
Ovidi Montllor, 20 anys després

O
vidi Montllor va ser una de les fi-
gures de la plèiade de cantants 
en català que, a cavall dels úl-
tims anys del franquisme i els 
primers de la democràcia, van 

obtenir gran ressò i popularitat. La seva per-
sonalitat i el singular accent poètic i, alhora, 
social de les seves cançons el van fer mereixe-
dor d’un lloc destacat en la Nova Cançó. Però 
igual que altres artistes, després va ser vícti-
ma de la injusta tesi, propagada des de sec-
tors influents, que la seva obra tenia molt de 

sentit en un context determinat però poc 
després de la normalització política. Això ex-
plica que l’últim tram de la seva carrera, 
quan potser tampoc era ja tan brillant com 
abans, tingués menys impacte. Però és in-
dubtable que Montllor va deixar empremta 
en la cultura popular –també va ser actor– i 
que la seva obra mereix ser més coneguda. 
Ara, quan es compleixen 20 anys de la seva 
mort prematura, és un bon moment per des-
cobrir-lo o redescobrir-lo. Com acostuma a 
passar moltes vegades en aquest país, els re-

coneixements que a un creador se li neguen 
en vida se li atorguen fins a l’excés anys des-
prés de la mort. Però benvinguts siguin en 
aquest cas. El que sí que grinyola és l’actitud 
del PP, que ha regatejat honors al cantant 
d’Alcoi adduint que els que els promouen es-
tan al servei del pancatalanisme. Un argu-
ment groller, que certifica les obsessions de 
la dreta valenciana i que fa posar vermell 
quan es recorda la destrossa de la llengua 
perpetrada recentment per Rita Barberá des 
del balcó de l’Ajuntament de València.

G
rècia no s’allunya del primer 
pla de l’actualitat, fins i tot 
quan no passa res o així ho sem-
bla. La visita ahir del ministre 
de Finances grec, Iannis Varu-

fakis, a Brussel·les per reunir-se amb els mem-
bres de l’Eurogrup va ser breu. En realitat, les 
negociacions polítiques i les tècniques no 
han començat. Ho faran demà per estudiar la 
idoneïtat de les reformes que Atenes plante-
ja i permetre desbloquejar els fons pendents 
del rescat que Grècia necessita com l’aire que 
respira.
 Aquesta espècie d’impasse en què sembla 
passar poca cosa està generant un clima de 
nerviosisme en el qual abunden declaracions 
que contribueixen ben poc a solucionar la 
crisi. El cap de l’Eurogrup sembla que no té 
pressa quan anuncia que falta molt per a 
l’acord per lamentar-se, hores després, que 
s’està perdent el temps. Aquesta mateixa opi-
nió a Berlín es tradueix per un creixent mal-
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Menys gesticulació sobre Grècia
estar amb el Govern de Syriza. Angela Merkel 
adverteix que hi ha un camí difícil al davant. 
Per augmentar la tensió només han faltat les 
declaracions de Varufakis en les quals asse-
gurava que el Govern grec no descarta noves 
eleccions o un referèndum sobre l’euro, afir-
macions que després van ser rectificades. El 
ministre oblidava que el socialista Iorgos Pa-
pandreu havia anunciat una cosa semblant i 
allò va acabar amb el seu govern i l’entrada 
d’un de format per tècnics. En aquest pim 
pam pum de declaracions també s’ha de posar 

l’intercanvi d’acusacions entre Atenes i 
Madrid. És cert que la qüestió grega és un es-
cull enorme en el projecte europeu i reque-
reix tots els esforços per superar-lo. Els uns i 
els altres estan utilitzant tots els arguments 
en defensa de les seves posicions difícils de 
conciliar, però el que es necessita en aquest 
moment delicat és menys gesticulació, 
menys declaracions que únicament afegei-
xen alarma i més malestar. 
 No obstant, no tot són males notícies o no-
notícies des de Brussel·les o Frankfurt. Ahir el 
BCE va començar a aplicar el programa de 
compra massiva de deute per allunyar el fan-
tasma de la deflació i activar la recuperació 
econòmica. Els mercats van rebre amb tebior 
la posada en marxa del pla Draghi, però el cert 
és que el pla canvia de manera radical la polí-
tica econòmica. Europa podria començar a 
respirar si es donés la conjunció que aquesta 
iniciativa i el pla Juncker funcionessin i que a 
més hi hagués acord amb Grècia. 

El moment és massa delicat 
per permetre que es cometin 
excessos verbals quan 
el que toca és negociar
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L’antic responsable d’Hisenda ad-
met que va treure part dels seus di-
pòsits a l’estranger el 2012 per por 
que Grècia se n’anés a la ruïna. Ca-
tedràtic d’Economia, ha confessat 
que recomana exportar diners als 
seus alumnes «per diversificar in-
versions».	 3Pàg. 10

Guikas
Jardúvelis
Exministre de 
Finances grec
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El Govern autoritzarà que el port de 
Palamós sigui frontera de l’espai 
Schengen, fet que li permetrà rebre 
creuers i iots amb tripulació i viat-
gers de procedència extracomuni-
tària de manera directa. Serà una 
nova porta d’entrada per via marí-
tima a la UE.	 3Pàg. 31

Jorge
Fdez. Díaz
Ministre de 
l’Interior 
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Després d’unes desafortunades de-
claracions en què semblava com-
prendre els càntics masclistes con-
tra la seva exnòvia per part d’afici-
onats bètics, va haver de rectificar 
i disculpar-se al ser aconsellat pel 
club. No va convèncer.	 3Pàg. 43

Rubén
Castro
Futbolista
del Betis
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Barcelona estrenarà a finals de mes 
el circuit mundial de pàdel que 
aquest any anuncia modificacions 
en el format de competició, noves 
seus i múltiples canvis de parelles 
amb l’objectiu de garantir un mi-
llor espectacle.	 3Pàg. 44

Javier
Porras
Director  del
World Padel Tour
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Tan sols vuit mesos després d’un 
trasplantament de ronyó, que li va 
donar la seva dona, el trobador cu-
bà protagonitzarà avui un recital 
dins el Banc Sabadell Festival del 
Mil·lenni en què mostrarà la seva úl-
tima obra, Renacimiento.	 3Pàg. 47

Pablo
Milanés
Cantautor
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