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“Escriure la biografia de l’Ovidi
ha estat un regal”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

L’Ovidi Montllor
contemplat des de
tots els seus angles:
fill, pencaire,
cantant, poeta, actor,
amic... La periodista
Núria Cadenas ens
ofereix a ‘L’Ovidi’
(3i4) una biografia
amanida amb la sal
d’un bon grapat de
poemes i cançons
inèdites d’aquest
“català d’Alcoi”
L.D. Per què es va interessar per
l’Ovidi Montllor?
N.C. L’interès em ve de sempre:
de més menuda, a casa escoltà-
vem els seus discos i els pares
m’explicaven un conte que, en
realitat i tot i que jo en aquell
moment no ho sabés, era una
cançó seva amb un important
rerefons polític. Després, a me-
sura que anava creixent, vaig
continuar escoltant els seus te-
mes i, ara sí, entenent-los mi-
llor. Per mi l’Ovidi sempre ha
tingut una pregonesa excepcio-
nal i ha estat una mena d’ídol.
L.D. ¿Creu que la seva biografia és
definitiva?
N.C. En absolut! És un crit d’aler-
ta llançat per mostrar que en-
cara hi ha molt de material so-
bre ell per descobrir. La meva és
la primera biografia completa
que s’ha escrit, i ho dic en el
sentit que abraça des de la in-
fantesa fins a la mort i no pas en
el sentit d’exhaustivitat. Podrí-
em dir que la meva biografia ha
alçat la llebre, perquè ha fet
aflorar molts documents inèdits
que espero que algú reculli en
una propera obra.
L.D. La seva biografia no és en abso-
lut neutra...
N.C. És que no m’ho vaig plante-
jar en cap moment. De fet, he
pres partit des de bon comen-
çament. Espero que part de la
passió que ell posava en el que
feia hagi impregnat el llibre.
L.D. Més que una biografia, ¿es pro-
posava un homenatge?
N.C. L’obra és totes dues coses al-
hora. Ja en el pròleg explico que
parteixo de la base que l’Ovidi
és impossible d’encabir en un
llibre. És una personalitat que
desborda qualsevol intent d’a-
bastar-la en la seva totalitat.
L.D. Com s’ho ha fet per mostrar les
múltiples facetes de l’Ovidi?

N.C. Ell té tants colors, que vaig
pensar que seria una bona idea
donar cabuda en el llibre a la
veu d’altres persones. Així, cada
capítol s’enceta amb textos d’a-
mics i coneguts, com Vázquez
Montalbán, Maria Antònia Oli-
ver o Toti Soler, que ens oferei-
xen la seva visió particular del
personatge.
L.D. La veu pròpia de l’Ovidi també hi
té molt de pes...
N.C. Sí, el llibre té moltes cites
seves. Sovint pensava: “Això,
com ho hauria dit ell?”. Fins que
al final, em vaig dir, “perquè no
ho escrius amb les seves parau-
les si segurament ningú no ho
diria millor que ell mateix?”.
L’Ovidi tenia una necesitat gai-
rebé vital d’expressar-se. Per co-
municar-se, feia servir tots els
mitjans que tenia al seu abast:
el teatre, la cançó, la paraula, el
cinema... El seu llenguatge no
era mai críptic, perquè el que
desitjava en tot moment era
fer-se entendre. Per això sóc del
parer que l’Ovidi era un artista
total. Va començar disfres-
sant-se a casa per interpretar els
personatges que llegia als lli-
bres; després, va ser una peça
clau del teatre independent que
es feia en català als 60; més tard,
va aprendre a tocar la guitarra
d’una manera autodidacta; i fi-
nalment, quan ja feia temps
que s’havia interessat per la po-
esia, va acabar fusionant músi-
ca i paraula i es va fer cantant.

En cada moment, per tant, va
buscar el canal d’expressió més
adequat per donar sortida a la
seva necessitat de comunicar.
L.D. Com es preparava l’Ovidi per
interpretar un poema?
N.C. Abans de fer-ho, s’hi havia
deixat els colzes, perquè gairebé
sempre s’havia llegit quasi tota
la bibliografia de l’autor i sobre
l’autor. Un cop se n’havia em-
papat, interpretava el seu poe-
ma i pensaves que ningú no ho
podria haver fet millor. El re-

sultat final era d’una aparent
naturalitat, d’espontaneïtat, pe-
rò al darrere hi havia molta fei-
na feta a consciència.
L.D. I si la seva qualitat era tan alta,
per què creu que li va començar a ser
difícil trobar una discogràfica?
N.C. Quan l’Ovidi va començar, la
seva qualitat ja era alta, però a
mesura que anava passant el
temps, encara anava sent mi-
llor. Per això és estrany que
justament quan havia arribat a
la seva maduresa creativa i, per

tant, al seu millor moment ar-
tístic, les actuacions comences-
sin a escassejar. En la meva
opinió, la Transició va decretar
que determinat tipus de con-
cepció crítica de la cultura ja no
tocava. Certes veus incomoda-
ven al nou establishment perquè
l’obligaven a mirar-se al mirall i
no els agradava el que veien.
L.D. Aquest nou poder proclamava
que l’Ovidi s’havia suïcidat ell solet.
N.C. Quin delicte! No es va suïci-
dar: el van assassinar ells. I a
consciència! Durant els darrers
anys del règim franquista, la
cultura catalana havia assolit
alts nivells de qualitat, malgrat
la repressió, per la qual cosa
podia anar per Europa amb el
cap ben alt. Però amb la Transi-
ció, ens van negar bona part
d’aquesta cultura, que s’expres-
sava per exemple amb la Nova
Cançó o amb el teatre indepen-
dent. Les noves elits van preferir
una cultura de castañuelas, de
gresca i xerinola. Per això van
tallar els canals de transmissió
de qualsevol altre tipus de con-
cepció cultural.
L.D. En algun moment d’aquesta cri-
si, l’Ovidi va llançar la tovallola?
N.C. Va ser una persona que no
va renunciar mai a les seves
idees, fins i tot quan per culpa
d’aquestes se li tancaven les
portes. Proclamar que s’és d’es-
querres i català d’Alcoi i fer-ho
amb qualitat molestava a molts
dels protagonistes de la nova
democràcia, ja que aquesta es
fonamentava sobre unes bases
que no havien acabat de tallar
els lligams amb el règim.

Tot l’Ovidi en només 300 pàgines?
➤ “Impossible. És impossible. L’Ovidi no hi cap,
en aquest llibre”. Així comença la periodista
Núria Cadenas la seva biografia sobre la figura
d’Ovidi Montllor. I aquesta és la conclusió a la
qual arriba l’autora després de mesos de docu-
mentació exhaustiva. Han estat dies i dies re-
copilant material i fruit d’aquest treball de for-
migueta, Núria Cadenas ens ofereix L’Ovidi (3i4),
una biografia d’aquest famós alcoià, des de la
seva infantesa fins a la seva mort un malagua-
nyat 10 de març del 1995. A través del que en
diuen els amics i coneguts del cantant i actor,
com ara Isabel-Clara Simó, Pere Gimferrer, Ma-
nuel Vázquez Montalbán, Celdoni Fonoll, Víctor
Alexandre i Maria Antònia Oliver, i també per
mitjà de les seves cançons i versos (alguns, inè-
dits), Núria Cadenas va teixint una teranyina de
records que ens apropen a totes les facetes de
l’Ovidi: de cantant a actor de teatre i de cinema,
passant per les 1.000 cares de l’amic, l’amant o

el company. I tot, per arribar a la faceta més
important: la persona, l’Ovidi tímid, l’Ovidi
irònic, el tendre, el compromès, l’apassionat, el
treballador infatigable... Núria Cadenas ha in-
vertit un any a redactar una biografia que, en
realitat, està plantejada com un homenatge. El
punt de partida ha estat el treball i l’estudi de
l’inestimable material que sobre l’Ovidi conser-
va el pintor, també alcoià, Antoni Miró, un dels
grans amics del cantant; uns documents que
ara ja formen part del centre Ovidi Montllor,
inaugurat a Alcoi a finals del maig passat.

Ja ho dèiem al principi, “l’Ovidi no te l’acabes
ni en un llibre ni en dos”. Ell, en canvi, era capaç
de presentar-se a la perfecció i públicament en
mitja dotzena de versos: “Per senyera, senyors,
quatre barres. / Per idioma, i senyores, català. /
Per condició, senyors, sense terres. / Per idea, i
senyores, esquerrà. / Queda clara, per tant, per
a tothom / la meua carta de naturalesa”.


