INTRODUCCIÓ
El camí històric i musical “Iter Luminis” és un itinerari per monestirs de Catalunya que pretén
unir història i música amb el patrimoni i la gent del territori per renovar una tradició
compromesa amb el propi desig i en relació amb la comunitat.
Amb 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, avui continuem aquesta trobada al monestir de Sant
Pere de Casserres.
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 avui 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, i d’un futur que depèn de l’actuació d’ara; 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 la qualitat dels productes de la terra que
ens acull.
¿Vols venir?

Dates de l’Iter Luminis:









Ermita de Sant Salvador del Coll de l’Aguda (Segarra)1– 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

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.
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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) – 1 d’agost de 2015

PROGRAMA
Les obres d’aquest programa suggereixen la construcció d’una consciència en tres
etapes simbòliques: desig, poeta (conversió) i fangador (penitència), i orientació
Assumir la història que ve pel darrere i seguir les seves passes amb les pròpies en
direcció a unes de més fondes, és el procés de creació d’una consciència que
alimenta el procés d’humanització. Comportar-se humanament és un aprenentatge,
una possibilitat sempre i quan la vulguem conrear, fangar.
Desig donat que hem d’orientar a través d’allò que som. Tot comença amb
l’insaciable afany d’estimar i ser estimat mai apaivagat quan cerquem satisfer-lo fora
de nosaltres mateixos.
Poeta (conversió). La paraula conversió indica canvi, redreçament, cop de timó
que proporciona un altre nord. A l’origen de la història que ara comença, hi ha una
visió nova de les velles coses de sempre. Fangador (penitència) és insistir en la
dimensió pràctica de la nova visió, que du necessàriament a una forma alternativa de
fer i de ser. Avui, ens trobem a una cruïlla que intueix i invoca la força de la poesia
i el miracle per a fer el pas traumàtic d’un tipus de societat a una altra prou diferent,
amb tota la càrrega de dolor, misèries, i possibilitats que això suposa per a la gent
que viu el seu dia a dia. Tenim la intuïció que ha arribat l’hora d’un nou renaixement
de la humanitat, un esgraó més del procés d’humanització.
L’orientació de la vida és la felicitat, l’estel que regna en els cels, Polorum
Regina, és el nord de totes les aventures, de totes les vides que volen ser viscudes,
de tots els viatges en totes les cartografies, allà on assenyalen tots els savis
astrònoms.

Un petit mapa de butxaca (Eva Virgili i Ensabona’t)
La Mª Àngels de Cal Miramunt, fa i ensenya a fer sabó natural i treballa amb essències
naturals. Cada lloc de l'Iter tindrà la seva pròpia olor però en volem una que
representi la relació entre totes elles. El terra de cada monestir estarà cobert de les
plantes aromàtiques de l’entorn, i en trepitjar-les brollarà aquella olor que es fa sentir
nostre: romaní, menta, espígol, timó, sempreviva... Vaig imaginar una renovada
funció de les relíquies, aquelles petites porcions de teles, ossos, cabells…de sants
que custodien els altars de les esglésies consagrades. Vaig voler que l’aroma
impregnat en un bocí de matèria fos la memòria que em recordes que sóc poeta i
fangadora. Un trosset de cotó roig desfilat amb la gota que representi la comunió
de tots els aromes del pelegrinatge. Un petit mapa de butxaca on l'aroma t’orienti a
desitjar una espiritualitat arrelada, a fer una acció inspirada. Una relíquia amb la
il·lustració del temple viscut estampada damunt la tela, i en el cor del dibuix la gota
de l’essència que inspira l’existència.

El cos sant: el temps es fa espai
Gurnemanz de Goorz fou el vell cavaller savi que prengué Perceval sota la seva tutela
per tal d’ensinistrar-lo a la Cort i en les virtuts cavalleresques: perdonar l’adversari
vençut, mostrar-se prudent en el discurs, protegir les dames i defensar els espais
sagrats. Gràcies al seu origen i valor, Perceval progressà ràpidament i ben aviat
pogué volar amb ales pròpies. En investir-lo Cavaller, li digué: “Aquí el temps és
espai”.
Temps fet Espai; aquest Infant n’és símbol: davant d’aquests temps d’injustícia social,
d’intemperància dels qui haurien de ser exemple, d’oblit sistemàtic dels valors ètics
fonamentals, aquí, en aquest indret que el poble ha fet sagrat, esdevingui aquest Iter
Luminis una nova etapa cap al retorn de les nostres arrels i cap al redescobriment
de l’essència primigènia que conforma la nostra realitat col·lectiva.

Victor Pallàs

Pròleg
Presentació històrica
Acte I: 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)

He mirat aquesta terra i he vist l’infinit en una flor de romaní. T’he mirat i m’he vist.
Congregació/ Saluts, honor e salvament.
Maria canta amb la tendresa del bressol i anuncia la brutalitat de la creu, ara és temps
de dormir. El viatge incessant de les ones de la mar, parla de l’Amic i l’Amat, del
desig de relació de la matèria amb l’infinit. De nit...
Acte II: Poeta/conversió i fangador/penitència (però no seràs salvat sense tu)2
 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)
La litúrgia de deixar-hi la pell i esperar l’alba, mentre les rodes giren i els dies passen.
Beneit qui cerca perquè trobarà el diví en l’home3.
Acte III: L’orientació.
 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)
La Sibil·la anuncia el Magnificat: l’Amor derroca els poderosos i enalteix els humils.
Invoquem l’Esperit Creador per a què il·lumini els nostres pensaments i ompli de
gràcia l’orientació del camí, Polorum Regina.
Epíleg: Únic en relació
 L’arbret (Popular yiddish)
 País Petit (Lluís Llach)
La diferencia en comunió. L’arbret d’un país petit.
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Sant Agustí
Àngela Volpini

ACTE I
He mirat aquesta terra (Lletra Salvador Espriu – Música Raimon)
Quan la llum pujada des del fons del mar
dels meus morts que riuen
a llevant comença just a tremolar,
d'estar sempre junts,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.
he mirat aquesta terra.
Quan per la muntanya que / tanca el
ponent
el falcó s'enduia / la claror del cel,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.
Mentre bleixa l'aire malalt de la nit
i boques de fosca fressen als camins,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.
Quan la pluja porta l'olor de la pols
de les fulles aspres dels llunyans alocs,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Mentre m'envelleixo en el llarg esforç
de passar la rella damunt els records,
Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp
l'ample silenci que estenen els grills,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.
Mentre comprenien / savis dits de cec
com l'hivern despulla la son dels sarments,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.
Quan la desbocada força dels cavalls
de l'aiguat de sobte / baixa pels rials,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.

Quan el vent es parla en la solitud
Congregació/saluts, honor e salvament (El Mistèri d’Elx, s. XIII/XIV)
Oh, Déu, valeu! Y qué és assò
Verge humil, flor de honor.
D’aquesta congregació?
Mare del nostre Redemptor,
Algun misteri amagat
Saluts, honor i salvament
Vol Déu nos sia revelat
Vos done consolació.

Ara és temps de dormir (Tarquinio Merula, 1594-1665)
Ara que ja és temps de dormir
dorm, dorm fillet i no ploris més
perquè ja arribarà el temps on caldrà plorar
Ai amor meu fill del meu cor

fes la noninonino
Ara pren aquesta llet, del meus pits
dels meus pits intactes pren la llet
perquè el ministre més cruel, ja et prepara
el vinagre i la fel. Ai…

Aquestes mans i aquests peus
que ara dolços i tendres veus, no saps de
quantes maneres
seran travessats, travessats per tallants
claus. Ai…

I aquest rostre ple de gràcia tan lluminós
com la rosa més bella,
escopinades, cops embrutaran amb turment
i gran afany. Ai…

Ondas do mar / Minha irmâa. (Cantigas de Amigo, Martin Codax s. XIII)
Ondas do mar de Vigo,
e mirarémo-las ondas.
se vistes meu amigo!
A la igreja de Vigo, u é o mar levado
E ai Deus, se verrá cedo!
e verrá í, minha madre, o meu amado,
Se vistes meu amigo,
e mirarémo-las ondas.
o por que eu sospiro!
Ai ondas que eu vin veer
E ai Deus, se verrá cedo!
se me saberedes dizer
Minha irmâa fremosa, treides comigo
por que tarda meu amigo sen mi.
a la igreja de Vigo, u é lo mar salido
Càntic d'Isaïes. (Himne bíblic)
De nit us desitjo amb tota l’ànima
Em deleixo per vós del fons del cor.
Sé que tan bon punt la vostre llei

apareixerà a la terra,
els habitants del món aprendran la bondat

ACTE II
Ningú no em responia la pregunta. (Josep Riera)
Ningú no em responia la pregunta,
Sabia amb quin color es desvetllen
però anava a veure els camps i em saciava.
els matins i el desencís esqueixat
Complia fidelment amb la litúrgia
dels capvespres. Sabia què era una ombra
de deixar-hi la pell i esperar l’alba.
i un rierol eixut, acostar llenya
I el blat era agraït i els déus,
al fogar i mirar darrera els vidres.
de tant en tant,
Per què no es pot viure d’això? Després,
tronaven a llevant i feien ploure.
per omplir el pap serveix qualsevol cosa
Pregaria popular
Canto pel sol que anuncia un nou dia pel llevant
Canto per totes les coses que el ponent ha soterrat.

Les llàgrimes del moliner. (Popular yiddish)
No sé ni els anys que han anat passant
Les rodes giren, els dies passen
des que d’aquí sóc moliner.
ara ningú no s’està amb mi.
Les rodes giren, els dies passen
m’he tornat vell i desvalgut.
He sentit dir que em volen fer fora
del poble on visc i del molí.
Hi ha vegades que faig memòria
Les rodes giren, els dies passen
per recordar si he tingut sort.
sense aturar-se i sense fi.
Les rodes giren, els dies passen
i cap resposta ve d’enlloc.
Sota quin sostre hauré de viure
jo ja sóc vell i estic cansat.
M’he quedat sol i abandonat
Les rodes giren, els dies passen
dona i infants, tots han fugit.
i amb ells el jueu també se’n va.
Quant ay lo mon consirat. (Anònim, cançó de Trobador, segle XII)
Quan he considerat
lo comiat es, fortment greu.

totes les coses d’aquest món,
m’adono que tot el que no és Amor
no és res.
Quant ay lo món consirat
tot l'als es nient mas dieu;
e com be'm som apensat,

E car nos èm, de greus pecats carregat,
sin enquerèm, poràns èsser-perdonatz,
car senyor tal avèm.
Cui plai mercé, pos que platz,
quaissí me sa costuma

ACTE III
Cant de la Sibil·la. (Manuscrit de Manacor s. XI)
El jorn del judici parra qui haurà fet
Vosaltres’ tots’ qui estau
servici...
Devotament’ a Déu pregau’
Jesucrist, Rei, universal
De cor ab gran’ devoció
Home i ver Déu eternal.
Que us porte’ a salvació.’
Del cel vindrà per a jutjar
I a cada un lo just darà.
Veni Creator Spiritus. (Cant gregorià, Ràbano Mauro, segle IX)
Veni creator spiritus,
Vine esperit creador,
Mentes tuorum visita,
visita l’ànima dels teus fidels,
Imple superna gratia,
omple de gràcia suprema,
Quae tu creasti pectora.
els cors que tu has creat.

Accende lumens sensibus,
Infunde-amore cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus
Ductore sic te preavio,
Vitemus omne noxi(i)um.

Encén la teva llum en nosaltres,
omple els nostres cors d’amor,
infon per sempre força
al nostre cos feble.
Rebutja l’enemic lluny de nosaltres,
dónan’s sens retard la teva pau,
perquè, sota la teva guia i consell,
evitem tot mal i error.

Poeta i fangador sóc (Jacint Verdaguer, segle XIX)
Poeta i fangador sóc i en tot faig feina tan neta
que fango com un poeta i escric com un fangador.
L’estimada (Càntic dels càntics, segle V-IV aC)
“Aixeca't, estimada meva,
i vine, coloma meva!
No veus que l'hivern ja ha passat,
que ja han cessat i s’allunyen les pluges.
Neixen flors sobre la terra,
i ha arribat el temps de les cançons.
Ja se sent l'amanyac amoros de la tórtora
i el cant persistent del rossinyol.
La figuera ha donat els seus primers fruits

i les vinyes en flor exhalen perfum.
Aixeca't, estimada meva,
i vine, hermosa meva!
Coloma meva, que nies
en les esquerdes de les roques,
en els llocs més escarpats,
mostra'm el teu rostre,
deixa'm sentir la teva veu;
perquè la teva veu és suau
i hermos és el teu semblant".
¿Vols venir?

Polorum Regina (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV)
Polorum regina omnium nostra
Et in partu virgo, deo fecunda,
stella matutina, dele scelera
semper permansisti inviolata.

Ante partum virgo deo gravida

Et post partum virgo, mater enixa,

semper permansisti inviolata.

semper permansisti inviolata.

EPÍLEG
L’arbret (Popular yiddish)
Hi ha un arbret vora el camí,
I la mare fent grans plors:
vinclat cap a terra,
-"Pren! Déu meu, Senyor!
de l'arbret tots els ocells, volen ben lluny.
Pren això, aquest mocador,
Tres al nord, tres a l'orient,
perquè no et refredis.
d’altres cap al sud,
Les sabates són aquí, mal hivern arriba,
i l’arbret es queda sol, lliurat al mal temps.
tapa't amb aquest llençol, no em facis patir.
I a la mare jo li dic: -"Ara no em turmentis,
perquè mare tot d’un cop,
Pren també l’abric d’hivern,
un ocell em torno.
has perdut el cap,
potser vols ser un convidat,
Vull pujar damunt l’arbret,
entre els qui reposen?"
i vull bressolar-lo,
Alça l'ala, tot el pes, massa, massa coses,
tot l’hivern i encara més, amb una cançó".
i la mare ja ha vestit, el petit ocell.
I amb tristesa miro els ulls de la meva mare,
I la mare diu al fill, mentre els ulls li ploren:
son amor no m’ha deixat
-"Ai Déu meu! que et gelaràs,
en ocell tornar-me.
estant damunt l’arbret"
Hi ha un arbret vora el camí,
I a la mare jo li dic, als seus ulls preciosos:
vinclat cap a terra,
-"Tan se val que vingui el fred,
de l'arbret tots els ocells, volen ben lluny.
vull tornar-me ocell".
País petit (Lluís Llach)
El meu país és tan petit
que quan el sol se’n va a dormir
mai no està prou segur d’haver-lo vist.
Diuen les velles sàvies
que és per això que torna.
Potser sí que exageren,

sempre es pot veure el campanar veí.
Diuen que els poblets tenen por,
tenen por de sentir-se sols,
tenen por de ser massa grans,

Tant se val! és així com m’agrada a mi
i no en sabria dir res més.
Canto i sempre em sabré
malalt d’amor pel meu país.

El meu país és tan petit
que sempre cap dintre del cor
si és que la vida et porta lluny d’aquí
i ens fem contrabandistes,
mentre no descobreixin
detectors pels secrets del cor.
I és així, és així...

El meu país és tan petit
que des de dalt d’un campanar

Tant se val! és així...

Lídia Pujol, veu.
Pau Figueres, guitarra.
M. Àngel Cordero, contrabaix i veu.
El Cor de Vallferosa, J. Barcons, G. Pujós, L. de Castellet, A. Sunyer, D. Solano, M. Lloret, E.
Virgili, J. Gispets, S. Guix, J. Albarracín, A. Pagès, X. Vendrell, A. Navalón, C. Montoriol, M.
F. Pons.
Francesc Regàs, Laura de Castellet, Oriol Montero i Georgina Pujós, equip de la presentació
històrica.
Aniol Bestit, espai i catàleg sonor.
Marc Javierre Kohan, fotografia.
Eva Virgili, il·lustració.
Cristina Subirats i Oriol Mora, disseny gràfic.
Romà Escalas, assessorament musical.
David Valls, vestuari Lídia Pujol.
Teixidors, complements de vestuari.
Ensabona’t, aromes d’Iter Luminis.
Laura Rubio, producció.
Josep Barcons, co-director de El Cor de Vallferosa.
Lídia Pujol, direcció.
Agraïments: Anna Nubiola, Teodor Suau, Consell Comarcal d’Osona, Núria Vila, Carme Ballet,
Víctor Pallàs, Herbolari de Sau.
TEIXIDORS col·labora en el vestuari de l’Iter Luminis. Creem productes únics, irrepetibles,
elaborats amb materials de màxima qualitat, seguint un procés completament manual. La
sostenibilitat és un concepte global que incorpora paràmetres mediambientals i socials. La
integració de persones en risc d’exclusió social i l’aposta pel consum responsable formen part
de la sostenibilitat de Teixidors.
PECCATUM7. Oli Verge Extra procedent de les nostres oliveres 100% arbequina situades a la
comarca de Les Garrigues i Segrià. Les oliveres són conreades de forma biodinàmica i les olives
premsades en molí propi. Tot el procés acaba esdevenint una experiència pecaminosa que
culmina quan arriba a mans del consumidor, qui degusta un oli extra verge superb, apetitós,
desitjable, saludable i temptador.
FUNDACIÓ CASA DALMASES. Entitat sense ànim de lucre que es fonamenta en tres pilars:
la promoció de la cultura, l’impuls sostenible del territori i el compromís amb l’economia social.
En aquest sentit està impulsant un projecte d’elaboració de cervesa artesana de qualitat que
dóna ocupació a persones en risc d’exclusió social, principalment de la comarca de la Segarra,
millorant així la seva qualitat de vida, la seva autoestima i els seus recursos econòmics.

Més informació: www.lidiapujol.com - www.lacerimoniadelallum.com

