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Cançonsperno
dormir

Lídia Pujol presenta aquesta nit a
Girona el muntatge escènic extret del
seu nou disc, ‘Els amants de Lilith’

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

Cançons que parlen d’as-
sassinats, de necrofílies, de
violència de gènere, d’abu-
sos i d’incestos, cançons de
temàtiques terribles, totes
elles protagonitzades per
dones, que Lídia Pujol ha
recuperat de la tradició oral
per reviure-les en un disc i
un muntatge escènic sota el
títol d’Els amats de Lilith.
Un concert teatralitzat que
aquesta nit es presentarà al
Teatre Municipal de Girona
dins la programació del fes-
tival Temporada Alta.

Són tretze temes, un
nombre adient per a aquest
projecte discogràfic que es
va enregistrar en directe al

TNC el passat 30 de maig.
Composicions centenàries
destinades a diluir-se en la
memòria popular que la
cantant ha reunit després
de voltar de punta a punta
dels Països Catalans. Aga-
fant com a denominador
comú “la llibertat per exer-
cir les passions”, Lídia Pujol
dóna veu a dones de llegen-
da que van “superar els lí-
mits de la raó”. “Canten a la
violència amb una naturali-
tat impressionant”, afirma-
va l’artista ahir al migdia
després d’oferir un tast de
tres temes a la curiosa boti-
ga de roba Harbort Leather
Design del barri de Gràcia
de Barcelona.

El nexe d’unió d’aquestes
cròniques és la Lilith que

dóna títol a aquest disc que,
segons informen, ja ha su-
perat el miler de còpies ve-
nudes en els pocs dies que
porta a la venda. Lilith és “la
primera dona de la creació,
feta de fang com l’home,
que després de rebel·lar-se
va ser expulsada de l’Edèn,
cosa que va donar peu al
mite d’Eva”, explica Lídia
Pujol. I aquest punt de tro-
bada a espatlles del paradís
terrenal vol reflectir un uni-
vers propi que l’artista evo-
carà en un muntatge escè-
nic que ella mateixa especi-
fica que es tracta d’un
“concert teatralitzat, que no
vol dir un musical”. Efectes
de so inspirats en El nom de
la rosa, que emulen l’ambi-
ent críptic de castells medi-

Lídia Pujol va interpretar tres temes ahir en una botiga de roba de Gràcia ■ FRANCESC MELCION

evals: ganivets que s’esmo-
len, portalades que es tan-
quen, cadenes que s’arros-
seguen als peus de perso-
natges femenins que
formen part de la memòria
històrica catalana.

A l’hora de ressuscitar
aquests romanços tradicio-
nals, Lídia Pujol els va can-
viar la música i, en compa-
nyia de Dani Espasa, va aï-
llar-se per sotmetre’s a un
intens procés creatiu que es
nota en el resultat final de
la gravació. “És curiós: a mi,

que les arrels em resultaven
ràncies, ara m’han tocat a
fons”, afegeix la cantant,
que no en va ja va incloure
una versió d’El rossinyol en
el seu anterior disc en soli-
tari, Iaie. Aquesta nit, al Te-
atre Municipal de Girona,
es presentarà amb el for-
mat complet, integrat per
vuit músics i amb tota la pa-
rafernàlia escènica que in-
clou diversos personatges,
entre ells el de la mort. Ja
ho dèiem: són cançons per
no dormir. ■

“A mi, que les
arrels em
resultaven
ràncies, ara
m’han tocat a
fons”




