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16 d’agost del 2005

Diversió per als més petits al carrer Bailèn
➤ Els nens no van parar de fer tombarelles en els inflables instal·lats al carrer Bailèn durant
tot el dia d’ahir. A més, els menuts van poder gaudir amb diversos jocs infantils amb la com-
panyia d’un grapat de monitors. L’activitat, patrocinada per l’AVUI, és una de les moltes que se
celebraran al carrer Bailèn. Avui a la nit hi actua Sarsuela i demà La Carrau i Mesclat.
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Un carrer per
a l’Ovidi

D
eia l’Ovidi que
era fill d’una
família “tan
humil que
d’una cortina

vella una samarreta em
feren”. En homenatge a
l’autor de La samarreta, el
carrer Igualada ha fet,
d’un grapat de peces de
roba, tot un recordatori de
la seva obra, i ha canviat,
durant aquesta setmana, el
seu nom pel del cantautor.

Després que el març
passat es complissin els
deu anys de la mort
d’Ovidi Montllor, nascut a
Alcoi el 1942 i gracienc
d’adopció, el carrer
Igualada és durant la festa
major un espai per

Deixa de dir-se Igualada durant
les festes de Gràcia per retre un
homenatge al cantautor d’Alcoi
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Les banderoles del carrer Igualada recorden els títols dels poemes i cançons d’Ovidi Montllor
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recordar la
figura del
polifacètic
artista. Des
d’ahir i fins al
final de la
setmana,
aquells que

s’acostin al, durant aquests
dies, carrer d’Ovidi, podran
veure dues exposicions
fotogràfiques: Ovidi Montllor,
la fera ferotge, de Pilar
Aymerich, i Dos projectes
errats, de Josep Maria Contel.

Aquesta nit, a les nou, el
grup de teatre Disbauxa
escenificarà Recordant l’Ovidi,
un recital de textos del
mateix poeta i d’altres que
utilitzava en els seus
espectacles. L’endemà, el

dijous 18 d’agost, hi haurà
una xerrada i un recital obert
a la participació del públic
(19.30 hores). El 19 d’agost es
passarà un recital inèdit,
enregistrat el 1985 per
Televisió de Catalunya (21
hores) i la pel·lícula Con el culo
al aire, protagonitzada per
Montllor (22 hores).
Finalment, el dissabte 20

d’agost, el grup Lartatral
presentarà Paraula d’Ovidi, un
espectacle amb música en
directe i coreografies en què
s’hi recreen cançons textos i
poemes que l’artista d’Alcoi i
el seu guitarrista preferit,
Toti Soler, presentaven en els
seus espectacles.

El carrer Igualada, on
s’ubica la seu de la Federació

de la Festa Major de Gràcia,
ja fa dos anys que va
començar la iniciativa de
canviar el nom del carrer.
L’any passat el va dedicar a
la igualtat de gèneres, amb
una decoració similar a la
d’enguany que constava
d’uns “estenedors de
desitjos”. El 2003 el motiu
va ser la guerra d’Iraq.

CARRER O PLAÇA
Berga
Bruniquer
Casal d’Avis de Siracusa
Joan Blanques
Joan Blanques de Dalt
Llibertat
Martínez de la Rosa
Mozart
Plaça del Nord
Plaça Raspall
Plaça Rius i Taulet
Placeta de Sant Miquel
Progrés
Providència
Puigmartí
Reig i Bonet
Sant Agustí
Tordera
Torres
Vallfogona
Verdi de Dalt
Verdi del Mig

ESPAIS GUARNITS DE LA FESTA MAJOR

TÍTOL DEL GUARNIMENT
“El Berga faraònic” 

“Tòtem a l’amistat” 
“Nit de fantasia”

“El rebost de Joan Blanques” 
“Deixa’t seduir” 

“Música amb llibertat” 
“L’illa del pirata o del tresor” 

“Mozzzzzzzart” 
“El Circ del Nord” 

“Gota a gota” 
“El món dels nens” 

“Fons marí” 
“El progrés amb el poble sahrauí” 

“Fons marí” 
“Passeig” 

“Reciclatge” 
“El Quijote a Sant Agustí” 

“Sardina” 
“Gran Bingo” 

“El jardí de Vallfogona” 
“El naufragi dels pirates” 

“Vampirs”


