Teresa de Jesús i Ramón Llull:
El pelegrinatge, la recerca, l’anhel de comunió amb l’ànima de l’Amat.
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

Partint de La Cerimònia de la Llum el 23 d’abril del 2010, i reprenent l’itinerari amb aquest Iter
Luminis l’1 de maig del 2014, la proposta pel 27 de març del 2015 al Paranimf de la Universitat
de Barcelona dins dels actes commemoratius del 500 aniversari del naixement de Teresa de
Jesús, inspira i esperona la concreció de la tercera part d’aquest camí d’identitat a imago Dei
anomenat TREBALLS I PLAERS D’AMOR.

“Oh nudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.”

“Demanà l’Amat a l’amic:
¿-per què m’estimes?
-Perquè dels treballs i els plaers
no me’n fas cap diferència.”
Ramon Llull

“-Amic, ¿quina cosa és bonesa?
-Malura sostinguda per amor.”
Ramon Llull

Teresa de Jesús

Treballs i plaers sense distinció, són els de la recerca constant de l’ànima en el si de Déu de
Teresa de Jesús. Són la convivència del plany i la joia de l’Amic Ramon Llull en el si de l’Amor
de l’Amat. Tots dos, Teresa i Ramon, refilen junts i diferenciats en el cant de l’ocell del verger
de l’Amat.

“Cantava l'ocell en el verger de l'Amat. Vingué l'Amic,
el qual digué a l'ocell:
-Si no ens entenem pel llenguatge, entenem-nos per l'amor;
car en el teu cant es representa als meus ulls el meu Amat.”
Ramon Llull

“Moradas cuartas, capitulo 1, 7- para aprovechar
mucho en este camino y subir a las moradas que
deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino
en amar mucho; y así lo que más os despertare a
amar, eso haced.”
Teresa de Jesús

Aquest melodiós pelegrinatge endins que res i ningú no exclou, proposa un diàleg entre cites de
Teresa de Jesús, de Ramon Llull i de tradició popular, com a fil conductor d’un itinerari a la
recerca de la unió de l’ànima amb Déu.



Paranimf de la Universitat de Barcelona (Barcelonès) – 27 de març



Monestir de Santa Maria de les Franqueses (Noguera) – 9 de maig



Seu d’Ègara –Esglésies de S.Pere de Terrassa (Vallès Occidental)– 29 de maig



Església de Sant Julià de Coaner (Bages) – 13 de juny



Església de Santa Maria de Veciana (Anoia) – 27 de juny



Monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà) – 5 de juliol



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



Església de S. Maria de Gràcia de La Granadella (Garrigues) - 8 d’agost



Església de Santa Maria de Rocafort (Bages) – 15 d’agost



Col·legiata de Sant Pere de Ponts (Noguera) – 5 de setembre



La Seu Vella de Lleida (Segrià)– 13 de setembre



Convent de Sant Domènec de Girona (Gironès) – 16 d’octubre



Monestir de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)– 31 d’octubre



Església de Sant Ponç de Corbera (Baix Llobregat) – 7 de novembre



Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelonès) – 21 de novembre

Lídia Pujol, veu.
M. Àngel Cordero, contrabaix, veu.
Guillermo Rizzotto, guitarra.
Xavi Lozano, flautes, percussió, espai sonor, veu.
Marta Reixach, gong sinfònic, monocordi, sruti, sànsula, veu.
El Cor de Vallferosa, J. Barcons, G. Pujós, L. de Castellet, M. Lloret, E. Virgili, J. Gispets, S.
Guix, J. Albarracín, C. Montoriol, M. F. Pons, A. Sunyer, A. Torrents, M. D’Amore, M. Sivila,
J. Servitje.
Actors, Ll. Adell, M. Morera, M. Peccata.
Aniol Bestit, espai i catàleg sonor.
Marc Javierre Kohan, fotografia.
Eva Virgili, il·lustració.
Romà Escalas, assessorament musical.
Maite Ojer, suport actoral del Cor
David Valls, vestuari Lídia Pujol.
Teixidors, complements de vestuari.
Laura Rubio, llums i producció.
Josep Barcons, co-director de El Cor de Vallferosa.
Lídia Pujol, direcció.

Perquè Ramon Llull i Teresa de Jesús? Senzillament perquè expressen de manera sublim
el que vull compartir avui: l’orientació de la seva espiritualitat activa.
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. Aquest procés d’aprenentatge, és fa realitat sempre i quan el vulguem conrear,
fangar.
Les obres d’aquest programa suggereixen la construcció d’una consciència en tres etapes
simbòliques: desig, poeta (conversió) i fangador (penitència), i orientació.
Desig donat que hem d’orientar a través d’allò que som. Tot comença amb l’insaciable
afany d’estimar i ser estimat (Déu) mai apaivagat quan cerquem satisfer-lo fora de nosaltres
mateixos. Alma buscarte has en mi.
Poeta (conversió). La paraula conversió -en veu del canonge de la Seu de Mallorca,
Teodor Suau- indica canvi, redreçament, cop de timó que proporciona un altre nord, 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, al segle XXI
(com aleshores segles XIII i XVI), 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.

I.

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

II.

Verge humil /Oh!, Déu, valeu! (El Misteri d’Elx, s. XIII/XIV).

III.

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

IV.

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

V.

Ningú no em responia la pregunta. (Josep Riera)

VI.

Les llàgrimes del moliner. (Popular jueva)

VII.

Quan ay lo mon consirat. (Anònim, cançó de trobador, segle XII)/ A vós, dona Verge
Santa Maria. (Ramon Llull x. XII-XIV, anònim provençal).

VIII.

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

IX.

Alma buscarte has en mi. (Santa Teresa de Jesús s. XVI - Moxica (C M P) s.XV-XVI)

X.

Ad mortem festinamus (Llibre Vermell de Montserrat s. XIV).

XI.

Polorum Regina. (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV).

XII.

Poeta i fangador sóc. (Jacint Verdaguer. Melodia popular sarda)

XIII.

Hi ha gent. (Joan Verges / Joni Mitchell, M. Àngel Cordero s. XX)

XIV.

Cristo de los piojos. (Santa Teresa de Jesús s. XVI)

Per a més informació, dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb:
Laura Rubio
666 250 082
produccio@lidiapujol.com

www.lidiapujol.com
www.lacerimoniadelallum.com
www.youtube.com/lidiapujol
www.facebook.com/lidiapujol
Twitter @LaCerimonia

Iter Luminis al Paranimf de la UB
https://youtu.be/HXeDNqE6D_Q
Roda de premsa de presentació de l'Iter Luminis al Palau Robert 8-7-15
https://youtu.be/PGrGJb2XcS0
Iter Luminis 2014-2015. Imatges de Marc Javierre Kohan
https://youtu.be/cWsTPAmhCjg
Iter Luminis: Treball coral amb Eva Martínez
https://youtu.be/kS3TDStfWoA
Iter Luminis: la construcció d’un somni a la Torre de Vallferosa
https://youtu.be/LkiDokEIGbU
Entrevista al programa "Cafeïna" de LleidaTV. 10- 9-15
https://youtu.be/NsKCOONwwHY
Iter Luminis, el cami de llum de Lídia Pujol. Tria 33, Canal 33. 30-10-15
https://youtu.be/VXgRWvZLg8I
33 recomana- Lídia Pujol Iter Luminis. Canal 33. Agost 2015.
https://youtu.be/jqiN1Wuo4zY

Crítica Iter Luminis 27 de març al paranimf de la UB
Una autèntica delícia el que vaig veure i sentir divendres passat al Paraninf de la Universitat de
Barcelona. Hi vaig anar amb dues de les meves filles, l’Ariana i la Selma. Era una cosa titulada
Iter luminis. Treballs de plaer i amors. El protagonisme li corresponia a Lídia Pujol, a la seva
presència i la seva veu, però amb el concurs indispensable del Cor de Vallferosa i els músics Xavi
Lozano, Miquel Àngel Cordero i Marta Reixach. Formidable. Emocionant. Eren versions de textos
de Santa Teresa de Jesús o de Ramon Llull, però de sobte apareixia pel mig, per exemple, un
tema de Joni Mitchell, un altre de Raimon o unes adaptacions increibles del Cant de la Sibila o
d’una de les Cantigas de Amigo. Tot un esclat d’intel•ligència i sensitivitat. Tot el que es veia i
sonava em va sembla extraordinari, però si hagués de triar, em quedaria amb la interpretació que
va fer Lídia al principi de l’obra de “He mirat aquesta terra”, de Raimon i versos de Salvador
Espriu; l’escenificació del “Ad morten festinamus” i del “Polorum Regina” del Llibre Vermell de
Montserrat, i una petita exquisitesa: una cançó trovadoresca —”Quant ay lo mon constrat”, que
Lídia Pujol canta a duo amb l’Eva Virgili. Tan elemental com a commovedor. Aquesta
representació em consta que ha estat o està de gira. S’ha fet sobre tot a llocs sagrats, a esglésies
i sobre tot a monestirs. No sé quan ni a on es podrà gaudir de nou, però si en sabeu alguna cosa
no us el perdeu.

Manuel Delgado – Antropòleg

Entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas (15-6-2015):
http://www.lidiapujol.com/?p=6053



DATES DE L’ITER LUMINIS 2014
















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
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
Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelona) – 18 d’octubre de 2014
Monestir de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)– 1 de novembre 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.
1

PREMSA

28 de març de 2014

3 de maig de 2014

4 de maig de 2014

Entrevista al programa Som Aqui
http://youtu.be/EyNve8q8M_4
Reportatge: Lídia Pujol estrena Iter Luminis a la Seu d'Ègara
http://goo.gl/Fek9xp

Entrevista al programa Signes dels temps
https://youtu.be/ZHnPPfSHf5A

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

27 de juny de 2014

30 de juny de 2014

Agost de 2014

6 d’agost de 2014

“Iter Luminis” a la Col·legiata de Sant Pere de
Ponts
dilluns, 29 de setembre de 2014 - Mn. Jaume Mayoral – Bisbat d’Urgell

El dissabte 27 de setembre es va representar a la Col·legiata de Ponts
l'espectacle de música i d'espiritualitat "Camí d'identitat. Iter Luminis". Una
proposta cultural que des de primers d'aquest any ha visitat monestirs i
esglésies dels bisbats catalans, per oferir als assistents tot un recull d'obres
musicades de tots els temps, en especial de l'Edat Mitjana, i amb una
temàtica de fons religiosa i espiritual, també amb la pertinent explicació
històrica. Un muntatge a càrrec de Lídia Pujol i un bon grup d'artistes i tècnics
que donen forma a l'espectacle dins d'aquest cicle anomenat "Trobada amb
la música i la tradició als monestirs de Catalunya".
Els prop de 200 assistents a l'espectacle van poder gaudir d'obres d'autors
catalans com a Espriu, Raimon, Llach, però el gruix del concert va ser per
obres musicals del Llibre vermell de Montserrat, un recull d'obres religioses
del segle XIV que es conserva a l'Abadia de Montserrat; també obres de la
tradició religiosa i popular jueva. Un esplèndid maridatge entre fe i cultura,
que es va viure a l'espai de la canònica de Sant Pere de Ponts. Dins de la nau
i el presbiteri, els cants va ressonar amb una bellesa que ens fa valorar i
admirar el patrimoni històric i artístic de l'Església, a través dels segles.
Destacant el Cant de la Sibil·la, la peça Mariam Matrem, i també el Veni
Creator Spiritus.
L'endemà, i tot celebrant les Jornades Europees del Patrimoni, es va poder
visitar de nou la Col·legiata de Sant Pere de Ponts -una de les 370 propostes
que s'han ofert arreu de Catalunya- amb motiu d'aquestes jornades. Les dues
activitats que es van fer aquest cap de setmana a Ponts van ajudar, amb
altres activitats fetes al nostre bisbat, i tal com demana el Consell d'Europa i
el mateix Consell Pontifici per la Cultura i la Pontifícia Comissió per als Béns
Culturals de l'Església, a descobrir i viure el patrimoni cultural en totes les
seves expressions, també en la seva dimensió religiosa.
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