COMPOSICIÓ POETICOMUSICAL SOBRE OVIDI MONTLLOR
(VIDA, OBRA I PENSAMENT)

PRESENTADA EN FORMA DE RECITAL EN DUET
(UN NARRADOR-RAPSODE i UN CANTANT-GUITARRISTA)

El que us proposem seria una composició poeticomusical a base de tres
ingredients: guió narratiu, cançó i poesia.
Es tractaria, per tant, d’una narració de la vida de l’Ovidi plantejada des d’un
objectiu que es voldria fixar no tan sols en els grans trets de la biografia, sinó
també en els detalls que perfilen una personalitat tan peculiar com la
d’aquest personatge. La principal pretensió fóra la d’expressar la manera de
fer i de ser de l’Ovidi mitjançant el relat de les seves vivències alternat amb
cançons i recitacions. Vol dir, tot plegat, que el nostre no seria tan sols un
clàssic recital recordatori de les cançons i els poemes que ell va composar,
escriure o interpretar, sinó que voldria, a més, fer palès al públic el decurs de
la seva vida, del seu sentiment, del seu tarannà, dels seus rebutjos i les
seves volences, de les seves il·lusions i les seves decepcions...

Arrencaríem amb un perfil familiar, d’infantesa i adolescència a Alcoi, i
aniríem passant a la primera arribada a Barcelona, a la segona i definitiva,
als començaments al teatre independent, la consolidació teatral, la Nova
Cançó, el cinema... Tot esmaltat de reflexions sentimentals íntimes i i socials,
sempre amb cites textuals de les que van ser les seves paraules i les dels qui
li eren més propers, enllaçades amb la seva obra musical i poètica.
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JAUME CALATAYUD
Autor del guions, narrador i rapsode
-Nascut a Barcelona. Va estudiar Filosofia i Lletres, i Publicitat. Guardonat amb
diversos premis de narrativa curta i poesia, entre ells el Joan Arús, el Terra de Fang,
el Conte, l’Ifach, el Vall de Sóller, el Pere Calders, el Joan Puig i Ferreter, el Ciutat de
Novelda, l’Amadeu Pi i Secall, el Torrell de Reus, l’Enric Valor, el Francesc Bru...

VICENTE MONERA
Compositor musical, guitarrista i cantant
-Nascut a Redovà (Alacant). Va estudiar Guitarra Clàssica, Solfeig i Harmonia al
Conservatori Municipal de Barcelona. Ha estat director durant tres anys de la Coral
d'Altafulla i ha format part de grups musicals de diversos estils, des del sud-americà
tradicional fins al rock. És professor de música i, a més de la guitarra, toca el piano i
el clarinet.

El duo el vam formar l'abril del 1998, i des d'aleshores comptabilitzem més de
quatre-centes actuacions en un ampli ventall d'àmbits:
-La Cova del Drac, Centre d'Investigació i Estudis Salvador Espriu, Nits Musicals
al Castell de Sta. Oliva, Fira Medieval de l’Aixada, Setmana Cultural de Roda de
Barà, Diades Culturals de Bagà,...
-L’espectacle itinerant CAMINS DE POESIA, organitzat per la Diputació de
Barcelona.
-Correllengua 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 (recital inaugural en cinc
d’aquests sis anys).
-Actuacions a lliuraments de Premis Literaris, Biblioteques i activitats culturals
diverses programades per Regidories de Cultura de tot Catalunya i per institucions
de l'àmbit docent.
-Durant l’any 2004, la televisió local de Barcelona TELEVISIÓ COMTAL va
emetre setmanalment un programa exclusiu nostre, titulat CONSONÀNCIES,
dedicat a algunes de les principals figures de la poesia.
-L’any 2009, per encàrrec de la Fundació Pedrolo, vam realitzar un audiovisual
basat en la nostra composició MANUEL DE PEDROLO. MAI NO ÉS DE NIT.

