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FRANCO
BATTIATO

Músico. Al borde de los 70, viene a Barcelona y Oviedo esta semana con
disco nuevo, pero sigue buscando el ‘centro de gravedad permanente’. Del
‘Libro tibetano de los muertos’, del móvil y del cine conversa en esta entrevista

«SOMOS ESCLAVOS»
JULIÁN RUIZ BARI (ITALIA)
Escucho ahora mismo su genial
Omaggio a Giordano Bruno y es como si me reconfortara con una música infinita, provista de una sensibilidad única, magnificada por sonidos de sintetizadores que ahora son
como reliquias en un mundo virtual
de la música.
Es uno más de los temas ornamentales de la última obra de un
sentimental talento llamado Franco
Battiato, que vive un marzo absolutamente visceral, romántico y hasta pasional. Actuará en el Palau de
la Música el próximo jueves y en el
Auditorio Princípe Felipe de Oviedo, dos días más tarde. Nueve días
después llega su cumpleaños. Setenta marzos en un estado de «debilidad permanente», como me dice convencido.
La canción de homenaje al gran
astrólogo italiano Bruno pertenece a
su trigésimo álbum de música en estudio, que lleva el nombre de Joe
Patti’s Experimental Grup. Joe Patti
es Franco Battiato, aunque quiere disimularlo.
Pregunta.– Hola, Joe , ¿como estás?
Respuesta.– Estoy bien. Ya sé
que es fácil de adivinar que me escondo con el seudónimo de Joe
Patti, pero es una manera de sobrevivir, de no cansarte de ti mismo.
Estoy contento con el proyecto,
aunque sea tan experimental y nada comercial. Sin embargo, amigo,
las buenas noticias también regresan a tu espíritu cuando no las esperas. La compañía de discos me
ha dicho que puedo seguir con Joe
Patti. Así que no tengo que matarlo,
porque me daría mucha pena. Las
ventas no habrán ido tan mal.
P.– Pero a tu edad, por los sonidos,
por la espontaneidad y el vanguardismo, parece que quieras volar como los jóvenes.
R.– No quiero confirmaciones,
tranquilizar al público, darle lo que
quiere. Si lo haces traicionas tu papel, que no es otro que hacer lo que
te interesa como artista . No lo que
les interesa a ellos. Ya sé que es difícil y todo lo demás, pero sigo vivo.
P.– Escuchas el tema Leoncavallo
y parece que escuchas su música,
pero en el siglo XXI. Y me ha impresionado tu homenaje a Giordano
Bruno. ¿Por qué lo has hecho?
R.– Porque me impresionan los
genios no sólo de la música, sino los
aventureros del talento. Bruno mandó a la basura hasta los copernicanos. Dijo que el Sol era simplemente
una estrella. Tuvo que luchar contra
la Inquisición. Como se dice en español era… un Einstein. Si puedes no
dejes de visitarle místicamente. Hay

una estatua de Giordano en el Campo de Fiori, en Roma. Rézale por mí.
P.– Casi hablas un castellano muy
decente, pero cantas en el idioma
que te pidan. Incluso con tu buen inglés. Siempre recuerdo la magnífica
traslación en castellano que te hizoCarlos Toro en Centro de gravedad
permanente.
R.– Muy buena. Te diré por qué
me gusta cantar en otros idiomas.
Soy un viajante. Y me fascino con todo tipo de lenguas. Ya sé que el inglés me tiene absorbido. Pero prefiero otras lenguas europeas, con sus
acentos, su sonoridad, su música...
La lengua de los húngaros. Y te lo digo en serio. Por supuesto, me gusta y
no me cuesta mucho cantar en español.
P.– Me intriga hablar de cine contigo. Por ejemplo, ¿por qué elegiste a
Alejandro Jodorowsky para interpretar a Beethoven en tu segunda película como director?
R.– Porque le adoro. Estaba presentando un libro en Italia y me acerqué a conocerle. Con su personalidad, pensé que nadie como él para
atreverse a cercar a Beethoven como
personaje.
P.– ¿Qué sucedió con William Dafoe con el proyecto de Haendel?
R.– Se ha quedado ahí. No sé si
haré algún día Viaje al reino del retorno, como se iba a llamar la película. Pero ya han pasado dos años.

«NO QUIERO DARLE AL
PÚBLICO LO QUE
QUIERE, TRAICIONAS
TU PAPEL: HACER LO
QUE TE INTERESA
COMO ARTISTA»
«SOMOS ESCLAVOS DE
NUESTROS DESEOS,
DE NUESTRO COCHE,
DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS, DE
NUESTRAS PASIONES»

El guion está escrito. No sé. Vivimos
en la crisis. Como decía en mi Apriti Sesamo vivimos o somos esclavos. Esclavos de nuestros deseos, de
nuestras pasiones, de nuestra imposibilidad de contar la verdad. Esclavos del móvil, del coche, de las nuevas tecnologías.
P.– En unos días te atrapan, te
abrazan los 70 años. ¿Cómo afrontas
tu cumpleaños?
R.– Realmente, la muerte sé que
llama a mi puerta y golpea cada vez
con más fuerza. Pero mientras tan-
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to, me deja viajar, actuar en el Palau,
vivir la Barceloneta, sentir, amar.
Amo todo lo que es vida. La muerte
para mí será un abrazo. Soy tibetano,
me siento budista y creo en la reencarnación.
P.– Como a John Lennon, ¿te impresionó tanto el Libro tibetano de
los muertos?
R.– Lo leí la primera vez a comienzos de los años 70. Por supuesto, que Tomorrow never knows de
John, en Revolver, hablaba de ello.
Pero la primera vez fue una expe-

riencia traumática. Pasaba un momento delicado y creo que no lo entendí bien del todo. La segunda vez
me entregué a él con mayor libertad
de espíritu. A la tercera vez, me fulminó. ¿Cómo? Lo hice mío. Es para
mí un libro perfecto. Asimila hasta el
propio metabolismo,la propia esencia cultural. Soy vegetariano y sólo
me traicioné, porque mi madre se
empeñó en que comiera algo de carne, con sabor a limón.
P.– ¿Te reencarnarás?
R.– Es más fácil decirte en lo que

no quiero reencarnarme. No me gustaría retornar al mundo de los animales. Preferiría ser un árbol. Quizá
ocupar el cuerpo de un hombre evolucionado. A Tino Casal le dije que
será un ángel o demonio en la encarnación. Se reía. Éramos amigos y
compañeros en la EMI. ¿Me tocará
ser un ángel?
P.– ¿El libro te ha empujado en alguna ocasión a escribir una canción?
R.– Sí, reconozco que L’ombra della luce me empujó al libro tibetano. Representa mi anhelo por encontrar la iluminación. Qué
tesoro.
P.– En otras canciones has estado embrujado por el mundo árabe. Ya no sólo con esa
maravillosa canción
que es Los trenes de Tozeur. Has estado embrujado por los sufís, el
misticismo islámico y
los autores como Gurdjieff. ¿Es así?
R.– Gurdjeff era un
personaje extraordinario. Era el puro sentimiento del viaje hacia
Oriente y hacia Occidente. Su filosofía era como
la de Arquímedes o la de
Pitágoras. Una mentalidad de hierro para fomentar la capacidad de
comprensión.
P.– Pero, ¿no te ha
prendido más el alma
con la poesía que con la
filosofía?
R.– Creo que no del
todo. Siempre recordaré cuando en una librería en Londres, encontré El secreto de los secretos de Abdal Nadir.
Empecé a leerlo y entendí la bondad de ánimo de los sufís, la pureza intelectual. Hay que
leer a los padres del desierto, aunque seas un
ateo como yo.
P.– Por cierto, ¿has encontrado tu centro de
gravedad permanente?
R.– Afortunadamente, no. Pienso ahora que
es una utopía. Es imposible encontrarlo. He podido aprender y cambiar la opinión sobre
una persona.
P.– El otro día hacía
un estudio sobre la canEL MUNDO
ción de Jimi Hendrix
Hey Joe y era increíble,
porque la versión que más me gusta
es la tuya. Con Lucio Battisti, eres lo
más grande que ha dado la música
italiana.
R.– No, no te lo creas. Lo de Lucio,
sí, pero hay muchos más. Mi amigo
que se fue, Lucio Dalla, por ejemplo.
Hay muchos, muchos.
Franco Battiato hablaba luego de
la búsqueda de la serenidad. ¿Las
nueve conciencias budistas? No lo
sé. Cada vez que hablo con él, me
quedan muchas dudas; siempre me
toca el alma.
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La vigència d’una icona de la Cançó
Pàgines 2 a 5

ARXIU

Ovidi

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

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

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

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»
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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

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»

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».
/ 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»
ADMIRACIÓ TRANSVERSAL
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REVIFAT
CULTE AL
TROBADOR

1 El festival Barnasants

concentra molts dels recitals
d’aquest any en la seva memòria

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 ferotge», 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
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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

el llegat de l’artista a través de quatre discos de culte
UN ENTRE
TANTS...

A ALCOI

OVIDI
MONTLLOR
DIU CORAL
ROMPUT

1974

1972

4.02.42
1980

1979
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 contraportada il·lustrada per un dibuix de
Perich. Verb imperatiu, costumisme sarcàstic i desafiadores
proclames obreres a les aïrades
El diluvi, Sí senyor i Perquè vull.

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.

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.

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.

la seva trajectòria cinematogràfica

‘FURTIVOS’

‘L’OBSCURA HISTÒRIA DE LA COSINA...’

‘CON EL CULO AL AIRE’

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
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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,

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

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 (Furia 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 ciutat 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 Segovia (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
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El gambista
i directors’enfrontaper primercopa ’La Passi6segons
santMateu’,
de Bach."Calia unbasatsemusicali hum~
quefins ara no tenia", assenyala

Savall,

a I" verest’

GuillemVidal
BARCELONA
Conscient que, per interpretm" La Passid segons
sant Ma$eu, de Bach, 6s
necessari
un %agatge
musical i humor"que, segonsconsidcra, fins ara no
tenia, Jordi S avall assumir~ ~alment aquest gran
repte el dia 15 al Palau de
la Mfisica, amb entrades
quasiexbaurides."Fa anys
que endarrereixo aquesta
mena de projectes -confessava Savall divendres
en tma presentaci5 del
concert al Palau . La Passi5 segons sant Mateu, de
Bach, corn ho era tamb~la
Missa Salisburgensis, de
Bieber [que Savall ja ha
inter~pretat], ~s l’Everest
de la mfisic~.."
E1 fet que La Passi5, un
dels punts culminants de
la mfisica bachiana, abordi temes corn la vida i la
mort de manera tan profunda havia, fins ara,
intimidat Savall, que ara,
tanmateix, es considera
"prou madur" per submer- JordiSavall,divendres
al Palaudela MOsica
Catalana
¯ ACN
gir-se en la monumental
obra de Bach "de mauera Savalli lesseves "D’aleshores en0~lameva
total". "Enla mfisica hi ha
manera de relacionar-me
obres queet guardes per a formacions
amb la mfisica ha canviat", assegura Sava~.
un momentdete~vainat.
actuaran
el
dia
E1 mfisic, que exercir~
Per sentir-me corn a casa
de
ambla mfisica de Bach, he 15 al Palau
de director i tamb~ de
necessitat fer tot un progambista -"davant d’una
la M~sicaiel
c~s." La mort, fa poc m~s
obra corn aquesta, no vaig
poder resistir la temptaci6
de tres anys, de la seva do- dia14aLleida
ha, la soprano Montserrat
de fer-ho jo mateix" , acFigueras, ha estat importuator acompanyat de La
tant per fer aquest proc~s.
Capella Rein] de Catalu-
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~wa i Le Concert des Nations, aixi corn del CorInfantilAmicsde La Uni6, dirigit per JosepV’fla. Els papers principals d’Evangelista i Jesfis seran interpretat s paltenor J6rg Diirnffiller i pel bariton Mattbias Winckhler. "La Pass/d ~s mmobra que parla
de Jesfis, per5 que tamb~
par]a de les coses que pas-

sen avui dia", manifestava
Savall, que recorda que la
primera vegada que va
escoltar en directe aquesta obra central de la mfisica cl~tssica va ser al mateix Palau i cantada en
catal~. "Jesfis ~s victima
del poderi del fanatisme, i
~s i~mompr~sper La rmujoria del poble. ]~s important que tots sapiguem

que estem interpretant
una obra queenslliga a la
~ealitat d’avui."
E1 concert del dia 15 al
Palau (21 hores) s’emetrh
en directe per Catalanya
Mfsica. E1 dia abans, Jordi
S avall interpretar~ el mateix reperto~ i arab la
mateL’~aformaci5 a l’Auditori Enric Granados de
Lleida (19 hores).
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CRONOLOGIA

Z0 ANYS

4.2.1942

1961

1965

1968

OvidiMontllor
i
Mengual
va ndixera
Alcoiel4 defebrer
del
1942.
Vaserelfillgran
delJosep
i laIsabel,
de
famfiia pagesa, que des
de ben pefits van
treballar en una fhbrica.

Desprdsd’un primer
viatge a Barcelona,on
apron l’ofici de
perruquer, comen~aa fer
teatre amateur a La
Cassola d’Alcoi. Debuta
interpretant un paper en
una obra de Pirandello.

S’instal.la a Barcelona
ambAdela Abadi la filla
dels dos~ l’Helena.
Coneix Angel Carmona i
els germansLucchetti, i
comen~aa col.laborar
amb companyies de
teatre independent.

Debuta corn a cantant al
Festival de Caned
Universithria, tot i que
no era universitari.
Publica un EP, actua amb
Guillem d’Efak i al Palau
de la Mflsica amb
Raimoni Pi de la Serra.

Sempre

idi Montllor

Vint anysdesprdsde la mortdel cantautord’Alcoi, l’esperit critic de la seva
crbnica del trhnsit del franquismea la dernocrhciads rnds vigent que mai
XAVIERCERVANTES
BARCELONA

"Jo parle del meu temps", cantava
Ovidi Montllor a Autocrftica i cr[tica, una de les can~onsdel disc Bon
vent.., i barca nova! (1979). E1 seu
temps, si mdsno el que va reflectir
en el seu can~oner,ds el del final de
la dictadura i el de la Transici5, el de
la lluita, l’esperan~a i el desencant.
Perb el que va explicar a plena veu
ressona arab rods vig~ncia que mai.
Ovidi Montllor va morir el 10 de
mar~ de11995, ivint anys desprds la
seva obra, tambdla seva vida, ds un
mirall per interpretar aquest present que fa olor de canvi, perb que
encara no se sap si ser~ perfumo ferum. "L’obra de l’Ovidi coma can-

tant va de11968 a11980, una 8poca
que podem definir com un proc6s
constituent cap a una nova realitat,
i aixb ds el que esth passant ara’, diu
el cantautor de Xhtiva Feliu Ventura, que al gener va posar en marxala
iniciativa
Celebrem Ovidi Montllor, amb l’objectiu que qui vulgui
organitzi el seu homenatge sense
esperar res de les institucions.
"Les can~onsde l’Ovidi s6n fltils
per radiografiar aquella ~poca, i al
mateix temps serveixen per advertir sobre possibles paranys i enganys. Alerten, des de la poesia,
perqub aquest proems constituent
cap a una realitat nova que s’esth
construint ara no acabi coml’altre",
afegeix Ventura. Toti Soler, company durant rants anys del cantautot d’Alcoi, recorda que "el que de-
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Actualitat
"Les seves
can.cons
alertensobre
paranys
i
enganys",
diu
Feliu Ventura

ia l’Ovidi fa quaranta anys ds vhlid
per ara, i ho serh d’aqul quaranta
anys si les coses no canvien". E1 diputat David Fernhndez, que participa en l’espectacle
Ovidi. Un
temps. Una estima. Una idea, completa el retrat: "Les va veure venir
de lluny i ho va clavar lampedusianament a Encara nois, encara tlna
canq6 del disc De manarsi garrotades (1977) : <~Norigues massa de
pressa, que se’t pot gla~ar el riure.
/Atenci6 a la jugada, queens pot
ploure altra vegada,".
Tan important era el que deia
corn des d’on ho deia. "$6c alcoih’,
cantava Montllor. "I canto en catalh perqu~ aAlcoi aquesta ~s la llengua dels obrers’, exclamava aquest
fill d’un teixidor a qui el pare sovint
li deia: "Primer apron i despr~s im-

posa els teus drets, que tindrhs mds
for~a", tal comrecollia Nflria Cadenes a L’Ovidi, la biografia que va
publicar 3i4 el 2002. Obrer de la
paraula format en tota mena d’oficis i enganxat a la lectura des de
ben petit, va devorar poemes de
Salvat-Papasseit, poeta del poble
com ell. Homede poble que un dia
va anar a Barcelona per guanyar-se
la vida i alhora fer d’actor, cantava
sobre fhbriques, llauradors i derrotes perqu~ les coneixia de primera
mh. "Era un home directe, potser
perqu~ venia d’una vida dura. I aixb es notava en les seves can~ons,
que transmetien un sentiment de
lluita, de for~a, de veritat", recorda
Marina Rossell.
Aquest mateix combat ressona
en mflsics de generacions posteri-
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1972

1973

1974

1975

Publica el primer album,
Un entre rants..., amb
producci6 de Pi de la
Serra, que inclou
can~ons com Perqu~ vull,
El desesperat i S[, senyor.
La contraportada 6s un
dibuix del Perich.

L’activitat musical de
Montllor entra en l’etapa
m6s prollfica. Apareix el
disc Crbnica d’un temps,
i en els set anys segfients
publicara set albums
m6s, inclbs Ovidi din
"Coral romput" 0979).

De l’alian~a artlstica amb
Toti Soler en surt el disc
AAlcoi, que signiflca un
canvi de rumb en la
carrera dels dos. l~s
l’album d’Homenatge a
Teresa i d’Els amants,
l’adaptaci6 d’Estell~s.

Debuta al cinema amb un
paper a la com~dia Furia
espa~ola, de Francesc
Betriu, i protagonitza
Furtivos, la dura
pel.lfcula de Jos~ Luis
Borau premiada al
Festival de Sant Sebastih.

ors, fins i tot quanl’est~tica musical
no hi t6 res aveure. "L’Ovidihasigut
el m6s punk que hem tingut", diu
Miqui Puig. Ben mirat, la indignaci6
de classe de L’Odi Social a Quepagui
Pujol (1986) no esta tan lluny del
desafiament que el d’Alcoi va projectar des dels budells de la classe
subalterna a Va corn va, el 1974: "Va
comvull. Comvolem’. Segurament,
on la influSncia de l’esperit cry’tic
d’Ovidi Montllor 6s m~s transparent 6s en els mflsics del Pals Valencia, en cantautors corn Miquel Gil,
Feliu Ventura i Pau Alabajos, i tamb~ en grups comObrint Pas, Orxata,
Arthur Caravan i Senior i el Cor
Brutal, models est~tics que no rehen res a veure arab la can~6 per6
que porten la rebel-lia a la pell.
Bandejatper la Transici~
Reivindicar l’Ovidi el 2015 ~s tamb~ assumir tot el chstig que va rebre.
E1 que avui anomenenla Cultura de
la Transici6 va arraconar l’Ovidi
cantautor. Continuava sent una fera
massa ferotge. "No encaixa de cap
manera en el relat ficcionat d’una
Transici6 mistificada. L’Ovidi despulla, descodifica, allibera i et planta el mirall de la realitat als nassos.
Per aixb el van bandejar", explica
David Fernandez. "La mhquina
sempre salva quatre figures amb
]’excusa que no hi ha mercat per a
tothom’, afegeLx Feliu Ventura, i
Montllor era massa incbmode. Hi
van confluir diversos factors, perb
sobretot el que Ventura descriu com
"una acci6 sofisticada de forces polltiques que van conquerir un estatus institucional ales eleccions municipals de11979",i que va transformar el que havia sigut una"hegemonia culturalimpulsada des de baix en
unahegemoniacreada des de les institucions iles empreses’. L’Ovidi era
mala pe~a en aquell teler.
Nom6scap al final de la seva vida,
"quan van adonar-se que l’Ovidi
s’acabava", hi va haver un reconeixement institucional, fruit, segons
Ventura, "d’una mena de mala consciSncia nacional". Desprds, el silenci, fins que la integral discografica
publicada el 2000i el llibre de Nflria Cadenasvan reactivar el record.
Tanmateix, el 2005 el PP valencia
va considerar que deu anys no era
prou temps per declarar un Any
Ovidi Montllor. Tampocho ha cregut el 2015. A finals de febrer, Esquerra Unida va instar el govern valencih a fer-ho i a concedir-li, a titol
pbstum, la distinci6 al m~rit cultural. L’argumentdel PP per rebutjar
la proposta va ser que Montllor ja
havia rebut l’Alta Distinci6 de la Generalitat Valenciana el 1994 i que
darrere de la petici6 hi ha "la idea
dels Paisos Catalans".--
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Jana Montllor

Homenatgesi
reivindicacions
~
Ovidi
La crida de Feliu
Ventura a celebrar
l’Ovidi ha trobat ressb
en iniciatives corn
l’espectacle Ovidi . Un
temps. Una estima. Una
idea, que se celebra avui
i diumenge al Casino de
Vie. Hi participen Borja
Penalba, David Carlo i
David Fernandez, ambla
col.laboraci6 de Factor
Albert Vidal.

Homenatge a T
E1Mercatde les Flors
acollira el dimarts 10 de
mar~ Homenatge a T, un
muntatge de la
companyia La
Dependentdirigit per
Pepa Miralles i ambla
interpretaci6 de Pep
Sell~s i Rosanna
Espin6s. L’obra parteix
de la histbria de la
protagonista de la can~6
Homenatgea Teresa.

M’aclame a tu
La sala barcelonina
Heliog/~bal se sumaals
homenatges el 13 de
mar~ arab un concert
dels grups Les Sueques,
V/dius, Parlament, Fred
i Son, en qub faran
versions del can~o,ner
d’Ovidi Montllor. Es una
bona manera per
recordar que la seva
influ~ncia va m6s enlla
de l’estbtica musical.

20 anys de vacances
L’Espai Pals Valencia
dedica a l’Ovidi l’Onzena
SetmanaCultural, que se
celebrara de110 al 18
d’abril a Barcelona~ Un
dels acres, el dia 11, sera
un concert de grups
musicals valencians
emergents. Corn a
prbleg, el 13 de mar~es
penjara un cartell al
balc6 de la seu de l’espai,
al carrer Cbrsega.

FILLA

DE MONTSEI~RAT BLANES I OVIDI MONTLLOR

"En les postals que m’enviava
el meupare, la frase final
sempreera <<estudia molt> "
BARCELONA

Jana Montllor (Barcelona, 1979),
antropbloga visual i gestora cultural, participa en la selecci6 dels textos poetics de ]’homenatge al seu
pare que tancara el festival BarnaSants al Teatre Calder6n d’Alcoi el
14 d’abrih El(s) poeta Ovidi.
Quins records d’infantesa tens relacionats ambel teu pare?
Quan em fan aquesta pregunta em
quedo una mica col.lapsada perqu~
~s com explicar una normalitat.
Vamtenir una relaci6 molt adulta,
en el sentit que mai em va tractar
corn una nena. Vaig aprendre molt
d’ell, i ell sempreva tenir molt d’inter~s a transmetre el seu posicionament, els seus valors, perb no de manera dogmatica o retbrica, sin6 amb
un dia a dia molt conseqfient.
/,Vas ser conscient que l’bpoca de
l’Ovidi que vas viure coincideix
ambels anys que ell no va poder
publicar discos?
No envaig ser conscient, perb si que
ho vaigviure. Ell es preocupavahasrant, per coses pragmatiques corn la
jubilaci6, perb segurament tamb6
per l’experi~ncia familiar. Era el
gran dels tres germansi la seva habitaci5 donava al costat del menjador. Els feien sopar a tots tres, els
enviavenalllit i despr6s ell s’adonava que els pares no sopaven. D’altra
banda, quan ell estava viu, a vegades
feia assajos a casa, perb eren de cinema, no rant de can~6. La part musicalla vaig descobrir arab m6s profunditat despr6s de la seva mort.
Les pel.licules, les mlraves?
No. Una de les poques que havia mirat en el seu momentera Con el culo al aire. Crec que 6s on diuen "que
se le ve un huevof’ I aixb es va convertir en una conya familiar.
Fins a quin punt t’han determinat
els origens socials del teu pare?
Bastant. Recordo que a vegades, en
tornar plegats a casa, jo li preguntava qub era el que havlemvist, i ell

FRANCESC
MELCION

em deia que una manifestaci6. Si
que hihavia una transmissid.A m6s,
en les postals que m’enviava,l’flltima frase sempre era"estudia molt".
Insistia a no malbaratar, a set responsable en el consum. Era molt
critic ambel capitalisme ferotge. I,
bbviament, m’ha transm~s i em segueix transmetent una posici6 absolutament all a la seva en aquest
sentit, que no 6s nom6s la que he
apr6s sin6 la que continuo aprenent
a trav6s de les seves can~ons.

"Sempreva
tenir molt
interns a
transmetre
els seus
valors, perb
no de manera
gCreus que les seves can~ons tamretbrica"
b6 reflecteixen la veu de la dona?
Tota la part que fa refer~ncia al posicionament m6s obrer, m6s de classe, crec que parteix d’una universalitat que inclou l’homei la dona. Pel
que fa a la tematica amorosa, escrivia des d’un cos d’homeheterosexual perb era molt inclusiu, molt universal, i m6s encara si pensem que
les canqonsles va escriure fa m6sde
trenta anys.~
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1976
Un any m6s, Ovidi
Montllor actua a les Sis
Hores de Cant6de Caner, i
la primera edici6 amb
Franco mort. Actua als
films La ciutat cremada
(Antoni Ribas) Lasiesta
(JordiGrau).

1977
S’ensuma que la
Transici6no serh flors i
violes. Si mds no, ho
! adverteLxaldiscDe
i manarsi garrotades, i
i tambd en el que publica
i un any desprds, Bon
: vent.., i barcanova!

"A l’Ovidi se’l respecta molUssim
mdsque no se’l coneix. Se’l t~ en un
altar comas~’mbolde rebel.lia i de
lluita, per6 la seva obra no es coneix
prou’, diu el musicbleg Josep Vicent Frechina, l’autor de llibres com
ara La Can~6en valenci& dels repertoris tradicionals als gbneres moderns (2011). Les cantons hart constru’it la icona, per6, segons Frechina, de vegades la mateixa icona deixa en un segon pla "l’int~rpret rods
original i vershtil de la Cant6".
"ga ser un mflsic fonamentalmentinstintiu, i aix6 el va dur a anar
provant coses que desprds incorporava al seu dis curs. Va anar configurant una obra tirant de diversos referents sense cap necessitat de reflexi6 te6rica’, explica Frechina.
Corn assenyala el mflsic Carles Belda, en l’Ovidi hi havia "claredat ideol6gica i est~tica". Musicalment,la
seva obra 6s transparent, mai no
amagad’on ve ni el que li agrada. Va
fer confluir la mflsica popular valenciana ambla chanson francesa. I
va set aixi des del principi. E1primer
EP, publicat el 1968, inclo’/a peces
corn Can¢6del llaurador iLa fera ferotge. La primera ~s, segons Frechi-

L’intbrpret
i vershtil

ZO ANYS

1979

1980

Neixla seva filla Jana.
Aconsegueix enregistrar
Coral romput en una
bpoca molt prollfica al
cinema: La verdad sobre
el caso Savolta (Antonio
Drove) i E1 nido (Jaime de
Armifi~in),entre d’altres.

Publica 4.02.42, el seu
flltim disc. Despr~sde
vuit anys fren~tics
musicalment parlant, la
indflstria discogrhflca el
bandejar~. Ningfl voldrh
editar-li cap disc en els
quinze anys segfients.

m6s original
de la Can 6

Ovidi Montllor va fer confluir la mflsica popular
valenciana arab la influ6ncia de la ’chanson’ francesa

tit irbnic, alavalenciana. I avegades
ds escatolbgic i brbfec. De fet, busca les parts brbfegues d’Estellds,
corn a Unaescala qualsevol, del disc
De manars i garrotades (1977).
,fill de puta, que exclama a meitat
del poemasembla que estigui escrit
perqubel digui l’Ovidi", explica.
Laferaferotge explica l’altre pal
de pallet del primer Ovidi, la can~6
francesa a la manera de Georges
Brassens. De la influbncia franc6fona en surt tamb~la interpretaci6, el
recurs que utilitza per donar m~s
for~a a tot el que comunica. Aqui el
model~s Jacques Brel. Corn el canrant belga, Montllor atorgava molta
importhncia a la gesticulaci6 de les
roans i la cara. A Brel li va dedicar
Bogeria arab n~meros, del disc Bon
vent.., i barca nova! 0979), i va homenatjar-lo adaptant Leplatpays,
que va titular El meu poble Alcoi.
Aquesta can~6 va ser l’flnica que va
aconseguir enregistrar completament l’any 1993 i que havia de formar part de Verigood, el disc que la
malaltia no li va permetre acabar.
Per5 l’Ovidi no s’acaba aqul. E1
1972 publica el primer hlbum, amb
direcci6 musical de Quico Pi de la
Serra i mflsics comels guitarristes
Carlos Boldori, Yosu Belmontei el
pianista Yori Oliver. En el segfient,
Crbnica d’un temps (1973), l’acom-

Pioner
Jadesdel principivautilitzar
la can.c6
tradicional
arabfinalitats modernes

Teatralitat
Com
Jacques
Brel, atorgava
moltaimport~ncia
a la
gesticulaci6de mans
i cara

na, "una cosaimpressionant". "l~s el
primer interpret del pals que utilitza la can~6 tradicional ambfinalitats modernes.Nola fa servir comel
folklorista que vol preservar una cosa que s’esth perdent, sin6 perqu~
pensa que la millor manera d’expressar el que vol dir ds fer-ho precisament amb aquella mflsica", diu.
E1 text de Canedde llaurador reivindica, amb humor, el treball a la
terra i denunciala situaci6 dels llauradors, i l’Ovidi, en comptesd’assimilar una est~tica aliena, decideix
fer-ho des de la veu que t~ m~s a
prop. "A1llarg de la seva carrera, incorpora els elements de la mflsica
tradicional ambmolta naturalitat’,
recorda el music61eg. Per exemple,
els ritmes de les valencianes de l’u
i el dos. Tamb~aquella manera de
cantar projectant molt la veu. "Corn
el crit del Raimon, que ve del cant
popular sense amplificaci6 que es fa
al carter des de fa segles", apunta
Feliu Ventura. A m6s, diu Frechina,
la penetraci6 de la cultura popular
6s notaigualment en la part textual.
"Fa servir molt el diminutiu en sen-

panyen Victor Amman,Xavier Batl16s i Juan Soriano, i hi co, l.laboren
Pedrito Diazi Toti Soler. Es a dir, alguns dels artlfexs de l’ona laietana.
"Quan treballava
amb Ammani
Batllds, les seves melodies buscaven
el caml que ells van agafar despr~s
per prefigurar el so de l’Orquestra
Mirasol", diu Frechina.
A partir del disc A Alcoi (1974),
Montllor i Toti Soler constitueixen
una societat arUstica, referendada a
A l’Olympia (1975) iDe manarsigarrotades, que acaba de perfilar un
llenguatge musical nou i obert a m~s
discursos.
Vindran despr~s Bon
vent.., i barca nova! (1979) 4.02.42
(1980), els arranjaments de Toni
Xucl~ i Maurici Vilavechia i les
aportacions de Carles Benavent, Joan Albert Amarg6s, Enric Esteve i
Eliseo Parra, entre d’altres, l~s l’Ovidi mds mediterrani, el que, corn diu
Ventura, "es mulla en el sud del Mediterrani". "Els flltims s6n els seus
millors discos", assegura Frechina,
el reflex d’una maduresai un talent
que la hist6ria no va permetre que
continues.
~

ABANSDEL RECITAL
El fot6graf Francesc F&bregasva capturar Ovidi Montllor abans de sortir
a l’escenari. Vaser el 1974, a l’Ateneu de Sant Just Desvern,i la imatgeds un dels
treballs mdssignificatius de F&bregas,que va incloure-la al llibre Mfisicapels ulls.

El cantadori el guitarrista, a la maneramdsflamenca
La relaci6 artlstica entre Ovidi Montllor aquestes eines no valien per al que tenia
l’Ovidl al cap", apunta Josep Vicent
i Toti Soler ds dnica en el context de la
Cant& S’assembla a la que han tingut alFrechina, que tanmateix reconeix la ,conguns cantaores flamencsi guitarristes, i a nexi6 ambuna est~tica flamenca. "Es el
la que avui tenen Silvia P6rez Cruzi Raiil
punt de partida, per~ el flamenc ortodox
Fernandez. "En general, els cantautors
no servia per trobar elpunt despullat i solloguen uns mdsics que fan la feina sense bri de discos comAAlcoi, on el que fa el
involucrar-s’hi gaire, per6 nosaltres ~rem Toti ~s sensacional", afege’Lx. Soler recorda que en les cantons hi havia poc marge
m~s com Camar6ni Paco de Lucia", recorda Soler. Nom6scal escoltar l’inici d’Ho- per alaimprovisaci&En canvi, "en els recitals poetics i els discos sobre poesia sl
menatge a Teresa per veure comfuncionava el duo. "L’Ovidlvafortar la creaci6 d’un que hihavia m~s llibertat". "Partlemd’un
nou llenguatge per a la guitarr&E1Toti ve- patr~ b~sic i improvishvem, com si fos
nia del progressiu i del flamenc, perb una menade jazz", diu el guitarrista.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ARA BALEARS

PAÍS: España

FRECUENCIA: Sábado y domingo

PÁGINAS: 58-62

O.J.D.:

TARIFA: 9180 €

E.G.M.: 12000

ÁREA: 3024 CM² - 360%

SECCIÓN: CULTURA

7 Marzo, 2015

1986

1995

ZOO0

ZOO5

Apareix un llibre de
converses entre
Montllor i Pi de la Serra,
un dels seus grans amics.
Deu anys abans, Joan
Fuster i Montserrat Roig
van prologar i epilogar

S’adona que alguna cosa
no va b6 amb la veu en un
enregistrament que no
podrh acabar. E1 metge li
diagnostica un chncer
d’es6fag. Ovidi Montllor
mor a Barcelona el 10 de
mar~ de11995.

Discmedi aplega l’obra
discogr~fica en una capsa
de tretze CDs. E12002
3i4 publica L’Ovidi, de
Nflria Cadenas. Es posa
en marxala digitalitzaci6
de l’Arxiu Personal Ovidi
Montllor.

Diferents activitats
commemoren el des~
aniversari de la mort de
Montllor. Els acres
cnlminen en nn concert
d’homenatge al Palau de
la Mflsica Catalana el 15
de maig de12006.

Amor,humori enuig per cantar
la contracr6nica d’un temps
histbria de Tereseta la Loca, la que
ballava un vals "abans que la guerra la torn~s boja’. Montllor l’evoca
des dels ulls de l’infant que s’esti"Si faig cantons han d’estar al servei mala dona que s’havia convertit en
de la societat en qu~ visc. Natural- "la riota dels grans". Igualmentsenment, descric les idees sota el men tit 6s l’amor que posa enjoc a Carpunt de vista. I accepto que aquest ta a casa, can~6de l’emigrant que lapunt de vista pugui estar equivo- menta que "per ara no hi ha augcat". Aixi descrivia Ovidi Montllor ment" i que enyora passe jar arab la
el seu ofici. Aquestahonradesa lava donai la filla per la plata del poble.
mantenir en un cantoner que expliFins itot quart Montllor cantava soca la seva manera de pensar i que bre l’amor de parella ho feia amb
descriu el temps queli toch viure.
veu prbpia, corn passa aMontserrat,
Ovidi Montllor cant~ a l’amor "desmesuradament", i amb la manlluny dels t6pics, enlairant una sen- dolina acompanyant una veu enmig
sibilitat amarada de tendresa.Amor de "tempestes d’inquietud’.
~s el que predomina a Homentagea
Montllor va escurtar el cami que
Teresa, una cant6 convertida en, pa- va de la trag~dia ala farsa. Avegades
trimoni de la cultura popular. Es la s’hi va avanqar. N’~s un bon exemXoC,
BARCELONA
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Ovidi Montllor
sabia aprofitar
els dots
interpretatius
del teatre per
comunicar les

tant en les lletres comen la interpretaci6, i sempre t6 una chrrega
critica. Era aixi aLaferaferotge, per6 tamb~a Unanit a l’bpera.
Hi ha versos que s6n declaracions de principis sorgides de les ganes de dir les coses pel sen nom. La
samarreta, feta d’una "cortina vella’, ~s "vermella". A La can¢6 del
cansat, l’Ovidi, fart de tantes coses,
crida sense embuts: "Tinc senyera
on blau no hi ha. / Dic ben alt que
parle catalh/iho faig a la manerade
Val6ncia". Es l’esperit de tantes altres cantons, la necessitat d’explicar-se obertament, corn va fer aPerple Una depor, una faula on veu i qu~vull. Rasi curt.
mflsica signen una conxorxa per
Montllor va deixar escrita una
desemmascararla Transici6 tot just cant6 que vessa amargor pel fet de
l’any 1977: "Unadonzella: la Demo- no poder seguir arab l’ofici. "Per
cr~cia. Qu~seth d’ella?" L’Ovidi sa- m~s queens esperem, no ens torna
tiric i conscientmentescatolbgic es l’eco. / Sense ell se’ns va morint el
deixa anar en cantons corn Culmi- fet de viure: / A mi la veu, i a tuels
naci6, on mostra la preocupaci6 per dits de la mflsica", li escriu a Toti Sol’estat de la cultura, que "ambprou ler. I~s l’Ovidi decebut pel maltracfeines ~s cul". L’humor ~s present te que va rebre els flltims anys.~
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Toti Soler va inaugurar el
Festival BarnaSants a
Terrassa amb L’Ovidi,
poema sense acabar. A
l’espectacle, recitat i
cantat, hi van parflcipar
Gemma Humeti Joan
Massotkleiner.

Miquel Gil, Pep Gimeno
Botifarra, Jordi
F~bregas, Arturo Gaya i
Toni Torregrossa van
homenatjar l’Ovidi
connectat amb la mflsica
popular al festival
Tradicion~rius.

ZO ANYS

10.3.2015

De vocact , actor
E1 teatre primer i el
cinema desprds tambd
van estimar l’Ovidi
x.c.
~CELONA
Fer d’actor va ser la vocaci6 prirnera d’Ovidi Montllor. I, a lafi,
ser la feina ambqu~ va anar tirant
endavant quan la indflstria discogrhfica el va bandejar. Montserrat
Roig el va descriure aixl l’any
1968: "Td 26 anys per6 aparenta el
caire d’un infant desgraciat, a la
manera rornhntica de Dickens".
Dur i rnelanc61ic, per6 capa~ de la
mds roent ironia arnb un petit gest
o del riure mdslliure, Montllor tenia un registre que el cinema va
aprofltar per flxar alguns personatges d’aquells qu,e defineixen
una ~poca, tom el d’Angel, el protagonista mascull de la pel.llcula
Furtivos (1975) de Josd Luis Borau. L’~pocaera el final del franquisme, i la mirada de Borau i del
guionista Manuel Gutidrrez Arag6n era qualsevol cosa menys
complaent. Montllor interpretava
un personatge miserable, tan desvalgut corn salvatge: el fruit mds
amarg del franquisme.

kett i Plaute, entre molts d’altres.
Mdstard, quart el cinemaes va fixar
en ell, ja era un cantautor s61id que
fins i tot havia publicat un dels seus
cirns, AAlcoi.Elseudebutalapanva tallagranvaserarnblacom~diaFuria espatiola (1974), de Francesc
Betriu, protagonitzada per Cassen 0l. A vegades les
i Mbnica Randall. Res a veure amb exigencies del
el to que va hayer d’interioritzar
gui6 l’obligaven a
l’any segiient aFurtivos.
portar bigoti.
No va tornar a trobar un paper ROBERT
RAMOS
tan intens corn el de la pel-llcula de 02. A la pel-llcula
Borau, perb es va convertir en un Furtivos. ARA
secundari habitual en el cinema de 03. La mirada
la Transici6, en films corn El nido d’Ovidi Montllor.
(Jairne de Armifi~in, 1980), Lafu- JUANMIGUELMORALES
ga de Segovia (Imanol Uribe, 1981) 04. Al film
i Elpico (Eloy de la Iglesia, 1983). Arnanece que no es
En aquells 80 de sequera discogrhpOCO.ARA
flea, va continuar apareixent en 05. Durant una
pel.llcules comAmaneceque no es
festa popular
poco (Jos6 Luis Cuerda, 1989),
contra I’OTAN
qub feia de guhrdia civil, i Unnegre celebrada al Poble
arab un saxo (Francesc Bellmunt,
Espanyol de
1989). I tamb6 va participar en
Barcelona el 10
ries de televisi6 comPepeCarvalho d’octubre del
(1986) Truhanes (1993-1994).~
1981.E~

La famflia de Barcelona
Per6 la relaci6 ambla interpretaci6
havia comenqat molt abans, a A1coi, on a principis dels 60 ja hi havia una intensa activitat teatral. Va
debutar coma actor lent L’home de
la flor a la boca de Pirandello, i va
fer mon61egsradiof6nics i papers
en altres obres. E1 cuc del teatre el
va dur a Barcelona, i a travds d’~ngel Carmonava contactar ambl’escena del teatre independent, la de
companyies corn La Pipironda.
En aquella Barcelona de mitjans
dels anys 60 va anar fent feina i, sobretot, trobant grans amics que ho
van ser tota la vida, corn Alfred
Lucchetti. "L’Alfred era el seu gran
amic recorda la filla de l’Ovidi, Jana Montllor . De fet, els Lucchetti eren la seva farnilia a Barcelona,i
han continuat sent la mevafamilia.
Jo continuo passant el Nadal amb
els Lucchetti i arnb la meva famllia". Eren temps de poesia, teatre i
milithncia comunista, il’Ovidi, que
encara no era cantant, va interpretar obres de Lorca, Peter Weis, Bee-
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i Coincidint amb el 20~
:: aniversari de la mort de
:: Montllor, Sembra
! Llibres publicarh
:: dimarts OvidiMontllor.
! Un obrerde laparaulc~
:: de Jordi Tormoiamb
: pr61egde FeliuVentura.

Alcoi acollirh la cloenda
del Festival BarnaSants
del 9 a114 d’abril. Hi
haurh diferents
activitats, corn ara el
concert Ovidi simf6nic i
l’espectacle gl(s) poeta
de l’Ovidi.

La veu dels poetes
La forqa i la sensibilitat
de dir Estellds, Sagarra
i Salvat-Papasseit
BARCELONA

A Ovidi Montllor s’hi pot arribar
des de la poesia. Per exernple, el poeta Eduard Carrnona (Deltebre,
1982) hi va arribar "a trav~s de la
poesia d’Estell~s’. Ell no coneixia
l’Ovidi, per6 sl l’obra de Vicent Andros Estellds. "La sento molt meva’, diu Carmona.Un dia va sentir
Coral romput dit pel cantautor
d’Alcoii"elxoc va ser brutal". Tant,
que va decidir recitar-lo, acompanyat a la guitarra per Joan Rovira.
E1 van presentar el 21 de maig del
2008 a l’esgl~sia de Sant Felip Neri, en un acre organitzat per la Setmana de la Poesia de Barcelona i
l’Espai Pals Valencia.
L’exemple de Carmona, aquell
xoc brutal, explica la importhncia
de l’Ovidi que recitava poesia; o encara millor, el que la interpretava.
Va dir versos d’Estell6s, Joan Salvat-Papasseit, Joan de Sagarra, Pcre Quart, Salvador Espriu, Josep

Carner, Carles Pdba, Joan Brossa i
Joan Verges. Alguns van ser can~ons, corn Els amants i M"aclame a
tu, d’altres poemesdits. "La tria
que va fer dels poetes va ser molt
encertada. Hofeia tot molt senzill
i aconseguia arribar a qualsevol
persona perqub ho feia sentir molt
prbxirn", diu Carmona.
Tan rellevant corn la tria era la
manera de dir d’un Ovidi que abans
de cantar volia ser actor. "M’agradaven molt els recitals de poesia
que f~iem amb l’Ovidi perqu~ ell
era un gran actor i un gran recitador. No senties cap cantarella.
L’Ovidi era un persona que et parlava", recorda Toti Soler.
"Dejove, aAlcoi, intentava recitar perqu~ pensava que la poesia
era bhsica en la formaci6 d’un actor, per6 no me’n sortia-explicava
Montllor alarevistaE/Tempsl’any
1995-. Un amic, Pep Torr6, em va
proporcionar un disc de Fernando
FernAn G6mezi Maria Luisa Ponte recitant i vaig comprendrecorn
s’havia de fer.A partir d’aquell moment vaig pensar que quan pogu~s
llegiria poesia per influir la gent,
per incitar-la a llegir".
El projecte dels onzepoetes
La decisi6 de dir poetes va sorgir
despr~s d’una lectura del poeta
Ievgueni Ievtuixenko a Barcelona.
Va comenqar aleshores a preparar
un muntatge sobre Salvat-Papasseit: m~sde tres anys de feina que
van culminar en el disc Salvat-Papasse#per Ovidi Montllor (1975).
La intenci6 de Montllor era fer onze discos dedicats a poetes, per6 no
se’n va sortir. Va poderfer el doble
LP sobre Coral roraput (1979) tot
els obstacles que hi va posar la discogrhfica. A la integral publicada
l’any 2000 tamb~ s’inclou un CD
amb l’enregistrament de l’espectacle Ovidi diu Segarra, i un altre de
l’homenatge poetic a l’escultor
Apel.les Fenosa.
Toti Soler ha donat continu~tat
al vessant recitador de Montllor
arnb espectacles corn Deu catalans
i un rus, que es va convertir en disc
l’any 2005 amb Carles Rebassa
corn a rapsode i Ester Formosa
corn a cantant.~
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El sabadellenc Bernat Vivancos
coprotagonitza I’homenatge a Arvo P irt
El Palaudedicaal compositor
estoni i al sabadellenc
tres concertsa I’esgl sia del Pi
Amb80 anys acabats
defer, ArvoP&rt
es segurament
el
compositorviu m~s
interpretat ara mateix.
BernatVivancos,ve(
de Sabadell des de
fa unadecadai antic
directorde I’Escolania
de Montserrat(el
primerseglar) va
viure ahir ambell un
dia d’aquells queno
s’oblidenmaia la vida
JOSEPACHE
Les obres d’Arvo P~rt i del
compositor sabadellenc es
van anar alternant, en una mena de singular .manoa mano.,
en el primer dels tres concerts
a I’Esglesia del Pique el Palau
de la Mdsica i I’Orfe6 Catal~
han organitzat per aquest cap
de setmana. Corn el d’avui
dissabte (20,30 h) va a c~rrec
det prestigi~s Cor de la R~dio
de Let(~nia, dirigit per Sigvards
Klava, i inclou estrenesde Bernat Vivancos.
Si ahir va ser la de 0 Virgo Splendens, motet inspirat
en els del Llibre Vermeil de
Montserrat,avui ser~ la de Lasciatemi morire, que corn indica
el tEol ve de la celebre~ria de
L’Arianna de Monteverdi. El
programainclou Solfeggio de
P~rt i I’estrena a Catalunyade
Thefruit of silence del compositor letO P6teris Vasks, pe£a

BernatViva.cosva ser di~-,ctor de I’Escolaniade Montserrat

ArvoPart ~s, seg~rament,
el compositor
viu m~sinterpretat

basada en una meditaci6 de
Teresa de Calcuta.

ates que anir~ a c~rrec de
totes les seccions de I’Ode5
Catal~ dirigides per JosepVila
Casabas. Precisament, Josep
Vila CasaSasi Bernat Vivancos, tornaran a trobar-se en el
proper concert de la Simf6nica
a la Far~ndula. L’Orfe5 Catal~
hi cantar~ La Creacid de Hay-

primer a marcar dist~ncies.
,,Es un dels m~sgrans compositors d’aquesta ¢poca. i FadCon~ixer-se en persona
miro molt. Per(~ crec que tenim
Per5 ahir, el que m~semoci sensibilitats est~tiques difeonavaVivancosera I’ocasi5 de rents,,, matisael sabadellenc
coneixer Arvo P~rt en persona.
I el de dem~ diumenge
Li han comparat prou sovint,
(17,30 h), el darter, tamb6
qOesti5sobre Ia qual ell es el tindr~ ressons sabadellencs,
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dn, i el compositorsabadellenc
hi entrenar~ una obra per cot
i orquestra. La SimfSnica ha
interpretat obres d’Arvo P~rt.
en diverses ocasions Fratres
i, aquesta temporada al Pa
lau, Our garden,al setembre,i
Cantus in Memoryof Benjamin
Brirten ¯
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Marc Tim6nBarcel6
guanyael PremiAgusti
Borguny62015
El Iliurament ser el 27 de mar
REDACCl(~ que fa ,una mdsica que deixa
de set aliO que la gent n’esEl jurat de I’entitat Sabadell pera, igual que les seres creM~sMdsica, que es centra en acions musicals, trencadores,
la difusi6 i organitzaci6de con- innovadores i algunes, fins i
certs de mdsica de cobla, ha tot pol~miques, amb clares
decidit atorgar per unanimitat influencies americanes i de
el Premi Agust~ Borguny62015 Gershwinen particular..
al mdsic, compositori director
L’{)xit
de les seves banMarc Tim6nBarcel6.
des sonores I’han portat a
En la note del veredicte, feta Hollywood, havent merescut
pdblic ahir, es destacala figura abans premis nacionals i
de Tim6ncomla d’un .creador tamb~ algun d’internacional.
sensible, mdsicd’esperit Iliure,
Guardonat en un gran palque utilitza la cobia comavehi- mar~s musical, orquestral,
cle poetic i expressiu..
coral, Marc Tim6nt~ una gran
El Iliurament del premitindr~ empremtaen I’obra Iliure per
Iloc el proper 27 de marQen a cobla, on a Sabadell destael decurs d’una festa-sopar a quen .la seva missa funky, on
I’Hotel UrpL
la cobla mostra el seu poder
Sabadell M~s Mdsica diu
polivalent, incorporant tres
d’aquest .poeta de la cobla,,
trombonsi dos saxos..

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Marc11m~nha culUvatla eoblaa n~s de pop,rock,jazz, latin, electr6nica i bandessonores
Altres obres seres sSn 25
anys d’avetltures, Concert per
~
a piano i cobla n.1, EIs Plane
tes, periple d’un hum~per satver la sardana i Impressions
nadalenques.
Aquesta ~s la la 12a. edici(~ del PremiAgust[ Bo~gunyS,
convocatper a entitats, agru-

pacions, escoles, compositors,
instrumentistes i altres persones ques’hagin distingit per la
seva dedicaciO a promoure o
fer arribar al pdblic la m~Jsica
simf6nica o de Iliure format
per a cob]a.
EIs altres premiats en edicions anteriors ban ester:

Foment de la Sardana de
Banyoles,Joan Llu~s Moraleda,
Manuel Oltra, Fundaci50rfe5
Catal~-Palau de la Mdsica
Catalana, Salvador Brotons,
Jordi Le(~n, CoblaLa Principal
d’~,msterdam, Jordi Molina,
Cobla Sant Jordi, Jordi Saura
Tarr~s i EsteveMolero¯
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Jordi Savall: «la ‘Passió
segons sant Mateu' de Bach
és l’Everest de la música»
 El músic igualadí, que afrontarà per primer cop aquesta obra el 15

de març al Palau de la Música, creu que està lligada a la realitat d'avui
PERE FRANCESCH/ACN

PERE FRANCESCH/ACN | BARCELONA

El músic igualadí Jordi Savall
afrontarà per primer cop la Passió
segons sant Mateu de Bach el pròxim 15 de març al Palau de la Música, acompanyat per La Capella
Reial de Catalunya i Le Concert des
Nations i la participació del Cor Infantil Amics de la Unió. Savall va remarcar ahir que aquesta obra de
Bach, que va deﬁnir com «el mont
Everest de la música», treballa sobre «els sentiments, l’emoció, la
vida i l’amor». Així mateix, el músic va fer èmfasi que l’obra parla de
Jesús, però tracta sobre temes actuals: «és important que tots els
que estarem tocant i cantant siguem conscients que no estem
fent una cosa que és vella, de fa
més de 2000 anys, sinó que ens lliga a la realitat d’avui».
L’esdeveniment, que forma part
del nou cicle Palau 100 Bach, té
pràcticament les localitats exhaurides i neix de la petició del Palau
de la Música Catalana al músic. Savall va declarar que «és un moment molt especial i fantàstic per
poder interpretar aquesta obra
major després de tants anys treballant sobre la música de Bach».
A la petició, va contestar que «m’agradaria, perquè tots aquests anys
he retardat aquests projectes perquè és l’Everest de la música». En
aquest sentit, va destacar que
aquesta obra de Bach «treballa
sobre els sentiments, l’emoció, la
vida i l’amor, i va ser un tema madur per afrontar d’una forma total».
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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Jordi Savall (Igualada, 1941) està satisfet de tornar al Palau de la Música

L’obra se centra en Jesús, però,
com va dir Savall, si s’analitza què
succeeix, es parla de coses que
passen avui en dia. Va remarcar
que «Jesús és víctima d’un fanatisme i del poder, i d’uns compromisos entre el poder i el fanatisme
d’uns grups religiosos i és incomprès per la majoria del poble».
Però, tot i que «és un concert d’una obra lligada a la història de Jesús», va assegurar que «és una vi-

vència contemporània que vull
aconseguir de la forma més intensa possible». El músic va admetre que és «una obra difícil de
classiﬁcar», ja que ve «d’una tradició antiga i mescla els cants de
pregària, els grans cors, el doble cor
i un vessant operístic». En aquest
punt, va dir que aquesta mescla
d’elements van lligats per la declamació de l’evangelista, que explica i lliga les diferents escenes.
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Savall se estrenar en Lleida
con una’Pasibn’de Bach
Enel Auditoriel 14 de marzo,undia antes de dirigirla en Barcelona
AGENCIAS
ILLEIDAIE1 violagambista Jordi
Savall, el mfisico catalfin mils
intemacional, afrontarfi el pr6ximo s~ibado 14 de marzo en el
Auditori Enric Granados de
Lleida por primera vez la direccidn de La Pasidn seg~Jn San
Mateo, una de las obmsculminantes de Johann Sebastian
Bach. Las formaciones de Savall La Capella Reial de Catalunya y Le Concert des Nacions
-68 mfisicos en escena mils un
coro de 34 voces- ofreceNn un
recital para el que ya se han
vendido las tres cuartas partes
de las localidades, y en el que
el mismodirector tocar~ la viola de gambaya que "no he podido resistirme a la tentacidn".
Savall present6 ayer en Barcelona este nuevo reto musical,
que estrenar~i en Lleida justo
un dfa antes de su presentaci6n,
el domingodfa 15, en el Palau
de la Mfisica Catalana, en Barcelona. De hecho, el propio mfisico pidi6 el jueves al Auditori
el adelanto de su concierto en
Lleida, previsto inicialmente a
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JordiSavall,ayerenel Palaude la M~sica
Catalana
enBarcelona.
las 20.30 horas, para celebrarlo alas 19.00 horas por "problemas de organizacidn". Los
responsables del equipamiento musical leridano modificaron ayer el horario en la p~igina web de la programaci6n y
anunciaron que las personas
con entradas anticipadas que
quieran devolverlas podr~in ha-

cerlo en la taquilla. Savall explic6 que asumela direcci6n de
esta Pasi6n en un "momento
muyespecial" en el que se siente maduro despu6s de un proceso que ha dumdoafios de estudio y interpretad6n de la mfisica de Bach, yen concreto con
esta composicidn, que calific6
de "un Everest de la mfisica".

