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Ovidi Montllor i 
Mengual va néixer a 
Alcoi el 4 de febrer del 
1942. Va ser el fill gran 
del Josep i la Isabel, de 
família pagesa, que des 
de ben petits van 
treballar en una fàbrica. CRONOLOGIA

4.2.1942
Després d’un primer 
viatge a Barcelona, on 
aprèn l’ofici de 
perruquer, comença a fer 
teatre amateur a La 
Cassola d’Alcoi. Debuta 
interpretant un paper en 
una obra de Pirandello.

1961
S’instal·la a BBarcelona 
amb Adela Abad i la filla 
dels dos, l’Helena. 
Coneix Àngel Carmona i 
els germans Lucchetti, i 
comença a col·laborar 
amb companyies de 
teatre independent. 

1965
Debuta com a ccantant al 
Festival de Cançó 
Universitària, tot i que 
no era universitari. 
Publica un EP, actua amb 
Guillem d’Efak i al Palau 
de la Música amb 
Raimon i Pi de la Serra.

1968

tant va del 1968 al 1980, una època 
que podem definir com un procés 
constituent cap a una nova realitat, 
i això és el que està passant ara”, diu 
el cantautor de Xàtiva Feliu Ventu-
ra, que al gener va posar en marxa la 
iniciativa Celebrem Ovidi Mont-
llor, amb l’objectiu que qui vulgui 
organitzi el seu homenatge sense 
esperar res de les institucions.  

“Les cançons de l’Ovidi són útils 
per radiografiar aquella època, i al 
mateix temps serveixen per adver-
tir sobre possibles paranys i en-
ganys. Alerten, des de la poesia, 
perquè aquest procés constituent 
cap a una realitat nova que s’està 
construint ara no acabi com l’altre”, 
afegeix Ventura. Toti Soler, com-
pany durant tants anys del cantau-
tor d’Alcoi, recorda que “el que de-

Sempre Ovidi Montllor
Vint anys després de la mort del cantautor d’Alcoi, l’esperit crític de la seva 

crònica del trànsit del franquisme a la democràcia és més vigent que mai
ia l’Ovidi fa quaranta anys és vàlid 
per ara, i ho serà d’aquí quaranta 
anys si les coses no canvien”. El di-
putat David Fernàndez, que parti-
cipa en l’espectacle Ovidi�. Un 
temps. Una estima. Una idea, com-
pleta el retrat: “Les va veure venir 
de lluny i ho va clavar lampedusia-
nament a Encara nois, encara –una 
cançó del disc De manars i garrota-
des (1977)–: «No rigues massa de 
pressa, que se’t pot glaçar el riure. 
/ Atenció a la jugada, que ens pot 
ploure altra vegada»”.  

Tan important era el que deia 
com des d’on ho deia. “Sóc alcoià”, 
cantava Montllor. “I canto en cata-
là perquè a Alcoi aquesta és la llen-
gua dels obrers”, exclamava aquest 
fill d’un teixidor a qui el pare sovint 
li deia: “Primer aprèn i després im-

posa els teus drets, que tindràs més 
força”, tal com recollia Núria Cade-
nes a L’Ovidi, la biografia que va 
publicar 3i4 el 2002. Obrer de la 
paraula format en tota mena d’ofi-
cis i enganxat a la lectura des de 
ben petit, va devorar poemes de 
Salvat-Papasseit, poeta del poble 
com ell. Home de poble que un dia 
va anar a Barcelona per guanyar-se 
la vida i alhora fer d’actor, cantava 
sobre fàbriques, llauradors i derro-
tes perquè les coneixia de primera 
mà. “Era un home directe, potser 
perquè venia d’una vida dura. I ai-
xò es notava en les seves cançons, 
que transmetien un sentiment de 
lluita, de força, de veritat”, recorda 
Marina Rossell.  

Aquest mateix combat ressona 
en músics de generacions posteri-

“Jo parle del meu temps”, cantava 
Ovidi Montllor a Autocrítica i crí-
tica, una de les cançons del disc Bon 
vent... i barca nova! (1979). El seu 
temps, si més no el que va reflectir 
en el seu cançoner, és el del final de 
la dictadura i el de la Transició, el de 
la lluita, l’esperança i el desencant. 
Però el que va explicar a plena veu 
ressona amb més vigència que mai. 
Ovidi Montllor va morir el 10 de 
març del 1995, i vint anys després la 
seva obra, també la seva vida, és un 
mirall per interpretar aquest pre-
sent que fa olor de canvi, però que 
encara no se sap si serà perfum o fe-
rum. “L’obra de l’Ovidi com a can-
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“Les seves 
cançons 
alerten sobre 
paranys i 
enganys”, diu 
Feliu Ventura

Ovidi Montllor, la fera 
més tendra i ferotge de 

la Cançó. FRANCESC FÀBREGAS 

OVIDI: 20 ANYS
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Publica el primer àlbum, 
Un entre tants..., amb 
producció de Pi de la 
Serra, que inclou 
cançons com Perquè vull, 
El desesperat i Sí, senyor. 
La contraportada és un 
dibuix del Perich. 

1972 
L’activitat musical de 
Montllor entra en l’etapa 
més prolífica. Apareix el 
disc Crònica d’un temps, 
i en els set anys següents 
publicarà set àlbums 
més, inclòs Ovidi diu 
‘Coral romput’ (1979). 

1973
De l’aliança artística amb 
Toti Soler en surt el disc 
A Alcoi, que significa un 
canvi de rumb en la 
carrera dels dos. És 
l’àlbum d’Homenatge a 
Teresa i d’Els amants, 
l’adaptació d’Estellés.

1974
Debuta al cinema amb un 
paper a la comèdia Furia 
española, de Francesc 
Betriu, i protagonitza 
Furtivos, la dura 
pel·lícula de José Luis 
Borau premiada al 
Festival de Sant Sebastià.

1975

“En les postals que m’enviava  
el meu pare, la frase final 

sempre era «estudia molt»” 

em deia que una manifestació. Sí 
que hi havia una transmissió. A més, 
en les postals que m’enviava, l’últi-
ma frase sempre era “estudia molt”. 
Insistia a no malbaratar, a ser res-
ponsable en el consum. Era molt 
crític amb el capitalisme ferotge. I, 
òbviament, m’ha transmès i em se-
gueix transmetent una posició ab-
solutament afí a la seva en aquest 
sentit, que no és només la que he 
après sinó la que continuo aprenent 
a través de les seves cançons. 

¿Creus que les seves cançons tam-
bé reflecteixen la veu de la dona? 
Tota la part que fa referència al po-
sicionament més obrer, més de clas-
se, crec que parteix d’una universa-
litat que inclou l’home i la dona. Pel 
que fa a la temàtica amorosa, escri-
via des d’un cos d’home heterosexu-
al però era molt inclusiu, molt uni-
versal, i més encara si pensem que 
les cançons les va escriure fa més de 
trenta anys.e

Jana Montllor
FILLA DE MONTSERRAT BLANES I OVIDI MONTLLOR

Jana Montllor (Barcelona, 1979), 
antropòloga visual i gestora cultu-
ral, participa en la selecció dels tex-
tos poètics de l’homenatge al seu 
pare que tancarà el festival Barna-
Sants al Teatre Calderón d’Alcoi el 
14 d’abril: El(s) poeta Ovidi.  

Quins records d’infantesa tens re-
lacionats amb el teu pare? 
Quan em fan aquesta pregunta em 
quedo una mica col·lapsada perquè 
és com explicar una normalitat. 
Vam tenir una relació molt adulta, 
en el sentit que mai em va tractar 
com una nena. Vaig aprendre molt 
d’ell, i ell sempre va tenir molt d’in-
terès a transmetre el seu posiciona-
ment, els seus valors, però no de ma-
nera dogmàtica o retòrica, sinó amb 
un dia a dia molt conseqüent.  

¿Vas ser conscient que l’època de 
l’Ovidi que vas viure coincideix 
amb els anys que ell no va poder 
publicar discos? 
No en vaig ser conscient, però sí que 
ho vaig viure. Ell es preocupava bas-
tant, per coses pragmàtiques com la 
jubilació, però segurament també 
per l’experiència familiar. Era el 
gran dels tres germans i la seva ha-
bitació donava al costat del menja-
dor. Els feien sopar a tots tres, els 
enviaven al llit i després ell s’adona-
va que els pares no sopaven. D’altra 
banda, quan ell estava viu, a vegades 
feia assajos a casa, però eren de ci-
nema, no tant de cançó. La part mu-
sical la vaig descobrir amb més pro-
funditat després de la seva mort.  

Les pel·lícules, les miraves? 
No. Una de les poques que havia mi-
rat en el seu moment era Con el cu-
lo al aire. Crec que és on diuen “que 
se le ve un huevo!” I això es va con-
vertir en una conya familiar. 

Fins a quin punt t’han determinat 
els orígens socials del teu pare? 
Bastant. Recordo que a vegades, en 
tornar plegats a casa, jo li pregun-
tava què era el que havíem vist, i ell 
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ors, fins i tot quan l’estètica musical 
no hi té res a veure. “L’Ovidi ha sigut 
el més punk que hem tingut”, diu 
Miqui Puig. Ben mirat, la indignació 
de classe de L’Odi Social a Que pagui 
Pujol (1986) no està tan lluny del 
desafiament que el d’Alcoi va pro-
jectar des dels budells de la classe 
subalterna a Va com va, el 1974: “Va 
com vull. Com volem”. Segurament, 
on la influència de l’esperit crític 
d’Ovidi Montllor és més transpa-
rent és en els músics del País Valen-
cià, en cantautors com Miquel Gil, 
Feliu Ventura i Pau Alabajos, i tam-
bé en grups com Obrint Pas, Orxata, 
Arthur Caravan i Senior i el Cor 
Brutal, models estètics que no te-
nen res a veure amb la cançó però 
que porten la rebel·lia a la pell.  

Bandejat per la Transició 
Reivindicar l’Ovidi el 2015 és tam-
bé assumir tot el càstig que va rebre. 
El que avui anomenen la Cultura de 
la Transició va arraconar l’Ovidi 
cantautor. Continuava sent una fera 
massa ferotge. “No encaixa de cap 
manera en el relat ficcionat d’una 
Transició mistificada. L’Ovidi des-
pulla, descodifica, allibera i et plan-
ta el mirall de la realitat als nassos. 
Per això el van bandejar”, explica 
David Fernàndez. “La màquina 
sempre salva quatre figures amb 
l’excusa que no hi ha mercat per a 
tothom”, afegeix Feliu Ventura, i 
Montllor era massa incòmode. Hi 
van confluir diversos factors, però 
sobretot el que Ventura descriu com 
“una acció sofisticada de forces po-
lítiques que van conquerir un esta-
tus institucional a les eleccions mu-
nicipals del 1979”, i que va transfor-
mar el que havia sigut una “hegemo-
nia cultural impulsada des de baix en 
una hegemonia creada des de les ins-
titucions i les empreses”. L’Ovidi era 
mala peça en aquell teler.  

Només cap al final de la seva vida, 
“quan van adonar-se que l’Ovidi 
s’acabava”, hi va haver un reconei-
xement institucional, fruit, segons 
Ventura, “d’una mena de mala cons-
ciència nacional”. Després, el silen-
ci, fins que la integral discogràfica 
publicada el 2000 i el llibre de Nú-
ria Cadenas van reactivar el record. 
Tanmateix, el 2005 el PP valencià 
va considerar que deu anys no era 
prou temps per declarar un Any 
Ovidi Montllor. Tampoc ho ha cre-
gut el 2015. A finals de febrer, Es-
querra Unida va instar el govern va-
lencià a fer-ho i a concedir-li, a títol 
pòstum, la distinció al mèrit cultu-
ral. L’argument del PP per rebutjar 
la proposta va ser que Montllor ja 
havia rebut l’Alta Distinció de la Ge-
neralitat Valenciana el 1994 i que 
darrere de la petició hi ha “la idea 
dels Països Catalans”.e

Ovidi3 
La crida de Feliu 
Ventura a celebrar 
l’Ovidi ha trobat ressò 
en iniciatives com 
l’espectacle Ovidi�. Un 
temps. Una estima. Una 
idea, que se celebra avui 
i diumenge al Casino de 
Vic. Hi participen Borja 
Penalba, David Caño i 
David Fernàndez, amb la 
col·laboració de l’actor 
Albert Vidal. 

Homenatges i 
reivindicacions 

“Sempre va 
tenir molt 
interès a 
transmetre 
els seus 
valors, però 
no de manera 
retòrica”

20 anys de vacances 
L’Espai País Valencià 
dedica a l’Ovidi l’Onzena 
Setmana Cultural, que se 
celebrarà del 10 al 18 
d’abril a Barcelona. Un 
dels actes, el dia 11, serà 
un concert de grups 
musicals valencians 
emergents. Com a 
pròleg, el 13 de març es 
penjarà un cartell al 
balcó de la seu de l’espai, 
al carrer Còrsega.

M’aclame a tu 
La sala barcelonina 
Heliogàbal se suma als 
homenatges el 13 de 
març amb un concert 
dels grups Les Sueques, 
Vàlius, Parlament, Fred 
i Son, en què faran 
versions del cançoner 
d’Ovidi Montllor. És una 
bona manera per 
recordar que la seva 
influència va més enllà 
de l’estètica musical.

Homenatge a T 
El Mercat de les Flors 
acollirà el dimarts 10 de 
març Homenatge a T, un 
muntatge de la 
companyia La 
Dependent dirigit per 
Pepa Miralles i amb la 
interpretació de Pep 
Sellés i Rosanna 
Espinós. L’obra parteix 
de la història de la 
protagonista de la cançó 
Homenatge a Teresa.
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Un any més, Ovidi 
Montllor actua a les SSis 
Hores de Cançó de Canet, 
la primera edició amb 
Franco mort. Actua als 
films La ciutat cremada 
(Antoni Ribas) i La siesta 
(Jordi Grau). 

1976
S’ensuma que la 
Transició no serà flors i 
violes. Si més no, ho 
adverteix al disc De 
manars i garrotades, i 
també en el que publica 
un any després, Bon 
vent... i barca nova!

1977
Neix la seva filla Jana. 
Aconsegueix enregistrar 
Coral romput en una 
època molt prolífica al 
cinema: La verdad sobre 
el caso Savolta (Antonio 
Drove) i El nido (Jaime de 
Armiñán), entre d’altres. 

1979
Publica 4.02.42, el seu 
últim disc. Després de 
vuit anys frenètics 
musicalment parlant, la 
indústria discogràfica el 
bandejarà. Ningú voldrà 
editar-li cap disc en els 
quinze anys següents. 

1980

tit irònic, a la valenciana. I a vegades 
és escatològic i bròfec. De fet, bus-
ca les parts bròfegues d’Estellés, 
com a Una escala qualsevol, del disc 
De manars i garrotades (1977). El 
«fill de puta» que exclama a meitat 
del poema sembla que estigui escrit 
perquè el digui l’Ovidi”, explica.  

La fera ferotge explica l’altre pal 
de paller del primer Ovidi, la cançó 
francesa a la manera de Georges 
Brassens. De la influència francòfo-
na en surt també la interpretació, el 
recurs que utilitza per donar més 
força a tot el que comunica. Aquí el 
model és Jacques Brel. Com el can-
tant belga, Montllor atorgava molta 
importància a la gesticulació de les 
mans i la cara. A Brel li va dedicar 
Bogeria amb números, del disc Bon 
vent... i barca nova! (1979), i va ho-
menatjar-lo adaptant Le plat pays, 
que va titular El meu poble Alcoi. 
Aquesta cançó va ser l’única que va 
aconseguir enregistrar completa-
ment l’any 1993 i que havia de for-
mar part de Verí good, el disc que la 
malaltia no li va permetre acabar.  

Però l’Ovidi no s’acaba aquí. El 
1972 publica el primer àlbum, amb 
direcció musical de Quico Pi de la 
Serra i músics com els guitarristes 
Carlos Boldori, Yosu Belmonte i el 
pianista Yori Oliver. En el següent, 
Crònica d’un temps (1973), l’acom-

panyen Víctor Amman, Xavier Bat-
llés i Juan Soriano, i hi col·laboren 
Pedrito Díaz i Toti Soler. És a dir, al-
guns dels artífexs de l’ona laietana. 
“Quan treballava amb Amman i 
Batllés, les seves melodies buscaven 
el camí que ells van agafar després 
per prefigurar el so de l’Orquestra 
Mirasol”, diu Frechina.  

A partir del disc A Alcoi (1974), 
Montllor i Toti Soler constitueixen 
una societat artística, referendada a 
A l’Olympia (1975) i De manars i gar-
rotades, que acaba de perfilar un 
llenguatge musical nou i obert a més 
discursos. Vindran després Bon 
vent... i barca nova! (1979) i 4.02.42 
(1980), els arranjaments de Toni 
Xuclà i Maurici Vilavechia i les 
aportacions de Carles Benavent, Jo-
an Albert Amargós, Enric Esteve i 
Eliseo Parra, entre d’altres. És l’Ovi-
di més mediterrani, el que, com diu 
Ventura, “es mulla en el sud del Me-
diterrani”. “Els últims són els seus 
millors discos”, assegura Frechina, 
el reflex d’una maduresa i un talent 
que la història no va permetre que 
continués.e

L’intèrpret més original 
i versàtil de la Cançó 

Ovidi Montllor va fer confluir la música popular 
valenciana amb la influència de la ‘chanson’ francesa

“A l’Ovidi se’l respecta moltíssim 
més que no se’l coneix. Se’l té en un 
altar com a símbol de rebel·lia i de 
lluita, però la seva obra no es coneix 
prou”, diu el musicòleg Josep Vi-
cent Frechina, l’autor de llibres com 
ara La Cançó en valencià: dels reper-
toris tradicionals als gèneres mo-
derns (2011). Les cançons han cons-
truït la icona, però, segons Frechi-
na, de vegades la mateixa icona dei-
xa en un segon pla “l’intèrpret més 
original i versàtil de la Cançó”.  

“Va ser un músic fonamental-
ment instintiu, i això el va dur a anar 
provant coses que després incorpo-
rava al seu discurs. Va anar configu-
rant una obra tirant de diversos re-
ferents sense cap necessitat de re-
flexió teòrica”, explica Frechina. 
Com assenyala el músic Carles Bel-
da, en l’Ovidi hi havia “claredat ide-
ològica i estètica”. Musicalment, la 
seva obra és transparent, mai no 
amaga d’on ve ni el que li agrada. Va 
fer confluir la música popular va-
lenciana amb la chanson francesa. I 
va ser així des del principi. El primer 
EP, publicat el 1968, incloïa peces 
com Cançó del llaurador i La fera fe-
rotge. La primera és, segons Frechi-

na, “una cosa impressionant”. “És el 
primer intèrpret del país que utilit-
za la cançó tradicional amb finali-
tats modernes. No la fa servir com el 
folklorista que vol preservar una co-
sa que s’està perdent, sinó perquè 
pensa que la millor manera d’ex-
pressar el que vol dir és fer-ho pre-
cisament amb aquella música”, diu.  

El text de Cançó de llaurador rei-
vindica, amb humor, el treball a la 
terra i denuncia la situació dels llau-
radors, i l’Ovidi, en comptes d’assi-
milar una estètica aliena, decideix 
fer-ho des de la veu que té més a 
prop. “Al llarg de la seva carrera, in-
corpora els elements de la música 
tradicional amb molta naturalitat”, 
recorda el musicòleg. Per exemple, 
els ritmes de les valencianes de l’u 
i el dos. També aquella manera de 
cantar projectant molt la veu. “Com 
el crit del Raimon, que ve del cant 
popular sense amplificació que es fa 
al carrer des de fa segles”, apunta 
Feliu Ventura. A més, diu Frechina, 
la penetració de la cultura popular 
és nota igualment en la part textual. 
“Fa servir molt el diminutiu en sen-
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Pioner  
Ja des del principi va utilitzar  
la cançó tradicional  
amb finalitats modernes 

Teatralitat 
Com Jacques Brel, atorgava 
molta importància a la 
gesticulació de mans i cara

El cantador i el guitarrista, a la manera més flamenca
La relació artística entre Ovidi Montllor 
i Toti Soler és única en el context de la 
Cançó. S’assembla a la que han tingut al-
guns cantaores flamencs i guitarristes, i a 
la que avui tenen Sílvia Pérez Cruz i Raül 
Fernandez. “En general, els cantautors 
lloguen uns músics que fan la feina sense 
involucrar-s’hi gaire, però nosaltres érem 
més com Camarón i Paco de Lucía”, recor-
da Soler. Només cal escoltar l’inici d’Ho-
menatge a Teresa per veure com funciona-
va el duo. “L’Ovidi va forçar la creació d’un 
nou llenguatge per a la guitarra. El Toti ve-
nia del progressiu i del flamenc, però 

aquestes eines no valien per al que tenia 
l’Ovidi al cap”, apunta Josep Vicent 
Frechina, que tanmateix reconeix la con-
nexió amb una estètica flamenca. “És el 
punt de partida, però el flamenc ortodox 
no servia per trobar el punt despullat i so-
bri de discos com A Alcoi, on el que fa el 
Toti és sensacional”, afegeix. Soler recor-
da que en les cançons hi havia poc marge 
per a la improvisació. En canvi, “en els re-
citals poètics i els discos sobre poesia sí 
que hi havia més llibertat”. “Partíem d’un 
patró bàsic i improvisàvem, com si fos 
una mena de jazz”, diu el guitarrista.

ABANS DEL RECITAL  
El fotògraf Francesc Fàbregas va capturar Ovidi Montllor abans de sortir  

a l’escenari. Va ser el 1974, a l’Ateneu de Sant Just Desvern, i la imatge és un dels 
treballs més significatius de Fàbregas, que va incloure-la al llibre Música pels ulls. 

OVIDI: 20 ANYS
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Apareix un llibre de 
converses entre 
Montllor i PPi de la Serra, 
un dels seus grans amics. 
Deu anys abans, Joan 
Fuster i Montserrat Roig 
van prologar i epilogar 
un cançoner seu.

1986
S’adona que alguna cosa 
no va bé amb la veu en un 
enregistrament que no 
podrà acabar. El metge li 
diagnostica un càncer 
d’esòfag. Ovidi Montllor 
mor a Barcelona eel 10 de 
març del 1995. 

1995
Discmedi aplega l’obra 
discogràfica en una ccapsa 
de tretze CDs. El 2002 
3i4 publica L’Ovidi, de 
Núria Cadenas. Es posa 
en marxa la digitalització 
de l’Arxiu Personal Ovidi 
Montllor.

2000
Diferents activitats 
commemoren el desè 
aniversari de la mort de 
Montllor. Els actes 
culminen en un concert 
d’homenatge al Palau de 
la Música Catalana el 15 
de maig del 2006. 

2005

Amor, humor i enuig per cantar 
la contracrònica d’un temps

història de Tereseta la Loca, la que 
ballava un vals “abans que la guer-
ra la tornés boja”. Montllor l’evoca 
des dels ulls de l’infant que s’esti-
ma la dona que s’havia convertit en 
“la riota dels grans”. Igualment sen-
tit és l’amor que posa en joc a Car-
ta a casa, cançó de l’emigrant que la-
menta que “per ara no hi ha aug-
ment” i que enyora passejar amb la 
dona i la filla per la plaça del poble. 
Fins i tot quan Montllor cantava so-
bre l’amor de parella ho feia amb 
veu pròpia, com passa a Montserrat, 
“desmesuradament”, i amb la man-
dolina acompanyant una veu enmig 
de “tempestes d’inquietud”.  

Montllor va escurçar el camí que 
va de la tragèdia a la farsa. A vegades 
s’hi va avançar. N’és un bon exem-

Ovidi Montllor 
sabia aprofitar 
els dots 
interpretatius 
del teatre per 
comunicar les 
cançons. ROBERT 

RAMOS

ple Una de por, una faula on veu i 
música signen una conxorxa per 
desemmascarar la Transició tot just 
l’any 1977: “Una donzella: la Demo-
cràcia. Què serà d’ella?” L’Ovidi sa-
tíric i conscientment escatològic es 
deixa anar en cançons com Culmi-
nació, on mostra la preocupació per 
l’estat de la cultura, que “amb prou 
feines és cul”. L’humor és present 

tant en les lletres com en la inter-
pretació, i sempre té una càrrega 
crítica. Era així a La fera ferotge, pe-
rò també a Una nit a l’òpera. 

Hi ha versos que són declaraci-
ons de principis sorgides de les ga-
nes de dir les coses pel seu nom. La 
samarreta, feta d’una “cortina ve-
lla”, és “vermella”. A La cançó del 
cansat, l’Ovidi, fart de tantes coses, 
crida sense embuts: “Tinc senyera 
on blau no hi ha. / Dic ben alt que 
parle català / i ho faig a la manera de 
València”. És l’esperit de tantes al-
tres cançons, la necessitat d’expli-
car-se obertament, com va fer a Per-
què vull. Ras i curt.  

Montllor va deixar escrita una 
cançó que vessa amargor pel fet de 
no poder seguir amb l’ofici. “Per 
més que ens esperem, no ens torna 
l’eco. / Sense ell se’ns va morint el 
fet de viure: / A mi la veu, i a tu els 
dits de la música”, li escriu a Toti So-
ler. És l’Ovidi decebut pel mal trac-
te que va rebre els últims anys.e

“Si faig cançons han d’estar al servei 
de la societat en què visc. Natural-
ment, descric les idees sota el meu 
punt de vista. I accepto que aquest 
punt de vista pugui estar equivo-
cat”. Així descrivia Ovidi Montllor 
el seu ofici. Aquesta honradesa la va 
mantenir en un cançoner que expli-
ca la seva manera de pensar i que 
descriu el temps que li tocà viure.   

Ovidi Montllor cantà a l’amor 
lluny dels tòpics, enlairant una sen-
sibilitat amarada de tendresa. Amor 
és el que predomina a Homentage a 
Teresa, una cançó convertida en pa-
trimoni de la cultura popular. És la 
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cultura 
DISSABTE, 7 DE MARÇ DEL 2015 arabalears  

Toti Soler va inaugurar el 
Festival BBarnaSants a 
Terrassa amb L’Ovidi, 
poema sense acabar. A 
l’espectacle, recitat i 
cantat, hi van participar 
Gemma Humet i Joan 
Massotkleiner.

24.1.2015
Miquel Gil, Pep Gimeno 
Botifarra, Jordi 
Fàbregas, Arturo Gaya i 
Toni Torregrossa van 
homenatjar l’Ovidi 
connectat amb la música 
popular al festival 
Tradicionàrius.

20.2.2015
Coincidint amb el 20è 
aniversari de la mort de 
Montllor, Sembra 
Llibres publicarà 
dimarts Ovidi Montllor. 
Un obrer de la paraula, 
de Jordi Tormo i amb 
pròleg de Feliu Ventura.

10.3.2015
Alcoi acollirà la cloenda 
del Festival BarnaSants 
del 9 al 14 d’abril. Hi 
haurà diferents 
activitats, com ara el 
concert Ovidi simfònic i 
l’espectacle El(s) poeta 
de l’Ovidi.

abril 2015

01. A vegades les 
exigències del 
guió l’obligaven a 
portar bigoti.  
ROBERT RAMOS  

02. A la pel·lícula 
Furtivos. ARA  
03. La mirada 
d’Ovidi Montllor. 

JUAN MIGUEL MORALES  

04. Al film 
Amanece que no es 
poco. ARA  

05. Durant una 
festa popular 
contra l’OTAN 
celebrada al Poble 
Espanyol de 
Barcelona el 10 
d’octubre del 
1981. EFE  

De vocació, actor  
El teatre primer i el 

cinema després també 
van estimar l’Ovidi 

kett i Plaute, entre molts d’altres. 
Més tard, quan el cinema es va fixar 
en ell, ja era un cantautor sòlid que 
fins i tot havia publicat un dels seus 
cims, A Alcoi. El seu debut a la pan-
talla gran va ser amb la comèdia Fu-
ria española (1974), de Francesc 
Betriu, protagonitzada per Cassen 
i Mònica Randall. Res a veure amb 
el to que va haver d’interioritzar 
l’any següent a Furtivos.  

No va tornar a trobar un paper 
tan intens com el de la pel·lícula de 
Borau, però es va convertir en un 
secundari habitual en el cinema de 
la Transició, en films com El nido 
(Jaime de Armiñán, 1980), La fu-
ga de Segovia (Imanol Uribe, 1981) 
i El pico (Eloy de la Iglesia, 1983). 
En aquells 80 de sequera discogrà-
fica, va continuar apareixent en 
pel·lícules com Amanece que no es 
poco (José Luis Cuerda, 1989), en 
què feia de guàrdia civil, i Un negre 
amb un saxo (Francesc Bellmunt, 
1989). I també va participar en sè-
ries de televisió com Pepe Carvalho 
(1986) i Truhanes (1993-1994).e

Fer d’actor va ser la vocació pri-
mera d’Ovidi Montllor. I, a la fi, va 
ser la feina amb què va anar tirant 
endavant quan la indústria disco-
gràfica el va bandejar. Montserrat 
Roig el va descriure així l’any 
1968: “Té 26 anys però aparenta el 
caire d’un infant desgraciat, a la 
manera romàntica de Dickens”. 
Dur i melancòlic, però capaç de la 
més roent ironia amb un petit gest 
o del riure més lliure, Montllor te-
nia un registre que el cinema va 
aprofitar per fixar alguns perso-
natges d’aquells que defineixen 
una època, com el d’Ángel, el pro-
tagonista masculí de la pel·lícula 
Furtivos (1975) de José Luis Bo-
rau. L’època era el final del fran-
quisme, i la mirada de Borau i del 
guionista Manuel Gutiérrez Ara-
gón era qualsevol cosa menys 
complaent. Montllor interpretava 
un personatge miserable, tan des-
valgut com salvatge: el fruit més 
amarg del franquisme.  

La família de Barcelona 
Però la relació amb la interpretació 
havia començat molt abans, a Al-
coi, on a principis dels 60 ja hi ha-
via una intensa activitat teatral. Va 
debutar com a actor fent L’home de 
la flor a la boca de Pirandello, i va 
fer monòlegs radiofònics i papers 
en altres obres. El cuc del teatre el 
va dur a Barcelona, i a través d’Àn-
gel Carmona va contactar amb l’es-
cena del teatre independent, la de 
companyies com La Pipironda.  

En aquella Barcelona de mitjans 
dels anys 60 va anar fent feina i, so-
bretot, trobant grans amics que ho 
van ser tota la vida, com Alfred 
Lucchetti. “L’Alfred era el seu gran 
amic –recorda la filla de l’Ovidi, Ja-
na Montllor–. De fet, els Lucchet-
ti eren la seva família a Barcelona, i 
han continuat sent la meva família. 
Jo continuo passant el Nadal amb 
els Lucchetti i amb la meva famí-
lia”. Eren temps de poesia, teatre i 
militància comunista, i l’Ovidi, que 
encara no era cantant, va interpre-
tar obres de Lorca, Peter Weis, Bec-
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La veu dels poetes 
La força i la sensibilitat 
de dir Estellés, Sagarra  

i Salvat-Papasseit 
Carner, Carles Riba, Joan Brossa i 
Joan Vergés. Alguns van ser can-
çons, com Els amants i M’aclame a 
tu, d’altres poemes dits. “La tria 
que va fer dels poetes va ser molt 
encertada. Ho feia tot molt senzill 
i aconseguia arribar a qualsevol 
persona perquè ho feia sentir molt 
pròxim”, diu Carmona.  

Tan rellevant com la tria era la 
manera de dir d’un Ovidi que abans 
de cantar volia ser actor. “M’agra-
daven molt els recitals de poesia 
que fèiem amb l’Ovidi perquè ell 
era un gran actor i un gran recita-
dor. No senties cap cantarella. 
L’Ovidi era un persona que et par-
lava”, recorda Toti Soler.  

“De jove, a Alcoi, intentava reci-
tar perquè pensava que la poesia 
era bàsica en la formació d’un ac-
tor, però no me’n sortia –explicava 
Montllor a la revista El Temps l’any 
1995–. Un amic, Pep Torró, em va 
proporcionar un disc de Fernando 
Fernán Gómez i María Luisa Pon-
te recitant i vaig comprendre com 
s’havia de fer. A partir d’aquell mo-
ment vaig pensar que quan pogués 
llegiria poesia per influir la gent, 
per incitar-la a llegir”.  

El projecte dels onze poetes 
La decisió de dir poetes va sorgir 
després d’una lectura del poeta 
Ievgueni Ievtuixenko a Barcelona. 
Va començar aleshores a preparar 
un muntatge sobre Salvat-Papas-
seit: més de tres anys de feina que 
van culminar en el disc Salvat-Pa-
passeit per Ovidi Montllor (1975). 
La intenció de Montllor era fer on-
ze discos dedicats a poetes, però no 
se’n va sortir. Va poder fer el doble 
LP sobre Coral romput (1979) tot i 
els obstacles que hi va posar la dis-
cogràfica. A la integral publicada 
l’any 2000 també s’inclou un CD 
amb l’enregistrament de l’especta-
cle Ovidi diu Segarra, i un altre de 
l’homenatge poètic a l’escultor 
Apel·les Fenosa.  

Toti Soler ha donat continuïtat 
al vessant recitador de Montllor 
amb espectacles com Deu catalans 
i un rus, que es va convertir en disc 
l’any 2005 amb Carles Rebassa 
com a rapsode i Ester Formosa 
com a cantant.e

A Ovidi Montllor s’hi pot arribar 
des de la poesia. Per exemple, el po-
eta Eduard Carmona (Deltebre, 
1982) hi va arribar “a través de la 
poesia d’Estellés”. Ell no coneixia 
l’Ovidi, però sí l’obra de Vicent An-
drés Estellés. “La sento molt me-
va”, diu Carmona. Un dia va sentir 
Coral romput dit pel cantautor 
d’Alcoi i “el xoc va ser brutal”. Tant, 
que va decidir recitar-lo, acompa-
nyat a la guitarra per Joan Rovira. 
El van presentar el 21 de maig del 
2008 a l’església de Sant Felip Ne-
ri, en un acte organitzat per la Set-
mana de la Poesia de Barcelona i 
l’Espai País Valencià.  

L’exemple de Carmona, aquell 
xoc brutal, explica la importància 
de l’Ovidi que recitava poesia; o en-
cara millor, el que la interpretava. 
Va dir versos d’Estellés, Joan Sal-
vat-Papasseit, Joan de Sagarra, Pe-
re Quart, Salvador Espriu, Josep 
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