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L
a imatge del cantautor com·
promès de contorns anacrò·
nics, incompatible amb la 
modernitat, queda supera·

da quan comprovem com es recor·
da, i es reivindica, Ovidi Montllor en 
l’actualitat, 20 anys després de la se·
va mort, per part d’un públic jove al 
qual, en teoria, els seus mítics discos 
dels 70 els haurien d’agafar molt 
lluny. No és així, i la figura del can·
tant, compositor i actor d’Alcoi, que 
va morir el 10 de març de 1995 d’un 
càncer d’esòfag, adquireix un perfil 
d’icona cultural amb clares conno·
tacions polítiques.
 Crida l’atenció el contrast entre 
la discreció de la seva fosa vital, du·
es dècades enrere, desterrat de la in·
dústria discogràfica i, gairebé, del 
gran públic, i la recuperació de la 
qual és objecte per una audiència 
renovada, mobilitzada, que veu en 
ell un referent d’actitud. ¿Què ha 

passat? Un punt d’inflexió el va po·
sar el recital del Palau de la Música 
l’any 2006, gravat en disc i DVD, en 
què una àmplia selecció d’artistes 
(des de Toti Soler, braç dret del can·
tautor, fins a músics de generacions 
emergents com els valencians Feliu 
Ventura i Obrint Pas) li van retre un 
homenatge post mortem davant una 
multitud en què gairebé no hi havia 
presències madures sinó un públic 
d’entre 20 i 30 anys. 
 Ha passat gairebé una altra dèca·
da, i els efectes d’aquella nit (orga·
nitzada per Ventura i l’avui diputat 
de la CUP David Fernàndez) estan a 
la vista. L’evocació de l’autor de can·
çons com Homenatge a Teresa, Perquè 
vull i M’aclame a tu esquitxa aquest 
any tota mena de programacions 
musicals, amb Barnasants en pri·
mer pla. «A partir dels 80 es va voler 
marginar la cançó d’autor i es va pro·
duir una ruptura generacional. Pe·
rò nosaltres teníem els discos d’Ovi·
di dels nostres pares a casa, i hem 

pres el relleu», explica Ventura, que 
creu que, ara, «la crisi afavoreix els 
espectacles de petit format i de can·
çó d’autor, i la crida des de baix és 
l’única alternativa». Per Ventura, 
Montllor era «acció, dicció i cançó»: 
militància (és a dir, transformació 
social i Països Catalans), verb pode·
rós i talent per a la composició agita·
dora i perdurable. «Des d’aquell con·
cert del Palau s’ha vist que hi ha un 
món alternatiu que valora la seva ac·
titud de compromís». 

ADMIRACIÓ TRANSVERSAL / Montllor 
és un referent dels cantautors amb 
tendència política més explícita, 
com Cesk Freixas, Jordi Montañez 
o Pau Alabajos, que és secretari de 
l’associació de veus en valencià, ba·
tejada, no per casualitat, com a Col·
lectiu Ovidi Montllor. «Es diu així 
com a reconeixement després de 
la marginació que va patir», desta·
ca Alabajos, cantautor de Torrent, 
que veu «transgressió per tot arreu» 

ARXIU

20 anys 
sense la 
veu popular 

Ovidi

Quico Pi de la Serra
«Era un artesà de la 
cançó i un artista 
total, amb un domini 
enorme de l’escena»

Maria del Mar Bonet
«Les seves lletres, 
directes, populars, 
amb un punt llibertari, 
sempre seran actuals»

Roger Mas
«Les seves cançons 
podien ser molt 
tendres i a la vegada 
tenir molt mala llet»

Feliu Ventura
«Era acció, dicció  
i cançó. Ara hi ha un 
món alternatiu que 
valora la seva actitud»

El cantautor valencià, que va morir  
el 10 de març de 1995, és reivindicat 
avui com a símbol d’inquietud 
artística i compromís sociopolític



REVIFAT
CULTE  AL 
TROBADOR 

1 El festival Barnasants 
concentra molts dels recitals 
d’aquest any en la seva memòria

2 Alcoi, la seva ciutat natal,  
ara amb govern d’esquerres, acull 
l’‘Any Ovidi’ negat fa 10 anys

3 El Centre Ovidi Montllor, a  
la localitat valenciana, desplega  
un programa de recitals i actes
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en els discos d’Ovidi. Però la solide·
sa de la seva obra inspira a la vega·
da el respecte i l’admiració de crea·
dors situats en altres corrents de la 
Cançó. Roger Mas, més aviat distan·
ciat de l’estètica de la protesta, esti·
ma que «Ovidi no es tallava en la se·
va reivindicació obrera, però estava 
lluny de l’estereotip del pamflet. Les 
seves cançons podien ser molt ten·
dres i, a la vegada, tenir molt mala 
llet», raona. 
 Un altre cantautor no significa·
tivament polititzat, Carles Sanjosé, 
Sanjosex, elogia l’Ovidi més sarcàs·
tic i desenfadat. «No confio tant com 
ell en la cançó com a vehicle polític, 
però m’agrada quan usa un to irò·
nic, en peces com Sí senyor o La fera fe-
rotge», explica.

ARTISTA TOTAL / Per als seus contempo·
ranis del gremi, Montllor encara és, 
en certs casos, l’amic amb unes vir·
tuts que no es cansen de prodigar. 
Maria del Mar Bonet, que va compar·
tir amb ell recitals com el del Palau 
(1971) i L’Olympia de París (1975), 
destaca la força de les seves lletres: 
«Directes, populars, molt d’esquer·
res i amb un punt llibertari, que sem·
pre seran actuals». I Quico Pi de la 
Serra, arranjador dels seus primers 
discos, el recorda com «un paio pro·
vincià en el millor sentit de la parau·
la, que quan va arribar a Barcelona 
no es fiava de la gent a la primera, i 
feia bé», i com «un artesà de la can·
çó i un artista total, amb un domini 
enorme de l’escena». 
 Tots coincideixen a atribuir una 
part dels mèrits al seu indispensa·
ble guitarrista Toti Soler. «El seu tàn·
dem era impressionant. Al Toti tam·
bé se li hauria de fer un homenatge 
per tot el que va fer. S’ho mereix», 
subratlla Maria del Mar Bonet. El pi·
anista rossellonès Pascal Comelade 
destaca que «això seu no era una col·
laboració: era alquímia pura». 
 Al parlar d’Ovidi Montllor sem·
pre torna aquella part fosca del relat, 
els anys d’oblit i desmotivació, des·
prés del seu disc final, 4.02.42 (1980), 
quan la Cançó en el seu conjunt va 
deixar d’estar en gràcia. Maria del 
Mar Bonet el recorda «deprimit, sen·
se ganes de lluitar». Pi de la Serra dis·
para. «Tenir una certa postura políti·
ca té un preu. El sistema t’intentarà 
tallar les ales si vas a la contra». Pas·
sats els anys, tot torna a recol·locar·
se i són els fills dels 80, nascuts a par·
tir d’aquella dècada, els que ara cri·
den el seu nom. H

el llegat de l’artista a través de quatre discos de culte

UN ENTRE 
TANTS...
1972 
 
 

J Després d’estrenar-se amb tres 
singles (el primer, La fera ferotge, el 
1968), Montllor va publicar aquest 
primer àlbum, amb un títol que era 
una cita a Estellés i amb contrapor-
tada il·lustrada per un dibuix de 
Perich. Verb imperatiu, costumis-
me sarcàstic i desafiadores 
proclames obreres a les aïrades  
El diluvi, Sí senyor i Perquè vull.

A ALCOI
1974 
 
 
 

J L’aliança amb Toti Soler, en la seva 
esplendor a través d’un cançoner 
emotiu i àcid, dedicat a Alcoi des  
de la mateixa portada, dissenyada 
pel seu paisà Antoni Miró, i que 
representava una caixa de cartró, 
al·lusió a la tradició industrial 
paperera de la ciutat. Homenatge a 
Teresa, la voluptuosa Els amants  
i la ironia lacerant de Va com va. 

OVIDI 
MONTLLOR 
DIU CORAL 
ROMPUT
1979 

J L’Ovidi més hardcore i a la  
vegada més delicat: un doble àlbum  
de poesia declamada amb la 
complicitat de l’exquisida guitarra 
de Soler, recorrent els versos 
d’Estellés amb tot el temperament i 
sensualitat, en l’estela de Léo Ferré. 
Textos amb accents fúnebres, 
influència de la mort de la petita  
filla del poeta. Suïcidi comercial.

4.02.42
1980 
 
 
 

J Abans de ser depurat per la 
indústria discogràfica va  
entregar aquesta radiant obra  
de maduresa, titulada amb  
la seva data de naixement. 
L’esplendorosa M’aclame a tu 
obre una obra d’embriagador 
lirisme mediterrani, amb Soler i 
còmplices com Toni Xuclà i Eliseo 
Parra. Melancòlica talaia.

El cantautor que va disfrutar sent actor 
Quan pensem en cantants que 
s’han convertit en actors de mane·
ra més prolongada o més puntual 
(Mick Jagger, John Lennon, David 
Bowie, Tom Waits) o en actors i 
actrius que han fet alguns passos 
en el món musical (Catherine De·
neuve, Jane Birkin, Jeanne More·
au, Isabelle Adjani, Isabelle Hup·
pert, Jeanne Balibar... la chanson 
francesa femenina va sobrada en 
aquest sentit), gairebé mai recor·
dem el cas d’Ovidi Montllor. Fins i 
tot quan parlem només del cine es·
panyol, on el recorregut s’ha esta·
blert en les dues direccions (Jose·
lito, Marisol, Raphael, Manolo Es·
cobar, Ana Belén, Víctor Manuel, 
Javier Gurruchaga), la figura del 
cantant i actor d’Alcoi amb prou 
feines és citada.
 No obstant, Montllor és un per·
sonatge modèlic per entendre les 

similituds entre l’art d’interpretar, 
sigui en una tarima teatral o en una 
pantalla, i el d’actuar: els músics, en 
aquest cas els cantautors, també es 
posen en la pell de desenes de perso·
natges de ficció sobre un escenari, 

seva ciutat natal. Ho va seguir fent 
quan es va instal·lar a Barcelona a 
mitjans d’aquella mateixa dèca·
da. I al cine hi va arribar el 1974 (Fu-
ria española, vitriòlica comèdia de 
Francesc Betriu amb el Barça com a 
teló de fons, va ser el seu primer pa·
per cinematogràfic), quan ja en feia 
sis que era un estendard de la músi·
ca compromesa al voltant del movi·
ment de la Nova Cançó.
 Mentre altres actors triguen més 
temps a adquirir coneixements i en·
titat, Montllor va compondre un dels 
millors dels seus personatges, sinó el 
millor, en la segona pel·lícula en què 
va intervenir, Furtivos (1975), de José 
Luis Borau, on va donar vida a un ca·
çador furtiu enamorat d’una noia es·
capada d’un reformatori.
 Els personatges interessants es 
van succeir en títols importants, al·
guns d’ells per qüestions més idio·

màtiques i polítiques, cas de La ciu-
tat cremada (1976), d’Antoni Ribas, 
i L’obscura història de la cosina Montse 
(1976), de Jordi Cadena, dos dels 
films que més van contribuir a la 
normalització del català en les 
pantalles després del final de la dic·
tadura franquista.
 La siesta (1976), Soldados (1977) –
per la qual va aconseguir el premi 
al millor actor en el festival de Car·
tagena de Indias–, La veritat sobre el 
cas Savolta (1978) –un altre dels seus 
èxits importants–, La sabina (1979), 
La campanada (1979), La fuga de Se-
govia (1981), El pico (1983) i Amanece 
que no es poco (1988) són algunes de 
les cintes que van enriquir la seva 
sòlida filmografia. Bon caracterís·
tic, va tenir el seu gran paper pro·
tagonista a Con el culo al aire (1980), 
un esperpent valencià dirigit per 
Carles Mira. QUIM CASAS

tants com cançons interpreten, ai·
xí que actuen encara que no tinguin 
una càmera al davant.
 Montllor va ser actor abans que 
cantautor. A principis dels anys 60 
ja actuava en un grup de teatre de la 

la seva trajectòria cinematogràfica 

El personatge de 
caçador a ‘Furtivos’,
el seu segon film, va ser
el més decisiu de la
seva àmplia filmografia

‘FURTIVOS’ ‘L’OBSCURA HISTÒRIA DE LA COSINA...’ ‘CON EL CULO AL AIRE’
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L’Ovidi poeta

Jo no sóc pas d’ací…
Jo no sóc pas d’ací, tot i que ho sóc.
Jo sóc un pelegrí d’anar per casa.
Ma casa és el món, car no sóc ric.
Ma casa és a l’entorn de qui m’entén.
D’enteniment, molt poc a casa meva.
 
Al País Valencià, em diuen clar i pla: pancatalanista.
Al Principat-Can Barça, on faig hostatge,
sóc valencià de raça. De reis, patge.
I a la resta de l’Estat español,
sóc català entestat. M’hi va el coll!! 

Jo no sóc pas d’ací, tot i que ho sóc.
Jo sóc un pelegrí d’anar per casa.

autoretrat
Sóc un granet de sorra en el desert.
Sóc un rabet d’un ull ataüllat.
Jo sóc el vent que deixa un suau petó.
Sóc una veu perduda allà en el fons. 

Sóc un espill, l’ona d’un oceà.
Sóc com un crit enmig de la muntanya.
Sóc bel·licós si es tracta d’injustícia.
Sóc la remor d’un poble en erupció.

I sóc mos i sóc carícia
i sóc tendresa i sóc bastó.
Sóc el que sóc, sóc el que sóc.

Sóc un maulet modern i tolerant.
Sóc prou enterc, l’ajub de l’assedegat.
Sóc l’herba verda, la vora de la mar,
un tros de cel i el vermell de l’infern.

Sóc un peó a l’escac de la vida,
una tremolor del nàixer a la por.
Sóc com el so d’aquesta xeremia
i del tabal que anuncia festa i dol.
I sóc el mos i sóc carícia
i sóc tendresa i sóc bastó.
Sóc el que sóc, sóc el que sóc.

en La IntIMItat Ovidi Montllor, en una de les 
imatges cedides pel seu amic Antoni Miró.

ANTONI MIRÓ

InIcIatIVa escÈnIca

Una obra teatral per a
‘Homenatge a Teresa’
Una de les cançons més emotives 
i populars del cantautor, Homenat-
ge a Teresa, inspira un muntatge 
teatral sorgit d’Alcoi i que avui es 
presenta a Barcelona, a la sala ba-
tejada, precisament, amb el nom 
d’Ovidi Montllor, del Mercat de les 
Flors (20.30 hores), dins del festival 
Barnasants. 
 L’obra, Homenatge a T., de la com-
panyia La Dependent, parteix de la 
història real del personatge evocat 
per la peça, Teresa Mora, una do-
na trastocada per les bombes de la 
guerra civil que, diu la lletra, va ser 
«la riota dels grans / i la mestra més 

volguda / dels infants». A partir del 
seu record, reconstrueix els orígens 
biogràfics de Montllor a través de la 
seva identitat infantil i reflexiona 
sobre l’entorn de l’època i les misèri-
es humanes: obscurantisme, repres-
sió, hipocresia i prejudicis.
 La melodia de la cançó, a ritme 
de vals, és el leitmotiv d’una obra que 
fon el teatre amb la poesia, la músi-
ca i el muntatge audiovisual, diri-
gida per Pepa Miralles amb text de 
Jordi Botella. Els protagonistes són 
Rosanna Espinós (Teresa) i Pep Se-
llés (Ovidi), i compta amb músiques 
de Moisés Olcina. Homenatge a T. es va 

La recuperació d’un mite

estrenar el maig del 2014 en la 23a 
edició de la Mostra de Teatre d’Alcoi, 
i s’ha escenificat en espais com les 
universitats d’Alacant i València, el 
teatre Micalet (València) i l’Auditori 
Municipal de Vila-real. El cartell és 
de l’artista alcoià, amic de Montllor, 
Antoni Miró, autor de l’escultura en 
la seva memòria que es va inaugurar 
el 2013 en aquella ciutat.
 
REFLEX DE POSTGUERRA / Montllor va 
gravar la primera versió d’Homenatge 
a Teresa, instrumental i amb el tí-
tol d’Homenatge, en l’àlbum Un entre 
tants..., i va agafar la seva forma defi-
nitiva dos discos més tard, a A Alcoi, 
amb la guitarra de Toti Soler. El text 
és un reflex de la desolació de la post-
guerra, encarnada en Teresa la Loca, 
personatge que es va guanyar les sim-
paties d’una generació de nens com 
el petit Ovidi, i que va morir en un 
barracó als afores d’Alcoi. J. B.

ERNEST ALÓS
BARCELONA

O
vidi Montllor no només 
cantava, actuava i escri-
via cançons. Era, com in-
dica el títol del llibre de 

Jordi Tormo publicat per l’editorial 
valenciana Sembra amb motiu del 
20è aniversari de la seva mort, Un 
obrer de la paraula. Al morir va deixar 
als calaixos uns 400 poemes, dels 
quals tot just 40 van ser publicats en 
vida i 30 més van quedar recollits en 
la biografia que li va dedicar, el 2002, 
Núria Cadenas. Una altra cinquante-
na de textos inèdits són la base d’un 
dels quatre capítols del llibre home-
natge de Jordi Tormo, juntament 
amb el repàs de la seva múltiple acti-
vitat creativa –encara que mai po-
gués viure còmodament ni del cine, 
ni del teatre, ni de la cançó–, la seva 
feina musicant Salvat-Papasseit, Pere 
Quart, Blai Bonet, Joan Fuster o Josep 
Maria de Sagarra i la seva relació espe-
cial amb l’escriptor Josep Vicent Este-
llés. El volum està il·lustrat amb foto-
grafies personals que Ovidi Montllor 
guardava entre els seus papers i les re-
alitzades pel seu gran amic l’artista 
Antoni Miró.
 Encara  que  la  major  part 
d’aquests textos van ser escrits per 
formar part de poemaris, només un 
va arribar a ser publicat, amb prò-
leg de Manuel Vázquez Montalbán, 
en vida de l’autor. Alguns, posteri-
orment, van ser musicats, com l’Au-
toretrat que apareix en aquesta pàgi-
na, pel músic d’Alcoi Jordi Gil, però 

la majoria (com el Jo no sóc pas d’ací re-
produït també aquí) s’han mantin-
gut inèdits.
 Segons Tormo, l’Ovidi Montllor 
dels seus poemes és el mateix que 
el de les seves cançons, «el de la llui-
ta social, la crítica i l’amor», encara 
que en els primers «hi ha una part 
més íntima i més personal de l’Ovi-
di; és difícil, per exemple, que ha-
gués cantat la Cançó de bressol que de-
dica a la seva filla». En aquests poe-
mes, diu Feliu Ventura al pròleg del 
llibre, hi trobem «un Ovidi mullant 
la ploma al cor, allò que no es diu ni 
en cançons. Allò de dins d’un mateix 
que molt poques vegades naix en pa-
raules escrites».
 Jordi Tormo, exregidor d’Esquer-
ra Unida del País Valencià a Alcoi, te-
nia només 15 anys quan el cantau-
tor va morir, i el va descobrir real-
ment amb motiu de la polèmica pel 
rebuig del PP, que governava llavors 
la ciutat natal de l’artista, a comme-
morar el desè aniversari de la seva 
mort. «Desgraciadament ni s’escol-
tava Ovidi ni ens van parlar d’ell a 
l’escola; i estic parlant d’Alcoi», la-
menta. Algunes coses han canviat 
a nivell local. El llibre de Tormo es 
publica amb el suport dels ajunta-
ments d’Alcoi i de Barcelona, de les 
delegacions de l’Institut d’Estudis 
Catalans al País Valencià i de la Uni-
versitat d’Alacant. «Però la Generali-
tat valenciana –recorda– li ha tancat 
la porta com fa 10 anys».

ACABAR AMB L’OBLIT / No obstant, apun-
ta Tormo, Ovidi no només va ser in-
còmode per al PP valencià, ni va ser 
oblidat només per les institucions 
governades per aquest partit. «Va ar-
ribar tard a la Nova Cançó, venia de 
la lluita obrera en un poble industri-
al, i no de la universitat, i acabada la 
dictadura resultava incòmode. Les 
discogràfiques es van passar a pro-
postes comercials, de manera que 
no publica cap disc en solitari a par-
tir del 1980, i als anys 90 va arribar a 
fer només uns tres recitals a l’any», 
recorda. «Aquest oblit no ha sigut 
–afegeix– una traïció a l’Ovidi, sinó 
a la cultura d’aquest país». H

un llibre reuneix poemes  
i imatges inèdites de l’autor

‘Ovidi Montllor. Un 
obrer de la paraula’ 
recull part de les 400 
poesies que va deixar

Barcelona q El 3 de febrer de 1995, Ovidi Montllor (a la foto amb Joan 
Manuel Serrat i Quico Pi de la Serra, d’esquena) va assistir, molt debilitat, al 
funeral del dibuixant Perich. Cinc setmanes després va morir. I els amics 
comuns van haver de tornar a plorar la pèrdua d’un altre dels seus. 

JULIO CARBÓ

L’ÚLTIMA FOTO
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Avui fa 20 anys que se’n va anar, 
però el discurs de classe d’Ovidi 
Montllor continua causant irrita-
ció en la dreta més retrògrada. Ai-
xí es va posar de manifest en l’últim 
ple a les Corts valencianes, on la ma-
joria del PP va rebutjar que el Parla-
ment commemorés el 20è aniversa-
ri de la seva mort i instés el Consell 
a atorgar a Montllor la Distinció al 
Mèrit Cultural de la Generalitat i a 
declarar el 2015 l’Any Ovidi Montllor. 
La iniciativa d’Esquerra 
Unida va comptar amb 
els vots a favor de tota 
l’oposició, però la dipu-
tada del PP Mayte Par-
ra va descavalcar el seu 
grup assegurant que el 
cantautor es va dedi-
car a «humiliar la llen-
gua que parlen els va-
lencians». I, després de 
recordar la lletra de La 
cançó del cansat («tinc se-
nyera on blau no hi ha. 
Dic ben alt que parle ca-
talà i ho faig a la mane-
ra de València»), va re-
matar: «La nostra terra 
és la Comunitat, la nos-
tra llengua el valencià 
i la nostra bandera té 
blau perquè som valen-
cians i no catalans». El 
PP va al·legar també que 
Montllor ja té l’Alta Dis-
tinció de la Generalitat, 
atorgada l’any 1994 pel 
Govern socialista presi-
dit per Joan Lerma, co-
sa que «ja engloba tot el 
que demanen». 
 Per a molts, però, el 
reconeixement a la fi-
gura d’Ovidi Montllor ha d’anar 
«més enllà». Encara que amb el PP, 
assumeixen, la cosa està compli-
cada. «El seu sectarisme ideolò-
gic i cultural premia els adeptes i 
castiga els crítics», defensa el soci-
alista Juan Soto. Per a Josep Maria 
Pañella, diputat de Compromís, 
el del PP és un pas més «en la seva 
campanya per exacerbar opcions 
anticatalanistes. La seva intenció 
és obrir una nova Batalla de Valèn-
cia».
 «Hem passat de la indiferència 
a l’atac», valora el cantautor Feliu 
Ventura, per a qui des del 1979 
«hi ha hagut una postura hostil de 
les institucions valencianes per la 
cançó en valencià en general» i per 
Montllor en particular. L’any 2005 
–coincidint amb el desè aniversari 
de la seva mort– el PP ja li va negar 
tot reconeixement. Aquell no va 

produir un «efecte crida». Ventura 
i altres van aprofitar l’efemèride 
per donar a conèixer la seva obra. 
Avui el moviment dels populars 
se’ls ha tornat una altra vegada en 
contra, amb la diferència que exis-
teix tota una generació que ja va 
estudiar en valencià per als quals 
Ovidi Montllor és un referent cul-
tural. 
 Per aquest motiu, el 2015, se 
li retran homenatges extraofici-
als. Destaca la Festa Ovidi Montllor, 
20 anys de vacances; reunions en po-
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València 
extraoficial
El PP ha rebutjat dedicar l’any 2015 
al cantautor alcoià per «catalanista»

33 Estudi de l’artista alcoià Antoni Miró.
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blacions de tot l’àmbit català per 
recordar les seves cançons, poe-
mes, pel·lícules i teatre o, «simple-
ment», brindar i menjar per ell. La 
iniciativa copia el model de la Fes-
ta Estellés, un altre dels vilipendiats 
pel PP. La gira de concerts d’Escola 
Valenciana porta per lema aquest 
any Girem amb l’Ovidi i l’Ajunta-
ment d’Alcoi (on governa en coa-
lició PSPV i EUPV) s’ha bolcat a or-
ganitzar exposicions, representa-
cions i concerts. El 14 d’abril, el 
Teatre Calderón de la localitat aco-
llirà l’espectacle El(s) poetes de l’Ovi-
di, que clausurarà el festival Barna-
sants.
 Perquè, al cap i a la fi, ¿satisfaria 
un homenatge oficial l’autor del 
Sí, senyor? «No. Ni aquest ni cap», 
diu rotund Ventura, que es mostra 
segur que sí que «seria feliç» per la 
vigència de les seves idees. H

La popular Mayte Parra 
va assegurar que l’artista 
es va dedicar a «humiliar» 
la llengua dels valencians

La recuperació d’un mite

ANTONI MIRÓ

FENT BROMA Una divertida fotografia 
de les conservades per Antoni Miró.

RECORD AUDIOVISUAL

TV-3 i Catalunya Ràdio 
recorden avui l’artista
Als actes en record d’Ovidi Montllor 
també se sumen avui Televisió de 
Catalunya (TVC) i Catalunya Ràdio, 
que ofereixen una sèrie d’especi-
als d’homenatge pel desaparegut 
artista. Així, el programa El matí de 
Catalunya Ràdio, que dirigeix i pre-
senta Mònica Terribas, es realitza 
en directe des del Casinet d’Hosta-
francs de Barcelona, un dels escena-
ris del Festival de Cançó Barnasants, 
que dedica la seva 20a edició a Ovi-
di Montllor. El magazín matinal in-
clou una taula rodona sobre el llegat 
de l’artista valencià, en què parti-
cipen l’escriptor d’Alcoi Jordi Tor-

mo (autor del llibre Ovidi Montllor, 
un obrer de la paraula), el cantant de 
Xàtiva Feliu Ventura, el músic Qui-
co Pi de la Serra i Jana Montllor, fi-
lla d’Ovidi.
 Per la seva part, TVC estrena 
aquesta nit, a El 33, Ovidi per Ovidi 
(23.00 hores), documental en què 
Jordi Lara i Ramon Millà han realit-
zat un minuciós treball de recerca 
als arxius de la tele i de la ràdio au-
tonòmiques per recuperar les prop 
de quatre hores que existeixen gra-
vades d’entrevistes amb l’artista. De 
tot aquest material, se n’han selec-
cionat aquelles declaracions que re-

cullen, en primera persona, el pen-
sament artístic i l’itinerari vital de 
Montllor.

CONCERT / Després d’aquesta produc-
ció, i també a El 33, es recuperarà el 
concert Deu catalans i un rus, un home-
natge a Ovidi Montllor (0.00 hores), es-
pectacle gravat el 10 de març del 
2005 a la ja desapareguda sala barce-
lonina L’Espai, i que es va organitzar 
amb motiu de complir-se el desè ani-
versari de la mort del cantautor. El 
seu company artístic, el músic Toti 
Soler, acompanyat per les veus d’Es-
ter Formosa i Carles Rebassa, va re-
cuperar en aquella ocasió una dese-
na de muntatges poètics que va rea-
litzar amb Ovidi Montllor durant 
més de 20 anys.
 A més a més, les webs de TVC i 
Catalunya Ràdio incorporen mate-
rial audiovisual (fotografies, entre-
vistes, cançons...) sobre l’artista. H


