
 
 

En directe

Ara fa deu anys que l’Ovidi, tal  com ell cantava, va marxar de vacances. Aquest mes el Circuit
Ressons ha convidat en Toti Soler, la seva parella musical, a acompanyar-se d’Ester
Formosa i Carles Rebassa per recordar-lo amb la gira Deu catalans i un rus

Text i fotos:  Marc Serena 

Va ser només arribar que Toti Soler va agafar la guitarra i va començar a tocar M’aclame a tu. Era una de les
cançons que mai faltaven en els concerts que amb l’Ovidi Montllor van fer en els 25 anys que van funcionar com
a parella indissoluble. Des de les primeres notes que ja no pararia, no deixaria ni temps perquè es pogués
aplaudir. Aniria enllaçant les peces una darrere l’altra sense dir ni una paraula més que la cantada. L’escàs públic
que hi havia a la sala El Sielu de Manresa, on va començar la gira, podria escoltar fragments dels seus recitals
poètics i petites peces instrumentals de guitarra. També sonarien moltes de les seves cançons conegudes
–excepte la Fera ferotge– cantades per Ester Formosa. La paraula dita la va posar el jove poeta mallorquí
Carles Rebassa, que anava caracteritzat d’Ovidi: el mateix pentinat, patilles gruixudes i una de les camises
negres que sempre vestia. No eren sols a l’escenari, també hi havia tot l’imaginari del d’Alcoi: la Teresa, el
gitano, les vinyes verdes, Vladimir Maiakovski, l’homenatge instrumental a Léo Ferré, textos de Vicent
Andrés Estellés o Josep Maria de Sagarra... La majoria eren cançons que Toti Soler en solitari ja havia
editat, excepte el Va com va i una de les propines, l’eloqüent La samarreta: “Jo sóc fill de família molt humil. / Tan
humil que d’una cortina vella / Una samarreta em feren: vermella. / D’ençà, per aquesta samarreta, / no he pogut
caminar ja per la dreta”. Era una de les últimes cançons d’un recital que havia passat tot d’una tirada. Al final, com
tocava, van arribar tots els aplaudiments continguts. Van ser forts i per a tots quatre.

Tres i l’Ovidi

Toti Soler, Ester Formosa,i Carles Rebassa.

Sala El Sielu. Manresa, 3 de març

“M’agrada molt
quan canta
l’Ester”

“M’ha
impressionat
la força del
Toti Soler”

“Ho he trobat
una mica massa
fred”

Àlex Gavaldà, de Manresa

Eva Oller i Joan Cucurull, de Mieres

Josep Maria Oliva, de Manresa
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