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En aquests moments de desconfiança absoluta en el sistema i els mitjans de
comunicació, davant la crisi de valors i la necessitat de veus compromeses per
denunciar l’abús, vaig sentir la follia del enamorat vers les persones que generen
confiança dient la veritat, tant si és convé com si no, convertint-se, al meu
entendre, en referents d’Amor i Llibertat. Un do especial per la comunicació
amorosa en tots ells em va fer sentir la necessitat de compartir aquests referents
amb un tercer, el públic.
Així va néixer la idea de les Converses Singulars. Singulars perquè són un
encontre entre paraula i música. A través d'un estudi del personatge, unes
preguntes relacionades amb el seu compromís personal i social, unes cançons
especialment seleccionades en relació amb els temes i la personalitat del convidat,
i alguna sorpresa, us convidem a una aventura que no ha estat assajada. El que
viurem, sigui el que sigui, serà una trobada “aquí i ara” entre el convidat, jo
mateixa i vosaltres.
Teresa Forcades va ser el meu primer objectiu a raó del seu compromís amb la
recerca constant de amor i llibertat, Amant lo be comú sobre lo be especial
(Ramon Llull). Mayte Martín amb la seva radicalitat lliure de ser qui és contra
l’homogeneïtzació del mercat, l’art. Santiago Auserón, músic, filòsof, pensador,
tot un esportista d’elit en l’exercici respectuós i humil del criteri. Itziar González
arquitecte i ex-regidora de Ciutat vella abandonà la falsa política de partits en
mans del poder econòmic a la recerca del apoderament del poble. Marta Sibina i
Albano Dante de cafèambllet, han desemmascarat un dels majors robatoris a la
sanitat publica catalana de la història; Esther Vivas i Josep Mª Antentas membres
de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista, són des dels anys 90 compromesos
activistes dels moviments socials alternatius. Visionaris-realistes de la necessitat
radical d’un canvi estructural polític, són els inspiradors i cofundadors juntament
amb Teresa Forcades i Arcadi Oliveres del Procés Constituent. Quatre persones
que representen el periodisme i la política en estat pur.
Lídia Pujol
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Lídia Pujol, veu.
Pau Figueres, guitarra.
Convidat
Oriol Marimon, so i llum.
Lídia Pujol, guió i direcció

 20/06/2012. Amb Lídia Pujol (col·laboració d’Elisenda Roca). Sala
Muntaner (Barcelona)
 21/06/2012. Convidada Mayte Martín. Sala Muntaner (Barcelona)
 22/06/2012. Convidada Teresa Forcades. Sala Muntaner (Barcelona)
 24/06/2012. Convidat Santiago Auserón. Sala Muntaner (Barcelona)
 01/10/2012. Amb Teresa Forcades i Àngela Volpini. Moderadora Laia
d’Ahumada. Teatre Goya Codorniu (Barcelona)
 27/01/2013. Convidada Itziar González. Monestir de Sant Pau del Camp
(Barcelona)
 02/06/2013. Convidats: Josep Maria Antentas i Esther Vivas (activistes) i
Marta Sibina i Albano Dante (revista Cafèambllet). Monestir de Sant Pau
del Camp (Barcelona)
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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
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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
Foto Juan Miguel Morales
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
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participat en l’espectacle Llits de Lluís Danès al Teatre Nacional de Catalunya.
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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Telenoticies TV3: http://youtu.be/U1q88IQqTro
Entrevista “Jo que sé”: http://youtu.be/pM7WSY7zPpU
A escena: El coratge de rev/bel·lar-se: http://youtu.be/_npkwJEhFk4
Entrevista “Continuarà”: http://youtu.be/BC-M_Leynp4
Entrevista BTV: http://youtu.be/MiBQs7Zjapg
Entrevista Matins: http://youtu.be/rKtQdvGRInA

20/06/2012. Amb Lídia Pujol (col·laboració d’Elisenda Roca). Sala Muntaner (Barcelona). Foto
Raquel Calvo.
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21/06/2012. Convidada Mayte Martín. Sala Muntaner (Barcelona). Foto Raquel Calvo.

22/06/2012. Convidada Teresa Forcades. Sala Muntaner (Barcelona). Foto Raquel Calvo.
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24/06/2012. Convidat Santiago Auserón. Sala Muntaner (Barcelona). Foto Raquel Calvo.

01/10/2012. Amb Teresa Forcades i Àngela Volpini. Moderadora Laia d’Ahumada. Teatre
Goya Codorniu (Barcelona). Foto Raquel Calvo.
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27/01/2013. Convidada Itziar González. Monestir de Sant Pau del Camp (Barcelona). Foto
Clara Roca.
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02/06/2013. Convidats: Josep Maria Antentas i Esther Vivas (activistes) i Marta
Sibina i Albano Dante (revista Cafèambllet). Monestir de Sant Pau del Camp
(Barcelona). Fotos Marc Javierre Kohan.
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