
L’OVIDI SE’N 
VA A LA 
BECKETT AMB 
TOTI SOLER
d’Ovidi4

Del 16 al 18/09/2021
De dimecres a dissabte  
A les 20h - Sala de dalt

Fotografia: Juan Miguel Morales

Festival Alcools poesia en escena

CONCERT



Fitxa Artística

Ovidi4

El juny del 2019 Ovidi4 va enregistrar un 
concert a la Sala Beckett. Ara tornen al 
mateix escenari per presentar el llibre-
disc resultant, que porta per títol 

L’Ovidi se’n va a la Beckett, amb 79 dels 210 
minuts que va durar el concert. En aquesta 
ocasió, Borja Penalba, David Fernàndez i Mireia 
Vives comptaran amb la col·laboració especial 
de Toti Soler, inseparable acompanyant i company 
de l’Ovidi.

És així com, contra la geografia del desastre i 
l’arquitectura de les excepcions, Ovidi4 torna 
a la Beckett, hi torna: s’hi tornen, contra el 
mur, el silenci i la mordassa. Per què, clar, 
on passen les coses? Ni a la pantalla ni a 
l’smarthpone ni a la televisió ni al xat. Les 
coses passen allà on les podem compartir, les 
podem dubtar i, sobretot, les podem transformar. 
Quan les imaginem alhora, les cuidem plegats i 
les resistim juntes.

Amb David Caño, David Fernàndez, Borja 
Penalba, Mireia Vives i la col·laboració 
especial de Toti Soler.

Durada: 2h aprox.

Una producció de Neu al Carrer i Ovidi4.

El poeta David Caño, el músic Borja 
Penalba, el periodista i activista social 
David Fernàndez i la cantant Mireia Vives 
es reuneixen sota el nom d’Ovidi4 per a 
realitzar un espectacle on visiten diverses 
cançons d’Ovidi Montllor i en reinterpreten 
d’altres. A més a més, amb la complicitat del 
públic, l’actuació pren forma de tertúlia 
musicada on es parla de cultura i política 
mantenint la fina ironia que tan bé conjugava 
el cantautor d’Alcoi.

Sinopsi



Temporada 2021/2022 
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 
T.: 93 284 53 12 • info@salabeckett.cat

Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!  

 SalaBeckett •   @ salabeckett •   salabeckett

Amb el suport de:

Amb el patrocini de:

El 2020 es van commemorar vint-i-cinc anys de la 
mort d’Ovidi Montllor, un dels grans activistes 
de la cultura popular catalana. Nascut a Alcoi, el 
poeta i actor va esdevenir un dels referents del 
moviment antifranquista la Nova Cançó, juntament 
amb Lluís Llach, el grup Setze Jutges o Raimon, 
entre altres figures.
Durant la seva carrera actoral va participar en 
nombroses pel·lícules, convertint-se en un dels 
actors de referència durant la Transició. Va 
actuar en pel·lícules de José Luis Borau, Imanol 
Uribe o Josep Maria Forn i Costa, entre d’altres. 
Sovint interpretava personatges complexos i 
marginats, figures amb les quals s’identificava.
Segons paraules del cantautor Miquel Pujadó, 
“l’Ovidi va abolir les fronteres entre la cançó, 
el teatre i la poesia; entre cant, dicció i gest; 
tot això formava part d’un únic univers, i la 
veu, i la paraula i el gest es convertien en els 
elements bàsics i inseparables d’una litúrgia 
bellíssima”.

Ovidi Montllor, figura 
clau de la nova cançó

Cursos anuals i de tardor
Cursos amb Pablo Messiez, Marilia Samper, Marc Angelet, 
Llàtzer Garcia, Alberto Conejero, Las Glorias Cabareteras, 
Mònica Bofill, Carles Batlle, Marc Artigau, Joan Yago, 
Albert Arribas, Carla Rovira, Sol Picó, Marta Galán, Ella 
Hickson i Carlota Subirós.
Consulta’ls a www.salabeckett.cat/cursos

Properament 
Descripció d’un paisatge
Autoria: Josep Maria Benet i Jornet 
Direcció: Toni Casares
Repartiment: Enka Alonso, Ona Borràs, Màrcia Cisteró, 
Francesc Ferrer, Pep Ferrer, Carles Martínez, Òscar Rabadan i 
Fina Rius
Una producció de la Sala Beckett i el Teatre Principal de 
Palma

Avinguda Nacional
Autoria: Jaroslav Rudiš
Traducció: Naila Rami Oms
Direcció i adaptació: Martí Torras Mayneris
Repartiment: Patrícia Bargalló, Babou Cham, Josep Julien i 
Oriol Roca
Una producció de la Sala Beckett en el context del projecte 
Fabulamundi. Playwriting Europe

Inscripcions obertes!
Més info: www.salabeckett.cat


