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El món de la cançó s'uneix per homenatjar Francesc Pujols

Sisa, Pau Riba i Comelade, entre els participants d'un concert a Granollers
GUILLEM VIDAL. Barcelona

Era només qüestió de temps que Sisa, Pau Riba, Pascal Comelade, Roger Mas, Oriol Tramvia,
Quimi Portet i el rapsode Enric Casasses, tots ells francescpujolistes declarats, rendissin
homenatge a l'escriptor, filòsof, poeta, dramaturg, polemista i humorista català. Ho faran
divendres a Granollers en el marc d'un festival, Trobadors i Joglars, que fins al dia 23 portarà a
nou municipis del Vallès Oriental músics com ara Gianmaria Testa, Miguel Poveda, Lluís Llach i
Eliseo Parra.

Oriol Tramvia, Pau Riba, Roger Mas i Sisa, ahir, a l'Ateneu Barcelonès.
Foto: MARTA MARTÍNEZ.

L'esperit de Francesc Pujols (1882-1962) va reviure ahir a l'Ateneu Barcelonès amb la
presentació de l'espectacle que s'encarregarà d'homenatjar-lo divendres a Granollers. En el
mateix pati on Pujols va protagonitzar suculents anècdotes («avui ja no se'n fan, de coses
així...», va dir un cop després de contemplar filosòficament la laboriosa manera de caminar
d'una tortuga), Pau Riba, Roger Mas, Sisa, Oriol Tramvia i Ferran Margarit –presentat com a
«continuador filosòfic de Pujols»– no van parar de fer lloances al pensador, a la vegada que
van explicar en què consistirà la seva actuació divendres, a partir de dos quarts d'onze de la
nit, al Teatre Auditori de Granollers.
«Pujols va ser un revolucionari literari. Podia escriure pàgines i pàgines sense un punt i a
part i, a vegades, sense un punt i seguit. Això m'ha portat directament a rapejar el text
litúrgic de la missa de la hiparxiologia [ciència catalana ideada per Pujols]», va avançar Pau
Riba. «El més important de Pujols, més que l'obra, és el seu esperit positiu. Podria fotre's del
mort i de qui el vetlla i fer-ho sense passotismes», va apuntar Roger Mas. «Va afegir la ironia
en el coneixement. Hi ha una coincidència entre la filosofia pujolsiana i la galàctica, que és la
meva. La seva aportació no ha estat prou valorada en la cultura catalana», va reivindicar
Sisa. Finalment, Ferran Margarit, vicesecretari d'una associació que, fa dos anys, va intentar
sense èxit inscriure les idees de Pujols com a religió, va qualificar Pujols de «gegant de la
cultura catalana» i va vaticinar que, de la situació política actual, Pujols diria que «és una
olla de cols que no hi ha qui aguanti».
L'espectacle de «varietés» -com se'l va definir ahir- permetrà gaudir de les cançons que, els
artistes participants, han escrit al llarg de la seva trajectòria amb la influència de Francesc
Pujols.
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Quinze anys de trobadors al Vallès

G.V.. Barcelona

L'espectacle dedicat a Pujols i un muntatge a cavall del jazz i la poesia de Palau i Fabre que
es va poder veure diumenge a Lliçà d'Amunt constitueixen els dos espectacles de nova
creació de la quinzena edició del festival Trobadors i Joglars. Amb la cançó en el punt de
mira, la mostra ha d'acollir encara el piamontès Gianmaria Testa (dissabte a Granollers), una
trobada de romancers a les Franqueses (dia 14), el Desglaç de Poveda (dia 15 a Mollet del
Vallès), Lluís Llach (dia 16 a Lliçà d'Amunt), Lichis, líder de La Cabra Mecánica (dia 20, a
Canovelles), Xavier Baró (dia 21, a la Roca) i Eliseo Parra (dia 23, a les Franqueses).

