PRESENTACIÓ
La meva, de moment, ha estat una vida afortunada: ni he passat dues
guerres, ni he passat gana, ni m’han fet fora de casa, ni m’he hagut de trencat
l’esquena amb la fanga com la iaia. Gràcies al plat a taula que no m’ha faltat
mai, he pogut buscar aliment d’una altra mena, perquè, contradictòriament,
anava farta però em sentia insatisfeta. I l’he trobat. Per això estem aquí, per
explicar-vos i compartir la nostra descoberta, presentant-vos el llibre-disc que
ha esdevingut el resultat de posar en relació la meva recerca personal amb els
altres.
Volem honorar la memòria de les persones anònimes per dessobre dels
personatges cèlebres, aquelles persones que amb la cura dels altres, posant el
bé comú per dessobre del personal, construeixen la veritable història: aquella
que proclama que la veritable i única força, és la de l’Amor. Aquesta és la que
possibilita la vida amb ple sentit.
El meu desig de proclamar la descoberta de l’Amor, de seguida va topar
amb la diversitat. Les diferents cultures, religions, idiomes, generes, ens
poden separar. Però, si el veritable amor no exclou ningú, quin és el
denominador comú que inclou la diversitat a qui poder dirigir el meu cant?
El vaig trobar. Les cançons de bressol són aquelles que es canten a totes les
cultures i en les que l’idioma, el gènere, la cultura, la religió encara no tenen
cap importància. Sols la cura, l’acollida, la tendresa.
Però també l’abús, la temptació que té el fort d’usar i abusar del dèbil,
és present arreu del món. No crec en bons i dolents. Crec en l’intent constant
del millor de nosaltres mateixos i la necessitat de referents de qualitat que ens
inspirin.
El referent que ens donen els mitjans de comunicació de les relacions
humanes es basen en la mentida, la gelosia, la possessió. Tot això va fer que
em preguntés on són els referents que ens conviden al millor de nosaltres
mateixos. Els valors que inspiren les nostres accions tenen una expressió
musical sublim en la nostra cultura, el Llibre Vermell de Montserrat.
L’espiritualitat, la poesia, la necessitat infinita d’estimar i ser estimats és el
veritable denominador comú de la humanitat.
Una nova tasca m’interpel·lava a prendre responsabilitat per la
interpretació de les meves arrels religioses enllà del que havia rebut dels
intermediaris. Per activar la necessària lluita contra el que ens separa, cal

recuperar i visibilitzar referents d’amor i llibertat que ens inspirin a ser
Persones.
El primer disc, La cerimònia de la Llum, respon a una recerca sense saber
ben bé l’orientació. Volia fer una cerimònia en el patrimoni que em permetés
compartir tradició oral i escrita, diversitat religiosa i cultural. Però, després
d’una gira i un disc amb onze músics per grans monestirs amb tots els mitjans
necessaris, em sentia insatisfeta. Va ser aquesta insatisfacció la que em va dur
a fer un canvi radical. Vaig deixar la ciutat, els mànagers, les discogràfiques,
les novetats i vaig anar a viure a la muntanya; i professionalment, a fer allò
que estigués directament al meu abast. Volia vincular-me personalment a tot
allò amb què m’involucrés.
Vaig descobrir precioses ermites, monestirs com aquest, persones amb
qui poder crear la possibilitat de compartir amb el públic allò que s’estimen i
a mi m’enamora. Les coses ja no serien sota la premissa de “qui paga mana”,
serien la resulta de la implicació de les persones i el seu desig de compartir.
El retrobament amb les pròpies arrels, en el patrimoni i amb les persones
va ampliar el meu horitzó personal i la meva proposta artística ho va reflectir.
Vaig convidar a cantar amb mi a la gent del territori i a implicar-se en tot el
que possibilita un concert a tots nivells, producció, difusió, muntar,
desmuntar... Professionals i persones amateurs compartint i sumant els seus
talents per una tasca comuna.
De la majestuosa basílica de Santa Maria del Mar vam anar a l’ermita de
Sant Salvador de l’Aguda i la seva captivadora sonoritat. Allà vàrem
enregistrar amb l’ajut de la gent de les masies, el segon disc d’aquest
pelegrinatge: Camí d’identitat.
Al juny del 2014, per Sant Pere, amb la col·laboració de l’Oriol Montero,
el Victor Pallàs i el Consell Comarcal d’Osona, el Cos Sant va tornar a
Casserres en el marc d’Iter Luminis – Camí d’Identitat .
La dimensió pràctica d’aquesta proposta artística en el nostre dia a dia,
la representen els diferents productors que acompanyen aquest pelegrinatge.
És un compromís personal amb la comunitat humana i l’ecologia. Les seves
obres són una targeta de presentació personal. La qualitat dels seus productes
i el desig de compartir-los esdevé un referent d’amor i llibertat, una
inspiradora orientació. No es poden anunciar a la tele, com no podem tots
nosaltres per una qüestió estrictament de diners, però representen el que
veritablement ens fa sentir bé en forma, en contingut i en relació.

La llàntia de llum que teniu a les vostres mans, símbol de l’orientació
que compartim, està feta al taller de ceràmica de Sant Benet de Montserrat,
amb oli biodinàmic Peccatum7 i cera pura d’abella de Vita Levis. La bossa
que la conté l’han confeccionat les dones de la Fundació Ared i porta un ble
trenat per les monges de Sant Benet de Montserrat per continuar fent servir
la llàntia amb oli.

Lídia Pujol

Iter Luminis és el resultat d’anys de cerca d’un nou sentit en la
interpretació i posterior adaptació artística dels repertoris històrics i
tradicionals. 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. S’ha expressat des del 2010
mitjançant un espectacle musical concebut per a ser viscut en esglésies,
teatres i espais simbòlics, en els quals s’hi retroben les cançons de la tradició
escrita, recollides en el Llibre Vermell de Montserrat amb el repertori
tradicional oral, les cançons bressol de tota la Mediterrània. Els missatge dels
seus valors abasta des la convivència entre cultures i pobles fins a la necessitat
d’una lectura actual de símbols religiosos i culturals.
Després de recórrer desenes d’espais sagrats d’arreu de Catalunya amb
una mateixa orientació, representar artísticament el desig de la qualitat
humana amb la implicació de la gent del territori, Lidia Pujol presenta el
doble-disc Iter Luminis. Un camí orientat, que es publica juntament amb un
llibre-disc que deixa constància de les experiències viscudes en aquest camí
de llum (Iter Luminis) durant els darrers 7 anys (2010-2017) i que han suposat
la construcció d’una consciència personal en tres etapes simbòliques: La
Cerimònia de la Llum, la revelació de la possibilitat de la diversitat en comunió
(CD1), Camí d'Identitat, la retrobada amb les pròpies arrels (descàrrega digital
inclosa al llibre-disc) i Treballs i Plaers d'Amor, l’orientació compartida (CD2).
El doble disc conté La Cerimònia de la Llum amb onze músics i Treballs
i Plaers i d'Amor que representa l'espectacle viscut amb la participació de
professionals i persones no professionals formades en aquest camí. El llibredisc documenta aquest camí amb fotografia, il·lustració, paraula i música.

REPERTORI
 He mirat aquesta terra (Lletra: Salvador Espriu. Música: Raimon,
s. XX)
 Ara és temps de dormir (Tarquinio Merula, s. XVII)
 Ondas do mar / Mia irmana fremosa (Martin Codax s. XIII)
 Les llàgrimes del moliner (Popular jueva jiddisch)
 Quant ay lo mond consirat (Trobador anònim, segle XIII)/ A vós,
dona verge santa Maria (Lletra: Ramon Llull, s. XIII-XIV. Música:
anònim provençal, s. XIV)
 Mariam Matrem (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV).
 Cuncti Simus (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV).
 La nina i son germà (Popular catalana)
 Ad mortem festinamus (Llibre Vermell de Montserrat s. XIV)
 Polorum regina (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV)
 Al·là, Al·là (Cançó de bressol àrab)
 Te recuerdo amanda (Víctor Jara, s. XX)
 Sogna fiore mio (Cançó de bressol napolitana)
 El testament d’Amèlia (Popular catalana)
 La florista (Lletra: Jacques Prévert. Música: Lídia Pujol, s. XX)
 Luna de Xelajú (Popular guatemalteca)
 La mala reputació (Georges Brassens. Traducció i adaptació: Bel
Olid)
 Un home moria sense amor (Hi ha gent). (Lletra: Joan Vergés, s.
XX; R. Llull, s. XIII-XIV. Música: Joni Mitchell, s. XX)
 Polorum regina. (Llibre Vermell de Montserrat, s. XIV).
 Quant ay lo mond consirat (Trobador anònim, segle XIII)/ A vós,
dona verge santa Maria (Lletra: Ramon Llull, s. XIII-XIV.
Música: anònim provençal, s. XIV)


País petit (Lluis Llach, s. XX)

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.
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.
LA FUNDACIÓ ARED (Per a la Reinserció de Dones) té 23 anys d'història en favor
de l'acompanyament social, la formació ocupacional-professional i la inserció
laboral, treballant des de la xarxa d'agents socials que fan possible el salt a una vida
més lliure, més autònoma, més feliç. Crea en el 2006 la seva empresa “Salta Empresa
d’Inserció, S.L.O” que produeix i comercialitza productes tèxtils i de restauració.
DAVID VALLS combina la creativitat, la innovació i una constant experimentació
amb els materials més exclusius i naturals per crear peces úniques de punt fetes a mà
amb els millors materials.
INGRID MUNT exterioritza la seva filosofia inspirada en el disseny on la puresa i
la senzillesa defineixen l'existència. L'amor i passió per l'art del disseny juntament
amb molt treball en la recerca de nous teixits i noves tècniques de punt, escenifica
una bellesa minimalista, resultat de peces artesanes úniques.

MATERIALS BIOCONSTRUCTIUS JORDI VILAR. Empresa familiar,
especialitzada en materials bioconstructius. El nostre principal actiu, es la confiança
dels nostres clients.
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.
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.
EL MONEGAL. Mas rehabilitat i convertit en hotel de 10 habitacions on l’objectiu
principal és donar plaer als sentits, situat en la Vall de Lord. En aquest establiment
podreu apreciar un tracte familiar i una màxima atenció al detall, així com una cuina
per a paladars exigents.
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.
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.
CASAL LA SALLE DE VECIANA. Espai on es realitzen les Trobades de Creació i
on s’ha enregistrat el disc Iter Luminis – Treballs i plaers d’amor.

Lídia Pujol, veu.
Mohamed Ayoub, veu i llaüt.
Guillermo Rizzotto, guitarra.
Mohamed Soulimane, violí, kemanje, panderos.
El Cor de Vallferosa, C. Besson, M. Cristina, N. Lorente, MJ. Maiquez, M.
Rovira, N. Serarols.
Sandra Ballbé, moviment.
David Jounou, so.
Laura Rubio, llums.
Vita Levis, il·luminacions paralitúrgiques.
Marc Javierre Kohan, fotografia.
Eva Virgili, il·lustració.
Romà Escalas, assessorament musical.
Joan Figueres i M. Josep Besson, direcció de veus del Cor.
David Valls, vestuari Lídia Pujol.
Teixidors, complements de vestuari.
Ingrid Munt, vestuari de promoció.
Judith Cahelles, Montse Martínez i Esther Borrego, ajudants de producció.
Laura Rubio, producció.
Lídia Pujol, direcció.
Agraïments: Consell Comarcal d’Osona, Gemma Torrell, Oriol Montero, Luz
Yebenes, Josep Milà, Àngela Volpini, Teodor Suau, Anna Nubiola, Mª del Mar
Albajar, Teresa Forcades, Montserrat Viñas, Fermí Manteca, Casal La Salle de
Veciana, Monestir de Sant Benet de Montserrat.

Dates gira iter luminis 2017: 8/4 Iglesia de la Encarnación Bilbao - 15/5 Basílica S. M.
del Pi - 1/7 Monestir de S. Pere de Graudescales - 29/7 Monestir de S. Pere de
Casserres - 5/8 Monestir de S. Jaume de Frontanyà - 12/8 Església de la Bisbal de
l’Empordà - 9/9 Ermita de Sant Salvador del Coll de l’Aguda - 6/10 Església del
Carme d’Olot - 4/10 Castell de Sant Martí de Sarroca - 27/10 Seu d’Ègara de Terrassa

