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OVIDIANES. CANÇONS

A

ABRIL

23 s’abril.
Llibres i llibres.
Roses i roses.
Jordis i Jordis.
I el Drac... ben viu!
23 d’abril.
Festes i festes.
Sol i tempestes.
Molta alegria.
I el Drac... ben viu!
23 d’abril.
Cultura. Hurra! Hurra! Hurra!
Natura. Hurra! Hurra! Hurra!
I ben amagada
tota la freixura
sangonosa i bruta
de la realitat.
23 d’abril.
Sant Jordi va en burra.
La llança li sura.
La rosa no és pura.
El llibre no es cura.
I el Drac... perdura.
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ACLARIMENT

Trobe, que el senyor burgés,
a un servidor n l’ha entés.
I em dóna les gràcies. De res.
Potser es pensa que jo jugue.
Doncs, no senyor, no ho faig pas.
Pense que he dormit al ras.
Que és de moda el rondinar
amb tot jove d’avui en dia.
No vull dir el que m’agradaria!
Però ahi li dic, Senyor,
no em faci cap favor
que un dia li faré por.
Llavors no ho valdrà cap plor.
li ho dic amb la mà al cor.
jo no vaig de flor en flor.
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AI SENYOR, QUIN MÓN!

Passem, passant
amb el que ens donen.
Vivim, mirant
aquells que viuen bé.
Somiem desperts
els ous que mai no ens plouen.
Dormim, cansats
no volent despertar més.
Despertem, emprats,
per anar fent món.
Morirem matats
pels seus directors.
Que seran els qui després
firmaran la Història.
Quines penques, Senyor!
Quina burla mes forta.
I encara es posen forts,
i s’encenen de ràbia,
i criden contra aquell
que després del treball
s’atreveix a pensar,
sol a casa, i de nit.
Ben barrada la porta.
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CANÇONS RECOPILADES
Abril
Aclariment
Ai! Senyor quin món
Ais
Al meu estimat amic Toti Soler
Als bons amics Cuca i Toti per peteneres
Als intel·lectuals forasters
Als companys
Als nous amos
Als pares amb tota la impotencia
A la sortida del sol
A la vida
A les noies d’un taller a prop de casa
A ma filla
A manera d’introducció
Amor infinit (Tarrest nom)
Assaig de càntic en el temple
Autocrítica i crítica
Balada
Balada del concurs de Blois
Balada del pas del món
Baralla de la vida i jo
Barcelona, 13 de juliol de 1973
Bitllet de quinze
Bogeria amb numeros
Bon vent... i barca nova!
Cançó d’amor
Cançó de Bilora
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Cançó de llaurador
Cançó de matí
Cançó del noi reprimit i a sobre tímid
Cançó del qui treballa
Cançó de la rima
Cançó de les balances
Cançó per a dues guitarres i un amor
Cançó per a Jana
Cançoneta a Jana
Cançoneta juganera 1
Cançoneta juganera 2
Cançoneta juganera 3
Cançó sense nom I
Cançó sense nom II
Cançó sense nom III
Cançó sense nom IV
Cançó sense nom V
Cançó sense nom VI
Cançó sense nom VII
Cançó sense nom VIII
Cançó sense nom IX
Canto a la lluita
Carnisseria
Carta a casa
Complanta del Sol i els homes
Coral romput. Part 1
Coral romput. Part 2
Coral romput. Part 3
Corrandes de l’exili
Crònica d’un temps
Cues d’estels
Culminació
De l’espai no t’en refies mai
De manars i garrotades
De res
Desesperacions
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Diccionari de butxaca
Divisa
Dona’m la mà
Dos anónims
El ball
El berenar de les roques
El desesperat
El diluvi
El duo de l’entrecama
El meu poble Alcoi
El senyal
El tio Sam
El vi
Ell
Els amants
Els banyetes
Els cucs es moren?
Els dimonis
Encara el tango
Encara el tram
Encara nois, encara
Explosió
Garrotada en swing
Gaspar Hauser num. 2
Gola seca
Héctor
Història d’A
Història d’un amic
Homenatge a Teresa
Homenatge a la tecnocràcia
Inici de fàstic en el membre
L’arc de sant martí
L’enamorat li deia
L’escola de Ribera
L’estrany
L’hamadríade del violí
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L’ofici que més m’agrada
La cançó del cansat
La ciència i el refredat
La fàbrica Paulac
La fera ferotge
La formiga i l’elefant
La historia d’en Jaume Poch i Prou
La meva amiga com un vaixell blanc
La revolució
La samarreta
Les meves vacances
Lliçó de sumes iverbs
M’aclame a tu
Marxa Nupcial
Menuda
Mon divertit
Monserrat
Nadal
Ni dies ni metres
Nik Kolau
Nocturn
Obertures en cop major
Oració abans d’enllitar-se
País Valencià
Pare Ubú
Perquè vull
Petita i blanca
Platxeria
Poema per a l’exposició Apel·les Fenosa (figurina d’argila)
Poema sense acabar
Posta
Prediccions i conformitats
Prendre
Preservatiu
Proverbi
Què et sembla, Toti?
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Què en faré d’aquest temps?
Qui és l’home Fenosa
Quan sóc amb tu
Res no és mesquí
Sageta de foc
Serà un dia que durarà anys
Serà un dia que durarà anys (revisada)
Si jo fos pescador
Si mai de tu
Sí senyor
Sóc suc en sac sec (sic)
Sol d’Estiu
Tot esperant Ulisses
Tot explota pel cap o per la pota
Tot l’enyor de demà
Tragèdia a dia
Trage dia a nit
Trencaclosques (Es pi i es nas) Dedicat.
Tríptic d’Apocalipsi
Un calbot precedit d’un perdoni, no fa mal
Un home reparteix
Una de por
Una escala qualsevol
Una nit a l’òpera
Va com va
Verí-good
Ves i endevina qui t’ha pegat
Visc el que veig
Visco sol
Voleu Guerra?
Xafarderies
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1. Recital al palau de gel
Salvador Lauder

2. Caòtica Versemblança
Pep Alfonso
3. Espasmes
Lluís Navarro Mosquera
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David Vidal

Ovidianes

Carcaixent, 1977.
Al llarg del temps s’ha lliurat al camp del dret i a l’animació sociocultural. El món
del llibre és la seua vertadera passió i a ell es dóna
per complet com a editor.
Ha escrit diverses obres teatrals i relats curts. Ha publicat l’obra de teatre Uns
pecats quasi capitals (El petit editor, 2015).
Recitar i narrar és altra de
les passions que té i procura fer-ho sempre que pot.
En 2014 va fundar, amb Salvador Lauder, l’editorial El
petit editor.

Ovidianes representa la reunió
dels textos composats per Ovidi
que van ser enregistrats en forma
de cançó. En la recopilació s’han
arreplegat aquelles cançons que estan escampades per tot arreu, amb
un treball d’investigació acurat i
respectuós amb l’artista, amb el
seu particular to i la seua singular
manera d’escriure.
Aquest llibre que teniu a les mans representa el cançoner Ovidià, i recull
també els poemes musicats d’altres
autors de les nostres lletres que l’Ovidi recità com Vicent Andrés Estellés
o Joan Salvat-Papasseit.

