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I

Quan entreu al vestíbul del nostre institut us 
trobareu  a la dreta un gravat  de l’Ovidi fet pel 
pintor Antoni Miró, i  un poc abans a mà dreta 
la placa identificativa de pertinença del centre  
a la xarxa educativa UNESCO.

Coincidència? Segurament una lliga 
anunciada, una trama i un ordim perfectament 
possible a una ciutat: Alcoi- el meu poble Alcoi- 
com diu Ovidi-, i un centre compromés, des de 
fa anys, en l’estudi, el coneixement, la defensa 
i promoció de tot allò que ens ha fet, i ens fa ser 
alcoians i humans universals.

El nostre Ovidi també està al pati pintat 
en un immens mural fet pels alumnes. Alumnes 
i professorat compromés que mentre escric 
aquestes línies han guanyat un premi “Baldiri 
Reixach” justament per un treball multidisciplinar 
sobre la cançó d’Ovidi “El meu poble Alcoi”.
Per ser un centre associat UNESCO cal assu-

mir, col·lectivament, el seu ideari: la defensa 
dels drets humans, possibilitar nous enfoca-
ments educatius que ajuden a les persones a 
viure, con-viure juntes, a afavorir el desenvo-
lupament sostenible, a conèixer i defensar el 
patrimoni cultural i natural, a bastir la cultura de 
la pau, a lluitar contra tot tipus de discriminació 
i intolerància, a practicar la solidaritat.

II

Considere imprescindible fer esment a 
tres fragments de la constitució de la UNESCO, 
(Londres 16 de novembre de 1945, quan enca-
ra estaven molt  tendres les ferides de la II 
Guerra Mundial).

a)“Les guerres naixen en les ments de 
les persones, i per tant, és en la ment de les 
persones on cal bastir els baluarts de la pau”.

b)“L’àmplia difusió de la cultura i l’edu-
cació de la humanitat per a la justícia, la llibertat 

Sense Pau hi ha drets humans?
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i la pau són innerents a la dignitat humana i 
constitueixen un deure essencial que totes les 
nacions han de complir amb un esperit de res-
ponsabilitat i d’ajuda mútua”

“Una pau fonamentada només en 
acords polítics i econòmics entre governs no 
podrà obtenir el suport unànim, sincer i perdu-
rable dels pobles i, per tant, aquesta pau s’ha 
de basar en la solidaritat intel·lectual i moral de 
la humanitat”.

Cada dia són més els centres educa-
tius arreu del món que formen part de la xarxa 
UNESCO. Cada vegada són més amplis i 
diversos els programes per compartir objectius 
i activitats.

Declarar “Dies UNESCO” és útil per 
recordar i tindre present efemèrides tan impor-
tants per la humanitat com ara: el dia dels drets 
humans –10 de desembre–, el dia per la salut 
–el 7 d’abril–, el dia per l’alimentació- 16 d’oc-
tubre-, el dia per l’erradicació de la pobresa- el 
17 d’octubre.

Tenir la sort d’haver nascut ara i en 
aquesta part tan privilegiada del planeta Terra 
ens ha d’esperonar a ser solidaris, a clamar per 
la justícia, que vol dir el dret efectiu a la salut,  
a l’educació, a l’aigua potable, als  aliments… 
per a més de dos terceres parts d’habitants 
del món. I més encara amb la crisi  mundial 
actual.

Tenim la sort de ser parlants d’una llen-
gua minoritzada, el valencià –el “nostre català” 
com deia Enric Valor–, que ens permet valorar-
la d’una manera diferent a la llengua “imperial”. 
Estimant-la ens reconeixem i reconeixem la 
diversitat lingüística –patrimoni immaterial de 
la Humanitat– i alhora reconeixem els drets 
lingüístics de tots els parlants de les llengües 
del món.

III

Tenim la sort d’haver tingut, –encara la 
tenim!– una persona, que al nostre parer, ha 
conjugat en la seua vida personal i professio-
nal aquests dos móns: cantar el món local en 
llengua pròpia amb una clara vocació de valors 
humans universal: Ovidi Montllor Mengual.

Mirem si nó alguna de les seues auto-
definicions, una de social i l’altra de nacional.

De la cançó “La samarreta”

- Jo sóc fill de família molt humil.
Tant humil, que d’una cortina vella,
Una samarreta em feren: vermella.
...
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Gairebé* no comprenc perquè la gent,
Quan em veia pel carrer em cridava: 
progressista!

De “La cançó del cansat”, dedicada a Joan 
Fuster,

“ i torne a repetir: sóc alcoià.
 Tinc senyera on blau no hi ha
.Dic ben alt que parle català
 i ho faig a la manera de València.”

IV

Al llarg d’aquesta aportació aniré casant 
Ovidi i els articles de la Declaració Universal 
dels Drets Humans (1948). Aquestes dues 
autodefinicions queden reflectides a l’article 2  
quan diu:

“Totes les persones poden gaudir dels 
següents drets encara que:
siguen de sexe diferent, tinguen un color 
de pell diferent, pensen coses diferents, 
creguen en una altra religió, posseïxquen 
més o menys bens, hagen nascut en un 
altre grup social, vinguen d’un altre país, 
tampoc importa que e n el país que vis-
quen siga o no independent.”

Aprofite el títol d’un dels seus discs, 
“Crònica d’un temps”,  per fer un breu apunt 
d’uns fets que ens succeeixen  actualment al 
món educatiu.

Ovidi cantà i actuà en temps de repres-
sió personal i col·lectiva, en un temps on la dic-
tadura franquista encara es palpava i ell, contra-
corrent, deia la seua. Ara, amb una democràcia 
formal cimentada, un govern autònom valencià 
amb majoria absoluta conservadora converteix 
la introducció d’una àrea importantíssima per la 
formació humana dels joves estudiants com és 
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Mural confeccionat per l'alumnat del centre

Placa identificativa de la pertinença a la xarxa PEA
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“L’educació per la ciutadania” en una arma polí-
tica en obligar  que s’impartesca en una llengua 
que no és oficial ni pròpia: l’ anglés. Quina burla  
al trellat !.Fomenta l’autoodi lingüístic.

V

Reclamem l’Ovidi. El que canta, com 
ho canta, en la llengua que ho canta, amb quina 
intencionalitat… com a  antídot excel·lent a la 
modorra intel·lectual, com a agitador d’esperan-
ces que clamen justícia en un món tan complex 
com l’actual, on ficció i realitat són barrejades i 
se’ns venen perversament.

Sentir-lo, compartir-lo, parlar-ne, ens 
ajuda a denunciar injustícies i a clamar pels 
drets humans. Sentir i entendre la cançó “Serà 
un dia que durarà anys” explica perfectament 
aquestes idees.

Com a mostra, dos fragments. 

“Apreta fort les dents
apreta els punys
infla’t d’aire els pulmons
Obre bé els ulls
Fes treballar el cap
Controla el cor
No tanques mai la boca crida ben fort
…
Floriran flors i cants  i alegries
Floriran crits i cors i paraules
En el dia que durarà anys
Braços lliures i boques i mans.

VI

De la mà d’Ovidi iniciarem un recorregut 
per les seues cançons, un recoregut per gaudir 
del paisatge d’Ovidi, no per disseccionar l’anato-
mia total de la seua obra, fent algunes parades 
obligades en aquells versos o estrofes carrega-
des de sentit humà, de rabiosa valentia per la 
vida plena. A les seues lletres afegirem la con-
sonància dels articles recollits a la Declaració 
Universal dels Drets Humans (1948).
  Un primer  tast, uns fragments de la 
cançó, “A la vida”

“Que coses més estranyes
que passen prop de mi.
…
Muntanyes de paranys.
Enganys i més enganys.
Paraules sense lletra.
Imatges sense vida.
…
Un pensament ,però,
Per aquells que estaran junts a tots i tots 
junts…
Aquells que fan possible l’esperança de 
viure
Un dia qualsevol serà la VIDA i TOTS!
Per tant i tantes coses més seguim. Us 
esperem!

OM un clam pels drets humansOM un clam pels drets humans

"Que ximeneies trenen com prova del treball .... (El meu poble Alcoi)
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 Deia Ovidi per presentar la “Cançó de 
les balances”:

“Els nens que es mereixen totes les 
atencions, ho pregunten tot. Jo els cante 
aquest conte de Josep maria Carandell, 
amb la intenció que cada dia sàpiguen 
més coses.”

De la “Cançó de les balances” uns versos per 
la justícia universal.

“Cada cosa tenia un preu,
la terra, els homes, les cases.
Un dia un noi del seu regne
Vora el castell va posar-se.
I va dir aquesta cançó
Amb veu trista però clara:
-Quan vindrà el dia que l’home
valga més que pous i cases,
més que les terres més bones,
més que les plantes i els arbres?
Quan vindrà el dia que a l’home
No se’l pese amb les balances?

De la cançó “Si ,senyor”

 (La interpretació a l’escenari d’aquesta 
cançó, amb poca lletra però molta molla, era 
una de les delícies del sarcasme més fi que 
feia servir l’artista, especialment el gest final i 
el “gràcies senyor!” )

…Mane’m senyor!
Ja ho sap, senyor!
A disposar, senyor!
Si senyor!
Re-si senyor!
Recontra-si senyor!
…
Visca el senyor!
Vostè és l’amo senyor!
A les ordres, senyor!

              Mireu com recull la DU DDHH aquest desig 
de justicia, que Ovidi invoca en aquestes dues 
cançons- entre altres-, en els seus articles 4 i 7,
Article 4. “Ningú te dret a fer-te esclau i tu 
no pots fer esclau ningú”

OM un clam pels drets humansOM un clam pels drets humans
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VII           

Article 7. “La llei és igual per a tots, es deu 
aplicar a tots en la mateixa forma”

Fa mesos que els diaris van plens de la paraula 
CRISI.
Fa anys, segles que hi ha crisi. I sempre la 
paguen els mateixos.

 Llegiu sinó la lletra de la cançó “La 
fàbrica Paulac”

He llegit aquesta tarda
Que la fàbrica Paulac,
Ha tancat les seues portes, 
I ha fet crac!

El diari diu que el pobre
Fabricant s’ha arruinat,
I ha hagut de marxar a Suïssa,
amoinat

Si la fàbrica no dóna,
Diu que no ens hem d’esverra,
Que ja hi ha qui se n’ocupa
Del que es fa.

Una banca se la queda
Per vendre i especular.

Hi hagi fàbrica o finança,
Tan se val.

Dels obrers que hi treballaven,
El diari no n’ha parlat.
Són a l’estació de França,
M’han contat.

 Article 23 de la Declaració Universal 
dels Drets Humans (DU DDHH a partir d’ara),

“Tens dret a treballar,a elegir lliurement el 
teu treball i a cobrar un sou que et permeta 
viure i mantindre la teua família”

VIII

 Ovidi no només reconeix la seua condi-
ció d’humil a la cançó “La samarreta”, sinó que 
entén i crida contra les condicions  de vida dels 
seus pares, a la  cançó “Als pares, amb tota la 
impotència”
Mireu aquest fragment:

Poqueta cosa és el que demana
L’home que tant conec
I sa companya,
Després d’anys i més anys
Deixant la vida
Sense passar factura, sense cap mida.
Lluitant en temps de Guerra.
Preparant-nos un món preciós i sense odis.

OM un clam pels drets humansOM un clam pels drets humans
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Treballant sens repòs.
Humiliats i vençuts
Malats de cos i d’ànima.
Esperant dels seus fills.
O dels nets.
O quan siga.
Poqueta cosa és…
I es moriran sense ella.
L’hortet, el rierol…
Quina vida més bèstia.

 El retrat d’una situació, la dels seus 
pares, que troba en l’article 22 de la DU DDHH 
la porta oberta a la dignitat humana, quan diu:

“La societat en la què vius deu ajudare a 
desenvolupar-te i a aprofitar al màxim els 
avantatges (culturals, laborals i de benestar 
social) a la teua disposició i a la de totes les 
dones i homes del teu país.”

IX

Fa uns anys que els diaris van plens de per-
sones “d’allà” que venen “ací”, de persones 
que moren abans d’arribar, de persones 
explotades i maltractades només arribar, de 
persones que pensen i diuen: ens furten la 
feina als d’ací!

Ovidi recitava a “Carta a casa”:

“Estimada Antònia:
T’escric des d’ací,
Molt lluny de casa.
…
T’hee nviat els diners,
Com tots els mesos.
Per ara no hi ha augment.
Paciència tot arriba.
…
Diuen que em passaran a una secció
Més descansada.

I, si Déu vol, molt prompte
Trobaré casa.
…
El company del meu “cuarto”
Ha estat malalt.
La grip, coses molt d’ara.
Ja saps… l’hivern.
…
L’any que ve, potser
Tindrem cotxe
Qui ho havia de dir!
I  escola per a la nena sense pagar.

I diners suficients
Per a no plorar.
Tot això, però, ja saps…
Lluny de casa.

I l’article 25 de la DU DDHH que afirma:

“Tens dret al que necessites per a que  tu i la 
teua família no tingau malalties, no passeu 
fam, tingau roba i vivenda i rebau ajuda sinó 
teniu treball, si estàs malalt, si ets ancià, si 
el teu marit o la teua dona ha mort o si no et 
pots guanyar la vida per algun motiu que no 
pugues impedir.”

OM un clam pels drets humansOM un clam pels drets humans

Confecció d'un taulell per la pau que col·locaren al pont de Sant Jordi
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X

I  “l’escola per a la nena sense pagar”…

 De nou les paraules, ( profètiques? )
d’Ovidi ens tornen a la crònica d’un temps, on 
l’educació pública, la de totes i tots amb diners 
de tots, va sent arraconada pels dirigents de 
torn a favor de l’escola concertada, pagada 
entre totes i tots amb ideari propi i religiós. Què 
cantaria ara Ovidi?

 Recordem el que sentia ell com a alum-
ne a “L’escola de Ribera”

“La pregunta era
Qui és?
La resposta era.
Déu.
La consigna era:
Pàtria.
La resposta era:
Alçar el braç.
…
Els pupitres eren bruts.
Els qui seiem érem pobres.
…

El càstig era sever.
El càstig era.
Por.
L’ensenyança era com era.
Els ensenyats el que som.
…
Tot perdut per sempre.
…
El resultat era un,
La jugada era
Perfecta.

 I en canvi, mireu el que diu ( ja ho deia 
quan Ovidi anava a l’escola!) l’article 26 que 
parla del dret humà a l’educació:

“Tens el dret i l’obligació d’anar a escola. 
L’ensenyament primari deurà ser gratuït. 
Tens dret a  aprendre un ofici o a continuar 
els teus estudis mentre així ho vullgues.
A l’escola deus poder desenvolupar totes 
les teeus aptituds i et deuen ensenyar a 
portar-te bé amb la resta, siga quina siga 
la seua raça, la seua religió o el país d’on 
vinguen.”

OM un clam pels drets humansOM un clam pels drets humans
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XI

D’Ovidi no només comptem amb les lletres 
de les seues cançons, les que ell ha sentit i 
escrit. Comptem amb la tria que ell va fer dels 
poetes i escriptors que deien el que ell volia 
cantar: Fuster, Estellés, Pere Quart, Segarra, 
Carandell, Papasseit… una selecció de perso-
nes compromeses (com ell, valentes), artistes, 
com ell.
 Llegiu com de bé s’entenien el mestre 
Fuster i ell:
“Hi ha molta passió, i potser passió d’ira, en les 
cançons que canta Ovidi Montllor. D’entrada, 
ni tan sols ho sembla: diríeu que tot comença i 
que tot acaba amb un simple joc de sarcasmes, 
de vegades tènue, i sovint fred. Però l’aparença 
no enganya. Ho advertim de seguida: darrera 
cada paraula, en l’arrel de cada inflexió de veu, 
sota el gir burlesc dels temes, hi endevinem 
sempre una ràbia profunda i esmolada”

L’article 19 de la DU DDHH, ens parla de:

“Del dret a pensar i dir el que vulgues i 
ningú no deu prohibir-te fer-ho. També deus 
poder compartir les teues idees amb perso-
nes de qualsevol altre país.”

I l’article 20 afirma:

“Tens dret a organitzar reunions pacífiques 
o a participar en reunions en forma pacífica. 
No es pot obligar ningú a pertànyer a un 
grup.”

L’època en la qual li va tocar viure a Ovidi, i la 
seua necessitat de cridar a favor  de les lliber-
tats individuals i col·lectives, fa que moltes de 
les seues cançons incorporen el sentit d’aques-
tos dos articles que acabe d’esmentar. Mirem 
uns exemples:

De la cançó “El meu poble Alcoi”,

D’un poble que l’ofeguen
I que no mataran.
…
poble d’història d’homes
que han volgut llibertat.

De la cançó “ La fera ferotge”,

“-Vull parlar amb l’Alcalde
i dir-li que tinc fam, 
que la gàbia és petita,
jo necessite espai.”

De la cançó “Un home reparteix”

...
Hi ha obrers i estudiants tancats
I abandonats en un calabós.,
Un home reparteix fulls clandestins.
…
Gent sense casa ni sabates
Viuen en coves, als suburbis.
Un home reparteix fulls clandestins.
…
En una comissaria un senyor
Amb abric I barret denuncia que 
Un home reparteix fulls clandestins.

Treball plàstic per la Pau
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De la cançó “Sageta de Foc”, un fragment, 
amb lletra del poeta Joan-Salvat Papasseit

“Hi ha un home a la pressó
dels que avançaven.
JUNTEU-VOS.
Traieu-li l’embaràs que li opremeix les mans.
Perquè faci camí.

D’aquesta cançó, l’article 9 diu:

“Ningú no podrà ser detingut arbitràriament, 
pres ni desterrat.”

9.Artikulua. “Inor ezingo da arrazoirik gabe 
atxilotu, preso hartu edo erbesteratu” **

XII

Els humans hem estat capaços de redactar 
la Declaració dels Drets Humans després de 
segles de guerres, i encara ara....

 D’entre les característiques dels drets 
humans destaquem:
Que es fonamenten en el respecte a la dignitat 
i vàlua de cada persona, que són universals i 
per això s’han d’aplicar en peu d’igualtat i sense 
cap tipus de discriminació, són inalienables en 
no poder-se retirar a cap persona i són indivisi-
bles, mútuament relacionats i interdependents.
  Ara bé, si important és el seu contingut, 
importantíssim és l’actitud, la valentia, la tasca 
diària de recordar-los i exigir-los allà on alguna 
de les tantes cares de la injustícia s’assome i 

El pont nou o de Sant Jordi "té costeres i ponts ..." (El meu poble Alcoi) 
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inculque la dignitat humana. I d’això Ovidi ens 
ha de ser el referent pròxim, local, però també 
universal: el clam pels drets humans, el desig i 
l’esperança d’un món millor.

 Voldria cloure la meua aportació en fer 
esment a una sèrie de fragments de les seues 
cançons que il·lustren aquesta última afirmació.

“Dos anònims”

Al damunt de la tomba
Hi ha nat un taronger,
I a la branca més alta
Hi canta l’esparver, 
Que diu en son llenguatge, sempre de cara al 
vent,;
Maleïdes les guerres
I aquell qui les va fer!

“Els banyetes”

A l’escola vais aprendre
A mai no fer pactes amb “ningun” Domoni.
Són una raça polenta
Que prometen molt i mai no solten res.
…
Volen convéncer el món
Que el seu regne és millor,
I així tenir més forces.
…
S’apareixen en mil formes,
Gasten mil paraules
Per veure si et guanyen.
Ens prometen millor vida
Plaer sense mida,
Llibertat…pansida. Punyetes!

“Tot explota pel cap o per la pota”

Ja no ens alimenten molles.
Ja volem el pa vencer.
…
Diuen: si no et donen, pren.
No és de lladres dir: Amén.

Quan la suor del que fem,
No’eixugaelquerebem.
Mullant d’or al qui ens la pren.
…
Conscients de l’explotació,
No hi haurà més solució
Que aprofitar l’ocasió.
I allò que es diu, amb pació 
Fer valer nostra raó,
Perquè…
Ja no ens alimenten molles.
Ja volem el pa vèncer.

“Món divertit”

Tot aquest món 
Ja és ben divertit.
Ja no hi ha amos
Ni criats.
…
Ara les coses 
Han canviat,
I això es diu
Amb altres paraules.
Es diu gerent o “jefe”
O empresari o “dire”
O el que vulguen dir.
El fet és el mateix.
I els fotuts els mateixos.
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De manars I garrotades.

El preu que es paga per viure.
…
Quan més pobre ix més car.
…
Quan més ric el preu és lliure.
…
I ara per acabar.
Demanaré l’amnistia.
La justicia i la llibertat.
I el dret a l’autonomia.
…

Als nous amos.

De deu, de vint, de cents
D’anys,

Ens ve la història.
I no arriba el moment de
Tastar glòria.
…
Començaré a escoltar-vos
Quan
De veritat
No tinga l’home reixa 
Ni caritat.
…

L’article 27 sembla fet pensat en artistes com el 
nostre. Diu així:

“Tens dret a participar en les arts i les cièn-
cies de la teua comunitat, així com a bene-
ficiar-te dels avantatges que s’ofereixen. Si 
ets artista, escriptor o científic, les teues 
obres deuen estar protegides i deus poder 
beneficiar-te d’elles”

Ovidi ens diu a “Crítica i autocrítica”

…
Jo sóc qui sóc.Si vols veure’m, em veus.
El meu treball el demostre com puc.
I tant com puc, em done tot a ell.
…
Jo ací explique a la meua manera
Uns fets, un temps, una estima, una idea.
Jo sóc l’artista. El cantant, el pallasso.

"Tinc senyera on blau no hi ha ..."


