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“M’agrada molt recordar, rememorar coses que m’han passat. De tant en tant, tinc la mania 

inconscient, la necessitat, de fer un breu repàs a la meva vida. Això em passa des de menut, des 

dels vuit o nou anys. Determinats dies m’agafen ganes de seure i anar repassant.” 

Ovidi Montllor 
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EDITORIAL 

Quan el cantautor valencià Feliu Ventura va escriure al gener del 2015 un manifest 

demanant que se celebressin els vint anys del traspàs de l’artista Ovidi Montllor, arreu 

dels Països Catalans van néixer iniciatives per commemorar l’efemèride.  A Mataró un 

grup de ciutadans compromesos amb la cultura va recollir la crida i va decidir 

promoure un cicle titulat ‘Ovidi mos i carícia Mataró l'homenatja’.  

A la tardor del 2015 es crea ‘Avui Ovidi, un espectacle produït entre la delegació 

maresmenca d’Òmnium Cultural i l’espai cultural El Públic. ‘Avui, Ovidi’ proposa un 

homenatge generacional a Ovidi Montllor de músics, poetes i actors mataronins en un 

espectacle creat especialment per l’ocasió. 

Fugint d’una certa nostàlgia vinculada al passat, ‘Avui Ovidi’ proposa aquest 

homenatge, en clau de futur. “Per això l’espectacle es diu ‘Avui, Ovidi’, perquè fem un 

espectacle des d’ara, una nova generació”, afirma Eloi Aymerich, un dels dos directors 

de la peça, junt amb el músic Marc Ràmia. L’espectacle, que inclou poesia, cançons i 

textos tant d’Ovidi Montllor com dels poetes Vicent Andrés Estellés, Víctor Alexandre, 

Núria Cadenas o Pere Gimferrer, és en clau intimista i el públic estarà a tocar dels 

artistes, amb una escenografia a peu pla que recorda a un ambient proper i intimista, 

gairebé clandestí.  

Ràmia i Aymerich encapçalen una llista d’intèrprets on s’hi inclouen també l’actriu 

Jessica Pérez, la cantant Laia Puy, l’actor Pol Martínez, la poeta Maria Antònia Grau i 

els músics Isidre Caro i Arnau Aymerich. Durant l’acte també es repartirà el manifest 

fet expressament per a l’ocasió que porta el mateix títol que l’espectacle. La majoria 

d’intèrprets són d’una generació –els vuitanta i els noranta- que ha descobert Ovidi 

Montllor en els darrers anys, i és a través de poemes, dietaris i peces musicals que 

aquesta nova fornada d’artistes interactuen amb els ideals de l’alcoià. El jove 

dissenyador Manuel Cuyàs ha produït tot el concepte gràfic de l’espectacle, buscant la 

referència estètica del període antifranquista amb els colors roig i negre com a base.  
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Una ocasió per emocionar-se i descobrir l’artista d’Alcoi des de la senzillesa i 

l’austeritat, que és el que pregonava el propi Montllor. Una vetllada de poesia, records, 

nostàlgia, imatges, teatre i política. 
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AVUI OVIDI: L’ESPECTACLE 

En un ambient íntim, proper, gairebé a sobre els intèrprets, durant gairebé una hora se 

succeeixen una desena de cançons, entre les que destaquen himnes d’Ovidi com La 

Fera ferotge o La cançó de les balances, passant per poemes com Carta a Casa o textos 

sobre l’artista valencià. Els artistes es col·loquen al centre de l’espai, només il·luminats 

per cinc làmpares d’època que donen un to melancòlic i gairebé clandestí a l’escena.  

Una experiència escenogràfica de xoc, altament emotiva, on l’espectador participa en 

primera persona i des de primeres files a una sessió poètica i musical recitada i 

cantada gairebé a cau d’orella.  

Els actors d’escena són l’actriu Jessica Pérez, el cantautor Marc Ràmia, la poeta Maria 

Antònia Grau, el director Eloi Aymerich, l’actor Pol Martínez, els músics Arnau 

Aymerich, Isidre Caro i Laia Puy. Una mescla de diferents talents posats al servei d’un 

espectacle molt 

especial.  
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AVUI OVIDI: PLANTA DE DISPOSICIÓ DE L’ESPECTACLE 
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AVUI  OVIDI: EL REPERTORI 

Senyores i Senyors 

(M.Ràmia i E.Aymerich sobre uns textos d'O. Montllor) 

M’agrada recordar 

(O.Montllor. Llegit per Eloi Aymerich) 

Sóc qui torna 

(O. Montllor. Recitat per Maria Antònia Grau) 

Corrandes d’exili 

(Poema de Pere Quart. Música d’O.Montllor. Cantat per Isidre Caro) 

Homenatge a Teresa segons Víctor Alexandre 

(V. Alexandre. Recitat per Jessica Pérez) 

Homenatge a Teresa 

(O.Montllor. Cantat per Arnau Aymerich) 

20 anys 20 segons 

(L. Puy. Llegit per Pol Martínez i Jessica Pérez) 

Va com va 

(O.Montllor. Cantat per Laia Puy) 

Fer cançons 

(O.Montllor. Llegit per Eloi Aymerich) 

Serà un dia que durarà anys 

(O.Montllor. Cantat per Marc Ràmia) 

Idea Política: prendre partit  

(N. Cadenes. Llegit per Jessica Pérez) 

La fera ferotge 

(O.Montllor. Cantat per Arnau i Eloi Aymerich) 

La veu dels inconeguts 

(P. Gimferrer. Llegit per Pol Martínez) 
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CANÇÓ 6: Dos anònims  

(O. Montllor. Cantat per Isidre Caro, Marc Ràmia i Arnau Aymerich) 

L’entrevista a Ovidi 

(E. Aymerich, L. Puy i M. Ràmia sobre declaracions d’O. Montllor. Interpretat per Eloi 

Aymerich, Pol Martínez, Jéssica Pérez i Marc Ràmia) 

Sí Senyor 

(O. Montllor. Cantat per Isidre Caro, Maria Antònia Grau i Laia Puy) 

Lletra a Ovidi 

(A. Miró. Llegit per Maria Antònia Grau) 

La cançó de les balances 

(Poema de J. M. Carandell. Música d’O.Montllor. Cantat per Isidre Caro i Maria 

Antònia Grau) 

Autoretrat 

(O.Montllor. Recitat per Jessica Pérez) 

Culminació 

(O.Montllor. Cantat per Marc Ràmia) 

Perquè vull 

(O.Montllor. Cantat per Laia Puy) 

Carta a casa 

(O.Montllor. Recitat per Pol Martínez) 

Els amants 

(Poema de Vicent Andrés Estellés. Recitat per Maria Antònia Grau) 

M’aclame a tu 

(Poema de Vicent Andrés Estellés. Música d’O. Montllor. Cantat per Arnau Aymerich i 

Isidre Caro) 

Avui Ovidi 

(A. Aymerich, E. Aymerich, I. Caro, M. A. Grau, P. Martínez, J. Pérez, L. Puy i M. 

Ràmia)  
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

Durada de l’espectacle: 50 minuts (aprox.)  

Requeriments escena: espai escènic d’aforament mínim de 40 persones amb unes 

mides a peu pla de 2,5 metres x 5 metres.  

Requeriments il·luminació: no es necessita il·luminació. Calen tres preses de corrent.  

Requeriments de so: no es necessita amplificació de so. Cal garantir un silenci 

respectuós durant l’actuació.  

Requeriments de producció: espai de vestuari o similar. 12 ampolles d’aigua natural de 

50cl.  

Cost de l’espectacle: 800 euros més iva.  

 

Direcció: Eloi Aymerich i Marc Ràmia 

Intèrprets: Marc Ràmia, Jessica Pérez, Laia Puy, Pol Martínez, Maria Antònia Grau, 

Isidre Caro, Eloi Aymerich i Arnau Aymerich.  

Disseny gràfic: Manuel Cuyàs 

Agraïments: Neus Pinart, Jaume Calsapeu, Laia Nonell, Toni Pous, Marc Salicrú 

Una producció de El Públic amb la col·laboració d’Òmnium Cultural Mataró-

Maresme. 

 

Es pot visibilitzar l’espectacle realitzat a l’espai cultural El Públic de Mataró el 15 de 

novembre del 2015 aquí:  http://youtu.be/svvvRtMIbC0 
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CONTACTE 

Eloi Aymerich  

eloi@clack.cat | 931767165 | 654325087  
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EL PÚBLIC HA DIT A TWITTER USANT #AvuiOvidi: 

 

'És brutal. 8 artistes perpetrant Ovidi al Públic de Mataró. #VIGÈNCIA #AvuiOvidi' 

@BPenalba 

 

'#AvuiOvidi a @elpublic ha demostrat q la crida q @FeliuVentura va fer pel gener ha 

estat un èxit. #MosiCarícia' @mrosertrilla 

 

'A @elpublic amb en @marcramia @arnauebri @eloiaymerich i 5+. Disfrutant-vos i 

emocionant-mos. Gràcies!' @saruperta 

 

'@jessicapeca aquesta tarda heu estat molt bé. Ha estat un bon homenatge a Ovidi 

Montllor. Felicitats!! #AvuiOvidi' @QuimFernandez 

 

'Amb #AvuiOvidi hem recordat, homenatjat i cantat a #OvidiMontllor #Mataró' 

@npini 

 

'#AvuiOvidi Felicitats a tots, actors, músics, cantants, bona vetllada recordant a Ovidi 

@elpublic @omniummataro' @enricmg_cat 

 

'Un temps, una estima, una idea #AvuiOvidi @elpublic #mataro' @sergi_penedes 

 

'Èxit total, també, a la segona sessió #AvuiOvidi a @elpublic Un homenatge senzill, 

proper, íntim, com ell'  @xarxaClack 

 

'Minut de silenci per #ParisAttack abans de començar #avuiovidi a @elpublic 

#Mataró. Ple de gom a gom!'  @JoanSalicru 


