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Ballarí amb un gran cognom

MARTA-ROSELLA GISBERT
BARCELONA

Veure’l ballar invita a desenganxar 
els peus de terra sense necessitat 
de fer-ho. Malgrat la seva capacitat 
per obrir la ment a la imaginació, 
Isaac Montllor se sent molt lligat a 
la seva realitat, sobretot a les seves 
arrels. Nascut a la localitat alacan-
tina d’Alcoi, el nebot del desapare-
gut cantautor Ovidi Montllor és una 
gran promesa de la dansa clàssica i 
contemporània. 
 És precisament a la seva ciutat na-
tal on va tornar el 19 de febrer pas-
sat juntament amb altres membres 
de la Compañía Nacional de Danza, 

Assegura que el seu cognom no ha in-
fluït gens en la seva carrera artística, pe-
rò el cert és que el nebot del desapare-
gut cantautor valencià Ovidi Montllor  
ha heretat la sensibilitat del seu oncle.

Isaac Montllor
Ballarí

a la qual pertany, amb l’espectacle 
Cor perdut, basat en extractes de cinc 
de les coreografies de Nacho Duato. 
Una representació que va durar poc 
més d’una hora, «molt visual i varia-
da, sempre dins de la línia de l’estil 
neoclàssic modern», va assegurar el 
ballarí. 

SANG D’ARTISTA /  Isaac Montllor 
s’emociona cada vegada que sent 
M’aclame a tu, del seu oncle Ovidi. 
«La lletra és preciosa». Encara que 
considera que el cantautor no ha 
influït directament en el seu tre-
ball com a ballarí, ja que van esco-
llir camins diferents, reconeix que 
ha heretat una certa sensibilitat 
per la música ja que «no hi pot ha-
ver un moviment sense musicali-
tat» en la dansa. El ballarí considera 
que el cantautor «era tot interpreta-
ció» i que aquesta característica el 
va fer especial. «Recordo que, quan 
era petit i el veia sempre a sobre de 
l’escenari, desitjava poder arribar a 
experimentar les sensacions que el 
meu oncle tenia allà a dalt». A més 
a més, fa poc Isaac Montllor va com-
partir escenari amb María del Mar 

Bonet, que es va sorprendre grata-
ment al saber que es tractava del ne-
bot de l’Ovidi. 
 Encara que s’enorgulleix de por-
tar el cognom Montllor, Isaac asse-
gura que no li han agradat mai «els 
enxufes». L’alacantí opina que l’artis-
ta neix i que «el carisma es té o no es 
té». Pel ballarí, la capacitat d’expres-
sió és l’element distintiu i innat de 
l’artista.

AMOR PER CATALUNYA / Montllor va as-
sistir a la seva primera classe de ba-
llet a la seva ciutat natal amb tan sols 
7 anys i no ha parat des d’aleshores. 
El nebot del cantautor ha treballat 
molt durament en els 11 anys que 
fa que s’hi dedica professionalment 
per aconseguir un reconeixement 
internacional. Ara aspira a crear la 
seva pròpia coreografia.
 La Compañía Nacional de Dan-
za, dirigida fins fa poc per Nacho 
Duato, planeja diversos projectes 
en països com Itàlia, Grècia, Israel, 
i a les ciutats de Melilla i Bilbao. El 
ballarí no descarta que, amb el nou 
 director, tornin a actuar a Catalunya 
l’any que ve, lloc que el fascina. Se-
gons Montllor, el Liceu «és un dels 
millors teatres» on ha estat, ni més 
ni menys que tres vegades. Un amor 
per aquesta terra que també li ve de 
família. H33 Isaac Montllor.
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Bardem, temptejat 
per protagonitzar 
‘La torre oscura’
CINE 3 Javier Bardem està a punt 
de firmar un acord per interpre-
tar Roland Deschain, el protago-
nista de La torre oscura, en la pel-
lícula basada en la trilogia de 
Stephen King, segons va afirmar 
ahir el productor Brian Grazer a 
MTV. La idea és rodar tres films i 
una sèrie de televisió.

Brussel·les 
investiga els preus 
dels llibres digitals
LLETRES 3 La Comissió Euro-
pea ha efectuat registres sorpre-
sa en editorials de diferents paï-
sos de la UE davant la sospita 
que hi ha acords il·legals per fi-
xar i mantenir elevats els preus 
dels llibres digitals, segons fonts 
comunitàries. Als Estats Units 
també s’han iniciat investigaci-
ons similars per part de les auto-
ritats nacionals. E.O.


