
“Aquest ‘Camí de llum’ és el 
nostre veritable full de ruta”
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Cantant i intèrpret. Després d’anys d’experiència 
en la música tradicional jiddisch, medieval i popu-
lar, irromp en l’escena musical catalana fent duet 
amb SÍlvia Comes durant els noranta, amb qui va 
ｪヴ;┗;ヴ Sﾗゲ SｷゲIﾗゲく DWゲ SW ﾉﾉ;┗ﾗヴゲ ｴ; H;ゲピデ ┌ﾐ; ゲﾘ-
ﾉｷS; I;ヴヴWヴ; Wﾐ ゲﾗﾉｷデ;ヴｷが H;ゲ;S; Wﾐ ﾉ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙ 
ｷ ヴWｷﾐデWヴヮヴWデ;Iｷﾙ SW ﾉ; デヴ;SｷIｷﾙが IﾗﾏHｷﾐ;ﾐデ ﾉｹヴｷI; ｷ 
ﾏｷゲピIｷゲﾏWく P┌ﾃﾗﾉ ｴ; ヮ┌HﾉｷI;デ Wﾉゲ SｷゲIﾗゲ Iaie (2003) 
i Els amants de Lilith (2007) i Mariam Matrem 
ふヲヰヱヴぶが ;ﾉゲ ケ┌;ﾉゲ I;ﾉ ;aWｪｷヴ ﾏ┌ﾉピデ┌S SW Iﾗﾉびﾉ;Hﾗヴ;-
cions i projectes. En plena 
gira d’Iter Luminis: treballs 

i plaers d’amor, ens explica 
en què consisteix aquesta 
IWヴｷﾏﾗﾐｷ; ﾏ┌ゲｷI;ﾉ ｷ ヮﾗXピI;く 
www.lacerimoniadelallum.

com

Què és ‘Iter Luminis’?

Per mi és un treball de cons-
trucció personal, en relació 
amb els altres, indissocia-
blement. Ho faig a través de 
ﾉ; Sｷa┌ゲｷﾙ ;ヴプゲｷピI; ;ﾏH Iﾗﾐ-
デ;IデW ;ﾏH IﾗﾉびﾉWIピ┌ゲ ケ┌W 
treballen pel bé comú: pro-
ductors biodinàmics, disca-
pacitats, projectes socials... 
això és treball i amor. No no-
més treball.
Demà a Vallferosa i el dia 8 

a la Granadella.

Sﾙﾐ ﾉﾉﾗIゲ WﾏHﾉWﾏ<ピIゲ ヮWヴﾘ 
ヮWピデゲが ケ┌W ヮﾗI; ｪWﾐデ ゲ;ヮ ゲｷ-
tuar en el mapa, però formen part d’un teixit d’un 
デWヴヴｷデﾗヴｷ ﾐﾗゲデヴW ケ┌W Yゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW ゲ┌ﾏ;ヴ Wゲaﾗヴ-

ços. Llocs de vegades sense sostre, com els desno-
nats d’avui en dia. A Vallferosa ve un cor de cors i 
ゲげｴｷ ;ヮﾉWｪ┌Wﾐ S┌Wゲ Iﾗﾏ;ヴケ┌Wゲぎ Wﾉ SﾗﾉゲﾗﾐXゲ ｷ ﾉ; SW-
ｪ;ヴヴ;く MYゲ Wﾐﾉﾉ< SW ﾉWゲ aヴﾗﾐデWヴWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗Wゲく 
Eﾉゲ ヮﾗHﾉWゲ ﾗﾐ ;ﾐWﾏ Wゲ Hﾗﾉケ┌Wﾐ Wﾐ Wﾉゲ ヮヴWヮ;ヴ;ピ┌ゲが 
Iﾗﾏ ﾉWゲ WﾏヮヴWゲWゲ ケ┌W Wﾐゲ ;ﾃ┌SWﾐく
‘Iter Luminis’ és una tasca de dinamitzar el terri-

tori des de la cultura.

I tant! És dir-li a Catalunya: coneix-te a tu matei-
xa. Si no ens coneixem, si no ens valorem, ningú 

sabrà de nosaltres. La pròpia 
ｷSWﾐピデ;デ Wゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Wｷ┝ SWゲ 
de dins. També la Granade-
lla s’ha de descobrir.
‘Iter Luminis’ celebra ani-

versaris. 

Sí, de Teresa de Jesús, en dià-
ﾉWｪ ;ﾏH ﾉ; ﾏｹゲピI; SW R;ﾏﾗﾐ 
Lﾉ┌ﾉﾉが SWﾉゲ ケ┌;ﾉゲ IWﾉWHヴWﾏ 
els 500 i 700 a aniversari. 
El concert reuneix obres de 
SｷaWヴWﾐデゲ Wデ;ヮWゲ ｴｷゲデﾘヴｷケ┌Wゲ 
ｷ Wゲピﾉゲ ｷ ヮﾗゲ; ; ﾉげ;H;ゲデ SWﾉ ヮ┎-
blic el procés d’humanitza-
ció de l’ésser humà.
Aquest Camí d’Amor en què 

s’han quedat una mica fora 

SW ﾃﾗI ﾉWゲ ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐゲく 
Certament, per això només 
nosaltres podem marcar-los 
el camí, des de l’altruisme i 
la recuperació de la memò-
ria. Ensenyar-los a fer allò 
ケ┌W ﾐﾗゲ;ﾉデヴWゲ aWﾏ ; I;S; 

ﾏﾗﾏWﾐデぎ WﾏヮﾗSWヴ;ヴどﾐﾗゲ Sげ;ﾉﾉﾘ ケ┌W Wﾐゲ WゲピﾏWﾏ 
ｷ Iﾗﾏヮ;ヴピヴどｴﾗく

El concert reuneix obres de 
diferents etapes i estils, i posa 
a l’abast del públic el procés 

d’humanització en la història
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Ahir va tenir lloc la presentació 
de la campanya de promoció de 
Iﾗケ┌Wゲ SW ヴWI;ヮデW SW LﾉWｷS;が ｷﾏ-
pulsada per olis Baró de Maials i 
el Gremi de Forners. Durant les 
explicacions es va voler remar-
I;ヴ にｷ Wゲ ┗W┌ ケ┌W ヮWヴ S┌Wゲ ┗Wｪ;-
SWゲに ケ┌W ﾉげﾗﾉｷ ケ┌W ゲげ┌ピﾉｷデ┣; Yゲ ヮWヴ 
ピヴ;ヴどﾉﾗ S;ﾏ┌ﾐデ SW ﾉ; IﾗI; ｷ ﾐﾗ ヮWヴ 
abocar-se’l a sobre. Això sembla 
SW I;ﾉ;ｷ┝が ; ﾏWﾐ┞ゲ ケ┌W ;ﾉｪ┌ﾐゲ SWﾉゲ 
usuaris es puguin arribar a pensar 
ケ┌W I;ﾉ ﾉﾉWﾐN;ヴどゲWげﾉ S;ﾏ┌ﾐデ ヮWﾉゲ 
seus efectes hidratants...

DIPÒSIT LEGALぎ LどヲヲっヱΓΑヱ づ CONTROL DIFUSIÓぎ OJD
TWﾉXaﾗﾐぎ ΓΑン ヰヰヱ ヱヴヰ

Manel Llaràs
President Gremi 
Forners de Lleida

Ferran Mascarell
Conseller de 
Cultura

Jorge Fernández
Ministre de 
l’Interior

Amb olis Baró de Maials impulsen 
una campanya de promoció de les 
Iﾗケ┌Wゲ SW ヴWI;ヮデWが ;ﾏH ﾉげﾗHﾃWIピ┌ 
SW ┗WﾐSヴWげﾐ ;ﾉ ┗ﾗﾉデ;ﾐデ SW ヵくヰヰヰ gﾐゲ 
a mitjans de setembre.

La Generalitat promoure un carnet 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉが ケ┌W ゲ┌Hゲピデ┌ｷヴ< ;ﾉ SW ﾉWゲ 
HｷHﾉｷﾗデWケ┌Wゲ ｷ ケ┌W ヮWヴﾏWデヴ< ｪ;┌Sｷヴ 
de descomptes per accedir a mu-
seus i altres espais culturals.

Eﾉ aWデ ケ┌W ┌ﾐ HﾗヴSWﾉﾉ Sﾗﾐｷ ;ﾃ┌デゲ 
WIﾗﾐﾘﾏｷケ┌Wゲ ; ﾉ; I;ゲWヴﾐ; SW ﾉ; 
Guàrdia Civil de Tudela ha donat 
┌ﾐ; ﾏ;ﾉ; ｷﾏ;デｪW SW ﾉ; BWﾐWﾏXヴｷデ;が 
ケ┌W Wﾉ Iﾗゲ ﾐﾗ Wゲ ヮﾗデ ヮWヴﾏWデヴWく

El canvi 

climàtic i     

els conreus

Els hiverns més suaus –propis 
SWﾉ I;ﾐ┗ｷ Iﾉｷﾏ<ピIに ｷ ﾉ; ｪﾉﾗH;ﾉｷデ-
┣;Iｷﾙ ｷﾐIヴWﾏWﾐデWﾐ ﾉWゲ ﾏ;ﾉ;ﾉピWゲ 
;ﾉゲ I┌ﾉピ┌ゲ ヮヴﾗ┗ﾗI;SWゲ ヮWヴ ｷﾐゲWI-
tes. Una de les afectacions més 
conegudes entre les transmeses 
Sげ;ケ┌Wゲデ; ﾏ;ﾐWヴ; Yゲ ﾉげ;ﾐﾗﾏWﾐ;-
da “tristesa dels cítrics”, provo-
I;S; ヮWヴ ┌ﾐ ┗ｷヴ┌ゲ ケ┌W ;ヴヴｷH; ;ﾉゲ 
arbres a través dels pugons. No 
obstant això, hi ha moltes més 
ケ┌W S;ﾐ┞Wﾐ ｪヴW┌ﾏWﾐデ ﾉ; ヮヴﾗS┌I-
ció d’aliments. A Almeria i Múr-
Iｷ;が I┌ﾉピ┌ゲ ｴﾗヴプIﾗﾉWゲ ケ┌W IヴWｷ┝Wﾐ 
ゲﾗデ; ヮﾉ<ゲピIゲが Iﾗﾏ Wﾉ I;ヴH;ゲゲﾙ 
o el meló, són atacats per una 
ﾏ;ﾉ;ﾉピ; ﾐﾗ┗; ケ┌W デヴ;ﾐゲﾏWデ ﾉ; 
mosca blanca, coneguda com el 
┗ｷヴ┌ゲ SW Nﾗ┗; DWﾉｴｷが ケ┌W ｴ; ┗ｷﾐ-

ｪ┌デ SWゲ SげÀゲｷ; ｷ ヮヴﾗS┌Wｷ┝ ヮXヴS┌Wゲ 
molt considerables. Al sud Itàlia, 
un bacteri està provocant danys 
molt importants a les oliveres. La 
ﾏ;ﾉ;ﾉピ; ﾏ;デ; Wﾉゲ ;ヴHヴWゲが ゲげｴ; Wゲ-
デXゲ ヮWヴ ヴヰくヰヰヰ ｴWIデ<ヴWWゲ ｷ ｴｷ ｴ; 
probabilitats d’arribar a l’Estat 
Wゲヮ;ﾐ┞ﾗﾉく Aケ┌Wゲデ H;IデWヴｷ デ;ﾏHY 
es transmet per un insecte. Se-
ｪﾗﾐゲ Wﾉゲ ｷﾐ┗Wゲピｪ;Sﾗヴゲが ;ケ┌WゲデWゲ 
ﾏ;ﾉ;ﾉピWゲ Wゲデ;ﾐ Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ ヮWヴ-
ケ┌X ﾉWゲ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ﾏｷデﾃ;ﾐWゲ ｷ 
nocturnes s’han suavitzat. Això 
a; ケ┌W ;ﾉｪ┌ﾐゲ ｷﾐゲWIデWゲ Wゲ ヮヴﾗ-
ヮ;ｪ┌ｷﾐ ヮWヴ ┣ﾗﾐWゲ ケ┌W ;H;ﾐゲ ﾐﾗ 
habitaven per ser massa fredes. 
Per tant, a causa de l’alteració cli-
ﾏ<ピI;が Wﾉ ゲ┌S SげE┌ヴﾗヮ; ﾃ; Wゲ ┗W┌ 
;aWIデ;デ ヮWヴ ﾏ;ﾉ;ﾉピWゲ ケ┌W ;H;ﾐゲ 
només es difonien pels tròpics. 

El sud d’Europa 
es veu afectat per 
malaties que abans 
només eren al tròpic
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FOTOぎ J┌;ﾐ Mｷｪ┌Wﾉ Mﾗヴ;ﾉWゲ 


