
	  
L’artista,	  el	  poeta,	  el	  pallasso...	  	  
Així	  es	  definia	  Ovidi	  Montllor,	  una	  de	  les	  figures	  
mes	  importants	  de	  la	  cultura	  moderna	  valenciana.	  
Naixcut	  a	  Alcoi,	  fou	  una	  de	  les	  veus	  mes	  importants	  
del	  post	  franquisme	  i	  de	  la	  transició.	  Però	  prompte	  
es	  va	  convertir	  en	  un	  personatge	  incòmode	  per	  als	  
nous	  poderosos.	  

	  
Des	  de	  fa	  uns	  anys,	  la	  productora	  Aire	  de	  Cinema	  du	  endavant	  un	  projecte	  per	  a	  fer	  
una	  pel·∙lícula	  sobre	  l’Ovidi.	  Al	  projecte	  s’hi	  sumaren	  	  des	  del	  actors	  de	  la	  talla	  d’Eduard	  
Fernandez	  i	  Rosana	  Pastor	  i	  aconseguirem	  recolzament	  a	  Catalunya	  (Televisió	  de	  
Catalunya),	  però	  sempre	  condicionats	  a	  que	  Valencia	  li	  donés	  suport	  al	  projecte.	  En	  
diverses	  convocatòries	  es	  va	  presentar	  el	  projecte	  al	  IVAC,	  però	  sempre	  una	  veu	  es	  
negava,	  Radio	  Televisió	  Valenciana	  mai	  entraria	  en	  una	  pel·∙lícula	  sobre	  Ovidi	  Montllor.	  
	  
Tot	  i	  les	  negatives,	  no	  tirem	  la	  tovalla	  i	  hem	  redefinit	  el	  projecte.	  	  
	  
Fent	  un	  paral·∙lelisme	  amb	  la	  seva	  vida,	  plantegem	  un	  documental	  ficcionat	  on	  es	  
contarà	  per	  un	  costat,	  la	  vida	  d’Ovidi	  vista	  des	  del	  punt	  de	  vista	  d’un	  actor	  (Eduard	  
Fernàndez)	  buscant	  el	  seu	  personatge	  amb	  entrevistes	  a	  companys	  i	  familiars,	  i	  també	  
imatges	  originals	  cedides	  per	  TVC	  i	  TVE.	  Al	  costat,	  fent	  un	  fals	  “making	  of”,	  seguirem	  
les	  dificultats	  d’una	  productora	  (Rosana	  Pastor)	  i	  el	  seu	  equip	  per	  tractar	  d’aixecar	  el	  
projecte,	  amb	  les	  negatives	  de	  la	  Televisió	  Valenciana.	  
	  
Aplegats	  a	  aquest	  punt	  ens	  vegem	  de	  nou	  amb	  el	  problema	  del	  finançament	  del	  
projecte.	  Davant	  la	  impossibilitat	  d’aconseguir	  fons	  públics	  per	  finançar	  aquest	  
projecte	  hem	  decidit	  llançar	  una	  campanya	  de	  Crowdfounding	  per	  aconseguir	  els	  
diners	  necessaris	  per	  poder	  dur	  endavant	  el	  rodatge	  que	  estarà	  al	  voltant	  des	  30.000€.	  
	  
Es	  per	  això	  que	  ens	  posem	  en	  contacte	  amb	  tu.	  Volem	  fer-‐vos	  partícips	  del	  nostre	  
projecte,	  necessitem	  que	  ens	  ajudeu	  a	  guanyar	  visibilitat	  i	  esperem	  que	  ens	  
acompanyeu	  en	  aquest	  viatge	  que	  anem	  a	  començar.	  
	  
En	  les	  properes	  setmanes	  estarem	  preparant	  el	  llançament	  de	  la	  campanya	  i	  farem	  per	  
reunir-‐nos	  amb	  la	  major	  part	  d’associacions	  possibles	  per	  anar	  junts	  i	  esperem	  poder	  
comptar	  amb	  tu	  també.	  
	  
Creiem	  que	  la	  història	  d’Ovidi	  Montllor	  mereix	  ser	  contada.	  
	  

www.facebook.com/ovidimontllor	  
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