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La vigència de
Montserrat Roig

“Som una ganga. Vet-ho aquí. El missatge de la colònia
ha descobert la mare dels ous”, escrivia Montserrat Roig
en un article intel·ligent i irònic publicat en aquest diari
el 1990. A partir d’un anunci de colònia, carregava contra
el masclisme i el llarg camí que calia recórrer fins a la
igualtat de gèneres. Va ser el text escollit per Rosa Cada-
falch a la marató d’actrius que van llegir textos, poemes i

cançons ahir al Palau Robert. “Podem pensar quantes
coses han canviat des dels noranta fins ara”, va dir l’ac-
triu, fent evident que, 25 anys després, encara queda
molt per fer. Tampoc hem avançat gaire en altres camps.
Blanca Garcia-Lladó va llegir el poema Mare nostra, que
tant va irritar a algun regidor de l’Ajuntament, i hi va
afegir: “Que la cultura segueixi incomodant tant!”Bernat Salvà

El cantautor Ovidi Mont-
llor, de què dijous es com-
pleix el 21è aniversari de
la seva mort, es va fer
present ahir a la tarda a
l’Auditori de Barcelona
en el concert homenatge
que van oferir conjunta-
ment la Corporació Musi-
cal Primitiva d’Alcoi i la
Coral Sant Jordi.

Amb el títol Ovidi sim-
fònic, l’espectacle va re-
passar una desena dels
temes més famosos del
cantant i actor d’Alcoi,
amb una interpretació

força diferent de les que
oferia Montllor.

La banda simfònica la
Primitiva i la Coral Sant
Jordi van versionar can-
çons tan significatives de
Montllor com La samarre-
ta, La fera ferotge, Encara
nois, encara, Una nit a
l’òpera o Perquè vull!, que
va donar nom al subtítol
de l’espectacle Perquè vo-
lem! En el cas de L’escola
de la Ribera i Homenatge
a Teresa va ser la banda
alcoiana en solitari la que
va oferir sengles versions
instrumentals.

Amb una gran pantalla
que anava mostrant les
lletres de cadascun dels
temes, el concert també
va incloure quatre vídeos,
en què es van repassar
les diferents facetes del

cantautor alcoià a través
de fragments d’entrevis-
tes, des de la seva ves-
sant personal fins a la se-
va feina com a actor. Un
dels moments més emo-
tius de l’espectacle va ser
quan es van projectar
imatges d’Alcoi quan so-
nava la cançó Al meu po-
ble Alcoi, en la veu del
mateix Ovidi Montllor.

Cloenda Any Ovidi
L’espectacle, últim dels
festival XX Barnasants i
també del Tradicionàrius,
també tanca l’Any Ovidi,
que ha commemorat des
de l’any passat el 20è
aniversari de la desapa-
rició del cantautor. Dins
d’aquesta celebració, Ovi-
di simfònic ja va es va veu-
re l’any passat a Alcoi. ■
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Ovidi Montllor a ritme de banda
La Primitiva d’Alcoi
i la Coral Sant Jordi
homenatgen
el cantautor

L’espectacle ‘Ovidi simfònic’ va ser un emotiu homenatge al cantautor ■ ANDREU PUIG

“No hi ha una sola mane-
ra de ser actriu. Les intèr-
prets teatrals passen una
vegada i una altra per les
mateixes passions (les
nostres), però els donen
vida individual amb gra-
dacions de llum infinita-
ment diverses”, diu un
dels textos de l’exposició
Actrius catalanes del se-
gle XX, que es pot veure al
Palau Robert de Barcelo-
na fins al 28 de març. I ai-
xò vam poder veure ahir
al matí als jardins del ma-
teix palau: una cinquan-
tena d’actrius van partici-
par en una sessió matinal
emmarcada amb les cele-
bracions del Dia Interna-
cional de les Dones, que
se celebra demà, llegint
textos escollits per elles

mateixes: poesies, monò-
legs, articles, contes...

Entre les participants,
hi va haver Montserrat
Carulla, Sílvia Bel, Maria
Molins, Àurea Màrquez,

Amparo Moreno, Vicky
Peña, Maife Gil, Xus Es-
truch, Carme Sansa, Mar
del Hoyo, Mireia Aixalà...
En el matí assolellat i
fresc, el públic nombrós i

atent que omplia l’espai
va poder sentir excel-
lents textos de Joana
Raspall, Enric Casasses,
Anaïs Nin, Maria Antònia
Oliver, Montserrat Roig,

Shakespeare i Lorca, en-
tre molts altres.

Magda Puyo, directora
general de l’Institut del
Teatre, va explicar en
acabar l’acte: “Hem vol-

gut homenatjar les do-
nes, les actrius, la lliber-
tat d’expressió i l’art, que
ens pot aportar moltes
coses en aquesta societat
tan difícil.” Emmarcat en
el programa d’actes de
l’exposició Actrius cata-
lanes del segle XX, la ma-
rató d’actrius va mostrar
“com són d’heterogènies
les dones i les actrius”:
“Som múltiples, tenim
moltes maneres de ser i
de veure el món. L’acte ha
estat un reflex perfecte
del que són les dones i
l’art del teatre.” Lloll Ber-
tran, que també apareix a
l’exposició, va tancar l’ac-
te disfressada de bruixa i
cantant un tema del
muntatge teatral Geróni-
mo Stilton. “Tot i les no-
ves tecnologies, el teatre
continua estant molt viu i
no morirà mai”, va dir. ■

Unes cinquanta intèrprets reciten poemes, contes, textos teatrals i articles al Palau
Robert, en un homenatge a les veus femenines amb motiu del Dia de la Dona

Bernat Salvà
BARCELONA

Paraula d’actriu

L’actriu Ester Cort, en un moment de l’acte d’ahir al matí, en uns jardins del Palau Robert plens de públic ■ ANDREU PUIG


