Iter Luminis – un camí orientat
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. El text de les cançons es canta en la llengua original: català medieval, llatí,
occità, sefardita, napolità i d'altres relacionades amb la nostra cultura. 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.
Iter Luminis és la representació d’una experiència artística que cerca la qualitat humana en tota
la seva diversitat. S’inspira en el bé comú, el compromís amb el territori i el llegat patrimonial
i ho comparteix particularment amb els organitzadors i el públic de cada indret on es
representa. És una experiència de comunitat en la qual tothom aporta el que vol, el que pot,
el que sap fer o les ganes d’aprendre i participar d’allò que desconeix a la pràctica. Totes les
persones i empreses que comparteixen aquest projecte, ho fan per donar a conèixer el
compromís actiu amb uns valors, i representar-los artísticament amb la voluntat de
compartir-los amb el públic i el desig d’un món més just i solidari per tots. Convidem a
aquelles persones i empreses que no dissocien el propi benefici del dels altres, a compartir i
donar a conèixer els seus productes.
Al maig de 2017 es presenta un doble-disc i un llibre-disc que deixa constància de les
experiències viscudes en aquest camí de llum (Iter Luminis) durant els darrers 7 anys.
La flexibilitat y riquesa de la producció pot oferir versions reduïdes, adaptables a espais i
formats diferents. L’espectacle s’adapta als llocs on es celebra mitjançant recursos
escenogràfics específics, incorpora temes propis de cada àrea geogràfica i compta amb la
participació d’artistes locals convidats.
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REPERTORI
I.
II.

He mirat aquesta terra (Lletra: Salvador Espriu. Música: Raimon, s. XX)
Sogna fiore mio (Cançó de bressol napolitana)

III.

Verge humil /Oh!, Déu, valeu! (El Misteri d’Elx, s. XIII/XIV).

IV.

Ara és temps de dormir (Tarquinio Merula, s. XVII)

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Ondas do mar / Mia irmana fremosa (Martín Codax, s. XIII)
Les llàgrimes del moliner (Popular jueva jiddisch)
Quant ay lo mond consirat (Trobador anònim, s. XIII) / A vós, dona Verge
Santa Maria (Lletra: Ramon Llull, s. XIII. Música: anònim provençal, XIV)
Cant de la Sibil·la. (Manuscrit de Manacor s. XV).
Mariam Matrem (Llibre Vermell de Montserrat, s. XIV)
Cuncti simus concanentes (Llibre Vermell de Montserrat, s. XIV)
La nina i son germà. (Popular catalana)
Ad mortem festinamus (Llibre Vermell de Montserrat s. XIV).

XIII.

Polorum Regina. (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV).

XIV.

Al·là Al·là (Cançó de bressol àrab)

XV.

Hi ha gent. (Lletra: Joan Vergés i Ramon Llull, s. XX i s. XIII. Música: Toti Soler, s.
XX)

FITXA ARTÍSTICA
Lídia Pujol, veu.
Miquel Àngel Cordero, contrabaix i veu.
Pau Figueres/Guillermo Rizzotto, guitarra.
Mohamed Ayoub, veu.
Mohamed Soulimane, violí, llaüt, kemanjé, panderos.
Marta Reixach, gong sinfònic, sruti i monocordi.
El Cor de Vallferosa.
Sandra Ballbè, ballarina.
Marc Javierre, fotografia.
Romà Escalas, assessorament musical.
Laura Rubio, producció
Lídia Pujol, direcció.
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DOSSIER DE PREMSA: https://goo.gl/UZCnaO

VIDEOS
Iter Luminis al Paranimf de la UB: https://youtu.be/HXeDNqE6D_Q
Iter Luminis 2014-2015. https://youtu.be/cWsTPAmhCjg
Iter Luminis, el cami de llum de Lídia Pujol. Tria 33.
https://youtu.be/VXgRWvZLg8I
Roda de premsa de presentació de l'Iter Luminis al Palau Robert 8-7-15
https://youtu.be/PGrGJb2XcS0
Iter Luminis: la construcció d’un somni a la Torre de Vallferosa
https://youtu.be/LkiDokEIGbU
Cuncti Simus concanentes: https://youtu.be/OSLOB9LMOzo
Sogna fiore mio: https://youtu.be/cQl0j-gGR5U
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ITER LUMINIS 2010-12 – LA CERIMÒNIA DE LA
LLUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Església Parroquial. Sant Llorenç de Morunys - 23 i 24 d’abril 2010.
Església Parroquial de Sant Cristòfol de Súria - 21 de gener 2011.
Reial Monestir de Poblet - 07 d’agost 2011.
Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei - 10 d’agost 2011.
Monestir de Sant Pere de Rodes -12 d’agost 2011.
Monestir de Santes Creus -17 de setembre 2011.
Seu Vella de Lleida - 29 de setembre 2011.
Església de Santa Maria del Mar - 24 i 25 de novembre 2011.
Monestir de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols - 13 d’agost 2012.

ITER LUMINIS 2014 – CAMÍ D’IDENTITAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ermita de Sant Salvador del Coll de l’Aguda (Segarra)– Febrer
Seu d’Ègara –Esglésies de S.Pere de Terrassa (Vallès Occidental)– 1 i 4 de maig
Monestir de Santa Maria de les Franqueses (Noguera) – 10 de maig
Monestir de Cellers (Segarra) – 31 de maig
Monestir de Sant Pere de Casserres (Osona) – 28 de juny
Església de Santa Bàrbara de Pruneres d’Oix (Garrotxa) – 12 de juliol
Monestir de Pedralbes (Barcelonès) - 17 de juliol
Església d’Olius (Solsonès) – 20 de juliol
Església de Santa Maria de la Tossa de Montbui (Anoia)- 26 de juliol
Monestir de Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) – 9 d’agost
Monestir de Sant Pere de Graudescales (Solsonès) – 23 d’agost
Monestir de Santa Maria de Lluçà (Osona)– 20 de setembre
Monestir de Sant Pau del Camp (Barcelonès) – 22 de setembre
Col·legiata de Sant Pere de Ponts (Noguera) – 27 de setembre
Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelona) – 18 d’octubre
Monestir de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)– 1 de novembre

ITER LUMINIS 2015 – TREBALLS I PLAERS D’AMOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paranimf de la Universitat de Barcelona (Barcelonès) – 27 de març
Monestir de Santa Maria de les Franqueses (Noguera) – 9 de maig
Seu d’Ègara –Esglésies de S.Pere de Terrassa (Vallès Occidental)– 29 de maig
Església de Sant Julià de Coaner (Bages) – 13 de juny
Església de Santa Maria de Veciana (Anoia) – 27 de juny
Monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà) – 5 de juliol
La Torre de Vallferosa (Segarra) – 1 d’agost
Església de S. Maria de Gràcia de La Granadella (Garrigues) - 8 d’agost
Església de Santa Maria de Rocafort (Bages) – 15 d’agost

•
•
•
•
•

Col·legiata de Sant Pere de Ponts (Noguera) – 5 de setembre
La Seu Vella de Lleida (Segrià)– 13 de setembre
Convent de Sant Domènec de Girona (Gironès) – 16 d’octubre
Monestir de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)– 31 d’octubre
Església de Sant Ponç de Corbera (Baix Llobregat) – 7 de novembre

•

Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelonès) – 21 de novembre

ITER LUMINIS 2016 – TREBALLS I PLAERS D’AMOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capella de l’Esperança de Blanes (La Selva) - 3 de juny.
Ermita de Santes Masses, Sedó, Torrefeta i Florejacs (Segarra) - 12 de juny.
Església de Sant Salvador de Torrebesses (Segrià) - 9 de juliol.
Santuari de Sant Dubte d’Ivorra (Segarra) - 16 de juliol.
Cova de Sant Ignasi de Manresa (Bages) - 30 de juliol.
Monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà (Berguedà) -12 d’agost.
Església de Santa Maria de Siurana (Priorat) - 18 d’agost.
Santuari de Núria (Ripollès) - 27 d’agost.
Església de Sant Llorenç d’Oix (Garrotxa) - 17 de setembre.
Seu d’Ègara –Esglésies de Sant Pere de Terrassa (Vallès Occidental) - 1
d’octubre.
Institut d’Estudis Catalans (Barcelonès) - 21 de novembre.
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