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E
ncara no em faig a la idea
que se’ns hagi mort Rosa
Novell. La meva relació
amb la Rosa no va ser la
de l’actriu amb el crític te-

atral, el crític teatral que jo vaig ser
anys enrere. La nostra relació va ser,
per dir-ho així, veïnal. La Rosa, quan
la vaig conèixer fora de l’escenari,
quan vam començar a tractar-nos, vi-
via en un pis del carrer Llúria, a dos
passos del Bauma, que llavors encara
tenia una preciosa marquesina, en la
qual un dia sí i l’altre també jo solia
anar a prendre l’aperitiu. Un bon dia,
se’m va acostar i em va dir que el seu
avimatern, el senyorClausells, secreta-
ri de l’Associació de Música de Cam-
bra, va ser qui havia demanat al meu
pare unpoemanadalenc perquè ellma-

teix el recités al Palau de la Música en
el temps que sol durar un concert. El
poemaen qüestió va acabar sentEl poe-
ma de Nadal, que el pare va recitar el 4
de gener del 1931 amb tal èxit que es va
veure obligat a repetir-lo l’endemà.
La Rosa Novell que jo vaig conèixer

en aquella marquesina al Bauma, fa
vint-i-tants anys, emva produir una cu-
riosa impressió. D’una banda, era un
pomell de joventut, una guapa petita de
família burgesa i catalanista, la qual, si
hagués nascut uns quants anys abans,
probablement hagués integrat les jo-
ves actrius de l’Agrupació Dramàtica
de Barcelona, interpretant una obra de
Ferran Soldevila o de Salvador Espriu
en aquell mateix Palau on el pare va
recitar el poema. D’altra banda, era
una noia que havia estudiat Filosofia i
Lletres i que havia conegut, viscut una
oposició politicocultural contra un rè-
gim en decadència i que va coincidir
amb el millor moment del denominat
teatre independent català. Però, entre
aquell pomell de joventut i aquella noia

rebel i compromesa, hi havia una altra
Rosa que em va cridar l’atenció. Era
una Rosa afrancesada, que es veia com
una actriu d’Antoine Vitez o de Patri-
ce Chéreau, perduda al mig d’un esce-
nari que no sempre estava a la seva al-
tura. Era l’actriu “culta, molt culta”, de
què parlava Borja Sitjà arran de la seva
mort; l’actriu capaç de discutir hores i
hores amb tal o tal director sobre la
manera d’enfocar el seu personatge en
tal o tal obra. Aquesta és la Rosa No-
vell que jo sempre recordaré. Una ac-
triu com una première dame en un
món estrany; una première dame amb
els seus obligats adoradors –en aquella
marquesina del Bauma li vaig conèi-
xer un adorador artista, escultor, i des-
prés un altre de més jove, poeta¬, que
em parlava de L’Atalante, de Vigo,
d’Adieu Philippine, de Jacques Rozier,
o es posava a discutir amb un enveja-
ble sentit de l’humor de la Fedra, de
Chéreau, a París.
Rosa Novell se’ns n’ha anat massa

aviat, i amb ella se’ns n’ha anat una de
les actrius més intel·ligents i sensibles
d’aquest país. Recordo el dia en què la
Rosa em va explicar al Bauma la seva
relació ambel nostre comúamic Eduar-
doMendoza. Aquell dia, em vadir, s’ha-
vien acabat els seus adoradors obligats:
l’Eduardo, em va dir l’afrancesada Ro-
sa, c’est mon homme. I van ser feliços,
molt feliços.
Dimarts vinent es compleixen vint

anys de la mort d’Ovidi Montllor. Lla-
vors vaig escriure aEl País: “Des de juli-
ol del 1994 fins fa escassos dies, la llui-
ta sostinguda per l’Ovidi amb la seva
malaltia ha estat d’una tenacitat exem-
plar, cantant mentre li va quedar un fil
de veu però sempre amb el somriure
als llavis. Però dissabte a la matinada,
ja sense forces per continuar lluitant,
se’ns va morir com un ocellet, amb la
pell i els ossos, com qui diu, sense pa-
tir, envoltat de la seva mare, de les se-
ves filles, del seu germà, de la Neus,
que ha estat –segons em va confessar
l’Ovidi– l’última alegria de la seva vida:
una Neus encara sorpresa pel coratge i
l’humor, una mica negre, d’un Ovidi
que, quan laNeus li va preguntar diven-
dres al matí, el seu últim dia de vida,
comes trobava, li va respondre: ‘De pu-

ta mare!’”. El vaig conèixer l’any 1968.
Amb Alfred Lucchetti el vam convèn-
cer perquè es presentés al II Festival
de la Cançó Universitària, que se cele-
brava a la sala d’actes del CICF, on en
una altra sala, Ovidi assajava Les noces
de Fígaro –hi feia de Querubí!–, el cèle-
bre muntatge de Fabià Puigserver, i el
va guanyar. En neta i dura baralla amb
Jaume Sisa i Miquel Cors. Aquella ma-
teixa nit me’l vaig emportar a casa me-
va, ens vam menjar una cassola de fi-
deus, vamdestapar unes quantes ampo-
lles de vi negre i vam posar discos de
cantants francesos fins a la matinada.
Va ser aquella nit quan l’Ovidi va escol-
tar per primera vegada Léo Ferré. En
diverses ocasions l’Ovidi es va referir a
mi com a unmestre. Si algun mestre hi
va haver, va ser ell, només ell. D’aquell

noi d’Alcoi, quatre anys més jove que
jo, amb una mare deMuro, que als nou
anys ja treballava en una fàbrica de pa-
per, i un pare de Torremanzanas, anar-
quista, que als sis anys ja feia de pagès,
he après més de la vida que de tots els
meus amics barcelonins junts. Si algun
mestre hi va haver, va ser aquest noi
que venia a casa amb el Politzer –folrat
amb fulles de La Vanguardia– sota el
braç. El 1958, el van detenir a ell i el seu
pare. Enganxaven cartells que incita-
ven la vaga general. Després que a ell el
deixessin anar –el van tenir unes hores
tancat en una escola: la presó d’Alcoi
era plena–, tots els diumenges anava
amb lamare a visitar el pare a la presó i
li portaven una llagosta. “No teníem
una pesseta, però per al pare el millor”,
em deia.
Al cap de vint anys de la sevamort el

PP valencià es nega a reconèixer Ovidi
Montllor. El tenen per un traïdor cata-
là. Afortunadament la joventut alcoia-
na i valenciana està amb l’Ovidi. Més
que mai.c

Marques que
restenvots

D
es de fa anys, des que la con-
fiança dels ciutadans en els
seus representants polítics,
especialment en els partits

que van protagonitzar la recuperació de-
mocràtica, va començar a caure en picat,
la convocatòria d’eleccions municipals
planteja un dilema que no sol admetre
respostes simples. És convenient ama-
gar la marca? És molt probable que en
les properes setmanes assistim en molts
pobles i ciutats a maniobres de jivaritza-
ció o esborrament de les imatges corpo-
ratives de determinats partits que, més
que oferir un escut protector a l’alcalda-
ble de torn, com succeïa abans, poden ar-
ribar a devaluar els mèrits de quatre
anys de bona gestió i situar-lo a la vora
de l’abisme.
En les files del PSC el puny ja no dóna

cops, la rosa s’ha pansit i l’última versió
del cosí madrileny de Zumosol, Pedro
Sánchez, no passa de ser un meritori
que difícilment prosperarà amb les tra-
vetes dels companys i companyes del
sud. En aquestes condicions, el candidat
socialista a l’alcaldia de Barcelona, Jau-
meCollboni, no ha tingut temps d’espol-
sar-se l’estigma d’un partit que va llan-
çar per la borda una molt bona herència
avui difícilment recuperable. Tot i això,
costa imaginar-se Collboni amagant les
sigles PSC, de la mateixa manera que no
veig NúriaMarín o Antonio Balmón, per
citar dos dels valorsmés sòlids delmuni-
cipalisme socialista català, renunciant
completament a una marca que, encara
que ha resistit molt millor a l’Hospitalet
i Cornellà que a Barcelona, els resta ja
més del que els suma. Amb tot. sí que
apostaria que ells, i molts alcaldes que
aspiren a la revàlida el 24 demaig, prota-
gonitzaran aquesta vegada unes campa-
nyes molt més personalitzades.
La marca CiU tampoc no gaudeix del

seumillormoment. L’alcaldeXavier Tri-
as, que acaba de presentar un web en
què és protagonista gairebé absolut, té el
do de no provocar grans rebutjos en cap
sector de l’electorat –les enquestes mos-
tren que votants de totes les formacions
el valoren de forma bastant positiva– i
per tant, ara com ara, aporta un plus a
les sigles de la federació, unes sigles que
no amagarà però que tampoc no posarà
en primer pla. Mentrestant, el moment
dolç d’ERC sembla haver quedat enrere
i això perjudica seriosament les aspiraci-
ons del candidat Alfred Bosch. Pocs com
ell depenen en aquestes eleccions de l’es-
tat de salut de la marca. En canvi, adver-
teixo que, per a Alberto FernándezDíaz,
el segell PP no significarà una gran rèmo-
ra, ni tan sols davant l’empenta d’una al-
tra marca, Ciutadans, que aquesta sí que
cotitza de veritat a l’alça.

El nou web del candidat Trias

LaRosa i l’Ovidi

Rosa Novell rebent emocionada un dels molts premis per la seva carrera el novembre del 2014
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Al cap de 20 anys de la
seva mort el PP es nega a
reconèixer Montllor,
aquell noi d’Alcoi
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Se’ns n’ha anat massa
aviat una de les actrius
més intel·ligents
i sensibles d’aquest país
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