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Pupil·les en expansió de rap electrònic
El trio musical prepara nou material per a l'any vinent

Arxiu Pupil·les

Fer una oda a la vagina no pot ser obra d'un grup qualsevol. Pupil·les va néixer amb el
feminisme de cordó umbilical, i ara el melic de la seva música segueix sent l'empoderament de la
dona. Després del llançament de dos nous videoclips que posen l'accent en aquesta línia, el trio
musical es prepara per un estiu ple de directes.
Si a l'àlbum de Les silenciades (Atomic Studio, 2016) la banda cridava contra el masclisme, els
videoclips de "V" i de "Colps de puny" sentenciaven que el futur del grup seguirà en la mateixa
línia. Tot i que aquests dos clips apuntaven a un nou treball discogràfic, Natàlia Pons, una de les
vocalistes del trio, comenta que encara no saben què hi haurà, però que després de la gira i cap a
principi de l'any que ve trauran més cançons, encara no saben "si en format de disc o d'EP".
Pupil·les asseguren nou material però deixa clar que actualment no estan "fent res en el pla
creatiu perquè ja han sortit aquests dos videoclips", que confessen que han treballat molt i que
"han tingut una bona acollida i han estat un punt d'inflexió per reafirmar els àlbums anteriors". En el
cas de "Colps de puny", per exemple, Pons explica: "Va ser casual, ens van demanar que féssim
una cançó per a un curtmetratge que porta aquest nom i que sortirà el novembre per À Punt
(https://apuntmedia.es/va/) ".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=EvIb57k-X-Q
L'assetjament al carrer és la temàtica d'aquest darrer clip de la banda, igual que "V" era tota una
"declaració d'intencions", segons Pons. La músic corrobora, a més, que precisament Pupil·les
va néixer per "la necessitat del feminisme" i que, per tant, no pensen renunciar al missatge que
dona sentit a la seva formació.
Pel que fa a l'estil, la banda comenta que seguiran amb el gènere que les defineix, "el rap
electrònic festiu". La fama, però, no els enterboleix els sentits, la vocalista diu que són "unes més en
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el rap, ja que n'han vingut moltes més abans", i que cal tenir present que "València té un bon
potencial musical que es veu plasmat en el rap femení".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=L2ecg20Eifo
Pupil·les no pensen en el futur, ara estan centrades en la seva gira. Les properes dates seran el
21 de juliol al Sec a Sac del Poble Sec i el 26 del mateix mes a l'Aplec dels Ports de Vilafranca,
entre una llarga llista de concerts.
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