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Una quinzena de músics
valencians s'apleguen per
homenatjar Ovidi
El 18 i el 19 de desembre es commemoraran els 25 anys sense l'artista en dos
concerts al teatre Principal de València | Toti Soler, Mireia Vives i Borja Penalba,
Pau Alabajos, Tesa o Andreu Valor seran alguns dels artistes que actuaran en
homenatge a l'alcoià

Ovidi Montllor | Arxiu

Amb l'arribada del 2021 finalitza el que s'ha distingit com l'Any Ovidi, en commemoració als 25
anys del comiat del valencià Ovidi Montllor. Per cloure l'homenatge, l'Institut Valencià de la Cultura
ha organitzat dos concerts temàtics que se celebraran el cap de setmana del 18 i 19 de desembre
al teatre Principal de València, i es repetirà, de moment, fins a tres vegades, a Alacant el 9 de
gener, a Castelló el 16 de gener, i a Alcoi el 6 de febrer. El certamen inclourà les actuacions d'una
catorzena d'artistes valencians, que interpretaran obres d'Ovidi Montllor, així com altres
reinterpretacions de l'artista mitjançant l'audiovisual i la literatura.
L'homenatge comptarà amb la presència d'artistes com Toti Soler, fidel company de viatge del
memorat, Miquel Gil, Júlia, Clara Andrés, Tardor, Tesa, Smoking Souls, El Diluvi, Jonatan
Penalba, Pep Mirambell, Prozak Soup, Mireia Vives i Borja Penalba, Andreu Valor i Pau
Alabajos.
Enguany, s'han dut a terme un grapat d'actes i iniciatives en memòria del músic, encara que
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moltes s'han vist afectades per l'estat d'alarma decretat el passat mes de març. Una de les
iniciatives destacades ha estat l'organitzada pel Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), que consistia en
la publicació de vídeos amb versions de l'obra de Montllor. Finalment, el canal de YouTube del
COM ha penjat unes 40 versions fetes per grups i solistes de tot el domini lingüístic amb una
incidència de més de 25.000 visites.
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