de l’actriu i cantant
Ester Formosa i del poeta
Carles Rebassa.

El Musical acull el primer
cicle de cantants en valencià

E.P.
VALÈNCIA

E
l teatre El
Musical de
València ha
reservat un

espai per als “mú-
sics valencians i en
valencià”, que en els
últims dies han
protagonitzat mo-
bilitzacions per re-
clamar més prota-
gonisme en els mit-
jans públics.

Així, des d’avui fins diu-
menge passaran per l’escenari
d’aquest teatre Carles Enguix i
Òscar Briz i els grups L’Ham de
Foc i Trencaclosques, en el que
ha vingut a anomenar-se el
primer Cicle de Cantants i

Músics Valencians. “Unes cites
imprescindibles per conèixer
els treballs més recents d’al-
guns dels millors i més pro-
metedors noms del panorama
actual valencià”, explicava To-
ni Benavent, organitzador del
cicle. Els músics participants,
que van destacar les dificultats
amb què es troben per actuar a
València en un teatre en bones
condicions, van aplaudir la ce-
lebració d’aquest cicle i van
apuntar que esperen que es
repeteixi, que no sigui “una
excepció com ho és ara”.

El cantautor Carles Enguix
obrirà aquesta nit les actuaci-
ons amb un concert on com-
binarà els seus orígens medi-
terranis amb els ritmes de

blues, soul i folk. Òscar Briz,
que va ser líder de la mítica
banda Banderas de Mayo i
guitarra de The Whilams, un
dels grups de música indepen-
dent de més èxit d’Austràlia,
donarà a conèixer el seu últim
àlbum titulat Identitat aliena.
L’Ham de Foc també presen-
tarà nou disc, Cor de porc, el
tercer de la seva carrera. Amb
un amplíssim cos instrumen-
tal, que inclou l’arpa gòtica, el
bedir, la taula i la dolçaina,
entre d’altres, la formació
oferirà unes composicions
que prenen com a referents el
cant d’estil valencià i les tra-
dicions peninsulars, així com
els sons de l’Índia i de l’Iran.
Tancarà el cicle, diumenge

que ve, el grup Trencaclos-
ques, un nou projecte musical
que centra el seu treball en el
repertori medieval.
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Pep Sala tutelarà la
carrera de tres músics
novells durant un any
Redacció
BARCELONA

El músic Pep Sala tutelarà
durant un any la carrera de
tres dels millors músics
novells que s’inscriguin al
taller de cançons que la
Societat General d’Autors i
Editors (SGAE) organitza entre
el 2 d’abril i el 14 de maig a
Barcelona. El taller, la
inscripció del qual està oberta
fins al 18 de març, està
supervisat, per segona vegada,
pel mateix Sala i dirigit a
autors nous que vulguin
formar-se en la composició
musical. Sala, excomponent
del grup de pop-rock Sau,
s’encarregarà d’explicar els
diferents aspectes tècnics i
punts de vista sobre l’art de
compondre cançons i ajudarà
l’alumnat a desenvolupar la
capacitat per trobar els seus
propis rumbs creatius. El taller
que convoca la Fundació Autor
de la SGAE té lloc, també, en
set ciutats espanyoles més.
Formen part del professorat
destacats professionals de la
música com ara Carlos Goñi,
Ivan Ferreiro, Inma Serrano i
Mercedes Ferrer.
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El Teatrino Clandestino
recrea la història real
d’una mare assassina
Redacció
BARCELONA

La companyia italiana
Teatrino Clandestino porta al
Mercat de les Flors, des d’avui
fins diumenge, Mare i
assassina, un espectacle que
explica la història verídica
d’una dona que, un matí, va
matar els seus dos fills,
aparentment sense cap
explicació. Teatre i cinema
s’uneixen en aquesta nova
obra de la reconeguda
formació, que fa poc més de
dos anys va presentar al
Teatre Alhambra de Granada
una versió de la Ilíada. Els
directors de l’espectacle i
fundadors de la companyia,
Fiorenza Menni i Pietro
Babina, presenten al teatre
que dirigeix Andreu Morte
com han investigat la fúria
assassina, que escènicament
reflecteixen en un joc
d’ombres projectades en una
pantalla que, de sobte, es
torna vermella.


