PROGRAMA
“Iter Luminis: treballs i plaers d’amor" és una cerimònia musical i poètica, que
desitja compartir amb el públic una mateixa orientació en el nucli de l'experiència de
Teresa de Jesús, en diàleg amb la mística de Ramon Llull. El nostre particular Camí
d’Amor no és només un plaer, és també un Treball, un acte de voluntat i un compromís.
El concert, reuneix obres de diferents etapes històriques i estils, fruit de l'experiència
profundament humana, i per això mística, de Llull, (de qui l’any que ve celebrem el 700
aniversari), Teresa de Jesús (en el 500 anys del seu naixement) i avui nostra. El procés
d’humanització de l’esser humà, ara recau a les nostres mans.
Finalitzarem la trobada al voltant dels productes que han elaborat persones que
treballen visibilitzant una manera de fer inspirada en el bé comú.
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He mirat aquesta terra. (Lletra Salvador Espriu – Música Raimon)
Verge humil /Oh!, Déu, valeu! (El Misteri d’Elx, s. XIII/XIV)
Ara és temps de dormir. (Tarquinio Merula, s. XVII)
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V. Ningú no em responia la pregunta. (Josep Riera)
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He mirat aquesta terra (Lletra Salvador Espriu – Música Raimon)
Quan la llum pujada
d'estar sempre junts,
des del fons del mar
he mirat aquesta terra (bis).
a llevant comença just a tremolar,
Mentre m'envelleixo en el llarg esforç
he mirat aquesta terra (bis).
de passar la rella damunt els records,
Quan per la muntanya que
Quan l'estiu ajaça
tanca el ponent
per tot l'adormit camp
el falcó s'enduia la claror del cel,
l'ample silenci que estenen els grills,
he mirat aquesta terra (bis).
he mirat aquesta terra (bis).
Mentre bleixa l'aire malalt de la nit
i boques de fosca fressen als camins,
he mirat aquesta terra (bis).
Quan la pluja porta l'olor de la pols
de les fulles aspres dels llunyans alocs,
he mirat aquesta terra (bis).
Quan el vent es parla en la solitud
dels meus morts que riuen

Mentre comprenien savis dits de cec
com l'hivern despulla
la son dels sarments,
he mirat aquesta terra (bis).
Quan la desbocada força dels cavalls
de l'aiguat de sobte baixa pels rials,
he mirat aquesta terra (bis).

Verge humil /Oh!, Déu, valeu! (El Misteri 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
Ningú no em responia la pregunta. (Josep Riera)
Ningú no em responia la pregunta,
els matins i el desencís esqueixat
però anava a veure els camps
dels capvespres.
i em saciava.
Sabia què era una ombra
Complia fidelment amb la litúrgia
i un rierol eixut, acostar llenya
de deixar-hi la pell i esperar l’alba.
al fogar i mirar darrera els vidres.
I el blat era agraït i els déus,
Per què no es pot viure d’això? Després,
de tant en tant,
per omplir el pap
tronaven a llevant i feien ploure.
serveix qualsevol cosa
Sabia amb quin color es desvetllen
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 jueva)
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
He sentit dir que em volen fer fora
m’he tornat vell i desvalgut.
del poble on visc i del molí.
Les rodes giren, els dies passen
Hi ha vegades que faig memòria
sense aturar-se i sense fi.
per recordar si he tingut sort.
Les rodes giren, els dies passen
Sota quin sostre hauré de viure
i cap resposta ve d’enlloc.
jo ja sóc vell i estic cansat.
Les rodes giren, els dies passen
M’he quedat sol i abandonat
i amb ells el jueu també se’n va.
dona i infants, tots han fugit.

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,
E car nos èm, de greus pecats carregat,
m’adono que tot el que no és Amor
sin enquerèm, poràns èsser-perdonatz,
no és res.
car senyor tal avèm.
Cui plai mercé, pos que platz,
Quant ay lo món consirat tot l'als es
quaissí me sa costuma
nient mas dieu; e com be'm som
apensat,
A vós, Dona Verge Santa Maria. (Ramon Llull c.1232/35-1315)
A vós, Dona Verge Santa Maria
car sens voler, Dona, jo què els faria?
dó mon voler qui es vol enamorar
E vós, Dona, si us plai, façats membrar,
de vós tan fort, que sens vós no volria
Entendre, amar, a clerecia,
en nulla re desirar ni amar;
per ço que vagen en Suria
Car tot voler ha melloria
los infeels, convertir, preïcar,
sobre tot altre qui no sia
e els crestians facen pacificar.
volent en vós, qui és maire d’amor;
Man home se vana que morria
qui vós no vol no ha d’on s’enamor.
pel vostre Fill, si lloc venia;
Pus mon voler vol vostra senyoria,
mas paucs son cells qui el vagen preïcar
lo meu membrar e el saber vos vull dar;
als infeels, car mort los fai dubtar.

Cant de la Sibil·la. (Manuscrit de Manacor s. XV)
El jorn del judici parra
Vosaltres’ tots’ qui estau
qui haurà fet 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.
Mariam Matrem (Llibre Vermell de Montserrat s. XIV)
Maria matrem virginem, attolite
Ihesu supprema bonitas verissima
Ihesum chistum extolite concorditer
Maria, dulcis pietas gratissima
Maria seculia silum defendenos
Amplisima conformiter sit caritas
Ihesu tutum refugium exaudinos
Ad nos, quos pellit vanitas enormiter.
Lamestinos totaliter difugium
Maria matrem virginem, attolite
Totum mundi confugium realiter
Ihesum chistum extolite concorditer
Què fem. (Jalaludín Rumí, poeta sufí, s. XII)
Que fem quan no podem veure’ns a
Ni la naturalesa, ni les estrelles del cel.
nosaltres mateixos?
Ni terra, ni aigua, ni aire.
Ni cristià, ni jueu, ni musulmà.
Res, res no podem fer quan no ens veiem a
Ni l’est, ni l’oest, ni la terra, ni el mar.
nosaltres mateixos.
La nina i son germà. (Popular catalana)
A Aragó hi ha una nina
Se la pren per ses mans blanques
que és bonica com un sol.
se la pren tot amorós
Té la cabellera rossa,
a dalt se’n pugen roseta
li arriba fins als talons.
a dalt se’n pugen tots dos
Ai, amorosa Anna Maria,
Amorosa Anna Maria
robadora de l’amor…
robadora de l’amor
Ai, del amor…
Ai amorosa Anna Maria
Son germà se la mirava
robadora de l’amor.
amb un ull tot amorós.
I en una cambra de roses
No fóssim germans, Maria,
i en un llit cobert de flors
mos casaríem tots dos.
son germà se la mirava
Ai, amorosa Anna Maria,
amb un ull tot amorós
robadora de l’amor…
Ai amorosa Anna Maria
Ai, del amor…
robadora de l’amor.

Ai amorosa Anna Maria
robadora de l’amor.
amor amor amor amor amor
això no és amor
Ai amor amor amor amor amor
això no és amor
Ai amor meu, ai amor meu
plores com ho fa un ocell
plores como ho fa un ocell

T’han deixa’t tan grans ferides
que ja no tenen remei.
T’han deixa’t tan grans ferides
que ja no tenen remei
amor amor amor amor amor
això no és amor
Ai amor amor amor amor
això no és amor.

Cuncti simus (Llibre Vermell de Montserrat s. XIV)
Cuncti simus concanentes ave Maria
En concipies, Maria: ave Maria
Virgo sola existente en affuit angelus
Cuncti simus concanentes ave Maria
Gabriel est appellatus
En concipies Maria, audite karissimi,
at que missus celitus
En concipies Maria, audite karissimi,
clara facieque dixit ave Maria
Pariesque filium: ave Maria
Cuncti simus concanentes ave Maria
Pariesque filium: ave Maria
Clara facieque dixit, audite karissimi,
Cuncti simus concanentes ave Maria

Ad mortem festinamus (Llibre Vermell de Montserrat s. XIV)
Ad mortem festinamus
omnia mors perimit et nulli miseretur

pecare desistamus, pecare desistamus

Scribere proposui de contemptu mundano
ut de gentes seculi non mul centur invano
iamest hora surgere a somno mortis pravo,
Vita brevis breviter in brevi finietur,
mors venit velociter que neminem veretur

Tuba cum sonuerit, dies erit extrema
etiudex advenerit vocavit sempiterna
electos in patria, prescritos ad inferna
Cuncti reges seculi et in mundo magnates
adventant et clerici omnesque potestates
fiant velut parvuli dimitan vanitates

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
semper permansisti inviolata.

Et post partum virgo, mater enixa,
semper permansisti inviolata.

Hi ha gent. (Joan Verges / Joni Mitchell, M. Àngel Cordero s. XX)
Hi ha gent que va sola pel món,
Sola entre amics que no ho son,
Sola de tu, sola de mi,
Sola amb la pols del camí.

I de vegades aquesta gent
És resignada, no es queixa gens,
I de vegades encara riu,
Encara canta i encara viu.

Hi ha gent que no veu mai jardins,
Ni boscos ni cel blau ni mar endins.
Hi ha gent com tu i gent com jo,
Sola amb el plany del plor.

Hi ha gent que viu com si morís
I que pateix com qui és feliç.
Sola amb el plor que no ha plorat,
Sola amb el cor que encara bat.

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

País petit (Lluís Llach)
El meu país és tan petit
que des de dalt d’un campanar
que quan el sol se’n va a dormir
sempre es pot veure el campanar veí.
mai no està prou segur d’haver-lo vist.
Diuen que els poblets tenen por,
Diuen les velles sàvies
tenen por de sentir-se sols,
que és per això que torna.
tenen por de ser massa grans,
Potser sí que exageren,
El meu país és tan petit
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.

Fa vint anys que vaig veure la Torre per primer cop, que imagino a tot el món mirant-la amb
els ulls del primer cop de totes les coses meravelloses. Però, sobretot, la mirada de complicitat
de qui, com jo, ha vist un miracle i en té la prova a través dels ulls de l’altre.
Qui m’havia de dir que la impertèrrita pedra del segle VIII, generaria tanta vida compartida.
Primer de tot, a la torre no hi ha llum. Cap empresa, cap negoci encara, sols el desig de
compartir la meravella. A la torre costa d’arribar, no té cap nucli urbà actualment actiu, pocs
vots, poques medalles, poc de tot i, per això, demana molt i en cap moment pot garantir res.
Heu de saber que aquest és potser el primer concert biodinàmic de la història. Està a la
intempèrie de les inclemències del temps, sense pressupost, sense cap diners que estalviïn el
camí d’implicar-se i fer-ho possible. Generadors, cadires, bombers, aigua pel foc, metres i
metres de cablejat, construcció de bastides, de neteja d’esbarzers i camins, de lavabos, de
creació d’espais: el de l’espectacle, el dels productors i el de la petita oficina de turisme perquè
descobriu la zona i la vulgueu compartir com quan jo la vaig experienciar en veure-la per primer
cop. Fins i tot, i per mi el més simbòlicament important, les poblacions més properes a la torre,
enllà de les fronteres administratives, han participat en un projecte comú.
Avui m’adono del camí de la meva petita història personal feta de relacions de tots colors. Avui
també ha arribat la Llum del cor a la torre i, per això, ha estat possible aquesta gesta però com
bé sap el pagès de la zona, la collita és sempre incerta fins l’ultima hora. Ara, mentre estic
escrivint sé que les previsions de pluja són moltes i que potser tot l’esforç haurà estat en va.
Tot i així i com les empreses biodinàmiques que ens inspiren a viure en relació a la realitat
ineludible, si plou, ho perdrem tot. No tenim papa ni mama, ni cap institució ni subvenció que
ens protegeixi. Estem assumint el risc de viure perquè volem qualitat de vida. Volem la Llum,
l’Amor, la Llibertat d’aquest camí.
Lídia Pujol

Iter Luminis estableix complicitats amb les persones que treballen inspirades
en el bé comú, compromeses amb la terra i el patrimoni del qual formen
part. Aquesta és l'orientació d'aquest camí on l’art i el territori esdevenen
una petjada de llum.
La orientació professional dels productors i empreses que avui ens
acompanyen, és des de la proximitat, la qualitat i el treball en pro del bé
comú:

Fundació Casa Dalmases, Peccatum7, Cooperativa l’Olivera, Vegetalia, Cal
Senzill, Poma de Muntanya Bio Lord, La Dolça Revolució, Granel, Teixidors,
Ensabona’t, Parc de les Olors, Bolets de Prades, Xolins d’Adons, Tastet de
Mel, El Rosal, Granja Godall, Fruits Taribó, Cal Magí, Bio Carn de la
Segarra, Territori de Masies, El Monegal de Sant Llorenç de Morunys,
Panaderia Queria, Restaurant Can Solé Xic, Turisme Rural Cal Miramunt,
Ensabona’t, Restaurant El Forn de Su, Restaurant Pinós, Turisme rural Can
Mas, Restaurant Can Sole Xic, Restaurant Gotic de Torà, Fleca el Molí de
Torà, Pastisseria Cal Miramunt, Restaurant Trebol de Torà, Apartaments
Rurals, Bigmat Cama, Territori de Masies, Restaurant Jaumet de Torà,
Turisme Rural la Collita, Cicles Fransi, Materials Bioconstructius Jordi Vilar,
LEDS-C4, Solsonès Obert al Món, Elèctrica Garriga, Comunicapro,
elèctrica Cardener, Alberg L’Auró, Casal La Salle de Veciana.
Agraïments: Amics de la Torre de Vallferosa, Ajuntament de Torà,
Ajuntament de Solsona, poble de Freixinet, Teodor Suau, Anna Nubiola,
Mª del Mar Albajar, Teresa Forcades, Romà Escalas, Josep Peramiquel, Jordi
Osua.

Lídia Pujol, veu.
Mohamed Ayoub, veu.
M. Àngel Cordero, contrabaix i veu.
Guillermo Rizzotto, guitarra.
Marta Reixach, gong sinfònic, sruti i monocordi.
Mohamed Soulimane, violí, llaüt, kemanje, panderos.
El Cor de Vallferosa, un cor de cors: membres fundadors de El Cor de Vallferosa (J.
Barcons, G. Pujós, M. Lloret, E. Virgili, J. Gispets, S. Guix, J. Albarracín, C.
Montoriol, M. F. Pons, A. Torrents, M. D’Amore, M. Sivila, D. Solano, X. Vendrell,
A. Navalón, R. A. Guivernau, A. Mascarella, L. Adell, M. Morera, M. Peccata, A.
Bonet), membres de Coral Sorisons, Coral Pontsicana, Coral Aires de Marinada,
Coral de Calaf, Coral de Cardona, La Fònica, Cor Ginesta. Esbart Manresà.
J. Barcons, co-director de El Cor de Vallferosa.
Eva Martínez, co-directora de El Cor de Cors.
David Jounou, disseny de so.
Roger Puiggener, disseny de llum.
Toni Garriga, il·luminació de l’espai.
Marc Javierre Kohan, fotografia.
So Auri, enregistrament del so.
Julia de Batlle, vídeo.
Eva Virgili, il·lustració.
Romà Escalas, assessorament musical.
Maite Ojer, suport actoral del Cor.
Judit Vidal, regidoria.
David Valls, vestuari Lídia Pujol.
Teixidors, complements de vestuari del Cor.
Joan Gispets, producció tècnica.
Laura Rubio, producció.
Lídia Pujol, direcció.
Més informació: www.lidiapujol.com - www.lacerimoniadelallum.com
Si vols compartir la teva experiència a la web de l’Iter Luminis, fes-nos arribar les teves paraules a
info@lidiapujol.com

