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Com utilitzar aquest programa

En aquestes pàgines hi trobareu les diferents 
instal·lacions de l’edició d’enguany del festival, 

numerades de l’1 al 52 i acompanyades dels textos 
amb els quals els autors expliquen la seva obra.

En el plànol les trobareu localitzades amb indicadors 
de color negre. Les numeracions que comencen 

per E corresponen a la participació de les entitats, 
localitzades amb indicadors de color magenta.

Les instal·lacions comencen a lluir quan el sol es
pon i es recullen una mica abans de la mitjanit per 

tal de poder anar a veure l’espectacle final, que 
començarà a les 23.30 h al Firal Petit.

Algunes intervencions porten associats pictogrames 
que indiquen que tenen horari específic, que estan 

adreçades al públic infantil o que són producció pròpia 
del festival:

Ho organitza:
Lluèrnia Associació Cultural (LLAC)

Director artístic:
Xevi Bayona

Director gerent:
Pep Fargas

Director tècnic:
Edu Martín

Coordinació general:
Marta Aumatell

Producció: 
Anna Juàrez
Met Moliné
Esteve Planella
Neus Serrat
Lola Solanilla
Jaume Tané
Aniol Coll
Joan Riera
Ferran Bassaganyes

Coordinació voluntaris:
Clara Aulina
Keta Capdevila

Imatge Lluèrnia:
Manila Santana

Maquetació programa:
Lluís Salavedra (Sali)

Correcció:
Ferran Mayans

Vídeo:
Norbe Fernàndez

Amb la complicitat de:
AOAPIX, Càritas Garrotxa, Pim Pam Pum Foc!,
Sismògraf, L’Ideal Oficina Jove de la Garrotxa,
La Comarca, Pla de Transició al Treball PFI-PTT Garrotxa, 
Cicles Formatius Institut Montsacopa,
Escola Superior d’Art i Disseny d’Olot,
Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals

Agraïments:
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot,
Brigada Operativa de l’Ajuntament d’Olot,
Dinamig, Turisme Olot, Policia Municipal, 
Associació de Voluntaris de Protecció Civil, SIGMA, 
Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, 
Associació d’Hostalatge de la Garrotxa,
Museu de la Garrotxa i Museu dels Sants d’Olot

I un agraïment molt especial
a tots els voluntaris i voluntàries.

Ens agraden
les vostres imatges!

Podeu enviar-nos-les a info@lluernia.cat
i les penjarem al compte flickr de Lluèrnia

sota llicència Creative Commons:

També les podeu compartir a:

Participeu al concurs Instagram

#lluèrniaPrismaOlot 
Envieu les vostres fotos amb l’etiqueta 

#lluèrniaPrismaOlot i entrareu en el concurs.
El motiu de la fotografia pot ser qualsevol

que estigui relacionat amb l’edició de
Lluèrnia 2018. Consulteu bases i premis a

la pàgina web de Lluèrnia.

#lluèrnia2018

Lluèrnia més que mai.

L’any passat no hi va haver Lluèrnia. Els moments excepcionals 
que vivia el nostre país ens van fer decidir a apagar els llums i 
cedir els carrers per acollir la reivindicació de llibertat i el testimoni 
de la dignitat del nostre poble, el mateix dia i a la mateixa hora 
que s’havia de celebrar el festival.

Amb la mateixa dignitat, aquest any la llum i el foc brillaran més 
intensament perquè estem convençuts, tal com reclamava un 
cartell anònim després de la suspensió, que avui més que mai 
necessitem més imaginació, més cultura, més Lluèrnia. 

De nou, volem apoderar-nos del carrer per omplir-lo de la màgia 
d’una petita flama, de l’espectacle de la llum, de la calor del foc, 
del somni de l’ombra d’una foguera. Volem que carrers i places 
acullin la imaginació, la reivindicació, la festa, la poesia, la músi-
ca, l’art... Amb una nova llum volem ensenyar i descobrir indrets 
amagats, passadissos secrets, carrerons oblidats, bufadors, focs 
follets i volcans adormits. 

Us convidem a viure la festa del foc i de la llum celebrant Lluèrnia 
més que mai.

Segueix-nos a:

www.lluernia.cat

https://www.flickr.com/photos/lluernia/        

@lluernia @lluerniaLluèrnia

Amb
horari

Producció
de Lluèrnia

Especial 
infantil

amb el suport de:

Lluèrnia forma part de:

Nova app Lluèrnia!
Podeu seguir la programació,

localitzar les instal·lacions, rebre notícies
i altres informacions útils, baixant-vos

l’aplicació Lluèrnia, dissenyada per Novostorm.

i la col·laboració de:



LA FUMAROLA
DE LLUÈRNIA
2018
Del dimecres 7
al divendres 9
de novembre

Si Lluèrnia és com una erupció 
volcànica festiva, podreu 
detectar-la amb la seva 
Fumarola, la programació 
prèvia al festival que es podrà 
seguir des del dimecres.

Pep Sau
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Luz y calle
Guió, realització i muntatge: Daniel Pitarch, Marcel Pié, Roc 
Albalat, Taller Estampa / Idioma: castellà / Duració: 17 mi-
nuts. Una història intermitent dels usos de la llum en l’espai públic, 
considerant tant l’enllumenat públic i la seva relació amb la segure-
tat, com els usos comercials. Luz y calle descriu la fascinació per la 
llum com a recurs il·lusori i part de la seva empremta en la cultura 
popular.

Fosca llum (Estrena absoluta)
Intèrprets: Pere Ribes, Joan Gol, Marta Rius, Miquel Bosch i 
Neus Ribes / Realització: Martí Pellicer / Fotografia: Andreu 
Adrover / So: Tomás Martí. Seduït per l’atmosfera màgica que 
Lluèrnia projecta cada any sobre Olot, i convençut que el festival és 
un context espacial i temporal idoni per a una i mil històries, l’artista 
audiovisual Martí Pellicer va engegar el 2014 la producció d’aquest 
curtmetratge. El projecte, batejat en aquell moment de forma pro-
visional com a Pop-up film per remarcar el seu caràcter esporàdic 
i efímer, incorpora una sèrie de reptes tant en la producció com en 
els aspectes més conceptuals. D’una banda, el fet de rodar tota 
una ficció narrativa durant la celebració de Lluèrnia, condicionats 
per la dinàmica del propi festival. D’una altra, transitar els límits 
entre documental i ficció amb actors no professionals, personatges 
que s’interpreten a si mateixos i artistes que mostren i descriuen 
les seves intervencions. Finalment, intentar unir una experiència 
majorment visual com és Lluèrnia amb la percepció que en té un 
personatge invident.

Hi col·labora:

La Fumarola del dimecres 7
La Fumarola de LluèrniaLa Fumarola de Lluèrnia

19.30 h / Sala Pere Serrat – Els Catòlics

Lluèrnia Lumière
Ho coordina: Jordi Teis Matavera

Actualment, es considera que el cinema va néixer el 28 de desem-
bre de 1895. Aquell dia, els germans Lumière van dur a terme la 
primera projecció sobre una pantalla i en sessió pública d’una 
pel·lícula, al Salon Indien de París. En un d’aquests primers films, 
L’arribada d’un tren a l’estació de La Ciotat, l’efecte d’una loco-
motora que semblava sortir de la pantalla va espantar els espec-
tadors, alguns dels quals van fugir en desbandada temorosos de 
ser atropellats per la imatge del tren en moviment projectada sobre 
la pantalla. Sense ànim d’espantar a ningú, en l’edició d’enguany 
Lluèrnia obre pantalla al cinema i les seves múltiples implicacions 
amb la llum. De fet, el cinema és llum, canalitzat a través de les 
imatges, les ombres, el color...

Amb aquesta intenció el festival ha organitzat una sessió amb la 
presentació de tres pel·lícules que a la vegada donaran el tret de 
sortida a les activitats del Lluèrnia 2018:

Las Luces  
Directors: Juan Renau, Manuel Abramovich / Guió: Manuel 
Abramovich, Juan Renau / Producció: Salomón Cine / Idio-
ma: castellà / Duració: 6 minuts. Com cada any per Nadal, Jor-
ge i Jorgito decoren casa seva d’una manera especial. La gent del 
poble en diu «La casa de las luces».

19 h / C. de Serra Ginesta - Carreró de Sant Antoni

Re-Llum.
Inauguració del festival
Començarem Lluèrnia 2018 davant de l’única instal·lació que va 
quedar com a testimoni del festival suspès l’any passat. Es tracta 
del mural Llum, del col·lectiu Reskate. La pintura fosforescent car-
rega el tronc de llum per retornar-nos el dibuix de la llúdriga, de la 
mateixa manera que durant tot l’any ens hem anat carregant de ga-
nes de tornar-hi. Aquest any Lluèrnia brillarà més que mai perquè, 
tal com ens demanaven uns cartells anònims penjats aquí mateix, 
necessitem més cultura, més imaginació, més Lluèrnia que mai.

18 h i 19 h / Durada de les sessions: 30 minuts
Sala d’actes de l’Hospici (pel carrer d’Antoni Llopis)

El Llumí de Lluèrnia Kids
Alumnes i professorat del CFGS d’Educació Infantil
de l’Institut Montsacopa
Veniu amb la família a crear l’univers amb nosaltres.
Experimentarem, gaudirem i aprendrem! Us hi apunteu?
Us aconsellem venir amb roba fosca!
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La Fumarola del dijous 8
La Fumarola de LluèrniaLa Fumarola de Lluèrnia

19.30 h / Casino Olotí. Passeig de Miquel Blay, 6

Conferència oferta en col·laboració 
amb el COAC Delegació Garrotxa-Ripollès

Il·luminar i pensar
A càrrec de Xavier Monteys 
La conferència es basarà en una petita col·lecció d’exemples 
d’il·luminacions en l’entorn quotidià, que permeten fer algunes 
observacions sobre el paper de la llum a l’espai públic. Entre els 
exemples, hi ha llums que puntuen discontínuament l’espai, que el 
dilaten, i que mostren una altra funció més enllà de la purament ho-
mogènia i funcional. Llums dictades pel sentit pràctic i la necessitat 
i que il·luminen l’acció i no pas l’espai. Llums que ajuden a travar la 
casa amb la ciutat, recordant-nos que la ciutat necessita ser mira-
da des de les finestres. I llums que «escriuen» cap al capvespre o 
a la nit i que llegim i ens fan pensar.

Xavier Monteys (Barcelona, 1953) és catedràtic de Projectes Arqui-
tectònics a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB). És l’investigador principal del grup de recerca «Habitar». 
Col·labora també en un curs de projectes a la Universitat de Girona 
i al màster «Aula de renovación urbana» a la Universitat de Santia-
go de Compostel·la.

19 h / Can Trincheria. Carrer de Sant Esteve, 29

Inauguració de l’exposició
‘La llum que fem amb tu’ 
Tat Vilarrasa
Cada any l’Institut de Cultura d’Olot produeix i acull a la seva seu 
de Can Trincheria una exposició de fotografies captades durant 
l’edició de Lluèrnia de l’any anterior. L’encàrrec de Lluèrnia 2016 
es va fer a Tat Vilarrasa, fotògrafa de llarga experiència i activista 
cultural, implicada com a voluntària en el festival i, per tant, amb 
una visió peculiar des de la tramoia de Lluèrnia. L’exposició, que es 
podrà veure del 8 de novembre al 9 de desembre, estarà instal·lada 
al primer pis de Can Trincheria amb l’objectiu de propiciar un diàleg 
extemporani entre les imatges i el mobiliari i la decoració barroca.

21 h / Teatre Principal. Passeig de Miquel Blay, 5

Human Brush
Vincent Glowinski
Un espectacle de dansa i disseny interactiu, ideat i interpretat per Vincent 
Glowinski, també conegut com a Bonom.

Aquest coreògraf, grafiter i artista visual d’origen polonès recondueix la seva 
pràctica en art urbà transformant els seus dissenys en videoart. Els seus es-
pectacles són performances multimèdia interactives on l’acció coreogràfica 
de l’artista crea a temps real les projeccions que veiem a la pantalla.

A Human Brush, Glowinski ens presenta una manera de descontextualitzar 
el seu treball, despullant-lo al màxim d’allò que el podria limitar, fent del seu 
cos el punt central del moviment, de l’acció i de la imatge.

Una recerca contínua de l’essència de la relació entre cos i dibuix.

Autor i intèrpret: Vincent Glowinski
Vídeo i desenvolupament digital: Jean-François Roversi
Música: Eric Desjeux
www.vincentglowinski.com

Preu: 10 euros
Durada: 45 minuts
Venda d’entrades anticipades al Teatre Principal o al web
https://olotcultura.koobin.com/

18 h i 19 h / Durada de les sessions: 30 minuts
Sala d’actes de l’Hospici (pel carrer d’Antoni Llopis)

El Llumí de Lluèrnia Kids
Alumnes i professorat del CFGS d’Educació Infantil
de l’Institut Montsacopa
Veniu amb la família a crear l’univers amb nosaltres.
Experimentarem, gaudirem i aprendrem! Us hi apunteu?
Us aconsellem venir amb roba fosca!
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La Fumarola de LluèrniaLa Fumarola de Lluèrnia

La Fumarola del divendres 9
Lluèrnia ha crescut i el dissabte Olot s’omple a ves-
sar de gent per viure la festa del foc i de la llum. Però 
per gaudir intensament de la festa també necessitem 
l’espai íntim, l’escalfor vora del foc i la llum sorpre-
nent d’una petita espelma. Com els volcans, Lluèrnia 
segueix els rius de lava i us proposa una visita al Molí 
Fondo i al monestir de Sant Joan les Fonts, dos espais 
del tot excepcionals, que acolliran les propostes més 
íntimes. Amb la col·laboració de molts voluntaris i vo-
luntàries i l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.

Homenaje a Federico
García Lorca
Cía. La Coquera Teatro
Adaptació i escenificació: Alberto Rizzo. Codirecció: Jordi La-
fuente. Amb: Javier Sanagustín, Alicia Martí, Claudia Bochaca, He-
lena Sancho, Mireya Rocha, Alejandro Téllez, Ignasi Planas, Alejan-
dro Oya, Miguel Ángel Herrero, Eduard Rodríguez, Carmen Ibáñez, 
Diana Vallverdú, Marc López, Aitor Lakhwani i Germán Frasio.

Proposta íntima i sensorial, un passeig per temes com la impos-
sibilitat de ser, la delació, l’opressió de la ficció col·lectiva o de la 
mutabilitat de les convencions per veure el món amb uns altres ulls.

Desviacions
Quim Domene i Norbe Fernàndez
Telepoemes animats a partir de l’obra No pesquis mai amb els or-
meigs d’un altre, de J. V. Foix, el poeta català més sorprenent i 
imaginatiu. Un treball compartit entre l’art manual de l’artista visual 
Quim Domene i l’art tecnològic del videocreador Norbe Fernàndez. 
Aquest poema visual es va estrenar en l’edició de Lluèrnia 2015.

Contes a la vora del foc
Lumímic
Besllum + Octavi Rumbau
La companyia Besllum, integrada per Pau Caracuel i Joana M. Pe-
ricàs, amb la col·laboració del músic Octavi Rumbau, presentaran 
Lumímic, un espectacle fruit del treball d’investigació sobre llums i 
ombres, de diferents objectes, opacs i translúcids, matèries orgà-
niques i fluids diversos es converteixen en titelles amb vida pròpia 
gràcies al moviment incitat per la manipulació. Juntament amb l’ex-
ploració sonora d’Octavi Rumbau, basada en l’organicitat i en el 
joc amb la percepció del temps i les seves paradoxes, la proposta 
del col·lectiu és un calidoscopi de possibilitats d’una dramatúrgia 
infinita. Durada: 45 minuts

Oberdada
El col·lectiu Refugis, Cabanes i Altres Construccions Efímeres 
va adoptar la tècnica de l’oberdada, utilitzada per desemboscar i 
traginar la llenya fins a la pila carbonera, i l’ha evolucionat per crear 
un ritual deambulant de cabeçuts contemporanis.

Semovents
La nit, un paisatge misteriós fill del diàleg entre l’aigua i el foc. Una 
corrua de llums s’acosten en la foscor. Semovents movent-se vora 
riu. En un sac, el bordó monòton acompanya el gemec del grall. La 
font evoca el somni republicà d’una nit de tardor. Lluny, molt lluny, 
s’intueixen les llums i el brogit de la ciutat. Música: Adrià Batlle

Sant Joan les Fonts
A partir de les 20 h / Del Molí Fondo al monestir

Hi col·labora:

18 h i 19 h / Durada de les sessions: 30 minuts
Sala d’actes de l’Hospici (pel carrer d’Antoni Llopis)

El Llumí de Lluèrnia Kids
Alumnes i professorat del CFGS d’Educació Infantil
de l’Institut Montsacopa
Veniu amb la família a crear l’univers amb nosaltres.
Experimentarem, gaudirem i aprendrem! Us hi apunteu?
Us aconsellem venir amb roba fosca!

Ajuntament de
Sant Joan les Fonts

Ho coordina: Xavier Ruscalleda Nadal
Agraïments: Parròquia de Sant Joan les Fonts



INSTAL·LACIONS
LLUÈRNIA
2018
Dissabte
10 de novembre
a partir de
la posta de sol

Santi Palomé
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blanc O negre
interior O exterior
obert O tancat
abstracte O contextual
còncau O convex
gravetat O suspensió
matèria O llum

Hortolans de les anteriors edicions:
Xavier Bayona Camó, Lluèrnia 2012
Lola Solanilla Ruiz, Lluèrnia 2013
Maria Güell Ordis, Lluèrnia 2014
Jordi Hidalgo Tané, Lluèrnia 2015
Clara Riera Escalona, Lluèrnia 2016

1.
O
L’hort de
la llum
bosch.capdeferro arquitectura

Plaça de les Rodes
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Una instal·lació coral que pretén crear un passeig 
visual a les grederes del volcà Montsacopa.

Els participants plantaran, en una àrea prèviament 
delimitada, 13.000 elements de llum química. El re-
sultat vindrà determinat per les propietats d’intensitat 
i durabilitat del mateix material i l’atzar en la distribu-
ció de llums i colors.

Si voleu intervenir en la plantada podeu enviar un 
correu a tallers@comunllum.net (dirigit a adults).

4.
GALL, GALLINA
O POLLET
Lola Solanilla
(Com un Llum)

Grederes del volcà Montsacopa

Aquesta instal·lació formava part de l’espectacle 
Welcome, d’Amebeu Teatre, estrenat en la penúltima 
edició del festival Sismògraf i representat a diverses 
poblacions de Catalunya. Aquest muntatge teatral 
feia referència a la crisi dels refugiats. La proposta 
de Jordi Cuyàs, traspassat recentment, la componen 
una cinquantena de bosses il·luminades, a l’interior 
de les quals podem contemplar imatges d’objectes 
que qualsevol persona obligada a marxar de casa 
precipitadament hauria pogut deixar-s’hi. 

Hi col·labora:
Sismògraf

3.
WELCOME
Jordi Cuyàs (  )
Amebeu Teatre

Camí del Montsacopa

En les imatges religioses molt sovint s’ha utilitzat 
la llum o la seva representació per fer ressaltar 
la santedat o els poders del sant; de manera 
generalitzada s’ha fet amb les corones, representant 
una aura divina al voltant del cap, o amb la simulació 
de raigs de llum que emanen de la figura amb allò 
que es coneix com les potències.
La col·laboració del festival amb el Museu del Sants 
ha permès la restauració de la corona i les potències 
de la imatge de la la Mare de Déu, coneguda 
popularment com La Milagrosa, que està exposada i 
forma part de la col·lecció permanent del museu.
Aquesta instal·lació vol ser un petit homenatge a la 
indústria dels sants que ha configurat el patrimoni 
cultural de la ciutat.

Agraïments: Jordi Figueres Currubí, jubilat de 
l’empresa Simon d’Olot, que ha restaurat les 
potències, recuperant les connexions elèctriques 
originals sense substituir cap de les bombetes.

2.
LA MILAGROSA
Lluèrnia

Antiga fàbrica de ganivets Fills de
Pere Ramon

To
m

 C
ar

r

5.
IL·LUMINÀNCIES 
Companyia
Taller de Magnèsia

Interior del cementiri municipal

L’espai evoca la vida i la mort. Endinsats en la nit 
és vital creure en la llum. Pantalles de foc temporal 
on neix l’ombra dels espectres. L’eternitat pot ser 
efímera?

Integrants de la companyia: Quim Pou, Laia 
Escribà, Marta Pou i Marc Paneque

Música: Motorheidi

Col·laboradors: Tavi Nonó, Marta Alonso, Eudald 
Sàez, Gemma Clapés, Santi Viñas, Miquel Prats, 
Ignasi Català, Mireia Paneque, Laura Masferrer i 
Sandra Puig

Amb el suport de:
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A Olot hi ha més dimonis del que és habitual. 
Generalment ja n’hi ha, però darrerament s’ha 
observat un augment notable de fúries de l’infern. 
Tothom ho comenta.

Els nois i noies de l’esplai s’han proposat descobrir 
el misteri i per això s’han organitzat: quan veuen un 
dimoni s’avisen per Whatsapp i el segueixen sense 
que se n’adoni.

Han vist que, des de l’avinguda Bisaroques, venen 
del camí del riu, i creien que venien de la font de les 
Tries, però no. S’han amagat pel camí i han vist on 
entren; és la Porta de l’Infern.

Però les fúries han descobert els nanos. Aquests, 
fascinats per l’espectacle que tenien davant seu, s’hi 
han acostat més del compte. Primer s’han espantat, 
però després han vist que davant la Porta hi ha una 
estora on hi ha escrita la paraula Hellcome, que els 
convida a entrar.

Alguns ho han fet, no tots. El que no s’imaginen és 
que ja res tornarà a ser igual que abans. Quan surtin 
s’hauran convertit en cabres de l’infern.

6.
HELLCOME
Javier Albo, Judit López,
Marta López, Josep Rotger,
Xavier Solsona

Arquitectura, Energia i
Medi Ambient.
Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona. 
ETSAB. UPC.

Davant del cementiri municipal

La proposta és experimentar la construcció d’un mo-
tor de Stirling, que s’acciona amb un foc situat sota 
un contenidor, i una roda de 2,5 metres de diàmetre, 
que per efecte de la primera llei de la termodinàmica 
pot arribar a produir moviment i electricitat.

Aquest tipus de motor va ser inventat per Robert 
Stirling el 1816, i utilitza escalfor externa per provocar 
el moviment. Durant el segle XIX es va utilitzar en 
electrodomèstics, però va quedar al marge de la 
indústria degut a l’aparició de l’electricitat i del motor 
de combustió interna, que va ser aplicat a la indústria 
automobilística.  

Des de fa uns anys s’està experimentant amb el motor 
de Stirling com a alternativa sostenible, ja que el seu 
funcionament es produeix amb calor externa, que pot 
ser produïda per foc o per l’escalfor del sol. A Youtube 
hi ha molts exemples de construcció de motors de 
Stirling casolans, de petites dimensions. La idea és 
construir una maqueta de grans dimensions, i provar 
si funciona, a manera d’autòmat gegant.

Agraïment:
Pim Pam Pum Foc

7.
STIRLING
Glòria Giménez Carrillo

Can Marcé
(davant del cementiri municipal)

Hi col·labora:Amb el suport de:
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Una guerra o conflicte armat o conflicte bèl·lic és 
una lluita armada entre, en principi, dos grups 
organitzats i disposats a fer ús de la força per 
mantenir el poder o aconseguir que es reconegui. 
És, per tant, un enfrontament entre grups de caràcter 
destructiu. L’horror de la guerra civil turmentà Olot 
amb assassinats, bombardejos, misèria, exili i més 
de dos centenars de morts. Vuit dècades després 
el dolor i la por s’han anat diluint, però la guerra va 
deixar empremta i grans ferides, algunes encara 
per cicatritzar. Memòria és una acció que pretén 
recordar aquest tràgic episodi de la història d’Olot 
aportant una mirada crítica sobre els conflictes 
armats. S’encendran seqüencialment tantes fogueres 
com persones van morir. Dos anys i mig de guerra 
resumits ens dues hores i mitja d’encesa de fogueres.

317 bombetes subjectades en tubs metàl·lics formen 
mitja esfera de 5 metres de diàmetre. Una superfície 
circular de més de mil miralls i de 9 metres de 
diàmetre permet a l’espectador generar la percepció 
visual de tota l’esfera. Una peça audiovisual 
amb un gran component tecnològic, amb una 
sincronització perfecta entre la música i cadascuna 
de les bombetes. La música es va compondre 
amb programari generatiu fet a mida i algorismes 
matemàtics que generen efectes en temps real. 
Tot el contingut es genera mitjançant programari 
personalitzat i un procés de composició generativa. 
Tota la tecnologia del maquinari està amagada sota la 
superfície de miralls.
 
Hi col·laboren:
Adrià Villarejo, Alba Colomer, Marc Rotllant, Natalia 
Parody,  Lola Solanilla, Cristina Montero, David 
Tortajada, Emi Martínez, Dídac Franco, Miguel, Xevi 
Muñoz, Marta Muñoz i Aura Bayona.

Agraïments:
Met Tané, Tallers Macfa, Brumat Vidre i Fusta, Marta 
Almirall, i tot l’equip de Lluèrnia

La proposta vol recrear una foguera de materials 
inerts i convidar l’espectador a recollir-se vora la 
instal·lació durant una jornada de fred hivern.

Les flames i el material combustible són substituïts 
per elements contemporanis, que en recreen 
l’aspecte tradicional però n’ofereixen una nova 
percepció visual.

Agraïment: Família Solà-Morales

9.
MEMÒRIA
Marc Sellarès

Puig del Roser

10.
SA FOGUERA
Josep Fernández Margalef

Jardins de la casa Solà Morales
(carrer Macarnau)

8.
SFERA 
Xevi Bayona (XAA)
Alex Posada (MID)

Plaça de Braus

Hi col·labora:
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Una mirada poètica dels moviments aleatoris de 
l’aigua i de com la llum influeix en la seva vibració, 
amb un reflex metafòric dels sons d’un piano que 
volen simular un món encisador, traduït en les 
notes que l’aigua reprodueix amb infinits missatges 
amagats de murmuris il·luminats de vida.

12.
IL·LUMINANT EL 
SO DE L’AIGUA
José Antonio Asensio
Fernández

Casino Olotí

Malalts dels anys vuitanta, aquesta és la vostra 
instal·lació: una pantalla amb més de 900 interruptors 
on podreu imaginar el que vulgueu. Un retorn als
8 bits per als més melancòlics!

Hi col·laboren:
Jordi Auladell i Fusteria Serramitja

11.
pantallONOFF
FADE Festival

Passatge del Cinema Colón

Als nens els agrada dibuixar animals i els resultats 
són sempre divertits i sorprenents. Més que una 
còpia fidel de la realitat, els dibuixos són un exercici 
d’imaginació que projecta la simpatia i l’admiració que 
d’infants sentim per lleons, tigres, cavalls i àligues.

La mateixa fascinació que experimenten els nens 
pels animals va inspirar, el 1886, Camille Saint-
Saëns per compondre El carnaval dels animals, una 
suite romàntica que s’ha convertit en la música més 
popular d’aquest compositor francès.

Si us acosteu a veure de prop com ballen els animals 
podreu escoltar els brams del lleó, els salts dels 
cangurs, els passos dels elefants, el galliner, els ases, 
l’elegància del cigne i, fins i tot, les tortugues ballant 
el cancan. 

Escoles participants:
Sant Roc, Pla de Dalt, Joan XXIII, Volcà Bisaroques, 
Cor de Maria i Maria Reina, Montessori d’Olot, Escola 
Pia, El Morrot, Escola Llar, Petit Plançó i Malagrida 
(Olot); Salvador Vilarrasa (Besalú); Lluís Castells 
(Riudaura); Castanyer (Sant Joan les Fonts); La Bòbila 
(les Preses); Verntallat i Parvulari (Vall d’en Bas); 
Rocalba (Sant Feliu de Pallerols)

Agraïments:
Alumnes i professorat de mecànica i electricitat del 
PFI/PTT de la Garrotxa
CRP / Serveis Educatius de la Garrotxa

13.
ANIMALARI
DEL FIRAL
Escoles de primària
d’Olot i comarca

Passeig de Miquel Blay

Hi col·laboren:
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Presenciar l’exterior des de l’absència de llum interior, 
aquesta és la paradoxa poètica que ens ofereix la 
cambra fosca. Aquest tipus d’instal·lació, documentat 
des de fa més de vint-i-cinc segles, ha interessat a 
filòsofs, científics i artistes d’Orient i Occident. Durant 
el Renaixement, la cambra fosca esdevingué un 
recurs per als dibuixants i un model de l’ull humà per 
als científics. Ja entrada la modernitat, serà entesa 
com a precursora de la fotografia i la cinematografia. 
Construir una cambra fosca, avui, ens recorda que 
els textos màgics antics recomanaven fer el forat de 
la cambra fosca amb una banya d’unicorn.

Horari:
Aquesta instal·lació començarà a funcionar a partir de 
les 12 del migdia. 

14.
CAMBRA
OBSCURA
Roc Parés

Passeig de Miquel Blay

Fa anys que parlem del canvi climàtic, i en patim 
les conseqüències ara. Onades de calor, pèrdua 
de platges de la costa mediterrània, desertificació, 
problemes que es van sumant l’un rere l’altre. Els 
científics anuncien que cap a finals de segle el nivell 
del mar podria arribar a situar-se set metres per 
damunt de l’actual, havent enfonsat tot allò que hi ha 
a les nostres costes.

3500 posa sobre la taula un futur incert, una 
sentència per a un territori. Posa de manifest una 
topografia singular del lloc i les seves característiques 
volcàniques. La ciutat d’Olot desapareix. El demà 
depèn de nosaltres. Una superfície emmirallada a la 
cota 450 d’on emergeix la topografia de cera i foc. 
Una màquina temporal que ens descobrirà vivament 
el que roman. Aquell que se senti interpel·lat s’hi veurà 
reflectit.

17.
3500
Tàndem Trias-Laguarta

Entrada de Can Trincheria

Cada any ens trobem per fer llum.

Ho fem sabent que on ens trobarem hi haurà molta 
foscor i farem llum entre totes les persones que hi 
anem, molta llum.

Cadascú de nosaltres fa la seva aportació, senzilla o 
elaborada, espontània o planificada. I, així, cadascú 
ofereix llum pròpia, veu la de l’altre, nodreix la 
conjunta i tothom millora. 

Algú només hi serà abans que la foscor ho atrapi tot, 
d’altres per acompanyar la llum a dormir i, així, totes 
serem part de Lluèrnia i de l’edició d’aquell any.

Cada any traduïm en llum gran varietat d’elements, 
fent front a la foscor. Uns aporten il·lusions que els 
dona la vida, altres comparteixen neguits i reflexions 
que fan escalfor i llum a qui les comparteix.
La llum que fem amb tu és una de les múltiples 
visions que en podem tenir, la que he tingut amb tu.

16.
LA LLUM QUE 
FEM AMB TU
Tat Vilarrasa

Primera planta de Can Trincheria

Mars, oceans, llacs i rius ocupen més de dues 
terceres parts de la superfície de la terra. Un univers 
ple de vida que estem convertint en un abocador. La 
contaminació afecta, per una banda, la salut de les 
persones i, per altra banda, els ecosistemes marins: 
animals que confonen bosses de plàstic amb menjar, 
xarxes mortals en les quals s’enreden els animals, 
plàstics i anelles on queden enganxats éssers vius 
marins, abocaments de productes contaminats, etc.
 
Amb aquesta instal·lació volem conscienciar 
sobre la situació dels nostres mars i oceans. Hem 
sobrepassat la capacitat autodepuradora del mar. 
Zero waste.

15.
ZERO WASTE
Alumnes de 3r d’ESO
de l’IE Besalú amb
Pilar Garriga i Wifred Jaquet

Oficina de Turisme
(entrada pel carrer de Francesc Fàbregas) 

Hi col·labora:
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Una plaça; quatre cantonades; quatre espais per 
dibuixar la llum i infinites maneres de ser capturada.
Perquè preferim actuar que observar, donem joc a la 
llum perquè juguis com abans i per seguir jugant com 
sempre.

Agraïment: Fundació Cor de Maria

18.
LA LLUM
EN JOC
Elisenda Planell Picola
Miguel Ángel Hernández Arias
Clara Grenzner Matheu

Pati del Cor de Maria
(Carrer Macarnau)

20.
IL·LUMINANT
LA TARDOR
Alumnes de 2n d’ESO de
l’Institut Bosc de la Coma 

El Racó de la Font
(carrer dels Sastres)

Novembre. La llum s’atenua i la cadència del temps 
és més lenta. L’aire fred et sorprèn passat el llarg 
estiu i et descobreixes buscant un racó on deixar 
passar les  hores. La resposta a la melangia que 
impregna l’aire i t’emboira el cor potser la pots trobar 
en la calidesa que desprèn la llum d’una llar.

Els alumnes de segon d’ESO de l’Institut Bosc de la 
Coma s’inspiren en la tardor per dissenyar i construir 
làmpades fetes amb materials reciclats i vistosos.

«No és que per principi no ens agradi res que brilli, 
però sempre ens han agradat més les coses que 
tenen una ombra profunda que les que tenen una 
brillantor superficial. Tant en les pedres naturals com 
en els materials artificials, hi volem veure una llum 
tèrbola que ens faci pensar en el llustre del pas del 
temps. Aquest “llustre del pas dels temps” del qual 
es parla tant no és altra cosa, de fet, que la brillantor 
que produeix la brutícia de les mans.»

Junichirô Tanizaki, Elogi de l’ombra

19.
ONA DE FOC
Alumnes del cicle formatiu
de grau superior
d’Arquitectura Efímera de
l’Escola d’Art i Superior
de Disseny de Vic

Escales laterals de Sant Esteve
(costat carrer dels Sastres)
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A les finestres de la Biblioteca Marià Vayreda podrem 
veure les creacions del taller artístic Jordi Traveria, 
situat a la Vall d’en Bas, on es dissenyen i produeixen 
peces úniques en vidre i ceràmica per a diferents 
àmbits. L’artista es va formar en Ceràmica a l’Escola 
Massana i en les Arts del Vidre a la Fundació Centre 
del Vidre, a Barcelona, i juntament amb Ariadna 
Guasch formen l’equip del taller artístic Jordi Traveria.
El procés de creació de les peces de vidre i cerà-
mica es desenvolupa gràcies a diferents tècniques 
d’escalfament a alta temperatura que permeten la 
fusió de diferents elements, com òxids i esmalts. 
Així, i juntament amb els motlles, es creen centenars 
de textures i colors que s’adeqüen a cada espai i a 
cada projecte. Els seus treballs es troben en diferents 
àmbits: aplicacions creatives per a interiorisme i de-
coració, escultures per commemorar esdeveniments i 
peces que formen part de col·leccions particulars.

Olot, terra que amaga en les seves entranyes una 
lluita ancestral entre les forces de destrucció i les de 
creació. Estan representades les unes pels dimonis 
i el foc, i les altres per l’Àngel Custodi d’Olot i les 
seves ales protectores. Amb elles, el custodi va 
aconseguir detenir les bèsties, congelant els túnels 
volcànics pels quals sorgien de la foscor. En el seu 
esforç, el mateix custodi i les seves ales també 
es van glaçar, i van esdevenir així part del sacrifici 
necessari per poder salvar del perill la zona. Ara els 
dimonis han aconseguit a la fi esmicolar el segellat 
dels túnels de les grutes subterrànies, tot avançant 
inexorables cap al custodi petrificat per prendre-li les 
ales i així poder acomplir la seva comesa. Tot sembla 
perdut, però tota acció té la seva reacció...

Projecte de: Miguel Cordeiro (autor) i
Albert Garcia Baltanas
Tutors: Miquel Planas i Núria Gual  
Hi col·laboren: Lab-Media i Custom Project

21.
PARAULA
DE LLUM
Jordi Traveria

Finestres de la Biblioteca Marià Vayreda 

22.
TEMPTACIONS
DE L’ÀNGEL: 
MONSTRES, DI-
MONIS I FLAMES
Facultat de Belles Arts.
Universitat de Barcelona. Grup 
de Recerca BRAC (Barcelona: 
Recerca, Art i Creació)

Plaça Móra

23.
ARANYA
Jordi Hidalgo Tané

Claustre de l’Hospici

L’estroboscopi és un instrument inventat pel 
matemàtic i inventor austríac Simon von Stampfer 
cap al 1829, que permet visualitzar un objecte que 
està girant com si estigués immòbil o girant molt 
lentament.
En essència, un estroboscopi està dotat d’una 
lluminària, normalment del tipus de descàrrega 
gasosa de xenó, similar a les emprades en els flaixos 
de fotografia, amb la diferència que, en lloc d’una 
espurna, n’emet una sèrie de consecutives i amb una 
freqüència regulable.
Si tenim un objecte que està girant a N revolucions 
per minut i regulem la freqüència de l’estroboscopi 
a N centelleigs per minut i el fem servir per il·luminar 
l’objecte giratori, aquest, en ser il·luminat sempre en 
la mateixa posició, apareixerà a la vista com immòbil.
Si la freqüència dels centelleigs no coincideix 
exactament amb la de gir però s’hi aproxima molt, 
veurem l’objecte moure’s lentament, endavant 
o enrere segons si la freqüència de flaix de 
l’estroboscopi és, respectivament, inferior o superior 
a la de gir.

Una elegant làmpada d’aranya de grans dimensions 
s’ha instal·lat al pati de l´Hospici. 
Els milers de vidres que la componen són 
gotes d´aigua congelades per efecte de la llum 
estroboscòpica.

Amb el suport de:
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Sortida
f 1 1 Acció de sortir. 

Sortir
v intr 1 
1 Passar una persona o una cosa de dins a fora.
2 Anar-se’n una persona o cosa fora del lloc clos o 
circumscrit, o que hom considera tal, on s’estava o 
aturava, on era ficada, obligada a no moure-se’n.
3 Aparèixer, manifestar-se, allò que estava ocult, 
aparèixer a la superfície, a la llum, brollar.
4 Tenir tal o tal èxit, resultat, solució.

Agraïment: Norbe Fernàndez

25.
EXIT
Quim Domene / Xevi Prat

Carreró de Sant Antoni

Després dels errors comesos en el passat en contra 
de la naturalesa, aquesta reviu. Gràcies a un profund 
estudi del doctor Deli Saavedra sobre la recuperació 
de l’entorn amb el Projecte Llúdriga, el 1998 es va 
reintroduir la llúdriga al riu Fluvià al seu pas per Olot.

A aquest espècimen se’l va anomenar Llum.

Reskate és un col·lectiu artístic format per María 
López (1980) i Javier de Riba (1985), artistes visuals 
de Sant Sebastià i Barcelona, respectivament. Amb 
els seus treballs murals presenten intervencions 
que s’integren a l’espai prenent com a referència 
històries o fets de la cultura local. D’aquesta manera 
fan visibles parts de la identitat de l’entorn en el qual 
treballen.

El mural de Reskate quedarà instal·lat de 
manera permanent.

24.
LLUM
Reskate:
María López i Javier de Riba

Carrer Serra Ginesta - Carreró de 
Sant Antoni

Tan universal com inevitable, tan persistent com 
impassible, el nostre sistema horari es remunta a la 
civilització egípcia, amb els primers rellotges solars. 
Després els babilonis van segmentar en dotze 
parts el cicle lunar, els grecs van dividir el cercle en 
seixanta parts i a l’edat mitjana van aparèixer els 
rellotges mecànics que encara avui divideixen el dia 
en hores, minuts i segons.

I, malgrat la història, podríem percebre i mesurar el 
temps des d’una altra forma o condició? Els rellotges 
marquen els nostre ritme vital, a voltes social, a voltes 
cultural. Tres segons marquen el passat, el present i 
el futur: abans, ara, després. Dormim i ens despertem 
permanentment al ritme del temps. Però quin és 
l’autèntic ritme del temps? Descansa, el temps? Hi és 
sempre, el temps? I encara més: en què somien els 
rellotges?

26.
HEXXØNE
Deif

Plaça Major
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OLOT
10.11.2018

Plànol
d’instal·lacions

Els infants aprenen jugant! Una proposta per 
despertar la curiositat dels més menuts, observant, 
experimentant i descobrint el camí dels secrets.
Un camí que posa en funcionament tots els sentits de 
l’infant, en un ambient de llum i color. 

Dits i mans curioses podran sentir, gaudir i pensar. 

Activitat pensada per a infants de fins a 3 anys.

Escoles participants:
Sant Miquel, Sant Pere Màrtir, Les Fonts i
la Gredera del Morrot

27.
L’ESPURNA DE 
LLUÈRNIA KIDS 
Mans que pensen
Escoles Bressol
Municipals d’Olot

Carrer dels Sastres

La llum deixa veure i esculpeix, la foscor clou i 
dissimula la forma... Els límits són fins i semblen 
racionals, no hauria d’haver-hi fronteres. S’ha de 
construir, amb un objectiu clar de no esmicolar ni 
ser esmicolat. Trencat un segment individual, és poc 
probable refer una recta de valors infinits. El projecte 
d’uns alumnes de 4t d’ESO que cerquen punts per 
on passin infinites rectes.

28.
CONTRADICTORIS
Alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Montsacopa 

Carrer dels Sastres 
(davant del 6T7)



3637

35

33

29

24

22

21

20
19

2

26

25

31
32

28
27

30

34

38

1

23

39

AV. 
DE L’

ONZE DE SETEMBRE

C. DELS VALLS NOUS
C. DE LA CENDRADA

C. ST. M
AURICI

RD
A.

 P
AR

AI
RE

S

C. PARE ANTONI SOLER

AV. D
E GIRONA

AV. D
E GIRONA

AV. D
E GIRONA

C. DELS ALM
OGÀVERS

C. DE JOSEP GELABERT

C. DE M
IQUEL M

ARÇ

C. DE M
IQUEL M

ARÇ

C. DE CAN M
AREDEDÉU

AV. DE JAUME II

AV. DE JAUME II

C. DE RAMON GRABOLOSA

C. DE JACINT VERDAGUER

PLAÇA DE

SANT MIQUEL

C. DE RACIMIR

C. DE SANT BERNAT RD
A. D

E SAN
T BERN

AT

AV. DE LES BISAROQUES

C. DE LA PROA

PLAÇA DE

STA
. M

AGDALENA

AV. DE LES BISAROQUES

C. DE RAM
ON BARNADAS

C. DEL PARDAL

C. FONT DE LA SALUT

C. DEL VOLCÀ DEL CROSCAT

C. DE CADAQUÉSC. DE TERRASSA

C. DE TERRASSA

C. DE TERRASSA

C. DE LA VERGE DE LA GUIA

C. DE LA VERGE DE LA GUIA

C. D’IU PASQUAL

C. DE JOAQUIM MARSILLACH

C. D’ANTONI MOLINS

CT
RA

. D
E 

LE
S 

FE
IX

ES

CT
RA

. D
E 

LE
S 

FE
IX

ES

PG. DE LA

MURALLA

PLAÇA
DEL

CARME
PLAÇA

DEL
CONILL

PLAÇA
PALAU

C. DEL CARME

C. DE LA GREDERA

PLAÇA DE
LES RODES

C. DE ST. CRISTÒFOR

El Fluvià

El Fluvià

El Fluvià

VOLCÀ
MONTSACOPA

C. D
E STA. MAGDALENA

15

16
17

13

14

12

11

18

8

44

45

46

47

48

49

50

51

7
6

5

4

3

9

10

43

41

40

42

E4

E2

E3

E1

C.
 D

E 
L’

HO
SP

IC
I

C. D’ANTONI LLOPIS

C. MAJOR

C. BONAIRE

C.
 P

RE
SÓ

 V
EL

LA

C.
 O

M

C. BELLAIRE

C. CLIVILLERS

C. SERRA I GIN
ESTA

C. DEL BISBE LORENZANA

C. DELS SASTRESC. ESGLEIERS

C. DE CAMIL MULLERAS

FR
AN

CE
SC

 F
ÀB

RE
GA

S

PLAÇA
DEL MIG

SANT
ESTEVE

PLAÇA
MÓRA

PLAÇA DE
LES MONGES

PL. PIA
ALMOINA

PLAÇA
CAMPDENMÀS

PLAÇA MAJOR

MERCAT
D’OLOT

MUSEU
DELS SANTS

L’HOSPICI

C.
 D

E 
FO

N
TA

N
EL

LA

C. D’ENRIC DAUNIS

C.
 D

E 
M

AR
IÀ

 V
AY

RE
D

A

C.
 D

’E
ST

EV
E

CA
ST

EL
LÀ

 I 
LL

O
VE

RA

C.
 D

E 
JO

AQ
UI

M
 V

AY
RE

DA

C. D
E SABINA SUREDA

ESTACIÓ
D’AUTOBUSOS

C. DE PANYÓ

PLAÇA
CLARÀ

C. DEL BISBE VILANOVA

C. C
ONCEPCIÓ VAYREDA

AV. P
ALUZIE

C. DE SANT RAFEL

C. DOLORS

PLAÇA
DEL TEATRE

TEATRE
PRINCIPAL

C. DEL PARE ROCA

C. DE SANT PERE MÀRTIR

PG. DE RAMON GUILLAMET

PG. DE RAMON GUILLAMET

C. DE M
IQUEL SERRA

C. DE M
IQUEL SERRA

C. DE M
IQUEL SERRA

C. DE M
IGUEL DE CERVANTESAV. DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

AV. DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

C. DE MELCIOR DOMENGE

C. DE CARLES I

C. DE FÉLIX LOPE DE VEGA

PG. DE M
IQUEL BLAY

C.
 D

E 
BO

LÒ
S

C.
 D

E 
BO

LÒ
S

C. D
EL MIRADOR

C. DEL MIRADORC. DE J. BERGA I BOADA

C. D
E SANT FERRIOL

C.
 D

E 
SA

NT
 F

ER
RI

OL

C.
 D

E 
JA

UM
E 

BO
FI

LL
 I 

M
AT

AS

C. M
ACARNAU

C. M
ACARNAU

C. M
ACARNAU

AV. DEL M
ORROT

C. DE LES ESTIRES
CAM

Í DEL M
ONTSACOPA

PASSATGE D’OLIVERAS

C. DE SANT FRANCESC D’ASSÍS

C. DEL DOCTOR JOAQUIM MASMITJÀ

C. GERMANES FRADERA

PLAÇA
DE BRAUS

CEMENTIRI
MUNICIPAL

C. DEL ROSER

C. DEL ROSER

C.
 D

EL
 R

OS
ER

GREDERES
VOLCÀ

MONTSACOPA

C.
 D

E 
FR

AN
CE

SC
 M

ON
TS

AL
VA

TG
E

C.DE CASIMIR PLANA

C.DE PAU ESTORCH I SIQUÉS

C.DE SANT ESTEVE

52

E5



37

1. O / bosch.capdeferro arquitectura / Plaça de les Rodes 
2. La Milagrosa / Antiga fàbrica de ganivets Fills de Pere Ramon
3. Welcome / Jordi Cuyàs ( ), Amebeu Teatre / Camí del Montsacopa
4. Gall, gallina o pollet / Lola Solanilla (Com un Llum) / Grederes del volcà Montsacopa
5. Il·luminàncies / Companyia Taller de Magnèsia / Interior del cementiri municipal
6. Hellcome / ETSAB. UPC / Davant del cementiri municipal
7. Stirling / Glòria Giménez Carrillo / Can Marcé (davant del cementiri municipal)
8. Sfera / Xevi Bayona (XAA) i Alex Posada (MID) / Plaça de Braus
9. Memòria / Marc Sellarès / Puig del Roser

10. Sa foguera / Josep Fernández Margalef / Jardins de la casa Solà Morales (carrer Macarnau)
11. pantallONOFF / FADE Festival / Passatge del Cinema Colón
12. Il·luminant el so de l’aigua / José Antonio Asensio Fernández / Casino Olotí
13. Animalari del Firal / Escoles de primària d’Olot i comarca / Passeig de Miquel Blay
14. Cambra obscura / Roc Parés / Passeig de Miquel Blay
15. Zero Waste / Alumnes de 3r d’ESO de l’IE Besalú / Oficina de Turisme (pel carrer de Francesc Fàbregas)
16. La llum que fem amb tu / Tat Vilarrasa / Primera planta de Can Trincheria
17. 3500 / Tàndem Trias-Laguarta / Entrada de Can Trincheria
18. La llum en joc / Elisenda Planell, Miguel Ángel Hernández, Clara Grenzner / Pati del Cor de Maria
19. Ona de foc / Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic / Escales laterals de Sant Esteve
20. Il·luminant la tardor / Alumnes 2n d’ESO. INS Bosc de la Coma / El Racó de la Font (carrer dels Sastres)
21. Paraula de llum / Jordi Traveria / Finestres de la Biblioteca Marià Vayreda
22. Temptacions de l’Àngel: monstres, dimonis i flames / Facultat de Belles Arts. UB / Plaça Móra
23. Aranya / Jordi Hidalgo Tané / Claustre de l’Hospici
24. Llum / Reskate: María López i Javier de Riba / Carrer Serra Ginesta - Carreró de Sant Antoni
25. EXIT / Quim Domene i Xevi Prat / Carreró de Sant Antoni
26. HEXXØNE / Deif / Plaça Major
27. L’espurna de Lluèrnia Kids / Escoles Bressol Municipals d’Olot / Carrer dels Sastres
28. Contradictoris / Alumnes 4t d’ESO de l’Institut Montsacopa / Carrer dels Sastres (davant del 6T7)
29. A la velocitat de la llum / AOAPIX / Plaça de Campdenmàs
30. Escriure amb llum / Alumnes d’ESO de l’IE de Besalú / Aparcament de la plaça de Campdenmàs
31. Balises / Carme Miquel / Carreró de l’antiga fàbrica Fills de Pere Ramon
32. In-fluent / Escola d’Art i Disseny de Reus / Carrer de Sant Bernat - Carrer de Sant Francesc de Paula
33. Llu(m)èrnia / EASD d’Olot / Claustres del Carme
34. Zumba / EASD d’Olot / Claustres del Carme, sortida d’emergència
35. Strip / Estudiants de primer del grau en Disseny d’EINA / Passeig de la Muralla
36. Lluèrnia Kids (Espai Bassols) / Pigment: Marian Vayreda i Eva Vendrell / Núria Social. Carrer del Carme, 8
37. In-fi-nit / Alumnes de teatre i plàstica de l’Escola Municipal d’Expressió / Plaça del Conill
38. Ocre / Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa / Plaça de la Pia Almoina
39. La merda se’ns menja / A. Serrano, M. Bosch, D. Tortajada, R. Heras, A. Martí / Passatge del Tura
40. Claror de tardor / Studio KFC / Carrer de la Cendrada
41. Salt / Esteve Planella, Met Tané, Xevi Bayona i Aniol Coll / Can Jombi
42. KRPTC / Oriol Roch. Cicle d’Espais Interactius EDRA / Plaça de Santa Magdalena
43. Fem net / Alumnes de Dibuix Artístic de l’INS La Garrotxa / Rentadors dels jardins de la Vila Vella
44. Límits / Bernat Beato / Carrer de Santa Cristina
45. Origami Lava / David Oliva, Anna Juncà (SP25 Arquitectura) / Plaça de la Lliça
46. ...the silence after... / Tom Carr / Passeig basàltic (ribera del riu Fluvià)
47. Entreintermitència / Lluèrnia / Carrer de Terrassa
48. El teu raig de llum / Marta & Petra - Art per tots costats / Carrer Sant Miquel
49. Explosió de llum / Disseny d’Interiors de l’EASD d’Olot / Edifici Bassols (avinguda de Girona)
50. Hands a lot / Joan Riera, Aniol Coll, Edu Martin, Miquel Cañada i Nil Belsa / Ronda de Sant Bernat
51. Cau de diables / Pim Pam Pum Foc! / Local del Pim Pam Pum Foc! (carretera de les Feixes)
52. Big dancers (Espectacle de cloenda) / El Carromato / El Firal Petit

E1. Fent camí / Residents de Santa Maria del Tura / Carrer de Jaume Bofill i Matas
E2. Temps de ceba / Nibiru Mostra d’Art Avançada i Arteando / Líquid Club
E3. Desglaç / Col·lectiu L’Encesa dels Il·luminats / Plaça del Cinema Colón
E4. Skate Park / Club Skate Olot / Plaça de Sant Francesc
E5. Llar de foc / Persones grans Edifici Parc Nou, voluntaris i grup de joves de Creu Roja / Creu Roja d’Olot

Amb aquesta instal·lació l’AOAPIX pretén fer-nos 
viatjar en el temps. Vol traslladar-nos a la nostra 
infantesa i fer-nos-la reviure. Sobre una catifa de 
somnis s’instal·len la fira i la seva llum captivadora. 
Les fires sempre han estat un punt de llum agosarat 
i insolent que trenca amb la foscor del dia a dia. 
Fins i tot en els pobles més petits, quan arriba la 
fira, la plaça s’omple de vida i d’alegria però també 
de nostàlgia. Els llums de colors, les músiques 
hipnotitzants, els cavallitos, els núvols de sucre...

Un llarg viatge a la velocitat de la llum sense 
moure’ns de lloc.

29.
A LA VELOCITAT 
DE LA LLUM
AOAPIX

Plaça de Campdenmàs

Instal·lació
Lluèrnia

Instal·lació
Entitats

Informació
Lluèrnia

Espectacle 
cloenda LavabosLa brasa

de Lluèrnia
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Presentem una instal·lació interactiva formada per sis 
plafons de llum que, partint del concepte del píxel, 
permetrà als visitants escriure qualsevol paraula o
qualsevol dibuix que puguin imaginar. 180 bombetes 
col·locades en forma de quadrícula, cada una amb 
un petit interruptor, que s’encendran i s’apagaran per 
poder fer realitat el que els alumnes de secundària 
de Besalú es van proposar en iniciar aquest projecte: 
poder escriure amb llum. 

El projecte va ser ideat dins l’àrea de tecnologia, 
principalment pels alumnes de 2n d’ESO, però amb 
la col·laboració d’alguns alumnes de l’optativa de 4t. 
Es va estrenar amb èxit per la Fira del Joc del centre i 
ara es mostra al gran públic dins el festival Lluèrnia.

30.
ESCRIURE AMB 
LLUM
Alumnes d’ESO de 
l’Institut Escola Besalú

Aparcament de la plaça de Campdenmàs

Tu
ra

 C
o

st
a

Ara que ja transito un xic més enllà del «bell mig del 
camí de la nostra vida», hi ha moments que sento 
ben a prop la calidesa de totes aquelles dones que 
han contribuït a dibuixar-la, com si fossin punts de 
llum.

Àvies, mares, filles, germanes, amigues, poetesses 
de la forma, de la lletra i de la ciència. Les d’ara i les 
d’abans, les reals i les imaginades.

Aquelles que m’interroguen i em parlen des de 
fotografies i quadres, encara que tinguin la mirada 
absent. Les que només existiren als llibres però han 
anat definint el que soc. I totes les que han bordejat 
la meva vida sense fer gaire soroll, fent-se visibles 
quan les he buscades o quan algun afortunat atzar 
me les ha posat al camí. 

Un camí puntuat de senyals lluminosos, que per-
cebem indistints si els veiem de lluny però que, en 
apropar-nos-hi, brillen amb colors i intensitat pròpia. 

De ben segur sant Bernat, des de la capella que 
origina el seu carrer quan es dirigeix a la ciutat i cap 
al seu homònim Francesc de Paula, i la seva relació
amb Olot ens acompanyaran.

Recorregut, seriació, moviment, ritme... i les 
llegendes que donen forma també al paisatge ens hi 
acompanyaran i gosarem in-Fluir en la gent.

Potser podrem acomboiar els vianants/espectadors 
cap a les escales de Sant Francesc de Paula. Entre 
ambdós sants, a la ciutat de la imatgeria, serem
fluents.

Alumnes: Clara Vivas, Maria Batista, Laia Vallvé, 
Laura Puig, Òscar Rodríguez, Nabile Mercado i Jane 
Cadena

Tutors: Xavi Monje (tutor Pidod), Nacho Àlvarez (tutor 
Efímera) i Jordi Bergadà (tutor del taller)

31.
BALISES
Carme Miquel

Carreró de l’antiga fàbrica Fills de
Pere Ramon

32.
IN-FLUENT
Taller de projecte fi de cicle
3x2 (interiorisme i efímera) de
l’Escola d’Art i Disseny de
Reus (Diputació de Tarragona)

Carrer de Sant Bernat
Carrer de Sant Francesc de Paula
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La llum entra al claustre del Carme, on la pau i la 
foscor regnen habitualment ben entrada la nit. Les 
ombres tremoloses dels arcs es dibuixen sobre les 
galeries perimetrals.

La vista, la oïda, l’olfacte... Els sentits participen 
juntament amb l’entorn renaixentista en una 
intervenció acurada i elegant.

L’espai respira, acull, es transforma i viu una nova 
edició del festival.

Alumnes de Disseny d’Interiors i de Disseny 
Gràfic: Èlia Figueras, M. Àngels Maresma, Dèlia 
Martínez, Lluís Lloret, Maitane López, Josep Motas, 
Míriam Quesada, Ariadna Riera i Núria Serra

Tutor: Xavier Moliner

33.
LLU(M)ÈRNIA
Escola d’Art i Superior
de Disseny d’Olot.
ESDAP campus Olot.
(Estudis Superiors de
Disseny i d’Arts Plàstiques
de Catalunya)

Claustres del Carme

El contingut discursiu del projecte és la paradoxa 
entre la informació –i més concretament l’indicador 
lumínic– i la confusió que provoca la saturació 
d’estímuls indicatius. Aquests conceptes i altres que 
se’n deriven i s’hi assimilen (la publicitat, el lema, les 
relacions text/imatge) han estat desenvolupats pels 
estudiants de primer del Grau en Disseny d’EINA per 
a la instal·lació realitzada a Lluèrnia.

Els cent estudiants parteixen de creacions en petit 
grup, que es materialitzen com a un sol conjunt 
que transmet un mateix missatge. La suma de 
particularitats dona com a resultat una percepció 
unitària del soroll visual que, en definitiva, impedeix la 
comprensió real dels missatges emesos. Reeditem, 
així, les reflexions de Robert Venturi sobre els 
excessos de l’arquitectura postmoderna a Aprenent 
de Las Vegas, als anys 70, que es mantenen vigents 
en referents contemporanis com ara la instal·lació 
del pavelló coreà de Codi Choy a l’última Biennal de 
Venècia.

«zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zum»

Assignatura: Laboratori d’Escultura i Taller de Motlles 

Alumnes: Georgina Agulló, Txell Alabert, Laura 
Fontdecaba, Sandra Garcia, Alfons Gil, Júlia Martínez, 
Anna Ortega, Mónica Prat, Genís Riera i Betsabé Vidal

35.
STRIP
Estudiants de primer curs 
del grau en Disseny d’EINA, 
Centre Universitari de Disseny 
i Art adscrit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

Passeig de la Muralla

34.
ZUMBA
Escola d’Art i Superior
de Disseny d’Olot.
1r de CFAS d’Escultura 
Aplicada a l’Espectacle i 
de Motlles i Reproduccions 
Escultòriques

Claustres del Carme,
sortida d’emergència
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Us imagineu pintar amb llum un quadre? Un taller per 
entendre la llum i els seus efectes. Les llanternes fan 
de pinzells i una càmera, de llenç. Experimentarem i 
crearem línies, colors, siluetes... per crear una obra 
final que combinarem amb música.

Un proposta de Marian Vayreda i Eva Vendrell, de Pig-
ment, dissenyada expressament per a Lluèrnia Kids.

De dimecres 7 a divendres 9:
Obert a grups escolars durant tot el dia

Dissabte 10:
Sessió de matí: 12 h
Sessions de tarda: 16.30 h, 17 h i 17.30 h

Aforament limitat:
50 persones per sessió

36.
LLUÈRNIA KIDS
Espai Bassols
Pigment:
Marian Vayreda
Eva Vendrell

Núria Social
Carrer del Carme, 8

Hi col·laboren:

CFGS
Educació Infantil
Montsacopa

Amb el suport de:

Un entramat de fils invisibles envolten la nostra 
realitat. Uns fils que lliguen, uns que embolcallen, uns 
que sostenen, uns que atrapen.
El Dia segueix el fil per no perdre’s en el laberint.
I si un dia és tallés aquest fil.
I si un dia ens perdéssim.
I si un dia no hi hagués temps.
I si un dia tot el que coneixem no hi fos.
I si un dia, el dia fos nit i en mirar al cel hi hagués 
milers de llunes.
I si un dia fos infinit. 

Intervenció dels alumnes de teatre a les:
19 h, 19.30 h, 20 h i 20.30 h

La instal·lació Ocre parla de la tardor, de la caiguda 
mecànica de les fulles, tremoloses sota un sol de foc 
que s’amaga a poc a poc. Dels arbres esparracats, 
nuus, que es muden de roig i de groc. Parla dels 
dies que s’escurcen i de les nits que s’allarguen. Un 
temps on la llum, el color i les fulles esdevenen el nou 
ritme de la vida.

La instal·lació vol transmetre l’energia i la calidesa 
de la llum de tardor, quan el moviment de les fulles 
atorga una sensació de llibertat a qui les trepitja. Una 
experiència sensorial que evoca allò que la natura 
repeteix any rere any però que la fugacitat de la vida, 
a vegades, no ens permet parar i gaudir-ne.

37.
IN-FI-NIT
Alumnes de teatre i plàstica
de l’Escola Municipal 
d’Expressió

Plaça del Conill

38.
OCRE
Alumnes del cicle de Disseny 
d’Espais Efímers i del cicle
de Disseny d’Elements
per a l’Espectacle de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny
de Terrassa

Plaça de la Pia Almoina
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El muntatge pretén ser una crítica a l’abocament 
massiu de deixalles als paratges naturals de la Terra, 
centrant-nos en el mar. Un espai fluid on els residus 
es poden desplaçar grans distàncies, de manera que 
aquestes accions les acaben patint inclús aquells que 
no les han provocades. 

El mar i les platges, un espai d’oci per a molts, 
amaga una cara obscura; una realitat sota l’aigua 
plena de brossa i que malauradament acaba 
provocant la mort de molts animals, atrapats en 
xarxes de pescadors i plens de plàstics i altres 
residus inorgànics.

El muntatge vol animar les institucions i donar-los 
suport perquè segueixin treballant a favor d’un canvi 
en aquest sentit, i en accions com les que veiem 
últimament: fer pagar les bosses de plàstic per 
prendre consciència que en realitat aquest objecte un 
dia acabarà essent un residu que tardarà molts anys 
a desintegrar-se.

39.
LA MERDA
SE’NS MENJA
Ariadna Serrano Masoliver
Maria Bosch Bou
David Tortajada Figueroa
Ramon Heras Casademont
Albert Martí Mallorquí

Passatge del Tura

La tardor, per la seva condició d’entretemps, és 
l’impàs de l’alliberament emocional de l’estiu cap al 
recer contingut de l’hivern. Pensant com podríem 
fer una translació d’aquest canvi d’estat i sense tenir 
un emplaçament determinat a l’hora de pensar una 
proposta, la referència contextual passa a ser la 
Garrotxa.  

Els elements que sobresurten d’aquest entorn de 
preeminència natural són la vegetació i l’aigua, de les 
quals es deriva un element a partir de la temperatura, 
la humitat i el sol apaivagant-se que acaba per 
impregnar de melancolia els capvespres.
Abans que comenci a gebrar, quan apareixen les 
gotes d’aigua que es condensen i amaren les 
nostres vesprades, apareix allò que anomenem 
rosada, l’element del qual neix la idea de jugar amb 
els reflexos de la llum i l’aigua levitant de la posta 
daurada cap al pòsit sobre de la vegetació com a 
acte de recolliment.

40.
CLAROR
DE TARDOR
Studio KFC

Carrer de la Cendrada

La força de l’aigua ha sigut l’artífex que ha donat 
forma al paisatge fabril de la nostra comarca. Amb la 
industrialització de Catalunya les fàbriques van anar 
colonitzant les ribes dels rius, on la força motriu de 
l’aigua i els embarrats movien les filatures. Fàbriques 
sorolloses, grises i fosques per no parar de fer la 
dura, repetitiva i solitària feina, segurament per a 
estrictes amos.

Posem-li color, tornem l’aigua a la fàbrica, pugem-la 
al terrat i tornem-la al riu! I que no li falti llum!

Hi col·laboren: Pep Codony, Tané Hermètic, 
Bombers de la Generalitat de Catalunya i Brigada 
Municipal

41.
SALT
Esteve Planella, Met Tané,
Xevi Bayona i Aniol Coll

Can Jombi

S I S T E M E S  D E  R E G

Amb el suport de:
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En plena era de la informació, sovint acabem per 
rebre una informació deformada o segadora, i quan 
intentem buscar la veritat ens perdem perquè no som 
objectius i no rebem com a vàlida aquella informació 
que a nosaltres ens interessa. Buscar la veritat és 
difícil a vegades i cal fer esforços.

Prenem com a referencia el mite de la caverna de 
Plató, proposem una instal·lació que ens captivi i 
ens generi sorpresa i que, al mateix temps, ens faci 
reflexionar.

42.
KRPTC
Oriol Roch 
Cicle d’espais interactius
EDRA (Escola d’Art i Disseny
de Rubí)

Plaça de Santa Magdalena

Sovint la quotidianitat amaga reflexions interessants. 
Conèixer la història de certs espais de la ciutat 
permet aprofundir en accions que realitzem cada dia 
sense parar-hi gaire atenció. Reivindiquem l’acció 
quotidiana de rentar la roba i reconeixem els seus 
canvis en el temps. Posem a la llum una feixuga i 
impagable feina feta durant segles, especialment per 
la dona. Participem per recuperar espais comuns i 
utilitaris del poble. Exaltem les locucions i les frases 
fetes que la nostra llengua ha recollit i que són el 
reflex d’una societat. 

I podem anar més enllà. Tenim un món per rentar 
malgrat que diguin que a cada bugada es perd 
un llençol. Volem fer bugada sense fer safareig ni 
ensabonar ningú. Volem rentar els draps bruts i 
eixugar la roba estesa.

43.
FEM NET
Alumnes de la matèria de 
modalitat de Dibuix Artístic de 
l’Institut La Garrotxa

Rentadors dels jardins de la Vila Vella

Dos grans blocs d’edificis deixen una escletxa 
tímida, per al pas dels vianants, connectant dos 
grans espais, en proporció al carrer. La instal·lació 
vol mimetitzar aquesta obertura com un tall en viu, 
un esqueix d’un tronc, en què les seves fibres es 
resisteixen a separar-se; i a la vegada vol fer evident 
que les obertures i les limitacions dels espais urbans 
i no urbans, com també totes les llibertats i les 
restriccions, defineixen en si mateix totes les entitats.

En aquest sentit, el muntatge està fet de cintes 
d’abalisament, que ens impedeixen el pas, 
col·locades de manera caòtica, entre les dues 
façanes del carrer.

44.
LÍMITS
Bernat Beato

Carrer de Santa Cristina

Una estora de lava, un camp de flames que 
s’il·lumina enmig de la foscor. Una capa de lava 
incandescent que s’expandeix. Flames que sorgeixen 
del no-res de la nit, de l’interior d’un misteriós edifici, 
i s’escampen, ocupen, i envaeixen tot l’espai que les 
envolta.

Unes flames creades amb els colors naturals 
associats al foc i la lava (diferents tonalitats de 
vermell, taronja i groc). Uns elements que per si 
mateixos s’adapten al fosc entorn i l’il·luminen, i 
aconsegueixen una textura retroil·luminada capaç de 
transformar l’espai on es troben.

S’utilitza la figura de papiroflèxia dels quatre sabaters, 
un joc infantil clàssic, canviat completament de 
context. Les quatre puntes de cada element generen 
una estora de flames que il·luminen càlidament la 
foscor de la nit.

Una contraposició de conceptes, com el foc i el 
paper, units en un sol element.

45.
ORIGAMI LAVA
David Oliva i Anna Juncà
(SP25 Arquitectura)

Plaça de la Lliça

Hi col·labora:Ho patrocinen:
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El paisatge i la zona volcànica d’Olot i la Garrotxa 
conviden a reflexionar sobre temps molt anteriors als 
nostres, quan les forces de la natura donaren, amb 
contundència, forma a tot un entorn. Després de 
segles de «silenci», aquesta força originària encara es 
percep en la seva topografia, natura, vegetació; en 
definitiva, en la seva essència.

La instal·lació se situa en un tram del riu Fluvià. Tot 
passejant per un camí que acompanya la baixada de 
l’aigua, anirem trobant algunes zones il·luminades 
amb una variació de punts de llum freda o més 
càlida. Descobrirem en la foscor de la nit racons d’un 
paisatge de tardor ben viu, que convidarà a observar-
lo des de diferents angles. Algunes projeccions ens 
remetran al foc originari.

…the silence after… subratlla aquest fluir del temps 
que ens connecta l’abans amb l’ara, i alhora posa 
l’accent en el canvi.

46.
...THE SILENCE 
AFTER...
Tom Carr

Passeig basàltic 
(ribera del riu Fluvià)

Hi col·laboren:

To
m

 C
ar

r

Tom Carr
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Els carrers els configuren els seus límits i també els 
elements que s’hi dipositen i deriven precisament de 
l’ús que en fem els que diàriament els habitem. Els 
vehicles en particular formen aquest paisatge urbà 
que tant reconeixem.

Aquesta instal·lació usa exclusivament elements 
del propi imaginari urbà, sense més elements dels 
que usualment ja existeixen, però aquí els cotxes 
ens marquen el límit, s’orienten, per un dia, d’una 
forma diferent, ens generen un pas, ens regalen 
un recorregut il·luminat per les mateixes llums 
parpellejants, ens conviden a creuar un pas congost 
entre vehicles, donen pas a l’«entreintermitència».

Hi col·labora: Associació de Veïns de Sant Cristòfol 
i Mas Bernat

La intervenció, impulsada amb la col·laboració de 
Bassols Energia, vol que els visitants descobreixin el 
punt on es propaga la llum. Un gran focus d’energia 
que s’expandeix cap a la ciutat per donar vitalitat a 
través de llum, música i color. 

Autors: Carles Bernal, Carles Garrido, Denis Bilos, 
Gemma Muñoz, Núria Camós, Núria Serra, Sergi 
Planagumà, Violeta Juanmiquel i PIOK

47.
ENTREINTERMI-
TÈNCIA
Lluèrnia

Carrer de Terrassa

49.
EXPLOSIÓ
DE LLUM
Alumnes i exalumnes de 
Disseny d’Interiors de
l’Escola d’Art i Superior
de Disseny d’Olot

Edifici Bassols
(avinguda de Girona)

A
le

x 
R

ip
al

d
a

Instants imaginats, explosió de llum i de colors… i 
potser somnis fets realitat!
 
Projeccions d’imatges en moviment que et convida-
ran a participar i a interactuar, a formar part de mons 
imaginats que per un moment es faran realitat.
 
Convidem petits i grans a participar activament en la 
creació d’una foto, un vídeo o un GiF/Boomerang que 
cada vegada us sorprendrà. Tothom podrà captar 
amb el mòbil la seva imatge a través d’Instagram 
o una altra app. Les imatges obtingudes també les 
podreu trobar a la web de Lluèrnia.

Horari: Fins a les 21.30 h

Idea original: Marta & Petra - Art per tots costats
Disseny d’imatges: Pau Àvila
Tècnic: Joan Riera

48.
EL TEU RAIG
DE LLUM
Marta & Petra
Art per tots costats

Carrer Sant Miquel,
davant del Consorci d’Acció Social

Diuen que cada any espia d’amagat el festival. Diuen 
alguns que les flamarades que treu per la boca fan 
autèntica basarda! Diuen que, tot i el foc, la pudor 
de sofre i els seus roncs esgarrifosos, és tímid i més 
mansoi que un xai.

Diuen, diuen, diuen... Tots en parlen, però algú l’ha 
vist? De veritat hi ha un drac de Lluèrnia?

Ens ajudaràs a trobar-lo? 

Hi col·labora: Vol de Coloms

?
ON ÉS
EL DRAC?
Marrinxos

Ubicació incògnita (busca’l!)

Amb el suport de:
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En un petit homenatge a l’estrena, fa 50 anys, de la 
pel·lícula 2001. A Space Odyssey, la instal·lació ens 
remet als orígens de la intel·ligència humana.

Com el misteriós monòlit que descobreix la tribu 
d’homínids en l’obra de Stanley Kubrick i Arthur C. 
Clarke, l’aproximació a aquestes desconegudes 
entitats provoca una reacció, una estranya i viva 
latència.
 
Centenars de milers d’anys després d’aquell episodi 
sabem que la intel·ligència és compartida o no és, 
que dues mans són poc, que calen un piló de mans 
per saber-nos intel·ligents.

50.
HANDS A LOT
Joan Riera, Aniol Coll,
Edu Martín, Miquel Cañada i
Nil Belsa

Ronda de Sant Bernat

Amb el suport de:

Foc, greda, cendres. A les entranyes de la Garrotxa, 
influenciats per la terra aspra, volcànica i cremada 
que els envolta, viuen i treballen criatures tan 
estrombolianes com el volcà que els protegeix. El 
Montsacopa, adormit des de fa milers d’anys, acull 
i protegeix, en una gredera amagada, els diables 
que any rere any juguen amb foc per no oblidar 
l’origen volcànic d’aquesta terra. El Cau de diables 
és aquesta gredera secreta, aquest niu inspirador i 
creador dels diables que avui s’obre a tothom.

Benvinguts!

Ah! I dins de la gredera us espera l’Espai Volcànic!

51.
CAU DE
DIABLES
Pim Pam Pum Foc!

Local del Pim Pam Pum Foc!
(carretera de les Feixes)
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Un espectacle amb titelles gegants, música i efectes 
de llum sincronitzats amb ritmes i moviments 
coreogràfics. En resum: una festa en la qual el públic 
formarà part de la diversió.

Big Dancers és una creació de la companyia 
El Carromato de Cadis, creada l’any 2000 i 
especialitzada en espectacles de carrer, que ha 
actuat per tot el món. L’espectacle que es podrà 
veure a Olot com a clausura de Lluèrnia 2018 va 
estar nominat al Premio Lorca de l’Asociación de 
Artes Escénicas de Andalucía com a millor espectacle 
de carrer i fa poc es va poder veure a les Festes de la 
Mercè de Barcelona.

52.
BIG DANCERS
El Carromato

Firal Petit

ESPECTACLE
DE CLAUSURA

23:30

Trapped in a prism, in a prism of light...

Quina és la nostra funció com a públic de Lluèrnia? 
Què podem fer amb la llum que omple els carrers 
de la ciutat? Amb aquesta intervenció itinerant 
plantegem de manera visual aquesta reflexió. Com 
la llum té un poder transformador, com altera els 
elements i com som capaços de reflectir els estímuls 
visuals i la calidesa quan es troba a prop nostre. Tots 
som capaços de transportar la llum i il·luminar allò 
que es troba al nostre voltant.

Hi col·labora:
Albert Mach

?
REFLEKTOR!
Ferran Bassaganyes

Itinerant
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E2 E5

ENTI
TATS

E4

SKATE PARK
Club Skate Olot

Plaça de Sant Francesc

Les cultures urbanes sempre han estat associades a la vida 
al carrer, la nit... i és per això que us proposem endinsar-vos 
en una experiència que inclou l’skate, el rap i el grafiti units 
aquesta vegada per uns elements comuns: la llum, la nit i el 
foc. Endinsa’t en l’espai, submergeix-t’hi i interacciona amb 
els diferents espais de la nostra instal·lació.

E3

DESGLAÇ
Col·lectiu L’Encesa dels 
Il·luminats de Juià

Plaça del Cinema Colón

Parlen d’allò que els agrada, que els inquieta, allò que els 
desperta curiositat o els fa riure. El que els rodeja, el que els 
fa por, secrets i sorpreses. Allò que els envolta i els emocio-
na. A Juià, des de la tardor del 2013, ho fan amb instal·la-
cions de llum que transcorren pels carrers la nit del Gavarres 
Festival. Aquest col·lectiu ens porta un tast a Lluèrnia.

Hi col·labora:
Associació de Veïns de Juià

LLAR DE FOC
Persones grans de l’Edifici
Parc Nou, voluntaris i grup de 
joves de Creu Roja

Creu Roja d’Olot
Edifici Parc Nou. Carrer Hondures, 3

Una llar de foc ens evoca les tardes d’hivern al menjador de 
casa, un punt de reunió i conversa mentre vetllem perquè les 
flames no s’apaguin. L’Edifici Parc Nou pretén ser un espai 
on tothom trobi la seva llar, i així ho hem volgut exemplificar. 
El seu exterior ha estat il·luminat pel treball conjunt de la 
gent gran de l’edifici, els voluntaris i els joves de Creu Roja la 
Garrotxa; un treball intergeneracional que manté viva la flama 
de la participació comunitària. 

TEMPS DE CEBA
Nibiru Mostra d’Art Avançada i 
Arteando

Líquid Club (amb servei de bar)

La capa (com en una ceba) és una metàfora de la 
transformació. Quan ens traiem les capes, com màscares 
que generen cicatrius, ens cauen les fulles. Temps de ceba 
és una performance corpòria que juga amb les llums negres, 
la pintura fluor i la música avançada, mentre cauen les capes 
de la humanitat. Durada: 30 minuts en bucle

Agraïments:

E1

FENT CAMÍ
Residents de Santa Maria del Tura

Carrer de Jaume Bofill i Matas

Els estadants de la residència Santa Maria del Tura s’han 
volgut afegir a Lluèrnia amb una reflexió sobre el pas del 
temps i el transcórrer de la vida des de la perspectiva que 
donen els anys i l’experiència. Les seves creacions diverses 
les han il·luminat amb llum negra, convençuts que en el camí 
de la vida cal fer lluir els colors ben vius. 

Hi col·labora:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Serveis a la Comunitat de 
l’Institut Montsacopa
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Envia les teves fotos amb l’etiqueta 
#lluèrniaPrismaOlot i participaràs en 
el concurs. 

El motiu de la fotografia pot ser 
qualsevol que estigui relacionat amb 
l’edició de Lluèrnia 2018.

Premis:
Ampliacions sobre suport rígid.

Bases del concurs
Entraran a formar part del concurs les persones 
que pengin fotografies a Instagram amb 
l’etiqueta #lluèrniaPrismaOlot. 
El motiu de la fotografia pot ser qualsevol 
que estigui relacionat amb l’edició de Lluèrnia 
d’enguany. 
El concurs començarà el dimecres 7 i acabarà 
el diumenge 11 de novembre de 2018. Els 
guanyadors seran contactats a través d’un 
missatge a la seva fotografia. 
Els noms dels guanyadors també es faran 
públics als comptes de Facebook, Twitter i Ins-
tagram de Lluèrnia i en el web www.lluernia.cat. 
Els guanyadors hauran de posar-se en
contacte amb l’organització a través de l’adreça 
info@lluernia.cat enviant la fotografia original.
Les fotografies hauran d’estar fetes durant el 
període del concurs. 
Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes 
participaran en el concurs. 
Les imatges han de ser originals i fetes amb 
dispositius mòbils (Android/iPhone). 
No s’acceptaran fotografies realitzades amb 
càmeres digitals. 
La participació al concurs és gratuïta. 

Ús de les imatges 
Les imatges publicades a Instagram amb 
l’etiqueta #lluèrniaPrismaOlot seran públiques 
al web de Lluèrnia (www.lluernia.cat) i al de 
Prisma Olot (www.prismaolot.com); als perfils 

de Lluèrnia i Prisma Olot a Facebook, Twitter i 
Instagram de Lluèrnia. 
Totes les imatges que participin al concurs 
podran ser utilitzades per Lluèrnia i Prisma 
Olot per a futures campanyes de promoció del 
festival. 
La publicació d’imatges a Instagram amb 
l’etiqueta #lluèrniaPrismaOlot implica 
l’acceptació d’aquestes bases. 
Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta 
#lluèrniaPrismaOlot equival a l’autorització 
perquè ens posem en contacte amb els 
guanyadors a través d’un missatge a la 
fotografia. 
Els noms dels guanyadors també es faran 
públics als canals indicats anteriorment. 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades dels 
guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de 
Lluèrnia ni de Prisma Olot. 

 

Premis i jurat 
El jurat està format per: a) 2 membres de 
Lluèrnia b) 2 membres de Prisma Olot.
Els guanyadors hauran de contactar amb 
l’organització abans de les 12 del dilluns dia 19 
de novembre. Si no ho fan, el jurat es reserva 
el dret a modificar la seva decisió. El veredicte 
del jurat es farà públic el 23 de novembre de 
2018.
Se seleccionarà com a guanyadora la següent 
imatge que hagi decidit el jurat. 
S’entregaran 3 premis, consistents en una 
ampliació sobre suport rígid de cadascuna de 
les fotografies guanyadores.

Addicional 
L’organització no es fa responsable de cap 
problema o error tècnic d’un sistema en línia 
informàtic, servidor proveïdor, equip informàtic 
o error de software de qualsevol correu 
electrònic que pugui produir-se. La participació 
en el concurs implica l’acceptació de totes les 
condicions d’Instagram. Les podeu consultar a 
instagram.com/legal/terms.

PARTICIPA
AL CONCURS
#LLUÈRNIAPRISMAOLOTPOSA UNA LLUÈRNIA

AL BALCÓ
Lluèrnia amb Càritas

Càritas amb Lluèrnia

Continuant amb la col·laboració entre Càritas Garrotxa i Lluèrnia,
es posaran a la venda les petites espelmes de color groc amb

els logotips de les dues entitats, perquè tothom que ho vulgui pugui posar-les
al balcó, a la finestra o a l’aparador, i contribuir així a crear

un ambient de llum a tots els barris de la ciutat.

Les lluèrnies es vendran al preu simbòlic d’1 euro i tots els beneficis
es destinaran a Càritas Garrotxa. 

La col·laboració del setmanari La Comarca en permet la distribució
i la venda en els quioscs. També es podran adquirir a les taules de Càritas

instal·lades a la Plaça Mercat el mateix dia del festival, a l’Oficina de Turisme
i als punts d’informació de Lluèrnia.

actes paral·lelsactes paral·lels
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‘MAKING OF’  
Gràcia del Ruste us acompanyarà en 
qualitat d’espurna polifacètica. 
Si pensàveu que la llum de nit ho 
il·lumina tot, és que no sabíeu que de dia 
també existeix!
De nit, gaudirem de les instal·lacions dels 
diferents artistes i les admirarem; de dia, 
sabrem com les han pensat i veurem 
com les estan construint. Podrem 
assaborir Lluèrnia des d’una altra òptica, 
esperant que es faci fosc, per viure millor 
la màgia de Lluèrnia. 

Activitat dirigida a tots els públics
Màxim: 20 persones

‘MAKING OF’
Una mirada fotogràfica
Pep Sau, fotògraf professional 
d’arquitectura i paisatge i col·laborador 
habitual d’RCR Arquitectes (premi 
Pritzker 2017), us acompanyarà en el 
recorregut de Lluèrnia. 
A plena llum del dia tindrem una visió 
professional de les instal·lacions. I de nit, 
a través dels vostres objectius, podreu 
capturar amb la vostra mirada la màgia 
de la llum i el foc que transformarà cada 
espai i tota la ciutat.

Activitat dirigida a adults
Màxim: 20 persones

‘MAKING OF’ 
LLUÈRNIA 
2018
Dues visites 
guiades a la 
preparació 
del festival
Dia: 10 de novembre
Hora: 11 h
Durada: 90 minuts

Punt de trobada:
Centre d’Informació i Turisme 
Carrer de Francesc Fàbregas, 6 
Telèfon: 972 26 01 41

Preu: 5 euros 
Pagament: En efectiu,
a la mateixa oficina de turisme,
abans de començar la visita

Durant els dies previs a Lluèrnia, Eudald 
Alabau dirigirà diversos tallers, adreçats 
als nois i noies de les escoles d’Olot 
i comarca, d’elaboració de diferents 
volums: esfèrics, cònics i cilíndrics, 
combinant la parafina amb elements 
naturals de tardor.

Algunes de les creacions d’aquests tallers 
es podran veure durant el festival a Can 
Castellanes (Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa).

Eudald Alabau Selva és un artista plàstic 
de Ripoll, exprofessor de l’Escola d’Art 
de Vic, que ha exposat la seva obra 
a Catalunya, Euskadi i la Catalunya 
Nord, a més de participar en diverses 
experiències artístiques a Noruega 
i Eslovènia, entre altres països. Ha 
participat en gairebé totes les edicions 
de Lluèrnia, on les seves creacions han 
estat admirades i molt fotografiades.

Aquesta activitat és possible gràcies a 
la col·laboració de l’IME i les escoles El 
Morrot i Pla de Dalt (Olot), La Bòbila (les 
Preses) i Salvador Vilarrasa (Besalú).

NIBIRU
Tallers de 
realització de 
volums amb 
parafines

actes paral·lelsactes paral·lels

 T H E  C U B E

organitza:

19 de Novembre 
Inici entrega projectes

23 de Novembre 
Finalització entrega projectes

26 de Novembre 
Nominació finalistes 

i guanyadors

30 de Novembre  
1 de Desembre  

Projecció pública de les obres 
finalistes i guanyadores

col·labora:

M o s t r a  I n t e r n a c i o n a l  p e r  a 
Investigadors i Artistes Audiovisuals

+info: www.nibiru.cat  
          www.facebook.com/miiacontest/
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informacions pràctiquesinformacions pràctiques

restauració
Sopars ràpids i amb servei de cuina fins tard

www.garrotxahostalatge.cat

senyalització
Cada instal·lació estarà indicada amb una balisa lluminosa

i el número corresponent del programa. 

aparcament i pernoctació
per a autocaravanes

Camping Restaurant Les Tries – Olot
Avinguda Pere Badosa, 11

Coordenades GPS: 42.189514, 2.509897

aparcament
Aparcament gratuït al recinte firal

Coordenades GPS: 42.17468, 2.47865

bus llançadora
Bus llançadora gratuït del recinte firal a l’estació d’autobusos

(servei continu de les 5 de la tarda a la 1 de la matinada)

LA BRASA
DE LLUÈRNIA

Acosta’t a La Brasa de Lluèrnia, al Firal Petit,
escalfa’t i recupera forces amb la bossa food pack.
També trobaràs el food pack en els carretons de La

Brasa de Lluèrnia que seguiran el recorregut.

Entrepà i beguda,
tot de qualitat i quilòmetre zero,

per només 7 €



Gràcies!
Lluèrnia és possible

gràcies a la col·laboració de molta gent:
artistes, músics, voluntaris, nens i nenes de les escoles,

arquitectes, electricistes, comerciants, il·luminadors,
fotògrafs, mestres, estudiants d’art i disseny, professors,

actors i actrius, pallassos, fusters, pintors, aprenents,
passejants, jubilats, coreògrafs, informàtics, enginyers,

bombers, mecànics, estudiants universitaris, flequers, cafeters,
jugadors d’escacs, diables, restauradors, gestors culturals, 

geògrafs, escombriaires, periodistes, mares, pares, avis i àvies, 
psicòlegs, tècnics de so i llum, cantants, botiguers, polítics,

estudiants d’oficis, cervesers, biòlegs, administratius, metges, 
assistents socials, bibliotecaris, conservadors de museu,

banquers, titellaires, radiofonistes, nois i noies dels instituts, 
empresaris, lingüistes, pescadors, conferenciants, policies,

doctors i doctores, cellerers, pagesos, jardiners,
escaladors, llenyataires, fogoners, cineastes,

tècnics municipals, correctors...

i ben segur que ens en deixem. 

Milers de persones que fan que Lluèrnia sigui,
més que un festival, una festa del foc i de la llum

en què tothom participa. 

Milers de gràcies!

LLUÈRNIA 2015

LLUÈRNIA 2013

LLUÈRNIA 2012

LLUÈRNIA 2014

LLUÈRNIA 2016

LLUÈRNIA 2017
PER DIGNITAT

LLUÈRNIA 2018



DEIXA UNA
FLAMA ENCESA I

TORNA L’ANY VINENT

RESERVA’T LA DATA:
DISSABTE

9 DE NOVEMBRE
DE 2019

T’HI ESPEREM!

Atenció!
Nova app Lluèrnia
Podeu seguir la programació, 

localitzar les instal·lacions,
rebre notícies i altres informacions útils,

baixant-vos l’aplicació Lluèrnia.


