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Ovidi Montllor en una actuaciÓ l’any 1989

Exposicions, concerts i l’elaboració d’un arxiu commemoren la mort d’Ovidi Montllor, fa deu anys

Raimon participa en els
actes de l’Any Ovidi

Ester Pinter
VALÈNCIA

Els organitzadors de
l’Any Ovidi han

aconseguit agrupar
diferents entitats i
artistes, però no

despertar l’interès del
govern d’Alcoi, del PP

L
a Comissió
Any Ovidi
d’Alcoi va
presentar

ahir alguns dels ac-
tes culturals que
durant tot l’any
2005 rememoraran
el desè anniversari
de la mort del seu
paisà, actor i músic
Ovidi Montllor.

L’objectiu d’aquesta co-
missió, formada per organit-
zacions de la societat civil
alcoiana i encapçalada pel
Centre-casal Ovidi Montllor i
el Club d’Amics de la UNES-
CO és donar a conèixer qui
era l’Ovidi i quina és l’obra
artística que va deixar. Amb
aquesta finalitat, i després
que l’Ajuntament de la loca-
litat, governat pel Partit Po-
pular els hagi negat tota me-
na d’ajuda econòmica i or-
ganitzativa, han plantejat un
seguit d’activitats que s’in-
auguraran el pròxim dia 24
de febrer amb la projecció al
Club d’Amics de la UNESCO
de l’entrevista que l’escrip-
tora Montserrat Roig li va fer
a l’homenatjat.

Després d’haver obert bo-
ca, les celebracions continu-
aran el 3 de març, dia en què
va morir l’Ovidi Montllor el
1995, amb la presentació
d’una exposició elaborada
per l’artista alcoià Antoni
Miró, que, a manera de carta,
ha titulat A Ovidi d’Antoni Mi-

ró. Al llarg del mateix mes
s’inauguraran dues mostres
més, una videoinstal·lació de
Gilberto Dobón i l’exposició
de pintura 10 dones pinten l’O-
vidi.

Per al mes d’abril hi ha
prevista una altra exposició
titulada Al voltant de l’Ovidi, en
la qual artistes de les comar-
ques veïnes exhibiran obres

inspirades en l’actor de pel-
lícules com Furtivos o Amanece
que no es poco. El mes de maig
es despertarà també amb
dues exposicions més de fo-
tografies a l’espera que es
tanqui definitivament el
programa amb altres activi-
tats.

Com un dels actes centrals,
destaca, el 7 de maig, l’actu-

ació que el cantant de Xàtiva
Raimon dedicarà a l’Ovidi,
un recital de cançons que
tindrà lloc al Teatre Salesians
i que aprofitarà també per
commemorar els 20 anys
d’escola en valencià a la po-
blació d’Alcoi.

Actes als Països Catalans
En la presentació d’ahir de

l’Any Ovidi també es va in-
formar d’altres activitats que
al llarg del 2005 es faran ar-
reu dels Països Catalans en
homenatge a l’Ovidi. Així,
van destacar els actes previs-
tos a Fraga, a la Franja de

Ponent, la gira preparada per
la Generalitat de Catalunya
(a través de Ressons) de l’es-
pectacle Deu catalans i un rus
de Toti Soler, Ester Formosa i
Carles Rebassa, així com ac-
tes d’entitats alternatives
com és el cas de l’Ateneu Po-
pular la Torna de Gràcia. A
més a més, la universitat
d’Alacant ja ha anunciat que
farà algun muntatge i la re-
vista Enderrock li dedicarà un
calendari.

Durant aquest any es pre-
tén també elaborar un arxiu
de l’Ovidi, una iniciativa que
compta ja amb la col·labora-
ció de la Universitat Politèc-
nica de València.
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‘Libera me’

Súplica de mort
Juan Carlos Olivares

‘Libera me’, de Yehoshua Sobol. Traducció: Bina F.
Tofano, Alberto Rosselli (italià), Jordi Collet (català).

Direcció, espai escènic i il·luminació: Franco Di
Francescantonio. Espai sonor: Jordi Collet. Intèrprets:

Franco Di Francescantonio, Jordi Collet. Sala

Muntaner.

Libera me és un text de l’israelià Yehoshua Sobol. El diàleg
terminal entre un pare i un fill. L’última trobada en una
relació basada en el desencontre, en la separació, de la qual
la mort –o el seu desig– és només el seu capítol final. Però
abans de tot Libera me és, a la Sala Muntaner, un nou exemple
del precís concepte escènic de Franco Di Francescantonio.

Expert a crear densos móns interiors amb monòlegs que
semblen miniatures japoneses per l’essencialitat dels recur-
sos interpretatius, amb aquesta obra incorpora una segona
veu (Jordi Collet) per fer més visible la confrontació de dos
éssers units pel seu frontal antagonisme. Però per a Fran-
cescantonio és més important la síntesi que la tesi i l’antí-
tesi. Té més valor dramàtic la forma en què aquesta violència
desfermada per l’ombra de la mort conforma un únic cos
que l’enfrontament paterno-filial. Una voluntat de fusió a
partir de la divisió física i mental de dues veus que es ma-
terialitza en la convivència de dos idiomes germans (italià,
català), però diferents, mútuament contaminats contra la
seva voluntat, com petites derrotes entre els contrincants; en
la ritualització de la posada en escena –tan afí a Frances-
cantonio i el seu teatre de passes marcades–; en la proxi-
mitat amb el públic i en un ús sofisticat de la veu, amb un
control absolut sobre els seus efectes dramàtics.

Un teatre la intensitat del qual neix de la sublimació de la
millor tècnica interpretativa, de la depuració del llenguatge
escènic, de la cura per l’essencial, ara aplicat a la súplica
d’un pare que només vol morir de mans d’un fill a qui només
se li demana un últim gest de comprensió.
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El Repartidor
du ‘El galán
fantasma’ de
Calderón al
Tantarantana

M. Monedero
BARCELONA

La comèdia El galán fantasma,
una de les obres menys repre-
sentades de Calderón de la
Barca, arriba al Tantarantana
Teatre, on es podrà veure fins
al 13 de març de la mà del
Teatre del Repartidor. Estre-
nada el 1635 i després d’una
reposició el 1680, El galán fan-
tasma no es va tornar a fer fins
al 1981, en un muntatge diri-
git per José Luis Alonso, al te-
atre Español de Madrid. El ga-
lán fantasma és una comèdia de
capa i espasa “amb tota la
densitat de Calderón”, co-
menta la directora de la com-
panyia, Pepa Calvo. Una co-
mèdia que recull a la trama
elements d’intriga per expli-
car la rivalitat de dos homes.
Un jove humil i un poderós
duc que es disputen l’amor
d’una dama, que prefereix al
jove. El duc, però, no està dis-
posat a cedir en els seus an-
hels i el repta a un duel. Pro-
tagonitzada per Susana Egea,
David Vert, Iván Campillo i
Antonio Alcalde, l’obra comp-
ta amb una tasca de drama-
túrgia que, respectant-ne el
text original, s’ha dedicat a
treure-li la pols a passatges
redundants. “Li hem tret la
pols en el sentit que el vers no
es declama amb grandiloqü-
ència, sinó que es diu des de la
veritat, des del sentiment”,
apunta la directora. Amb mú-
sica de jazz i un vestuari molt
contemporani, encara que
amb alguns elements d’època
(amb botes i espases) el Teatre
del Repartidor vol acostar
Calderón al públic d’avui. De
fet, aquesta és una de les es-
pecialitats de la companyia
del Repartidor, agafar el teatre
clàssic espanyol –especial-
ment el barroc– i posar-lo al
dia. Fa dos anys ja ho van
proposar amb Los empeños de
una casa, de sor Juana Inés de
la Cruz, que també es va poder
veure al Tantarantana.
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Toni Albà recupera
‘L’ombra’ al SAT!
Redacció
BARCELONA

L’humorista Toni Albà torna
als escenaris, tot i mantenir la
densa activitat a la televisió
amb el programa de TV3
Societat imitada. Demà i
diumenge vinent, el
polifàcetic actor s’estarà al
Sant Andreu Teatre (SAT!)
amb el seu conegut espectacle
d’imitacions L’ombra, que té
com a protagonista un actor
que substitueix personatges
famosos amb l’ajut d’una
col·lecció de màscares de
làtex.


