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Lola Bou: «Quan vaig escriure
'Temps al temps' no sabia de què
parlava»
Estrenem el nou tema del duet de Bou amb Manel Brancal, avançament del disc
'Tallat en dos'

Lola Bou i Manel Brancal | Arxiu

Tallat en dos (autoeditat) és el nom del primer disc en comú de Lola Bou i Manel Brancal. Tots
dos són músics experimentats: Lola Bou com a cantautora i actriu de musicals i Manel Brancal
com a guitarrista i compositor. Està previst que el disc es publiqui el 26 de març. Són de Castelló, però
fins fa uns mesos només es coneixien de vista. ?Bé, gràcies a una foto ara hem sabut que una
vegada vam coincidir? matisa Lola Bou. ?Ens vam trobar un dia a l'aniversari de la mort de
l'actor Carles Pons, vam xerrar i vam connectar. Ens vam dir que havíem de quedar per fer
alguna cosa, però passaven les setmanes i no ho fèiem?, explica la cantant. ?Ara fa un any que
vam començar a preparar cançons. Comptant que hem passat una pandèmia i un confinament?
poder treure un disc ara, estem que no ens ho creiem. Hem fet alguns concerts en streaming i
alguns concerts en directe, i a mesura que hem anat tocant, hem descobert que ens enteníem
musicalment i que el que eixia tenia possibilitats?, revela Manel Brancal.
Enderrock.cat estrena avui ?Temps al temps?, una cançó amb lletra de Lola Bou: ?Tot el temps
que semblava que estava en silenci, he seguit escrivint. «Temps al temps» és d'aquesta època.
Crec que quan la vaig escriure ni jo mateixa no sabia bé de què parlava. Com moltes cançons és
una mica premonitòria i amb el temps ha pres sentit. Parla del temps que dediquem a les coses
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importants de la vida. Per mi, tot el projecte amb el Manel ha fet prendre realitat la cançó?.

Més enllà de les cançons que configuren el disc, el duet també ha fet el tema ?La meua confessió?
sobre un poema de Carmelina Sánchez-Cutillas, inclòs al documental Carmelina, mar i cel produït
per Àpunt. Ni aquesta peça ni altres dues musicacions de l'obra de la mateixa poetessa no
apareixen finalment al disc. La febre creativa de Lola Bou i Manel Brancal sembla no tenir
aturador: ?Ja tenim deu o dotze cançons, per a fer un segon disc?, explica el guitarrista.
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