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Lídia Pujol és una cantant d’històries, emocions i 
idees. Els continguts que nodreixen la seva música i especta-
cles abasten la poesia, el teatre, el pensament crític, l’espiri-
tua litat i la política. Ella es considera, sobretot, una intèrpret, 
una «buscadora» que, cantant, «troba». La seva obra artística 
és l’expressió del procés dinàmic i indissociable entre la seva 
construcció personal i el vincle amb la comunitat. 

Amb una trajectòria professional fonamentada en la mú-
sica tradicional jiddisch, medieval i popular, Lídia Pujol es va 
donar a conèixer formant duet amb la cantant Sílvia Comes, 
però pocs anys després continuà el seu camí en solitari, que 
ha donat com a resultat una experiència poètica i musical 
singular que va batejar amb el nom d’Iter Luminis, una mena 
de «cerimònia de la llum» a través de la qual posa en relació 
història, patrimoni i música en un seguit de concerts que 
exploren antigues tradicions musicals en espais patrimonials 
i amb un lligam directe amb petits productors locals i comu-
nitats humanes de cada etapa de l’itinerari. 

Ignasi Moreta, comissari de l’Any Raimon Panikkar 2018 
i editor de Fragmenta, la va convidar a obrir la seva experièn-
cia artística a la saviesa i l’espiritualitat d’aquest pensador 
inclassificable. Defensava en els seus escrits que la «dicoto-
mia fatal» entre la matèria i l’esperit, entre el coneixement 
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i l’amor, entre ser i fer i, especialment, entre Orient i Occi-
dent, és a l’origen de tot allò que ens deshumanitza i buida 
la vida del seu sentit més autèntic. I és que Panikkar va ser 
precisament un apòstol del diàleg amb les tradicions i les 
civilitzacions no occidentals, els valors essencials de les quals 
no es cansava de proclamar com a propis de tota persona de-
lerosa de descobrir en si mateixa la llum que ve de l’Orient. 
És «la llum primerenca de l’alba de la humanitat que permet 
a l’home orientar-se en la vida, per continuar després el seu 
camí, sota la llum vespertina que ell mateix ha conquerit», 
com resumeix Milena Carrara al pròleg de l’obra.

Aquesta edició d’Iter Luminis dedicada a Raimon Pa-
nikkar mira d’establir un lligam entre un Orient que identi-
fiquem amb l’espiritualitat, l’orientació i la transcendència, 
i un Occident que relacionem amb la matèria, la funció i el 
límit. Ho fa vinculant cultures, religions, gèneres, èpoques 
històriques i autors tan aparentment allunyats com Ramon 
Llull, Teresa de Jesús, Maria Mercè Marçal, Cecilia, Emily 
Brönte o el mateix Panikkar.

El llibre que el lector té a les mans inclou, a la primera 
part, el volum Iniciació als Veda de Panikkar que ha inspi-
rat l’obra de Lídia Pujol. A la segona s’hi apleguen els ma-
terials relatius a l’espectacle de Lídia Pujol en homenatge 
a Panikkar, espectacle del qual se’n va fer una preestrena a 
Tavertet el 2 de juny del 2018, una estrena al Mercat de les 
Flors en el marc del Festival Grec el 17 de juliol del 2018 i 
una versió minor al Monestir de Pedralbes el 29 de setembre 
del mateix any. Les fotografies aplegades al final del llibre es 
corresponen a l’espectacle al Mercat de les Flors.

iniciació als veda



pròleg

Aquest breu text pretén ser tan sols una invitació a la 
lectura del llibre L’experiència vèdica, de Raimon Panikkar.1 

Una lectura exigent, sobretot per qui coneix poc la cultura 
índica, tan diferent de la nostra, però que ens pot donar 
molt, sempre que no ens hi acostem empesos per la simple 
curiositat sinó delerosos de descobrir en nosaltres la llum 
que ve de l’Orient. És la llum primerenca de l’alba de la 
humanitat que permet a l’home orientar-se en la vida, per 
continuar després el seu camí, sota la llum vespertina que ell 
mateix ha conquerit.

«Iniciació als Veda» és el títol que hem escollit per ano-
menar aquesta invitació a tastar l’experiència vèdica, l’ex-
periència humana en el seu esforç per descobrir el sentit de 
la vida de l’home i del món. «Iniciació dels Veda» també en 
podria haver estat el títol, ja que descriu el camí iniciàtic de 
l’home vèdic que esdevé conscient de la Vida en si mateix; o 
fins i tot: «Iniciació en els Veda», en tant que tot el cos dels 
himnes vèdics no és altra cosa que la celebració de la inicia-

  1 Raimon Panikkar, L’experiència vèdica. Mantramañjarī, Antologia 
dels Veda per a l’ home modern i la celebració contemporània, Fragmenta 
(Opera Omnia Raimon Panikkar, vol. iv), Barcelona, 2014 .
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ció a la Vida, del renaixement de l’home. Els mites i els ritus 
que es descriuen en aquestes pàgines constitueixen l’univers 
simbòlic a través del qual té lloc el contacte amb el sagrat i, 
per tant, amb la realitat.

La iniciació, aquesta experiència existencial necessària 
per a la plenitud de la condició humana, representa un dels 
fenòmens més significatius de la humanitat: la modificació 
ontològica de l’home i, en conseqüència, la seva nova mane-
ra de relacionar-se amb la vida i el cosmos. Present en totes 
les cultures  arcaiques i les grans religions, però ignorada en 
la nostra societat moderna, tot i seguir viva en el misteri 
iniciàtic del baptisme cristià, la iniciació manté viu l’ense-
nyament dels grans savis, la missió dels quals és revelar a les 
noves generacions el sentit del sagrat, del cosmos i de la vida.
Tant de bo que aquest tipus d’ensenyaments, arribats des 
de tan lluny en el temps i en l’espai, trobin un terreny fèrtil 
en nosaltres, que ens preparem per acollir-los i posar-los en 
el bouquet (mañjarī) —cada vegada més ric i divers— que 
constitueix l’experiència humana.

Aquesta és l’esperança de Raimon Panikkar, que va dedi-
car deu anys de la seva vida a la traducció i el comentari dels 
Veda. Autor de nombrosos textos, intenta obrir el camí a 
l’home d’avui vers l’experiència que relliga en ell les dimen-
sions divina, humana i còsmica, i li permet assolir la seva 
plenitud i felicitat.

No es tracta de continuar endavant buscant solucions, instru-
ments més potents o simplement més diners, ni d’anar enrere 
com voldrien alguns conservadors, sinó d’anar més enllà, redes-
cobrir la tercera dimensió en nos-altres, preguntant-nos de nou 
quin és el sentit de la vida, de la realitat, i el nostre paper en ella.

Cada cultura, cada tradició, cada religió, busca la felicitat 
de l’home: només enriquint la nostra visió de la realitat amb 
la dels altres podrem arribar a aquella reconstrucció de la 
realitat que avui se’ns imposa. D’aquí la importància que 
dona l’autor a la interculturalitat.

milena carrara


