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 2 Tretze maneres de cantar les quaranta.  

 

Tretze maneres de cantar les quaranta o Farem la revolució i la tornarem a 

fer. Tria el títol que més t’agradi. La inspiració és la mateixa. 

La intèrpret, cantant i actriu Lídia Pujol ens ofereix 13 maneres de cantar les 

quaranta, ben diverses però amb un mateix horitzó.  

Conscient de la necessària confrontació activa contra la injustícia i la mentida 

Farem la revolució i la tornarem a fer cerca la Veritat a cada petita cruïlla. 

 

Fa uns mesos, donant suport a la vaga de fam de Marcos Andres Armenteros i els 

seus companys pels acomiadaments i els abusos de Telefónica, li vaig escoltar 

citar la ben coneguda frase No sólo de pan vive el hombre. Després d’aquelles 

paraules, la radicalitat del seu testimoni contra la injustícia a traves d’una vaga de 

fam, va ser profundament reveladora.  

La vaga de fam del Marcos es nodria de la solidaritat, la tendresa, la fidelitat dels 

companys que lliurement havien pres la decisió de fer-la amb ell. I aquella trobada 

aplegava la més amplia diversitat amb els drets socials de les persones per 

denominador comú.  

Ni aquesta dictadura financera és democràcia, ni la jerarquia eclesiàstica 

representa el missatge de l’Evangeli que el Marcos citava. 

Si l’home viu de pa i d’amor, i l’Amor mou muntanyes, realment, si volem, tot és 

possible.  
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Tretze maneres de cantar les quaranta o Farem la revolució i la tornarem a fer.  

Aquest és un concert revolucionari, amb cançons reivindicatives i un personatge 

que fa moltes preguntes. Aquest personatge va a l’escola dels Somiatruites, on 

aprèn que les possibilitats de si mateix i dels altres són infinites. Per això decideix  

Fer la revolució i tornar-la a fer com una actitud de vida i de confrontació activa 

vers la injustícia. Esta convençuda que tots aquells que han anat a les escoles de 

negocis i ara dirigeixen les grans companyies que controlen l’energia, la sanitat, 

l’educació, els aliments, l’aigua, l’habitatge, les armes, els medicaments, TOT, 

s’han de reciclar i han d’anar a una escola d’amor. I la resta, els que no 

controlem res amb la constitució per la transició de la dictadura militar a l’actual 

dictadura financera, també. No sigui que tinguem la independència, i segueixin 

manant els calers. 

En aquesta escola també ensenyen a cantar les quaranta. Avui us presentem 

tretze maneres de fer-ho, de dir la veritat, tan si convé com si no convé.  

Au, coratge i a volar! Que són quatre dies i dos ja han passat. 

 

Entrevista a el Punt Avui: També vull decidir sobre el deute i les retallades 

 

  

Foto Marc Javierre Kohan 

http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat/tambe-vull-decidir-sobre-el-deute-i-les-retallades/
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Lídia Pujol, veu. 

Pau Figueres, guitarra. 

 

Oriol Marimon, so i llum. 

 

 

Foto Marc Javierre Kohan 
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El somiatruites. Albert Pla 

País petit. Lluís Llach 

La mala reputació. George Brassens (Bel Olid) 

Hi ha gent. Joni Mitchel (Joan Verges) 

Salve Regina. La polla records 

... 

 

 



 

 6 Tretze maneres de cantar les quaranta.  

Per a més informació, dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb:  

Laura Rubio 

666 250 082 

premsa@lacerimoniadelallum.com 

 

 

 

www.lidiapujol.com 

www.lacerimoniadelallum.com 

www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat 

www.youtube.com/lidiapujol 

www.facebook.com/lidiapujol 

Twitter @LaCerimonia 

mailto:premsa@lacerimoniadelallum.com
http://www.lidiapujol.com/
http://www.lacerimoniadelallum.com/
http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat
http://www.youtube.com/lidiapujol
http://www.facebook.com/lidiapujol
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Lídia Pujol, veu.  

Cantant i intèrpret. Després d'anys 

d'experiència en la música tradicional 

jiddisch, medieval i popular, irromp en 

l'escena musical catalana amb la 

formació Lídia Pujol i Sílvia Comes, 

amb la qual grava dos discos musicant 

poetes com Whitman, Cernuda, 

Ginsberg, Lorca o Prevert entre 

d’altres. Després de la dissolució del 

duo, presenta el seu primer disc en 

solitari, Iaie (2003), amb el que 

profunditza en la recerca de l’emoció 

amb la veu més enllà del límit de la 

paraula, en un disc cantat en 

quatre llengües diferents i una de la 

seva pròpia invenció  i posteriorment 

Els amants de Lilith (2007), amb el 

que realitza un treball de camp en els 

territoris de parla catalana i dins de la 

seva música popular fa una selecció 

de peces que parlen, de l’abús de poder. Rep per aquest treball nombrosos 

premis. Les seves col·laboracions amb artistes com Mayte Martín, Dulce Pontes, 

Idir, Jackson Browne, Kepa Junkera, Brian Dunning (Nightnoise), Miguel Poveda 

entre d’altres, l’han acostat a tots els vessants de la World Music.  

Ha compartit escenari i realitzat espectacles monogràfics sobre l’obra d’Allen 

Ginsberg i Josep Palau i Fabra, la de Maria Mercè Marçal i Jacques Prevert. Sobre 

les cançons i la poesia dels Trobadors Lais d’amor. Amb el grup de música antiga 

Ariodant, sobre la musica en la obra de Shakespeare. I formant el grup Terregada, 

cinc veus i un repertori sagnant amb Miquel Gil i Psalite, sobre el cançoner 

tradicional català. 

Com a actriu ha participat, entre d’altres, en Morir de Sergi Belbel, L'òpera dels 

tres rals de Bertolt Brecht, sota la direcció de Calixto Bieito. Com a directora ha 

creat i interpretat, entre d’altres, els espectacles El Boulevard del crim presentat 

al Festival Grec de Barcelona, i juntament amb Lluís Llach i Albert Pla ha 

participat en l’espectacle Llits de Lluís Danès al Teatre Nacional de Catalunya. 

Foto Juan Miguel Morales 
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Recentment ha creat i dirigit La Cerimònia de la Llum, interpretada en monestirs i 

catedrals d’arreu de Catalunya, on s'hi retroben les cançons de la tradició escrita, 

recollides en el Llibre Vermell de Montserrat, amb el repertori tradicional oral, les 

cançons bressol de tota la Mediterrània. El missatge dels seus valors abasta des 

de la convivència entre cultures i pobles fins a la necessitat d'una lectura actual de 

símbols religiosos i culturals. L’estiu de 2012, a la Sala Muntaner, les “Converses 

singulars amb Lídia Pujol” l’han portat a conversar amb una sèrie de personatges 

com Teresa Forcades i Mayte Martin, entre d’altres, en un encontre en el que la 

música i la paraula són les protagonistes. 

La versatilitat de Lidia Pujol queda palesa en els seus espectacles en viu i en les 

seves gravacions, on construeix una identitat pròpia, de marcat caràcter català a 

partir de la música tradicional jiddisch, cèltica, medieval, sefardita i flamenca, i on 

la teatralitat, la interpretació i el compromís amb el missatge, són elements 

indissociables de la seva proposta musical. 

 

Pau Figueres, guitarra. 

És un guitarrista versàtil. La seva 

curiositat el porta a conviure amb 

gèneres tan diferents com el pop, el 

rock, el jazz, el clàssic, i el flamenc i 

altres músiques tradicionals del món, 

per les quals sent un gran respecte i 

admiració. Ha col·laborat amb músics 

tan diversos com els propis estils: 

Dani Espasa, Eduard Iniesta, Aleix 

Tobias, Lídia Pujol, Manel Valdivieso, 

Murtra Ensemble, Marcel Casellas, 

Alfonso Vilallonga, La Carrau, Feliu 

Gasull, Feliu Ventura, Jimmy Malla… Als 16 anys va participar al segon disc de la 

cantant Lídia Pujol, i des de llavors ha mantingut amb regularitat la seva activitat 

com a músic de directe i ocasionalment d’estudi. Ha estudiat guitarra clàssica a 

l’Escola Superior de Música de Catalunya amb Zoran Dukic, ha rebut lliçons de 

guitarra jazz de Dani Pérez i ha cursat dos cursos de guitarra flamenca amb els 

germans Cañizares. Preveu que la seva formació segueixi en curs durant molt de 

temps. 
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La mala reputació: http://youtu.be/kENkUw2c6DA 

Hi ha gent: http://youtu.be/aRKtljWXgpY 

País petit (Concert per la llibertat – Camp Nou): http://youtu.be/4RvpYbJt_UM 

El somiatruites (amb Dolo Beltran i Albert Pla): http://youtu.be/crbRGQVOlGQ 

Farem la revolució i la tornarem a fer (videoclip): http://youtu.be/FuUQTkP6Z0s 

Concert per la Llibertat del Camp nou. 

Fotògraf Marc Javierre Kohan.

http://youtu.be/kENkUw2c6DA
http://youtu.be/aRKtljWXgpY
http://youtu.be/4RvpYbJt_UM
http://youtu.be/crbRGQVOlGQ
http://youtu.be/FuUQTkP6Z0s
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