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Reportatge

Ovidi Montllor, 

20è aniversari de la seva mort

Ovidi  Montllor va  ser  un  cantautor  valencià,
pertanyia al  grup anomenat la  “Nova Cançó”,  un
moviment  artístic  per  a  la  reivindicació  de  la
llengua  catalana  en  plena  època  franquista.  Va
néixer el 4 de febrer de 1942, a Barcelona. La seva
trajectòria  professional  compta  amb  12  àlbums,
amb la participació de més o menys 50 pel·lícules,
uns 30 muntatges teatrals i amb l'aparició d'alguns
programes de televisió.

Provenia d'una família de classe de l'Alcoi, ell era el
més gran de tres germans. Va haver d'iniciar-se en
el món laboral a l'edat de 12 anys, va treballar en
36  oficis  diferents.  Al  1965  va  iniciar  la  seva
carrera artística al teatre, i al 1968 va començar a
dedicar-se a la cançó professionalment.

Al 1959, es va traslladar a Barcelona i per combatre
les desigualtats que havia vist, es va unir al PSUC
(Partit  Socialista  Unificat  de  Catalunya),  i  més
tard, al Partit dels Comunistes de Catalunya.

Al 1967 va aprendre a tocar la guitarra de forma
autodidacta. Al 1968 va enregistrar el seu primer
disc, La fera ferotge.

Al 10 de Març de 1995, Ovidi Montllor, va morir a la
matinada, als 53 anys a causa d'un càncer de gola.

Discografia:

La fera ferotge (1968) / Gola seca (1969)

Sol d'estiu (1971)

Crònica d'un temps (1973) 

A Alcoi (1974) 

Lluita i compromís (1976) 

Bon vent i barca nova (1978) 

Junts (1981) 

Quart creixent (1990) 

Rosa perduda (1992) 

Cançons per la Trapa (1994)

Molts  pobles  i  ciutats han volgut  celebrar aquest
esdeveniment, a Vic, per exemple, van celebrar el
vintè aniversari de la seva mort amb un espectacle
“Ovidi  3”  on  recordaven  la  vida  d'Ovidi  com  a
cantant, actor i el seu sentit de l'humor.

Al País Valencià hi havia la proposició no de llei,
impulsada  per  Esquerra  Unida  (EUPV)  i  amb  el
suport de la resta de l'oposició, de declarar el 2015
Any Ovidi  Montllor  i  d'instar  el govern valencià a
donar suport,  de manera activa,  a  les  iniciatives
per recordar el cantant en el 20è aniversari de la
seva mort. Tanmateix,  les Corts Valencianes, amb
majoria  del  Partit  Popular,  ho  van  rebutjar.  La
proposició  també  instava  el  govern  valencià  a
atorgar al cantant, a títol pòstum, la distinció al
mèrit  cultural.  Els  populars  han  justificat  el  seu
rebuig en què l'any 1994 Ovidi Montllor ja va rebre
l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana i han
assenyalat  que darrere  de la  proposició  hi  ha  la
idea  dels  Països  Catalans.  També han decidit  no
donar  suport  als  actes  que  commemoren  el  20è
aniversari de la mort del cantautor d'Alcoi.

Acció  Cultural  del  País  Valencià té  previst
d'organitzar  actes  de  commemoració  de
l'efemèride, tal com vam fer en el seu moment amb
la creació del Centre Ovidi Montllor a Alcoi o amb
el  suport  a  la  difusió  de  la  biografia  L'Ovidi  de
l'escriptora Núria Cadenes, o els  nombrosos  actes
que  es  van  organitzar.  En  aquest  sentit,  us
convidem  a  llegir  la  proposta  del  cantant  Feliu
Ventura.


