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Benvolgudes i benvolguts 

 

Deixeu que us donem les gràcies per pensar en nosaltres, 

els de Lluèrnia, per fer el pregó de la Fira de Sant Nicolau. 

Hem de reconèixer que aquest honor ens fa una il·lusió 

especial per diversos motius que intentarem desgranar. 

Lluèrnia va néixer ara fa sis anys de la mà del Teatre 

Principal d’Olot, el Pimpampum, foc!, dels amics de 

l’Aoapix, i de la il·lusió de molta altra gent que de manera 

entusiasta volíem crear, més que un festival, una festa 

popular a l’entorn del foc i de la llum. És doncs, un festival 

de carrer que neix del carrer i, com la Fira de Sant Nicolau, 

es reconeix pel seu origen popular i participatiu. Així és 

que, amb tota la modèstia del món, perquè davant dels 

vostres 700 anys d’història els nostres 6 anys són una mica 

ridículs, deixeu-nos compartir amb vosaltres aquesta 

voluntat popular.  

Un altre element que compartim és l’arrelament a la terra. 

Un festival de foc i llum té tot el sentit a la comarca dels 

volcans. Diuen que fa poc més de 13000 anys el Croscat 

encara cremava i la lava incandescent es barrejava amb 

l’aigua de les valls construint aquest paisatge meravellós 

que ens envolta. La greda encara conserva tots els colors 

del foc, i el negre del basalt s’enfila per les parets de les 

cases dels nostres pobles.  Lluèrnia vol recordar-nos això 

cada any i demana als creadors que hi participen que ens 

ho il·luminin i que per unes hores ens ajudin a redescobrir 

aquest nostre espai quotidià amb els ulls de l’art i la 

sensibilitat. 



El foc ha tingut un paper rellevant en la creació del nostre 

entorn natural, però també ha tingut, i té encara, un paper 

fonamental en la nostra història i la nostra cultura. Fa un 

milió i mig d’anys que els nostres avantpassats van 

aprendre a dominar el foc i, amb l’assoliment d’aquest gran 

repte tecnològic, comença la cultura de la nostra espècie. A 

partir d’aquell moment l’home va incorporar aliments 

cuinats a la seva dieta, es va poder escalfar, aprofitar les 

hores de foscor, construir noves eines i defensar-se dels 

altres animals. Però a més, va començar la llarga cadena 

de la transmissió del coneixement. Asseguts vora el foc 

dins de les coves, els més grans dels clans explicaven les 

seves experiències als més joves com sempre més ho hem 

anat fent. Els contes a la vora del foc dels nostres avis, han 

estat un patrimoni de coneixement absolutament 

imprescindible que avui té una concreció, virtual però no 

menys intensa i molt més universal, en les xarxes socials.  

Vet aquí com un element tecnològic avançat com una tablet 

o un telèfon mòbil és, avui per avui, el final d’aquesta llarga 

cadena tecnològica que va començar en saber encendre, 

transportar i apagar el foc a voluntat. Ja ho veieu un llarg 

camí que va de la foguera al mòbil, però si noteu que el 

telèfon s’escalfa una mica massa sol ser un problema de la 

bateria. 

No fa masses anys, en l’època dels remences,  quan es 

volien comptar ho feien per focs, entenent que cada casa, 

cada família, era un foc i encara avui, especialment a 

pagès, el foc continua sent el punt central vora el qual ens 

reunim i apleguem en moltes ocasions.  

Ben segur que la vostra dona sàvia: l’Estruga Maigarda va 

descobrir el secret de Lluèrnia, que no és cap altre que la 

màgia del foc i de la llum. Aquesta màgia que fa que, de nit 

en la foscor, encenem una espelma i tots quedem 

embadalits, encara que a cada un de nosaltres ens provoca 



un pensament diferent. I encenem una flama per recordar 

els que no hi són, i per l’aniversari bufem una flama per 

cada any que fem, perquè voli amb els nostres desitjos. A 

l’estiu encenem una foguera per celebrar una gran festa i 

fem foc a terra per escalfar-nos les nits d’hivern. Quan de 

joves ens enamorem fem un foc d’encenalls i quan som 

grans i n’estem tips, tiraríem el barret al foc i al seu darrere 

tantes i tantes coses que no ens agraden i voldríem veure-

les cremar per sempre. Aquesta és la màgia del foc, la 

màgia de Lluèrnia, la màgia de l’Estruga Maigarda.  

Aquest any, ja ho heu vist, no hem tingut Lluèrnia. Ens ha 

semblat que, davant la gravetat de la situació política del 

nostre país, amb persones empresonades injustament i 

reprimides les nostres llibertats com a ciutadans, no 

podíem diluir la manifestació de protesta convocada el 

mateix dia i hora a Barcelona. Per això, el dia abans vam 

organitzar una senzilla acció amb espelmes i música al 

centre d’Olot, i aquell dissabte molts de nosaltres, artistes, 

voluntaris i organitzadors vam afegir-nos a la gran 

manifestació de Barcelona. Us hem de confessar que, quan 

de manera espontània tots els assistents van encendre la 

llanterna dels seus mòbils, se’ns va fer un nus a la gola i 

vam veure aparèixer l’acció més multitudinària de Lluèrnia 

a la capital.  

De fet, a Barcelona, que ja sabeu que sempre van molt 

avançats, sembla que el 1714, durant el terrible setge de 

Felip Vè, els veïns ja posaven espelmes enceses als balcons 

i les finestres per fer creure que no tenien por i que estaven 

de festa. Doncs això... que a Lluèrnia no tenim por i estem 

de festa! 

Ja heu vist si n’hi ha de coses que compartim amb la Fira 

de Sant Nicolau! Per acabar deixeu-nos explicar-vos un 

descobriment que hem fet fa pocs dies sobre el vostre Sant 

Patró.  



Per treure’ns el desig de foc i de llum que teníem després 

de la suspensió de Lluèrnia, vam anar a veure un festival 

de llum, el Glow, que fan als Països Baixos, sí, una mica 

més amunt de Brussel·les, concretament a Eindhoven.  

A més del festival, tothom, molt especialment la mainada, 

anava atrafegat preparant la festa de Sant Nicolau. Allà, els 

Reis de l’Orient no passen! I és Sinterklaas, que és com en 

diuen de Sant Nicolau, el qui porta els regals als nens i 

nenes que s’han portat bé. Per repartir els regals, durant la 

matinada del dia 6 de desembre, l’ajuden uns patges 

negres els Zwarte Piets.  

Diu la llegenda que tant Sant Nicolau com els patges venen 

d’Espanya, ja veieu si és gros!! Però no s’acaba aquí, els 

nens i nenes que no han fet bondat enlloc de portar-los 

regals, els patges negres els piquen el cul!! I... si s’han 

portat molt i molt malament: se’ls emporten cap Espanya!! 

Què us sembla?! A que ara comenceu a entendre moltes de 

les coses que passen per aquí?!! ....  Perquè els nens es fan 

grans, es posen una corbata, compren un pot de “gomina” i 

continuen fent malifetes: que si una caixa B per aquí, una 

prevaricació per allà, un 155 que se’ls escapa... 

Com dèiem ens fa molta il·lusió fer aquest pregó perquè 

Lluèrnia és un festival modest, organitzat de manera 

altruista, que cada any aplega més i més participants, 

voluntaris, visitants i amics, que sou els que realment feu 

Lluèrnia. Per això, amigues i amics us convidem al vostre 

festival que serà el dissabte dia 10 de novembre de 2018. 

Molta llum per a tothom!! Visca el foc! 

Visca Catalunya! 

Visca el Mallol!! 

Visca la Fira de Sant Nicolau!! 


