
 
 

 

 

El BarnaSants commemora els 20 anys de la 

mort d’Ovidi Montllor amb 

 Homenatge a T 

 
Dossier de premsa aquí  

Fotografies a la sala de premsa del BarnaSants 

 

 

 La proposta es podrà veure el dia 10 de març, data en què es compliran just 

20 anys de la mort d’Ovidi Montllor 

 

 L’obra de la companyia d’Alcoi La Dependent conjuga poesia, música i 

imatge, i es basa en la cançó Homenatge a Teresa 

 

Barcelona, 5 de març de 2015. El Festival BarnaSants segueix homenatjant la figura 

d’Ovidi Montllor. El dia 10 de març, que farà just 20 anys que el cantautor alcoià va 

“marxar de vacances” –tal com ell deia a la cançó- se celebrarà, a la Sala Ovidi 

Montllor, un espectacle basat en la seva persona i obra, Homenatge a T.  

 

Homenatge a T és un espectacle multidisciplinari que conjuga poesia, música i 

imatge, de mà de la companyia d’Alcoi La Dependent. Un còctel poètic que pren com 

a base la coneguda cançó d’Ovidi Montllor Homenatge a Teresa. El text, de Jordi 

Botella, destaca per la seva força poètica i capacitat evocativa del personatge, Teresa, 

una dona trastornada per la Guerra Civil que mantenia una relació desinhibida amb 

els xiquets. A través de la música, i a través d’un personatge nen-home -que és el 

mateix Ovidi- i Teresa, l’obra destaca l’Alcoi de vora riu, les fortaleses industrials 

del tèxtil i els efectes de la devastació de la guerra. L’aventura vital de Teresa 

Mora, un personatge real, vindrà descrita des dels seus orígens humils  fins la mort  a 

un barracó dels afores d’Alcoi. 

 

Homenatge a T és un projecte on s’aglutinen creadors procedents de llenguatges 

artístics diferents. Des del cartell d’Antoni Miró, a l’evocador text de Jordi 

Botella, passant per les partitures de Moisés Olcina i les imatges de Xavier 

http://www.comedia.cat/proyectos/docu/dossier-homenatge-a-t-15739.pdf
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xxbarnasants


Cortés i Carolina Miralles. Tot això sota la direcció de Pepa Miralles i la 

interpretació de Rosanna Espinós i Pep Sellès. 

L’espectacle vol contribuir a la difusió del treball d’Ovidi Montllor, però va més enllà: 

prenent com a partida el ja immortal vals dedicat a Teresa, basteix sobre l’escenari una 

atmosfera poètica en què música, paraules, audiovisuals i interpretació recreen sobre 

l’escenari el món de la infantesa de postguerra de l’Ovidi, que és també el món de la 

Teresa i la seva vida turmentada per una guerra. Una síntesi de la bellesa i l’horror 

d’una època, que va marcar a vàries generacions. 

Mira el vídeo de l’espectacle aquí 

 

HOMENATGE A T  
de Jordi Botella 

Sala Ovidi Montllor. Mercat de les flors 
(C. de Lleida, 59) 

Dimarts, 10 de març de 2015, 20:30h 
 

 

 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 
 

 
 

www.barnasants.com  

Web oficial – www.barnasants.com 

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants 

Twitter - http://twitter.com/barnasants 

 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl  

Marc Gall · Aloma Vilamala · Mariona Gómez 

C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 616 26 56 26 (Aloma) · M. [00 34] 618 592 710 (Mariona) 

avilamala@comedianet.com · mgomez@comedianet.com 

www.comedia.cat  

http://www.youtube.com/watch?v=5vh5pDt1FVo
http://www.barnasants.com/
http://twitter.com/barnasants
mailto:avilamala@comedianet.com
mailto:mgomez@comedianet.com
http://www.comedia.cat/

