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Concert a la Torre de Vallferosa 
el dia 1 d’agost
Lídia Pujol.- Comença Iter Luminis 2015 amb l’espec-
tacle “Treballs i plaers d’amor”, una gira al llarg de 
diferents ermites i monestirs del territori català. Es tracta 
d’una cerimònia musical i poètica, que desitjo compartir 
amb el públic amb una mateixa orientació en el nucli de 
l’experiència de Teresa de Jesús (en el 500 anys del 
seu naixement), en diàleg amb la mística de Ramon 
Llull (de qui l’any que ve celebrem el 700 aniversari). 
Aquest 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 i Teresa de Jesús. Les trobades 
fi nalitzen al voltant dels productes que han elaborat 
empreses que treballen visibilitzant una manera de fer 
inspirada en el bé comú.

Part essencial de l’Iter Luminis d’aquest any serà la 
torre de Vallferosa, no com a terra de ningú, sinó com 

a terra de tots i com a espai sagrat alhora: un espai 
de comunicació, de trobada, de compromís, d’entesa, 
d’identitat territorial catalana i local. La torre de Va-
llferosa com a Far i com a símbol col•lectiu, al voltant 
de la qual podrem trobar-nos el 1 d’agost, en el que 
serà l’espectacle de l’Iter Luminis més especial... En 
seguirem parlant! 

Trobades de creació (adults)
La nova aventura comença amb una primera trobada 
per a adults en què convido qui vulgui cantar i interpretar 
amb mi. En aquesta trobada es prepararan les veus i la 
posada en escena per participar amb el Cor de Vallferosa 
a la gira Iter Luminis 2015.

La trobada serà els dies 19, 20 i 21 de juny, i està 
destinada a persones adultes que vulguin compartir 
i participar en aquest projecte de comunitat. Seran 
tres dies de creació intensiva que han de permetre als 
participants que ho desitgin formar part de l’espectacle. 
Coneixeran així l’orientació vital que marca la manera de 
viure l’art, a més d’intercanviar experiències i connectar 
amb diferents professionals de les arts escèniques. 
Aquesta trobada tindrà lloc al Casal la Salle de Veciana. 
Podeu fer-hi les inscripcions contactant amb produccio@
lidiapujol.com.

Escola dels Somiatruites (nens)
Aquest estiu s’estrena la branca més pedagògica de 
l’Iter Luminis, “L’Escola dels Somiatruites” dirigides a 
nens i nenes de 7 a 12 anys. Tindrà lloc en unes co-
lònies d’estiu del 18 al 26 de juliol a les instal•lacions 
de L’Auró, a la Segarra. Podeu fer-hi les inscripcions a 
www.escolasomiatruites.com fi ns al dia 30 de juny.

Durant vuit dies conviurem amb els nens i nenes en 
un projecte que té com a objectiu que els participants 
experimentin amb la creativitat i busquin maneres 
de posar-la al servei del bé comú. El treball en equip 
desembocarà en un espectacle fi nal obert a tothom. 
L’experiència ha de servir per ajudar els participants a 
plantejar-se la seva relació amb el món i el seu talent 
personal, a més d’oferir un espai en què poder gaudir 
el procés creatiu guiats per professionals que cerquen 
fer de l’art una manera més autentica de viure.
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