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Fermí Manteca.- Lídia Pujol és cantant i intèrpret, resident a la Vall del
Llobregós des de fa molts anys. Ha
bastit una sòlida carrera en solitari
basada en la investigació i reinterpretació de la tradició, tot combinant
lírica i misticisme. Ha creat i dirigit el
projecte Iter Luminis, interpretat en
espais religiosos i emblemàtics d’arreu de Catalunya, on s’hi retroben
les cançons de la tradició escrita
recollides en el Llibre Vermell de
Montserrat, amb el repertori tradicional oral, les cançons de bressol
de tota la Mediterrània.
Iter Luminis s’inspira en el bé
comú, el compromís amb el territori
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i el llegat patrimonial, i tot això Lídia
Pujol ho comparteix amb els organitzadors i el públic de cada indret
on es representa.
Iter luminis. Un camí orientat és
un llibre-dic que vol deixar constància de tot el camí musical, artístic i
experiencial fet per Lídia Pujol en
aquests darrers anys (2010-2017)
representat per tres espectacles:
La Cerimonia de la llum, (CD
1), Camí d’Identitat (descàrrega
digital) i Treballs i Plaers d’Amor
(CD-2).
És un llibre coral en el qual han
participat moltes persones, per això
vessa d’imatges i iŀlustracions, de

música, de textos, de Vida... i generós perquè inclou a més de la descàrrega digital de Cami d’Identitat,
la dels vídeos de la Cerimonia de la
Llum a Sant Llorenç de Morunys i a
Santes Creus, i un munt d’enllaços
que permeten assaborir les cerimònies in situ i gaudir del espais
històrics on s’han celebrat.
En aquest llibre-dic hi trobareu
tota aquesta experiència artística
que no es desenvolupa només
a l’escenari sinó que continua al
carrer, perquè és un camí de llum
orientat pel desig d’harmonitzar
art i solidaritat, bellesa i transcendència.
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La presentació de l’obra el passat dia 15 de maig a
la Basílica barcelonesa de Santa Maria del Pi, a través
d’un concert, fou una experiència única. Una posada
en escena amb una inspiradora iŀluminació, que donava un aire transcendent, a base d’espelmes artesanes
de cera pura d’abella de Vita Levis, i que es va repartir
entre els assistents amb llànties de ceràmica fetes a
mà al monestir de Sant Benet de Montserrat, dintre
d’un saquet confeccionat per les dones de la Fundació
Ared dedicada a la reinserció social.
Lídia Pujol estava acompanyada -com en els discs
publicats- pel Cor de Vallferosa; Pau Figueres a la
guitarra; M. Àngel Cordero al contrabaix; Mohamed
Ayoub, veu i llaüt; Mohamed Soulimane, violí, kemanje i panderos; Marta Reixach, gong simfònic, sruti i
monocordi, i Joan Cabó (orgue), Elisabet Erra (veu)
i la ballarina Sandra Ballbè.
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