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Mar Pujol s'enfronta a un «Ram
d'esbarzers»
Estrenem en exclusiva un nou tema de l'àlbum debut de la cantautora del
Lluçanés, 'Trepa'

Mar Pujol

Mar Pujol és una jove cantautora i guitarrista del Lluçanès, influenciada per artistes com Marala,
Maria Arnal o Sílvia Pérez Cruz. Mentre cursava els estudis universitaris a Lleida per ser
professora de música, l'artista va començar a compondre els seus temes, esperonada per la seva
família: ?La meva tieta em va dir que necessitava escoltar alguna cançó meva i que les havia de
gravar", explica Pujol. Però els seus parents no només li van donar la idea de gravar un disc, sinó
que, a més, "van fer un mecenatge familiar per costejar el meu treball?. Així es va anar tramant el
seu EP debut, Trepa (autoeditat, 2022), del qual avui estrenem "Ram d'esbarzers".

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=sKJI2OCkxAo
Tot i la melodia i la veu dolça de Pujol, "Ram d'esbarzers" és un tema carregat d'ironia. "Juga
entre la tendresa i el punyent", resumeix l'artista, "és una cançó que dedico a l'indesitjable, però des
de la tendresa". D'aquesta manera, i acompanyada d'un evocador punteig de guitarra, la
cantautora desconstrueix la cançó d'amor amb un joc constant de contraposicions: "si et podré fer
saber que t'estimo com ens estima un govern, si et podré tornar el consol amb un ram
d'esbarzers". Per la seva banda, el videoclip que acompanya la peça mostra el fet de fugir de
quelcom tant des d'una perspectiva col·lectiva com individual. El clip ha estat dirigit, produït i
editat per la mateixa artista.
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"Ram d'esbarzers" formarà part del primer àlbum de Pujol, amb què l'artista vol ?compartir la
música que fa des del cor i que la gent la pugui captar?. Per això, durant aquest estiu, la
cantautora ha compartit algunes de les seves peces, fent concerts en solitari i en acústic. Aquest
cap de setmana se la podrà veure al cicle Parcs de Sant Julià de Vilatorta (10/09) i a l'Altaveu de
Sant Boi del Llobregat (11/09).
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