
Diuen aCalella de Palafrugell, un poblet de la
Costa Brava, que demolt petita se la sentia cantar
al costat del seu pare al restaurant familiar. I que
es deia que era capaç de fer plorar tan sols amb la
veu. Potser per això, fins aquell local, hi acudien
en pelegrinatge personesmolt grans, que ja no
recordaven quan ni on havien perdut les llàgri-
mes. “Moltes gràcies, nena, per fer-me plorar de
nou”, li deien enmarxar. Ella, aleshores, s’espan-
tava unamiqueta, sense acabar d’entendre el seu
poder. Sílvia PérezCruz (1983) té un do: aquesta
noia d’ulls enormes i foscos com la nit, de som-
riure fàcil i contagiós, és capaç de fer emmudir
l’ànima o fer-la saltar; de sumir qui l’escolta en la
tristesamés profunda o d’encomanar rialles i ale-
gria, i ganes de posar-se dret permoure’s al ritme
dels temes. I és que ella sap, amb la veu, guiar-nos
ambdestresa per les tortuositats de les emocions,
d’explicar-nos històries que ens fan emprendre
veritables viatges interiors.

“Permi les cançons són comcontes. Sorgeixen
de retalls de coses que vaig recollint i guardant
en calaixos, fins que estan llestes”, explica. Els
contes han estatmolt presents en la seva vida. “La
mevamare semprem’ha explicat històries im’ha
regalatmolts llibres de contes, quem’han ajudat
emocionalment, però també quant a la imagina-
ció i l’optimisme. En algunsmoments vitals durs,
en què estava realmentmalament, lamare em
deia: ‘però fillameva, per què creus que et regalo
contes? Perquè aconsegueixis capgirar-ho tot’”.
I això és el que aconsegueix als concerts. Capgi-
rar-ho tot. Que el pitjor dels teus dies es dilueixi i
es transformi en una vetlladamemorable.

I tal compassa quan t’asseus en rotllana, al
voltant d’una foguera, davant algú que es disposa
a explicar una bona història, cada vegada que
aquesta nena artista puja a l’escenari, és igual com
de gran sigui el lloc en què actua, perquè aconse-
gueix generar aquestamàgia que tenen els contes
i intimitat, proximitat. Teixeix silencis i enfila
frases, de vegades, en els interludis entre cançó i
cançó. Explica o calla. Depèn. “La partmés parla-
da vull que sigui com sóc jo, ambmés humor,més

Hiha persones capaces de tocar l’ànima dels altres. És el que fa aquesta dona que
ja de nena emocionava amb les seves cançons i que ara es diverteix explicant contes
i filant històries que capgira i amb les quals entreté, per exemple, la seva filla
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SOBRE
L’ESCENARI
Sobre l’escenari es pensa i
molt. O això afirmaPérez
Cruz, que assegura que es
prepara a consciència totes i
cada una de les etapes d’una
actuació, per després, sobre
l’escenari, poder deixar-se
anar i que tot surti a la
perfecció. En els seus recitals
hi hamolta emoció, però
tambématemàtica i lògica,
confessa. “Sóc una persona
summament lògica”.
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imperfecció. Barrejo emocions, registres, perquè
el públic sigui viu i participi”. Perquè, considera,
“és essencial de quina forma s’expliquen les coses;
el contingut ha de ser bo, però també la forma
comes relata. I això és aplicable a tot en la vida”.
Coma tot bon narrador, a Sílvia li encanta impro-
visar. Assegura que per alsmúsics que l’acompa-
nyen és positiu perquè fa que siguin presents en el
moment, que no automatitzin. També és bo per al
públic, que agraeix els girs inesperats. Elmateix li
succeeix a la seva filla petita, la Lola, cada vegada
que, abans d’anar-se’n a dormir, li demana que li
expliqui un conte.

“Quan fas un canvi en una de les històries que
ja coneix, o improvises, li encanta. Els nens, en
general, prefereixen que els contes siguin sempre
igual i si els hi canvien, s’enfaden. Lameva filla ja
la tinc acostumada als canvis i es diverteix quan
faig aparèixer un personatge nou o un canvi en la
trama”. Tanmateix, Sílvia té un problema... I és
que els contes li agraden tant i l’aconsegueixen
relaxar tant, que, de vegades, inevitablement, se
li tanquen els ulls i es posa a somiar. “Mama, que
t’adorms!”, l’alerta la seva filla.

I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja
s’ha fos.s
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