
  



 

El camí històric i musical “Iter Luminis” és una gira per monestirs de Catalunya que pretén unir 

història i música amb el patrimoni i la gent del territori, per crear una renovada tradició, 

compromesa amb el propi desig i en relació amb la comunitat. Aquest camí té la voluntat de 

viure l’art, la cultura, l’espiritualitat i l’emoció com a eines fonamentals en la construcció de la 

nova sensibilitat social. 

Totes les persones i empreses que comparteixen la co-creació d’aquest projecte, ho fan amb la 

intenció de donar a conèixer el compromís actiu amb uns valors, i representar-los artísticament 

amb l’anhel de compartir-los amb el públic i el desig d’un món més just i solidari per tots.  

La possibilitat sonora que viurem va ser creada fa segles per experienciar la trobada amb el misteri 

en espais arquitectònics de tel·lúrica singularitat, i és aquesta vivència de trobada i comunicació 

el camí que volem recórrer amb vosaltres: un historiador ens parlarà de qui som a través d’on 

som, la música farà vibrar la vida en relació amb la ressonància de la pedra per vincular-nos 

poèticament i, en acabar, junts compartirem la conversa que somio emocionada i sincera al 

voltant d’allò viscut en relació amb el patrimoni, uns valors i unes accions reflectides en un bon 

vi i en la qualitat dels productes de la terra que ens acull. 

¿Vols venir? 

Lídia Pujol 

  



PROGRAMA 

Pròleg 

Presentació històrica 

 

Acte I: El desig (Has estat creat sense tu) 

He mirat aquesta terra (Lletra Salvador Espriu – Música Raimon) 

Congregació/saluts, honor e salvament (El Mistèri d’Elx, s. XIII/XIV) 

Ara és temps de dormir (Tarquinio Merula, s. XVII) 

Ondas do mar / Minha irmâa. (Cantigas de Amigo, Martin Codax s. XIII) 

Càntic d'Isaïes. (Adaptació de l’himne bíblic Is 26,1-4.7-9 a partir de l’obra de Gregori Estrada 

s. XX) 

Acte II: La resposta (però no seràs salvat sense tu)
1

 

Ningú no em responia la pregunta. (Josep Riera) 

Les llàgrimes del moliner (Popular yiddish)  

Quan ay lo mon consirat. (Anònim, cançó de Trobador, segle XII) 

 

Acte III: L’orientació. El convit i la participació. 

Cant de la Sibil·la. (Manuscrit de Manacor s. XI) 

Veni creator Spiritus. (Cant gregorià, Ràbano Mauro, segle IX) 

Polorum regina (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV) 

 

Epíleg: Únic en relació 

L’arbret (Popular yiddish) 

País Petit (Lluís Llach)  

  

                                                           
1 Sant Agustí 



DATES DE L’ITER LUMINIS 

 Ermita de Sant Salvador del Coll de l’Aguda  (Segarra)
2

– Febrer 2014 

 Seu d’Ègara –Esglésies de S.Pere de Terrassa (Vallès Occidental)– 1 i 4 de maig de 

2014 

 Monestir de Santa Maria de les Franqueses (Noguera) – 10 de maig de 2014 

 Monestir de Cellers (Segarra) – 31 de maig de 2014 

 Monestir de Sant Pere de Casserres (Osona) – 28 de juny de 2014 

 Església de Santa Bàrbara de Pruneres d’Oix (Garrotxa) – 12 de juliol de 2014 

 Església d’Olius (Solsonès) – 20 de juliol de 2014 

 Església de Santa Maria de la Tossa de Montbui (Anoia)- 26 de juliol de 2014 

 Monestir de Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) – 9 d’agost de 2014 

 Monestir de Sant Pere de Graudescales (Solsonès) – 23 d’agost de 2014 

 Monestir de Santa Maria de Lluçà (Osona)– 20 de setembre de 2014 

 Monestir de Sant Pau del Camp (Barcelonès) – 22 de setembre de 2014 

 Col·legiata de Sant Pere de Ponts (Noguera) – 27 de setembre de 2014 

 Monestir de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)– 1 de novembre de 2014 

 Torre de Vallferosa (Segarra) – 1d’agost de 2015 

 

  

                                                           

2 En aquest Camí d’Identitat s’ha enregistrat a l’ermita de Sant Salvador del Coll de l’Aguda al febrer de 

2014 el disc “Mariam Matrem”, que conté cançons de trobadors i d’arrels espirituals del Llibre Vermell 

de Montserrat, el Misteri d’Elx, Ramon Llull, Santa Teresa de Jesús, Cantigas de Amigo etc. 

 



PREMSA 

 

28 de març de 2014 

  



3 de maig de 2014 

  



 

4 de maig de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al programa Som Aqui 

Enllaç vídeo 

 

Reportatge: Lídia Pujol estrena Iter Luminis a la Seu d'Ègara 

Enllaç vídeo 

  

http://youtu.be/EyNve8q8M_4
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/21294/lidia/pujol/estrena/iter/luminis/la/degara.html#.U2fsnPl_vUj


 

 

6 de maig de 2014 

 

Fotos: © M.C.V. 
  

LIDIA PUJOL. 
LA SEU D´EGARA (04 de mayo de 2014). 
  
Muchos egarenses como tantos otros desconocían lo que ayer noche iba a suceder 
en el recinto histórico de Sant Pere de Egara. Y es que el último trabajo discográfico 
de Lidia Pujol ('Mariam Matrem') y su gira ('Iter Luminis, Camí d´Identitat')–ese 
camino histórico y musical que Lidia emprendía este fin de semana y que recorrerá 
los principales monasterios de Cataluña– como tantas cuidadas y minoritarias obras 
no tiene la repercusión que merece. 
  
El espectáculo ha comenzado con la presentación y los parlamentos del historiador 
Francesc Regàs, que en la iglesia de Santa Maria nos ha llevado a través de un 
recorrido histórico por el Municipium Flavium Egara de la Cataluña romana, para 
posteriormente ser Laia de Ahumada, una vez todo el auditorio en la iglesia de Sant 
Pere, la encargada de presentar  el libro 'La Cualidad Humana'. Éste, un libro escrito 
por Àngela Volpini y prólogo de Teresa Forcades que acompaña al disco en su 
formato físico. Una presentación que ha servido de preámbulo al espectáculo 
musical. 
  
Telúrico y celestial a la par; en el recital la intérprete catalana, acompañada por el 
contrabajista Miquel Àngel Cordero y el coro de Vallferosa, ha rescatado las 
canciones de trovadores y de raíces espirituales del Llibre Vermell de Montserrat, el 
Misterio de Elche, Ramon Llull, Santa Teresa de Jesús, Cantigas de Amigo, etc, que 
ha recuperado para su 'Mariam Matrem'. Todo ello en tres actos en que ha mezclado 



lo popular con los cantos religiosos y en los cuales la delicada combinación de 
músicos, voces y textos ha salido airosa en un justo equilibrio. Un repertorio donde 
el minimalista acompañamiento de contrabajo y coral sólo se ha visto interrumpido 
cuando un corista ha subido al altar a tocar el salterio. 
  
La ceremonia de unas dos horas de duración ha concluido en el baptisterio de la 
iglesia de Sant Miquel, en un epílogo en el cual el popular 'L´Arbret' y el clásico de 
Llach, 'País Petit', han puesto fin a una mágica e inolvidable noche. Toda una 
experiencia sonora y vital donde historia y música han ido de la mano. 
  
'Iter Luminis' es una gira que en los próximos meses pretende unir historia y música 
al patrimonio y la gente del territorio, para crear una renovada tradición, 
comprometida con el propio deseo y en relación con la comunidad. Una gira creada 
con la voluntad de vivir el arte, la cultura, la espiritualidad y la emoción como 
herramientas fundamentales en la construcción de la nueva sensibilidad social. Todo 
con el deseo de un mundo más justo y solidario para todos.   
  
La próxima cita con 'Iter Luminis', el próximo 10 de mayo en el Monestir de Santa 
Maria de Les Franqueses (Noguera).  
 

 

  



 

 

16 de maig de 2014 

  



 

17 de juny de 2014 
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