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LA HISTÒRIA I UN DIA.  

Avui és 20 de juliol del 2013 al Monestir romànic de Santa Maria de Lluçà. Un dia de la 

història d’aquesta terra. Una història que ve de lluny i va més enllà, però en la que només, 

aquí i ara, podem intervenir en la direcció que prendrà.  

Llegeixo l’obra de teatre que parla del Lluçanès “Atrapats a la cruïlla” i em pregunto si la 

llibertat no és estar atrapats en una cruïlla en la que cada cop que albirem un horitzó de 

justícia, apareix el reflex d’un far que té el seu origen en el nostre passat i esperona el 

futur. Un far que assenyala, una i una altre vegada, la única i veritable forma possible de 

llibertat, confrontar la injustícia, decidir Amor enlloc de por, a cada cruïlla.  

Atrapats, sí; “però ho tenim tot, és a dir: la ferma voluntat de no deixar-nos vèncer” com 

bé diu el poeta i fangador d’Oristà, Josep Riera. El dia que la Maria Àngels Parareda em va 

rebre i em va parlar de Lluçà, tot mostrant-me els racons més estimats, vaig copsar la 

profunditat del compromís lliure de restar atrapats a una cruïlla d’amor per la terra, el 

patrimoni, la història i la identitat d’un poble fet de persones úniques que lliurement 

atrapades, resten, venen, i van. Mai he escoltat amb tanta força i veritat, l’Assaig de càntic 

al temple d’Espriu, personificat. 

El claustre del Monestir romànic de Santa Maria de Lluçà és tan petit, que potser és el més 

petit de Catalunya. És tan petit que sempre cap dintre del cor de cada un dels habitants 

del Lluçanès, si és que la vida els porta lluny d’aquí. I és tan gran que serà sempre viu en 

el cor de tot els qui l’hem conegut. 

 

 

PROGRAMA 

Les obres d’aquest programa suggereixen un ordre musical i conceptual que brolla dels 

seus missatges i significats.  S’inspira i ret homenatge a les trobades de cantaires del 

Lluçanès. A les llegendes i les cròniques d’èpoques passades que trobem a les cançons 

tradicionals del folklore d’aquesta terra,  i que sovint assenyalen els abusos que encara i 

sempre, si volem, haurem de confrontar. Us convido a descobrir aquest repertori, en allò 

que li és essencial, el sustenta i l’alça en el vol cap a la relació amb l’alteritat. Una història, 

un compromís, una guitarra, una veu i la nuesa de la ressonància de l’espai mil•lenari del 

Monestir romànic de Santa Maria de Lluçà. 

 

 

 



Pròleg 

Poeta i fangador, de Jacint Verdaguer. Un dia de la historia de l’home que amb la feina 

ben neta tria la direcció al misteri del que n’és part. La terra, l’esforç i el límit són 

indestriables de l’amor i la poesia que cerca les paraules, sempre insuficients, per parlar 

d’allò que dóna sentit a la vida. 

 

Acte primer. Negació d’Amor.   

Però lliure també és l’home que pot trair, -per “la mia mare” sóc traïda, canta l’Amèlia. -

Pel meu germà, plora la Nina. I apallissada pel marit, la Caterina per la sogra n’és traïda. 

“Tot el d’aquest món a la mort a de deixar-se” sentencia el diàleg entre La mort i la 

donzella, final d’aquest primer acte. 

 

Acte segon. Treballs d’Amor.  

Una dona tota sola proclama la força de la unió del poble. Ramon Llull s’encomana a la 

Verge Santa Maria pel diàleg entre cultures i religions. Josep Riera es pregunta perquè no 

es pot viure d’això i la dignitat de les llàgrimes del moliner, són la resposta: la ferma 

voluntat de no deixar-nos vèncer. Llàgrimes que, de ben segur, nodreixen el cant de 

l’amant que cerca l’estimada en la cançó sefardita Avrix mi galanica.  

 

Acte tercer: L’Amor correspost.  

El desig de somiar tot allò que fa viva la nostre vida, esclata lluminós en la cançó de 

bressol napolitana Sogna fiore mio. 

Quant ay lo mon consirat reflexiona una i una altre vegada la gravetat del pes que duem, el 

pes del món que ens alça i ens eleva amb l’Amor i la necessària lluita contra el que ens 

separa. Com s’alça l’alosa de joia contra el raig de sol a Quand vei la lauzeta mover. 

Confiada i embadalida s’entrega i es deixa caure per la dolçor que l’envaeix el cor, com ho 

fa el poeta d’Oristà: ben cenyit i calçat, per si tot d’una algú el convida a marxar. I sí, la 

Coloma del Càntic dels càntics, una i una altre vegada així ho fa. Vols venir?  

Finalment, brilla l’Estel del matí, la Reina dels Cels, Polorum Regina, símbol de la tria en 

llibertat a la cruïlla del camí, ella ens guia cap aquesta renovació. 

 

Epíleg 

Renovació que sempre haurem de conrear dins nostre i, malgrat tot, en el nostre propi i 

íntim País Petit, des d’on podrem oferir el fruit dels treballs d’Amor al nostre veí. 

 

  



PRÒLEG: 

 

Poeta i fangador (Jacint Verdaguer) 

Poeta i fangador sóc 

i en tot faig feina tant neta 

que fango com un poeta 

i escric com un fangador. 

 

ACTE I 

 

L’Amèlia (popular catalana) 

L’Amèlia esta malalta, 

la filla del bon rei. 

Els metges la visiten, 

però no saben quin mal té. 

 

També hi va sa mare, 

ja no hi ha remei. 

Filla, la meva filla, 

de quin mal vos dolgueu. 

 

Mare, la mia mare, 

penso que be ho sabeu. 

Metzines me n’heu dades 

que em maten el cor meu. 

 

Ai que el meu cor se’m nua 

com un pom de clavells 

 

Filla, la meva filla, 

d’això vos confessareu, 

quan vos ‘gueu confessada 

el testament fareu. 

 

Totes les meves joies 

als pobres donareu. 

Totes les meves robes 

són per la mare de deu. 

 

Filla, la meva filla, 

i a mi que em deixareu. 

Mare, la meva mare, 

a vos el marit meu. 

 

Perquè el tingueu en cambra 

tothora que vulgueu. 

Perquè el beseu de dia 

tal com de nit ja feu. 

 

La dama d’Aragó (La nina i son germà) (Popular Catalana) 

A  Aragó hi ha una nina 

que és bonica com un sol. 

Té la cabellera rossa, 

li arriba fins als talons. 

Ai, amorosa Anna Maria, 

robadora de l’amor…Ai, del amor… 

Son germà se la mirava 

amb un ull tot amorós. 

No fóssim germans, Maria, 

mos casaríem tots dos. 

Se la pren per ses mans blanques 

se la pren tot amorós 

a dalt se’n pugen roseta 

a dalt se’n pugen tots dos 



I en una cambra de roses 

i en un llit cobert de flors 

son germà se la mirava 

amb un ull tot amorós 

Ai amor meu, ai amor meu 

plores com ho fa un ocell. 

T’han deixa’t tan grans ferides 

que ja no tenen remei.

 

 

Caterina de Lió. (Popular catalana) 

 

Sota el pont de Lió, una dama hi rentava 

No és una dama no, Caterina hi rentava, 

Odo sota el pont de Lió 

 

Passaren tres galants, tots tres la saludaren 

I el més petit digué: 

-No digueu res a la dama, Odo... 

 

Que si en tingués marit, seria castigada 

 

I al cap d’un ratet, la sogra la cridada, Odo... 

 

-Valga’m Déu Caterina, 

si ets acabada encara? 

-No he acabat ben bé, me’n falta una 

bugada, Odo... 

 

No hagessis xerrat tant l’hauries acabada. 

Quan casa seva ha estat al marit ho 

explicava, Odo... 

 

L’agafa per un braç i en cambra l’ha tancada 

I de tantes que li’n don per morta l’ha 

deixada, Odo... 

 

-Valga’m Déu Caterina 

com n’ets tant delicada, 

Per un copet o dos 

al llit te n’ets ficada, Odo... 

 

-Alceu-ne el llençol i després la flassada 

I veureu si és copet, copet o garrotada, 

Odo... 

 

Ja n’alça el llençol i després la flassada 

I a sota del llit, la sang i remullava, Odo... 

 

 

La mort i la donzella (popular catalana) 

Desperteu-vos donzelleta 

Que ja n’haveu prou dormit 

Ara n’ha arribada l‘hora 

l’hora en que haveu de morir. 

 

Desperteu-vos di dormiu 

desperteu-vos pare i mare 

Que jo veig un rostre tal 

que no apar persona humana 

 

Donzelleta com viviu, 

com viviu tan descuidada 

Sens pensar que la mort ve 

a l’hora menos pensada 

 

Fugiu d’aquí cucafera 

no me’n doneu tal espant 

Que jo porto la bandera 



de les nines principals 

 

La bandera que porteu de res vos servirà ara 

Perquè tot el d’aquest món a la mort ha de 

deixar-se 

 

Mata al pare que és vellet 

i té un peu dins a la caixa 

I a ma mare després d’ell 

i a mi deixa’m viure encara. 

 

Jo ara he vingut per vos puix 

vostre hora és arribada 

Que quan jo vindré per ells 

ja serà una altre jornada 

 

ACTE II 

 

Una dona tota sola (popular de Mallorca) 

Una dona tota sola 

no pot fer molt d’enrrenou 

però si en son vuit o nou 

ja s’esmolen sa garroba 

 

A vós, Dona Verge Santa Maria. (Ramon Llull c.1232/35-1315) 

A vós, Dona Verge Santa Maria 
dó mon voler qui es vol enamorar 

de vós tan fort, que sens vós no volria 
en nulla re desirar ni amar; 

 
Car tot voler ha melloria 
sobre tot altre qui no sia 

volent en vós, qui és maire d’amor; 
qui vós no vol no ha d’on s’enamor. 

 
Pus mon voler vol vostra senyoria, 

lo meu membrar e el saber vos vull dar; 

car sens voler, Dona, jo què els faria? 
E vós, Dona, si us plai, façats membrar, 

 
Entendre, amar, a clerecia, 
per ço que vagen en Suria 

los infeels, convertir, preïcar, 
e els crestians facen pacificar. 

 
Man home se vana que morria 

pel vostre Fill, si lloc venia; 
mas paucs son cells qui el vagen preïcar 

als infeels, car mort los fai dubtar. 
 

Ningú no em responia la pregunta. (Josep Riera) 

Ningú no em responia la pregunta, 

però anava a veure els camps i em saciava. 

Complia fidelment amb la litúrgia 

de deixar-hi la pell i esperar l’alba. 

I el blat era agraït i els déus, 

de tant en tant, 

tronaven a llevant i feien ploure. 

Sabia amb quin color es desvetllen  

els matins i el desencís esqueixat 

dels capvespres. Sabia què era una ombra 

i un rierol eixut, acostar llenya  

al fogar i mirar darrera els vidres. 



Per què no es pot viure d’això? Després, per omplir el pap serveix qualsevol cosa 

Les llàgrimes del moliner. (Popular yiddish) 

No sé ni els anys que han anat passant 

des que d’aquí sóc moliner. 

Les rodes giren, els dies passen 

m’he tornat vell i desvalgut. 

 

Hi ha vegades que faig memòria 

per recordar si he tingut sort. 

Les rodes giren, els dies passen 

i cap resposta ve d’enlloc. 

 

M’he quedat sol i abandonat 

dona i infants, tots han fugit. 

Les rodes giren, els dies passen 

ara ningú no s’està amb mi. 

 

He sentit dir que em volen fer fora 

del poble on visc i del molí. 

Les rodes giren, els dies passen 

sense aturar-se i sense fi. 

 

Sota quin sostre hauré de viure 

jo ja sóc vell i estic cansat. 

Les rodes giren, els dies passen 

i amb ells el jueu també se’n va. 

 

Avrix me galanica (Anònim sefardita) 

Avrix mi galanica que ya va manecer 

avrir no vos avro mi lindo amor 

la noche yo no durmo pensando en vos 

mi padre esta meldando nos oyera 

matal de la lucecica si se dormira 

matal de la lucecica si s'echara 

mi madre esta cuziendo mos oyera 

pedrelde l'agujica si se dormira 

pedrelde l'agujica si se echara. 

 

 

ACTE III 

 

Sogna fiore mio (Popular napolitana) 

Sogna fiore mio, sogna e riposa 

Chiude sta vocca che pare na rosa 

Sogna e chiude gli occhi tunne tunne 

Ca quanne sogni tu sogna gliu munne 

Chiude gli occhi e nun parlare 

Sogna gliu funne di gliu mare 

Chiude gli occhi e nun avè paura 

Sogna nu munne fatta a sunature. 

Sogna lu ventu e sogna la tempesta 

Sogna gliu mare e sogna la foresta 

Ca la musica de st'organetto 

Te riempe 'ncore e te scaveta 'mpette 

E raziulella mia nun parlare 

Nun'`è cchiù tempe 'de rifiatare 

Oggi hai finite de disperare 

Dopedimani jamma a faticare. 

Ch gl'amma da fare nu gran castelle 

Piene de tante cose belle 

Gl'ammma da fare d'ore e d'argente 

c'hanna abitare tutta la gente 

E ogni jorne sarà allegria 

E ci sarà pure mamma mia 

E la fatia nun sarà cchi`ù amara 

Pecchè saremo allora tutti quanti uguale. 



Sogna fiore mio sogna e riposa 

St'occhi toi so` comme li rose 

Sogna tutti sti cose belle 

Gliu cielo...gliu mare e tutte li stelle 

E sogna sogna e nun tardare 

E falla subito reposare 

E scegne sogne e se non vo`venire 

Co chesta musica falla addormire.

 

 

Somia flor meva, somia i reposa, 

clou aquesta boca que sembla una rosa. 

Somia i tanca els ulls suaument, 

que quan tu somies, somia el món. 

Tanca els ulls i no parlis, 

somia el fons del mar. 

Tanca els ulls i no temis, 

somia que el món és música. 

  

Somia el vent, somia la tempesta 

somia el mar, somia el boscatge. 

Que la música d’aquest orguenet 

t’amari el cor i empleni el pit. 

Joia meva no parlis 

deixa de sospirar. 

Avui s’ha acabat la desesperança, 

demà ja anirem a treballar. 

  

Que hem de fer un gran castell 

ple de moltes coses belles. 

L’hem de fer d’or i argent. 

Tothom l’ha de poder habitar 

i els dies hi seran alegres. 

També hi haurà la meva mare 

i la fatiga ja no serà amarga 

perquè tots serem iguals. 

  

Somia flor meva, somia i reposa, 

els teus ulls són com les roses. 

Somia en coses belles, 

el cel… el mar i totes les estrelles. 

Somia, somia sense tardança 

i ben prest reposa. 

Vine son: però si trigues a venir 

que aquesta música la faci adormir. 

 

Quant ay lo mon consirat. (Anònim, cançó de Trobador, segle XII) 

 

“Si considerem aquest món, 

tot el que no és Amor no és res, 

però ben pensat, 

la separació és tan dolorosa”, 

que demana un treball d’Amor. 

 

L’ésser humà és inconstant... 

és inconstant en el seu amor. 

Només Déu ens acepta 

plenament tal com som. 

Tot i així, cal donar-se a l’altre 

sense reserves, a cada instant. 

 

Quant ay lo món consirat 

tot l'als es nient mas dieu; 

e com be'm som apensat, 

lo comiat es, fortment greu. 

 

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 costumat.



Quand vei la lauseta mover.  (Bernard  de Ventadorn, sXII. Cançó de Trobador) 

 

Quand vei la lauseta mover 

de jòi sas alas contra'l rai, 

que s'oblides laissa chaser 

per la douçor cal cor li vai, 

tan grans enveja me'n ve 

de cui quei veja jausiond, 

meravilhas ai, car desee 

lo còr de desirièr no'm fon. 

 

Quan veig l’alosa moure les ales, 

de joia, contra el raig del sol 

i que s’embadaleix i es deixa caure 

per la dolçor que li envaeix el cor, 

ai! quina enveja més gran em ve 

de tothom que veig joiós!; 

em maravella que tot d’una 

el cor no se’m fongui de desig. 

 

Veni creator Spiritus. (Cant gregorià, Ràbano Mauro, segle IX)  *(enregistrament) 

  

Veni creator spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia, 

Quae tu creasti pectora. 

               

Vine esperit creador, 

visita l’ànima dels teus fidels, 

omple de gràcia suprema,       

els cors que tu has creat. 

 

Si ara algú em demanés: vens? (Fragment. Josep Riera) 

Si ara algú em demanés: vens?, jo hi aniria. 

Ja fa estona que he esmorzat i he escombrat curosament,  

l’escala i la portalada. Vaig ben cenyit i calçat. 

 

L’estimada (Càntic dels Càntics) 

  

"Aixeca't, estimada meva,  

i vine, coloma meva!  

 

No ho veus? L'hivern ja ha passat.  

Ja han cessat i s’allunyen les pluges.  

  

Neixen flors sobre la terra,  

i ha arribat el temps de les cançons.  

Se sent a tota la nostra terra  

l'amanyac amorós de la tórtora.  

 

 

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". 

 



 

Polorum Regina (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV) 

 

Polorum regina omnium nostra 

stella matutina, dele scelera 

 

Ante partum virgo  deo gravida 

semper  permansisti inviolata. 

 

Et in partu virgo,  deo  fecunda, 

semper  permansisti inviolata. 

 

Et post partum virgo, mater enixa, 

semper  permansisti inviolata. 

 

 
 

 

EPILÈG 

 

 

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, 

 

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 des de dalt d’un campanar 

 

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... 

 

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... 

 

 

  



 

Lídia Pujol, veu. 

Pau Figueres, guitarra. 

 

Laura Rubio, producció. 

 

 

Agraïments: Veni Creator Spiritus, Capella Real de Catalunya, direcció 

Jordi Savall. Eternity and a day, Eleni Karaindrou.  

 

 

 

 

PRÓXIMA ACTUACIÓ 

 

31 de juliol de 2013 a les 20:30h - Concert: País petit? 

Amb Pau Figueres (guitarra) i la col·laboració de Mayte Martín 

Pub Mediterráneo: c/ Balmes 129 (Barcelona) 

Entrades 12 euros (amb consumició) 

 

 

 

Si vols rebre la informació de les pròximes actuacions, subscriu-te a la 

newsletter enviant un mail a premsa@lacerimoniadelallum.com 

 

Més informació: 

www.lidiapujol.com – www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat 


