
La veu concertada 
 

amb M. Àngel Cordero (contrabaix) 
 

 
 

17 de març de 2013 a les 19h 

Monestir de Sant Pau del Camp 



REPERTORI 

El pont de Lió. (Popular catalana) 

Verge humil. (Mistèri d’Elx) (segle XI) 

Ara és temps de dormir. (Tarquinio Merula, 1594-1665) 

Vetlla de Nadal. (Gregori Estrada, Montserrat,  s. XX.) 

Quand ai lo mon consirat. Cançó de Trobador (anònim) (segle XII) 

El moliner. (Popular yiddish) 

El cant de la Sibil·la. (manuscrit de Manacor, Mallorca) (segle XI) 

L'ànima en pena del comte Arnau. (Anicet de Pagès de Puig, 1843-1902) 

Polorum Regina (Llibre Vermell de Montserrat) (segle XIV) 

                                              País Petit.(Lluís Llach) 

 

Referents poètics  
Quan ets arrel desitges terra. Manuel Forcano 

La necessària lluita contra el que ens separa. Raimon Pelegero. 

El pes del món és amor. Allen Ginsberg 

Diversos són els homes i diverses les parles, i han convingut molts noms a un sol amor. Salvador 

Espriu 

Una i una altre vegada ens convida el Càntic dels Càntics. Teresa Forcades. 

  

1ª Part  Quan ets arrel desitges terra. 

Comença aquest convit a la re-unió amb la cançó popular catalana El pont de Lió (1),  la qual 

al·ludeix al conflicte de discriminació primera, la del gènere i a la conseqüent inclinació del fort a 

abusar del dèbil. El dèbil  demana consolació amb la pregaria Verge Humil (2). Ara, és temps (3) de 

confiar en la tendresa dels ulls que han vist morir al fill a la creu per Amor.  En vos que vetlleu, de 

nit (4) i en tot moment, per la llum en els nostres cors. La cançó de trobadors  Quan ay lo mon (5), 

considera una i una altre vegada la gravetat del pes que duem, el pes del món que ens alça i ens eleva 

amb l’Amor, la necessària lluita contra el que ens separa. 

Les rodes giren, els dies passen (6) , diversos són els homes i diverses les parles, han convingut molts 

noms a un sol amor. 

  

2ª Part  Vols venir? 

La profetessa pre-cristiana, La sibil·la (7),  anuncia la fi del temps dels poderosos i proclama 

l’arribada de l’amor fratern. A la mitologia catalana, en el relat d’El comte Arnau (8), aquest 

personatge  és jutjat i condemnat pels seus abusos a vagarejar eternament damunt del seu cavall per 

les contrades de Sant Joan de les Abadesses. Però la salvació sempre és possible amb la renovada 

cançó de tota la humanitat. Una i una altre vegada ens hi convida el Càntic dels Càntics:  Coloma 

meva, no ho veus? L’hivern ja ha passat. Vols Venir?. 

La reina dels cels ens guia, Polorum Regina (9)  Una i una altre vegada cap aquesta renovació.   

 

  

Sempre em sabré malalta d’Amor quan el meu cos, el meu País més petit i el proïsme, el meu País 

petit (10) es miren als ulls.  És així. És així com m'agrada a mi, fins i tot quan no m’agrada,  

i no en sabria dir res més. 

 Lidia Pujol 



La veu concertada 

Entre la base instrumental i la melodia de la meva veu, es crea la pura convivència de 

dues fonts musicals que s’impulsen, s’expandeixen o es limiten, en una abraçada 

continua, per explicar-vos amb els elements essencials i mínims el sentit de cada cançó. 

Allò únic es posa en relació i crea una nova realitat sonora que pot esdevenir un diàleg 

amorós o dissonant. Tot depèn i alhora no depèn de mi, tot depèn i alhora no depèn d’ell. 

Tots i cada un de vosaltres que heu vingut a imaginar i a participar del cosmos sonor 

creat a cada instant entre la base interpretada únicament per Miquel Àngel Cordero i la 

meva tanmateix única interpretació de la melodia, sou la finalitat activa de tot plegat. 

Lídia Pujol 

 

Sinopsi La nuesa de la ressonància elemental 

Lídia Pujol ens ofereix una nova experiència musical i poètica amb un aplec de cançons 

que tenen com a element comú un format d’expressió infreqüent: des de la seva 

pluralitat, ens oferirà una música que ens transportarà de la complexitat a l’abstracció i 

de l’abstracció a l’expressió de la més refinada subtilitat. L’extraordinària flexibilitat de 

la seva veu, matisada amb harmònics especialment seleccionats per a l’expressió més 

íntima, ens transporta a un nou univers de cançons en el qual el text en determina 

l’essència i la música l’existència. 

En el principi de l’existència de la música, la puresa i la nuesa de la veu van crear la 

ressonància elemental. Aquesta ressonància recollida i modulada amb la complicitat d’un 

instrument més greu, el contrabaix, ens fa participar del primer estadi del fonament de 

l’harmonia. L’acoblament de la veu amb tots els seus matisos instrumentals i del so de 

l’instrument amb els seus registres vocals, ens ajuden a percebre la relativitat sonora 

entre la veu que és a dalt i la que és a baix o viceversa. 

Els reptes tècnics per a l’instrument, els ritmes, els bordons, els obstinats, els acords, els 

efectes sonors, exigeixen a Miquel Àngel Cordero una versatilitat musical que va més 

enllà de les exigències habituals i que el situen en el mateix pla expressiu que la veu. 

Aquesta ambivalència ens revela el principi bàsic de la polifonia, la pura convivència de 

dues fonts musicals que s’impulsen, s’expandeixen o es limiten, en una abraçada 

continua, tot explicant-nos amb els elements essencials i mínims el sentit de cada cançó. 

En la selecció d’obres l’argument n’és la forma. La successió cerimonial dels sentiments 

exposats sorgeix espontàniament del tresor d’emocions que ens ofereix el llegat d’un 

patrimoni musical arrelat en la tradició i l’autenticitat. L’experiència musical i poètica 

que se’n deriva, amb simplicitat pregona, a cau d’orella ens revela la veritat de la seva 

nuesa, la seva potència i la capacitat de conjurar l’artifici dels sentiments més universals 

amb el secret transparent de la seva proximitat. 

Romà Escalas i Llimona: Músic i museòleg. 
Director del Museu de la Música de Barcelona (1981-2011), 

Ha estat  Director del grup "Ars musicae de Barcelona" i dels cursos de música antiga de la Generalitat. 



Lídia Pujol, veu. 

Miquel Àngel Cordero, contrabaix. 

 

Amb la col·laboració de Jordi Xavier Romero. 

 

So, Aniol Bestit. 

Producció, Laura Rubio. 
 

 

 

Tot el meu agraïment al mossèn Francesc Tort i a totes les persones del seu equip que 

fan possible que puguem gaudir d’aquest emblemàtic Monestir. Per la seva acollida. Per 

ser un Referent d’Amor i Llibertat. 

Lídia Pujol 

 

 

Agraïments: Clara Roca. Jordi Xavier Romero. Romà Escalas. Laia de Ahumada. Veni             

Creator Spiritus, Capella Real de Catalunya, direcció Jordi Savall. 

 
 

 

 

28 d'abril 2013 a les 19h: De Trinitate. L'espiritualitat de la nostre cultura. 
Dani Espasa. Clavicèmbal; Juan de la Rubia, Orgue positiu; Lídia Pujol, Veu 

 

Obres:  Misteri d'Elx. s.XII,  La Sibil·la s X, Código de las Huelgas, s.XI, Llibre 

Vermell de Montserrat s.XIV,  Sta Teresa de Jesús s.XVI , San Juan de la Cruz 

s.XVI, Taquinio Merula s.XVI, La música de Sta Maria del Mar, Pau Vilallonga 

s.XVII... 

 

2 de juny 2013: Converses Singulars amb Lídia Pujol. Convidats: Albano 

Dante i Marta Sibina de Cafè amb Llet, i Esther Vivas i Josep Maria Antentas, 

de Revolta Global. 
 

Si vols rebre la informació de les pròximes actuacions, subscriu-te a la 

newsletter enviant un mail a premsa@lacerimoniadelallum.com 

 

Més informació: 

www.lidiapujol.com – www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat 


