«Poeta i fangador sóc, i en tot faig feina tan neta que fango com un poeta i escric com un fangador.» J. Verdaguer

Cada parada d'aquest Iter/camí és única, però Oix, té el valor afegit que es tracta de la
Rosalia Pujol Surroca de Can Salvi d'Oix, la meva àvia. Ella ens va criar i és per això que
avui estem aquí i hi participa en la meva família. Tu vés fent el que et doni la gana que
el que et passarà és que et fotràs de gana. Aquesta sentència de la meva avia era una
espasa de Damocles que separava el desig de la realitat. Personalment, crec que
aquestes ganes / desig que jo he pogut portar a terme cantant en la gran aventura de
viure, estan fonamentades en la seva lluita contra la gana del cos, lluita que jo no he hagut
de lliurar. Gràcies a la Iaia, la meva ha estat una lluita contra la gana de l’ànima i a favor
de la dignitat humana.
El 10 de maig del 2003 els meus germans i jo vàrem fer voleiar les cendres de la Iaia
damunt d'un camp de can Salvi. Ell mateix diu que, des que hi és la Rosalia, l'herba creix
més forta! I és que la Rosalia tenia uns pebrots com no se n'han vist d'altres. Un dia
rumiava amb la mirada perduda i, tot d'una, em va dir amb tota solemnitat: Nena, jo, sóc

única. No hi ha en el món ningú altre tret de mi com jo. I tu, igual, ets única. I si esperes
que vingui algú altre a dir el que has de fer, vas venuda, perquè l'altre és l'altre i mira pel
seu. Ara, si hagués sabut de lletra, no me les haurien fotut de tan grosses. Set anys més
tard, una dona nascuda un 10 de maig, que sap prou de lletra i ha esdevingut mestra
meva, amb paraules no molt diferents m'explicava el mateix. Parlo de la Teresa Forcades
qui, per aquelles coses de la vida, també hi ha tingut algun vincle amb aquest poble.
La Rosalia ha sigut per la nostra família la roca dels fonaments i, per a mi, tot un referent
d'aquest empoderament tan necessari per a una veritable independència. Una dona
d'arrels i molt ben orientada.
Avui Iter Luminis és un homenatge a la Rosalia i també al seu estimat germà, Jaumet, un
músic de qui sembla he pres el relleu.

Lídia Pujol
En Jaume Pujol i Surroca, el Jaumet de can Salvi, era veí d’Oix, tot i que va néixer a la
Vall del Bac (prop d’Olot) el 18 de juliol del 1900.
Sabem que era un bon cantador perquè el folklorista Andrés Barrera l’entrevistà quan
tenia vuitanta anys, i d’aquell enregistrament ens n’han arribat onze cançons (avui
publicades a www.cantut.cat). De ben segur, però, de jove n’hauria cantades moltes més.
La Garrotxa, avui com ahir, és terra de bons músics o, com deia un violinista afeccionat,
fill d’Olot, de bons musícs (amb accent a la í per distingir-se d’aquells que saben de solfa).
Molt a prop d’Oix, al poble de Beget, hi visqué en Pere Sala, el popular Peret Blanc,
traginer i violinista que, tot i que era disset anys més jove que en Jaumet, segur que
plegats haurien fet bones cantades.

Avui, d’aquella arrelada soca,
un nou brot es fa sentir.
Amb el tremp ferm d’una roca
Deixa solc el seu Camí

Com llaurador que prega al sol
Amb dolça veu, clara i neta.
És fangador i és poeta…
La dolça Lídia Pujol
Joan Figueres
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.

REPERTORI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

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)
Ondas do mar / Minha irmâa. (Cantigas de Amigo, Martin Codax s. XIII).
Ningú no em responia la pregunta. (Josep Riera)
Les llàgrimes del moliner. (Popular jueva)
Quan ay lo mon consirat. (Anònim, cançó de trobador, segle XII)/ A vós, dona
Verge Santa Maria. (Ramon Llull x. XII-XIV, anònim provençal).
Cant de la Sibil·la. (Manuscrit de Manacor s. XV).
Cuncti Simus. (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV).
Ad mortem festinamus (Llibre Vermell de Montserrat s. XIV).
Polorum Regina. (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV).
Hi ha gent. (Joan Verges / Joni Mitchell, M. Àngel Cordero s. XX)
L’arbret (Popular jueva)
País petit (Lluís Llach)

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
I a cada un lo just darà.
qui haurà fet servici...
Vosaltres’ tots’ qui estau
Jesucrist, Rei, universal
Devotament’ a Déu pregau’
Home i ver Déu eternal.
De cor ab gran’ devoció
Del cel vindrà per a jutjar
Que us porte’ a salvació.’
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
pravo,
pecare desistamus, pecare desistamus
Vita brevis breviter in brevi finietur,
mors venit velociter que neminem veretur
Scribere proposui de contemptu mundano
omnia mors perimit et nulli miseretur
ut de gentes seculi non mul centur invano
iamest hora surgere a somno mortis

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,
I de vegades aquesta gent
Sola entre amics que no ho son,
És resignada, no es queixa gens,
Sola de tu, sola de mi,
I de vegades encara riu,
Sola amb la pols del camí.
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,
un ocell em torno.
vinclat cap a terra,
Vull pujar damunt l’arbret,
de l'arbret tots els ocells, volen ben
i vull bressolar-lo,
lluny.
tot l’hivern i encara més, amb una
Tres al nord, tres a l'orient,
cançó".
d’altres cap al sud,
I la mare diu al fill, mentre els ulls li
i l’arbret es queda sol, lliurat al mal
ploren:
temps.
-"Ai Déu meu! que et gelaràs,
I a la mare jo li dic: -"Ara no em
estant damunt l’arbret"
turmentis,
I a la mare jo li dic, als seus ulls
perquè mare tot d’un cop,
preciosos:

-"Tan se val que vingui el fred,
vull tornar-me ocell".
I la mare fent grans plors:
-"Pren! Déu meu, Senyor!
Pren això, aquest mocador,
perquè no et refredis.
Les sabates són aquí, mal hivern arriba,
tapa't amb aquest llençol, no em facis
patir.
Pren també l’abric d’hivern,

has perdut el cap,
potser vols ser un convidat,
entre els qui reposen?"
Alça l'ala, tot el pes, massa, massa
coses,
i la mare ja ha vestit, el petit ocell.
I amb tristesa miro els ulls de la meva
mare,
son amor no m’ha deixat
en ocell tornar-me.

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
que sempre cap dintre del cor
i no en sabria dir res més.
si és que la vida et porta lluny d’aquí
Canto i sempre em sabré
i ens fem contrabandistes,
malalt d’amor pel meu país.
mentre no descobreixin
detectors pels secrets del cor.
El meu país és tan petit

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. Experiència pecaminosa d’un oli extra
verge superb, apetitós, desitjable, saludable i temptador.
FUNDACIÓ CASA DALMASES. Entitat sense ànim de lucre que es fonamenta en la
promoció de la cultura, l’impuls sostenible del territori i el compromís amb l’economia
social. Està impulsant un projecte d’elaboració de cervesa artesana de qualitat que dóna
ocupació a persones en risc d’exclusió social.
COOPERATIVA L’OLIVERA. Som una cooperativa d'integració social que cultivem
vinyes i oliveres i elaborem vins i olis cercant d'expressar d'allà on vénen, un origen: una
terra i una gent que ho interpreta al darrere.
CAL SENZILL es dedica a l’elaboració de conserves i melmelades on la combinació
d’ingredients tradicionals amb propostes innovadores, farà que vulgueu repetir.

EL ROSAL. Empresa d'economia social que elabora galetes de manera artesanal, fetes a
mà, una a una, únicament amb ingredients de proximitat i de primera qualitat, sense
additius, conservants o colorants.
VITA LEVIS. Elabora espelmes amb cera d'abella que nosaltres mateixos seleccionem
d'apicultors del nostre entorn. La raó principal es poder oferir la màxima puresa en la
matèria prima acompanyada, això si, d'un disseny inspirat en el present i fent servir
coneixements de l'art de la cereria, tot per gaudir de la llum mes dolça que ens pot oferir
la natura.
MATERIALS BIOCONSTRUCTIUS JORDI VILAR. Empresa familiar, especialitzada en
materials bioconstructius. El nostre principal actiu, es la confiança dels nostres clients.
VEGETÀLIA. Elaboració de productes ecològics i vegetarians, de qualitat i sostenibles
des de Mas Montserrat a Castellcir, l’experiència en ecologia és un grau.
LA GARBIANA. Potenciem una economia real, justa i transparent, amb criteris de
sostenibilitat i respecte al medi, que entengui i respecti l’ésser humà com a individu lliure
i creatiu amb la responsabilitat de treballar per ell mateix i per el comú.
A GRANEL volen promoure la compra responsable i sostenible, amb l’eliminació del
residu plàstic. Els productes que ofereixen són de procedència ecològica, natural o de
petit productor i/o de proximitat que treballen de manera responsable per oferir una
producció natural i de qualitat en el seu producte.
POMA DE MUNTANYA BIO LORD. Associació de productors de Poma de muntanya a
la Vall de Lord, recuperant la producció de fruita dolça de forma ecològica, sostenible i
de proximitat, com a única forma conscient de treball.
ENSABONA’T d’Ardèvol, comença ja fa uns anys un projecte d’aprenentatge
d’elaboració de sabons, taller rere taller assoleixen nous formats i tipus de sabons, essent
tot un èxit i un referent.
TEIXIDORS. Creem productes únics, irrepetibles, elaborats amb materials de màxima
qualitat, seguint un procés completament manual, amb la integració de persones en risc
d’exclusió social i l’aposta pel consum responsable.
CENTRE EDITH STEIN. Espai de la Delegació de Pastoral Universitària on generar
reflexió intel·lectual sobre el món contemporani i el cristianisme, en el si de les universitats
i de la resta de la societat. El centre està obert i treballa amb el món de la cultura fent
propostes de caire acadèmic i rigorós.
EDITORIAL BARCINO. Editorial especialitzada sobretot en la publicació de textos
catalans antics, des dels orígens fins a la Renaixença. Entre les seves col·leccions n’hi ha
d’edicions crítiques, d’edicions anotades i traduccions a diverses llengües.
LA TROBADA. El restaurant del temps de Terrassa. El temps és el més preuat que tenim,
quan donem temps, donem vida. Qui dóna temps, dóna el millor de si mateix.
TREMENDINAS GARROTXA. Gemma Serra treballa amb flors autòctones de ľAlta
Garrotxa i ľAlt Empordà, produint ungüents, cremes, tintures... El 90% de la matèria
prima és de producció pròpia, des de l’oli d’oliva, als olis essencials.. Proporcionant
tractaments sanadors a través de aromateràpia amb la qual es treballa cos, ment i esperit.

Lídia Pujol, veu.
Guillermo Rizzotto, guitarra.
El Cor de Vallferosa, C. Abril, C. Besson, G. Centeno, M. Cristina, R.
López, J. López, MJ Maiquez, M. Marsellach, M. Morales, R. Pi, M. Pola,
M. Rovira, N. Serarols, R. Soriano, L. Tomàs, S. Viaplana.
Aniol Bestit, disseny de so.
Marc Javierre Kohan, fotografia.
Eva Virgili, il·lustració.
Romà Escalas, assessorament musical.
Maite Ojer, suport actoral del Cor.
Joan Figueres i M. Josep Besson, direcció de veus del Cor.
David Valls, vestuari Lídia Pujol.
Harbort Leather Design, vestuari M. Àngel Cordero.
Teixidors, complements de vestuari.
Marisa Lloret, confecció dels saials dels monjos.
Liliana Tomàs i Sandra Ballbè, regidoria.
Laura Rubio, llums i producció.
Lídia Pujol, direcció.
Agraïments: Mn. Miquel Oliveras, Bisbat de Girona, Joana Coma, Familia Can
Salvi d’Oix, Gemma Serra, Constan Fernández, Esther Borrego, Jordi Solanich,
Teodor Suau, Anna Nubiola, Mª del Mar Albajar, Teresa Forcades, Montserrat
Viñas, Fermí Manteca, Cicles Fransi, Alberg L’Auró, Casal La Salle de Veciana,
Fundació Casa Dalmases, Peccatum7, Cooperativa l’Olivera, Cal Senzill, El
Rosal, Vegetàlia, Poma de Muntanya Bio Lord, Granel, Jordi Vilar, Vita Levis, el
Monegal, Centre Edith Stein, Editorial Barcino, Ensabona’t, la Garbiana.

