... de la Vall

LIDIA PUJOL
AL SANT DUBTE
Fermí Manteca.- Quan uneixes sensibilitat, un poble,
una tradició, una història, un amor, bona professionalitat, una coŀlaboració sinèrgica... surt una mescla
explosiva. Això és el que va passat el dia 16 de juliol
al Sant Dubte d’Ivorra.
Lídia Pujol fa temps havia proposat fer un concert,
dins la gira “Iter Luminis”, al santuari d’Ivorra. Havia
proposat fer-hi un espectacle especial, com ho és
d’especial el lloc, ric d’història, de prodigis, de vida.
Va comptar amb l’ajuda de veïns del poble, a part del
seu equip d’alt nivell professional, i va comptar amb
l’actor Pep Cruz (veí també d’Ivorra) perquè l’ajudés a
representar la vitalitat que desprèn la història del prodigi
del Sant Dubte, en un monòleg preciós sobre el dubte
existencial, sobre la humanitat que representa el dubte
i la projecció cap a un futur compartit.
Lídia Pujol va fer gala de la seva, més que mai,
sensibilitat a l’hora de transmetre i comunicar allò que

interpretava, les seves cançons basades en poemes
de Teresa de Jesús, de Ramon Llull, del Llibre Vermell
de Montserrat...
Per a la gent d’Ivorra, el moment emocionant va ser
quan la Lídia, després de la representació i monòleg del
Pep Cruz amb la copa de vi encara alçada, va entonar
els Goigs de la Mare de Déu d’Ivorra i del Sant Dubte
d’una manera solemne i pausada que omplí el recinte
del Santuari d’aquell misteri colpidor que t’embolcalla
i et deixa embadalit.
Ja fora a l’esplanada, Lidia Pujol va cantar les darreres peces rodejada de les 200 persones assistents,
que van rebre l’amor i el missatge de la nostra cantant
i van poder ﬁnalment tastar els productes artesans que
s’exposaven a l’entrada del Santuari.
Tot plegat una jornada inoblidable que marcarà la
història del Santuari d’Ivorra amb una ﬁta més del camí
miŀlenari que l’acompanya.
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