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Presentació

Lluèrnia 2016, s’ha celebrat a Olot el dissabte 12 de novembre, constituint la cinquena edició
del festival del foc i de la llum. Més de quaranta instal·lacions han ocupat els carrers del centre
de la ciutat i una part del vora riu, congregant una gran quantitat de públic que, en alguns
moments, ha col·lapsat el pas. Lluèrnia, associació cultural organitzadora del festival, se sent
satisfeta dels resultats atès que s’han aconseguit la majoria d’objectius que es proposàvem per
aquesta edició, i valora positivament l’adequació d’aquest objectius a la Missió, Visió i Valors
que ens defineixen que són:

Missió.
Generar un marc festiu i participatiu a l'entorn del foc i la llum, que posi en valor aquests
elements en l'origen de la nostra col·lectivitat, la nostra cultura i el nostre entorn natural.
Visió
Volem esdevenir un festival de referència en l'àmbit europeu, que fomenti la creació artística
de qualitat i el protagonisme dels ciutadans en les manifestacions culturals festives.
Valors
Ens sentim identificats amb els valors de la creativitat, la solidaritat, la imaginació, la
popularitat, la senzillesa, la proximitat, la excel·lència, la sostenibilitat, la creació efímera i la
innovació en les tradicions.

En aquesta memòria relatarem de manera resumida algunes de les propostes, així com les
relacions que s’estableixen a l’entorn del festival tant de caire artístic, social i participatiu,
l’impacte econòmic de l’activitat i, finalment, una valoració qualitativa amb criteris d’avaluació
contrastats amb aquest objectius.
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Principals novetats de Lluèrnia 2016.

Baixar fins al riu.
Després de quatre edicions en que ha augmentat de manera significativa l’afluència de públic,
hem intentat congeniar l’aposta per anar redescobrint espais quotidians amb la necessitat de
distribuir dels fluxos de visitants de manera que no es col·lapsi el centre de la ciutat.
En concret hem proposat la ubicació d’algunes instal·lacions, especialment les de gran format,
a la riba del Fluvià, concretament el marge esquerre, és a dir, que el públic ocupi la riba més
propera al centre d'Olot, tot i que la intervenció artística pugui estar situada a la mateixa llera
del riu, o en un o altre marge indistintament. El tram utilitzat ha estat des dels Prats de la
Mandra fins a la Plaça Palau.
Com es pot veure en el plànol, les instal·lacions han confegit un itinerari en forma de U
incloent tot el tram de riu, tot el Carrer Major, Plaça del Carme, Plaça del Conill amb les
clàssiques derivades cap a la plaça Pia Almoina i Campdenmàs, Plaça Major, Carrer de Sant
Esteve, Plaça del Rector Ferrer, Firal, Firalet, i places de l'Arxiu. S’ha creat un enllaç entre el
Fluvià i els carrers del centre, unint la Plaça de l'Àngel, Carrrer Hospici, per seguir pel Carrer
Fontanella fins al Pont de Can Russet.
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Lluèrnia Kids
Lola Solanilla, de Tallers com un llum, ha dissenyat aquest espai adreçat als nens i nenes, amb
multiplicitat de propostes experimentals amb la llum, el color, les ombres, les fosforescències,
la llum negra i altres recursos que han convertit aquesta proposta experimental en un èxit a
repetir i consolidar en futures edicions.
Lluèrnia Kids s’ha instal·lat a l’Espai Núria, una sala diàfana de l’antic cinema, que ha permès
un bon ús de l’espai i l’obertura amb condicions de comoditat, amb calefacció, potència de
llum, espai per acolliment dels grups. La proposta ha estat oberta des del dimarts fins al
divendres per visites concertades amb les escoles que també han participat en la instal·lació
“La ciutat invisible dels nens” i durant tot el dissabte – matí i tarda – al públic en general. De
dilluns a divendres han passat més de 900 nens i nenes, i el dissabte calculem que també han
visitat l’espai prop d’un miler de persones.

Vermut dels enlluernats
Quinze dies abans del festival, el dissabte 29 d’octubre, vàrem convocar una reunió de tots els
autors per tal que es poguessin conèixer, presentar els seus projectes i acompanyar-los a
l’espai reservat per a la seva instal·lació, si és que encara no el coneixien.
La iniciativa va ser del tot exitosa amb una assistència notable dels autors, prop d’un 80%, que
van valorar molt positivament el fet de conèixer el festival i també les altres propostes. La
reunió és va celebrar a la Sala d’Actes del Museu que compta amb una bona connexió a la
xarxa, imprescindible per poder donar suport a les explicacions dels projectes, i es va aprofitar
per enregistrar uns petits teasers als autors, que varem penjar a la nostra pàgina web.
https://lluernia.cat/videos-lluernia-16/

Servei de restauració ràpida
Tot i que s’escapa de la nostra principal missió en programar el festival, per tal de donar servei
de menjar i veure als visitants de manera lleugera i ràpida, hem establert un acord amb el Club
Volei Olot que ha instal·lat una carpa de restauració “La Brasa de Lluèrnia”.
S’han venut 2500 bosses de disseny exclusiu “Food-Pack” amb un entrepà calent i beguda
fresca. La distribució s’ha completat amb un parell de carrets que han donat servei a tot
l’itinerari.
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A més d’aquest servei, s’ha demanat a tots els bars i restaurants de la ciutat que ampliïn el seu
horari, abans de les 6 de la tarda i després de la mitja nit, per tal que ningú no es quedi sense
sopar.

Invitació a la participació
Ens agrada definir-nos com una festa participativa de la qual tothom pot ser protagonista
celebrant a la seva manera el domini del foc, com el punt original de la nostra cultura, i posant
en valor els volcans com elements generadors del nostre entorn natural.
La participació, per tant, és un dels eixos fonamentals del festival i per tal d’impulsar –la hem
establert algunes estratègies que han implicat un bon grapat de ciutadans, ja sigui de manera
individual com col·lectiva a través d’associacions i entitats.

Col·laboració amb la Cooperativa la Fageda.
A proposta de la mateixa Cooperativa, hem acollit en el programa, i ajudat en la producció,
l’espectacle Dreams – Teixint Vides, dirigit per Pere Tantiñà de La Fura dels Baus i produït per
Anigami Experiències, que ha representat un autèntic esdeveniment a molts nivells. Com a
repte personal de tots els que hi han col·laborat com actors, usuaris i treballadors de
l’empresa; com per visualitzar el procés de treball i la complexitat d’un espectacle, com pel
ressò mediàtic i popular de la proposta.
En concret, més d’un centenar de persones han participat en tot el procés, iniciat durant el
més de juny, assajant les coreografies, preparant els materials, buscant el finançament,
coordinant els implicats, presentant el projecte a la premsa i, finalment, actuant en una
espectacular posada en escena que ha representat un dels punts culminants del programa
2016.
A les 8 del vespre del dissabte una grua de grans dimensions ha elevat a més de 40 metres del
terra una xarxa humana, composada per 40 actors/actrius, que ha executat una emocionant
coreografia. L’espectacle ha estat seguit per uns 8000 espectadors que han omplert la
confluència del Firal i el Firalet i ha comptat amb la participació de la cantant Marina Rossell i
la coral Fructus Temporis.
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Acord amb Caritas Garrotxa
Hem mantingut l’acord iniciat l’any passat amb aquesta associació social que, amb l’ajuda en la
distribució del setmanari La Comarca d’Olot, a igualat respecte a l’any passat la venda
d’espelmes a particulars, és a dir unes 2000, i ha augmentat significativament la venda a
institucions: Consell Comarcal, Consorci de Benestar Social, Ajuntament, ... i a alguns bars i
cafeteries. Tots els beneficis de la venda d’aquestes “lluèrnies” han anat integrament per a
Càritas, en una acció que voldria, a més de la recaptació, impulsar que tots els veïns participin
del festival encenent una espelma en el seu balcó l’aparador o la finestra.
Des de la pròpia organització de Lluèrnia hem comprat 200 “lluèrnies” per a la instal·lació
“Pescant Lluèrnies” que han realitzat els voluntaris del festival a la riba del Fluvià.

Participació de les escoles de primària
De nou hem convidat a participar en una instal·lació conjunta, coordinada i proposada des de
l’organització , a les Escoles d’Educació Infantil i Primària de la ciutat. La resposta ha estat
extraordinària, totes les escoles de la ciutat sense excepcions, conjuntament amb algunes de la
Comarca, hi han participat, fent un total de més de 2000 nens i nenes.
En concret s’ha proposat un treball de construcció de ciutats imaginàries, a partir del llibre “Les
ciutats invisibles” d’Italo Calvino, que s’han il·luminat amb fluorescents de llum negra i s’han
instal·lat sobre estructures d’assecar embotits cedides per l’empresa Espunya.
La instal·lació anomenada “Les ciutats invisibles dels nens” ha ocupat tota la llargària del carrer
Fontanella, amb 41 estructures, i ha comptat amb la col·laboració tècnica de la Brigada
Operativa de l’Ajuntament i dels alumnes del PTT que han realitzat totes les connexions
elèctriques necessàries per a la il·luminació.
Valorem molt positivament el treball creatiu dels nois i noies i de les seves professores, que
han pres el llibre com un referent però han sabut re interpretar l’idea de l’autor sense fer-ne
una simple còpia.

Escola Municipal d’Expressió
Aquest any l’EME ha participat del projecte conjunt amb les escoles de primària, és a dir, els
alumnes han dissenyat una ciutat més de la instal·lació Les ciutats invisibles dels nens. També
els alumnes del Taller de Teatre, han col·laborat en la instal·lació l’ultim ball.
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Instituts d’Ensenyament Secundari
L’IES Bosc de la Coma, l’IES Garrotxa i l’IES Montsacopa, tots tres d’Olot i l’IES Castell d’Estela
d’Amer, han presentat sengles propostes.
L’Institut d’Amer, ha instal·lat a la Capella dels Dolors de Sant Esteve, un treball de figures en
volum de paper, amb la tècnica de la papiroflèxia i il·luminació cromàtica amb diferents
intensitats que va ser premiat en el projecte VideoMAT 2016. Els alumnes d’aquest centre
també han col·laborat amb Lluèrnia Kids dirigint i animant un taller de fotografia
estroboscòpica que s’ha instal·lat al Casino Olotí.
El Bosc de la Coma ha presentat, de nou, el resultat del treball dels alumnes de tecnologia en
la construcció i disseny de làmpades, que han instal·lat ocupant els balcons, finestres i el
pedrís de “El racó de la font” al carrer dels Sastres.
Els alumnes de 4rt d’ESO de l’optativa d’EViP aplicada del Montsacopa, han presentat una
intimista i delicada proposta a la Capella de la Verge del Portal “Esperança de paper”, a partir
de la construcció escapçada de barques de paper, que pretenia incitar a la reflexió sobre els
valors en front de la crisi econòmica, ètica, política i humana actual.
El carreró de Sant Antoni ha ofert el marc ideal per a una proposta multicromàtica, usant
materials de rebuig, dels alumnes de la matèria de modalitat de dibuix artístic de l’IES Garrotxa
que ha estat molt aplaudida.
Els alumnes d’aquesta franja d’edat de l’Escola Petit Plançó han participat amb una
espectacular decoració amb espelmes de la façana i el pati de l’escola que aquest any formava
part de l’itinerari vora riu.
També els alumnes del Departament de Visual i Plàstica del Cor de Maria han presentat una
divertida i espectacular acció-instal·lació, en el pati de la mateixa escola, que sota el títol
“Llums d’encreuament” ha proposat una mena de dansa de cotxes tele-dirigits menats pels
propis alumnes.
Per primer cop aquest any hem comptat amb la valuosa col·laboració dels nois i noies del PTT Pla de Transició al Treball- que han col·laborat amb el suport tècnic de dues instal·lacions: Les
Ciutats Invisibles del Nens i Windows 51

Participació d’entitats.
Més enllà de la col·laboració amb la Cooperativa la Fageda de la qual ja hem parlat en l’apartat
de novetats, altres entitats han volgut participar al festival amb les seves instal·lacions es
tracta de:
Associació de Veïns del Barri de Sant Ferriol que ha presentat l’exposició Com un foc d’artifici a
la Capella de Sant Ferriol,
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Assemblea Nacional Catalana amb la instal·lació Un Estat Insensible a la plaça del Teatre, una
acció de protesta i denúncia en front de l’anul·lació per part del Tribunal Constitucionals del
decret de pobresa energètica de la Generalitat.
Club d’Escacs d’Olot, ha ofert Simultània de Colors, una espectacular decoració amb cel·lofanes
de colors de les finestres del local social de l’entitat, al primer pis del Casino Olotí.
El col·lectiu d’entitats que comparteixen l’espai d’entitats del Passeig d’en Blay, 6 ha presentat
una instal·lació interactiva a partir d’una taula de llum, sota el títol Les Entitats tenen Llum
Somnis de Paper ha estat la instal·lació de les entitats del Barri de Sant Miquel que s’ha pogut
veure a local d’entitats del carrer Proa 9.

Participació espontània de comerços i veïns
Cada any són més els comerços que decoren el seus aparadors amb motius relacionats amb el
foc i la llum.
Els restaurants i cafès s’han incorporat al festival, molts d’ells fent servir les “lluèrnies” de
Caritas Garrotxa. Aquest any, alguns dels restaurants del centre de la ciutat, han perllongat
l’horari de servei abans de les 7 del vespre i després de les 12 de la nit.
Tímidament però va augmentat el número de veïns que engalana els balcons i finestres amb
espelmes enceses durant el festival.

Voluntaris i voluntàries.
L’Anni Font s’ha encarregat de la coordinació dels voluntaris que aquest any que a títol
individual han estat uns 60. Més enllà d’aquestes inscripcions directes al web, hem comptat
amb la col·laboració de diversos col·lectius de voluntaris que ha fet que la xifra total hagi
superat amb escreix les 300 persones. Cal citar especialment el joves l’Ideal - Oficina Jove de la
Garrotxa, els escoltes del l’Agrupament Nostra Senyora del Tura i el Grup del Consorci de
Benestar i Família que coordina l’Anna Descals, que han donat servei als muntatges i
desmuntatges de les instal·lacions, la informació als visitants, la distribució del programa i
l’atenció de la recepció a la Sala La Carbonera del Teatre Principal.
Tal com ja hem indicat, és remarcable l’aportació dels alumnes d’electricitat i mecànica del PTT
que han col·laborat en els muntatges Windows 51 i Les ciutats invisibles dels nens, realitzant
totes les connexions elèctriques i el pintat en negre de més de 40 plataformes per a la
instal·lació de les escoles de primària.
Per primer cop les alumnes del Cicle Formatiu dels Serveis a la Comunitat de l’INS Montsacopa,
han col·laborat en l’atenció dels infants que han participat en l’espai Lluèrnia Kids. Ha estat
una experiència realment fructífera, tant pel festival com per les alumnes del cicle, que han
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manifestat la seva voluntat de continuar col·laborant en futures edicions i d’implicar-se en el
disseny de les activitats per a mainada.
Així mateix, per l’operatiu del mateix dia del festival s’ha comptat amb la col·laboració de uns
30 agents de Protecció Civil, procedents de tota l’àrea de Girona, coordinats per en Josep
Torrent de l’ajuntament d’Olot.
Hi ha hagut dues instal·lacions que, pel seu propi disseny, han requerit la participació de
voluntaris. Es tracta de Dreams – Teixint vides, l’espectacle de la Cooperativa la Fageda, La Fura
dels Baus i Anigami Experiències que ha gestionat directament la captació dels col·laboradors
que han complementat el personal de la cooperativa i L’últim ball del Firal de la Marta
Aumatell que ha convocat diversos grups de balladors de diferent edats que han actuat a
intervals de mitja hora. Calculem que en total hi hauran participat més de 150 persones que
durant la setmana prèvia al festival han estat assajant les coreografies.

Participació a través de les xarxes
Una estratègia de participació del públic a través de les xarxes socials, permet la implicació
dels espectadors i visitants, alhora que d’una manera econòmica va confegint un recull
d’imatges col·lectiu que recollim en la pàgina web https://www.flickr.com/photos/lluernia/ on
totes les imatges, prèvia advertència als autors, són llicenciades amb Creative Commons
d’atribució d’autoria, compartir igual, no ús comercial.
Així mateix, la col·laboració de Moritz, com a espònsor del festival, ha permès la convocatòria
del concurs per a Instagramers #lluerniaMoritz en el qual s’han rebut més de 1000 imatges.
Els guanyadors han estat Marisol Herreros, Martí Albesa i matebzz.
Autors o autores de les següents imatges:
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El programa
Amb la intenció de poder donar un millor servei a tots els artistes participants, hem valorat
una rebaixa en la quantitat total de les instal·lacions deixant-la en 45. Aquesta xifra resulta
més a l’abast de l’organització no professional i permet una distribució pressupostària més
adequada. Altrament, tot i que l’itinerari ha estat molt més extens, ha permès que
l’espectador hagi pogut veure la pràctica totalitat de les propostes, sense que hagi estat notori
el decreixement d’instal·lacions.
Seguint l’experiència oberta l’any passat, que en ocasió de l’Any Internacional de la Llum es va
encetar la programació durant la setmana prèvia a Lluèrnia, aquest any, hem programat
també una setmana d’activitats que ha comptat amb la col·laboració de la Delegació de la
Garrotxa-Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, l’Observatori del Paisatge, Flâneur
New Urban Narratives, el Teatre Principal d’Olot, el Museu de la Garrotxa i l’Institut de Cultura.
Un any més el programa ha estat format per propostes rebudes en la Convocatòria Oberta,
Produccions Pròpies del festival –encàrrecs directes -, i projectes procedents de les Escoles
d’Art, a més de la participació de les Entitats, que hem relacionat en l’apartat de participació.

Programació prèvia
A partir del 28 d’octubre i fins el 14 de novembre s’ha pogut veure l’exposició de fotografies
Atrapant Lluèrnies de Duaita Prats (Tau) en el cancell de Can Trincheria. Un treball a partir dels
impactes visuals que l’autora va rebre durant Lluèrnia 2015.
Del 10 d’octubre al 27 de novembre, a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa, s’ha pogut veure la
totalitat Hijacking Lluèrnia el treball dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de
Fotografia de l’EASD d’Olot que l’any passat van participar del taller de fotografia creativa,
impartit pel fotògraf berlinès Boris Eldagsen, en el marc del programa europeu, Flâneur, new
urban narratives.
El dijous dia 10, amb la col·laboració de l’Observatori del Paisatge i el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, es va celebrar la jornada Peoplescapes: Diferents mirades a
l’espai públic estructurada en dos blocs de debat: Espai públic i bé comú i Construir l’espai
públic des de l’art i la cultura amb la participació de la doctora en arquitectura Giovana Vadalà
de la Università degli Studi de Reggio di Calabria, Enric Batlle, president del Premi Europeu de
l’Espai Públic Urbà, i Francesc Muñoz, director del Master’s Degree in Lansacape Intervention
and Heritage Management (UAB-MUHBA), també en el bloc 2 s’ha presentat una taula de
debat entre Pedro Costa de Dinamcia’Cet de Portugal i Nuno Ricou Salgado del projecte
Flâneur, new urban narratives.
Per cloure la Jornada s’ha inaugurat l’exposició d’aquest mateix programa europeu amb
fotografies de António Júlio Duarte i una selecció del treball Hijacking Lluèrnia dels alumnes de
l’EASD d’Olot.
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El Teatre Principal d’Olot ha programat l’espectacle Espheres, del Moviment Lantana com
aportació al festival. Es tracta de la versió de sala de l’espectacle estrenat a l’Observatori
Astronòmic de Batet de la Serra en el passat Sismògraf.
El divendres 10, amb la col·laboració de la Delegació de la Garrotxa i Ripollès del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, s’ha programat la conferència El lugar del fuego i el sol en la obra
del arquitecto José Antonio Coderch, a càrrec del Dr. Antònio Armesto Aira. Una
interessantíssima dissertació seguida amb molt d’interès pel públic que ha omplert la sala La
Carbonera del Teatre.
L’espectacle produït per Les Cols – Pavellons - Noc 1940, dirigit per Pep Sau i Miquel Subiràs, i
interpretat per la companyia Elles, les nenes en les runes de la fàbrica del Noc d’en Cols que es
va endur el riu en l’aiguat de l’any 40. Un màgic espectacle de dansa, foc i música, que ha
entusiasmat el nombrós públic que s’ha desplaçat fins aquest indret.
Finalment, a partir de 2/4 de 10 de la nit, s’ha pogut visitar l’obrador de Can Carbasseres en
l’acció que s’ha titulat Carbajazzeres, una amable recepció d’en Toti Carbasseres que,
acompanyat d’una selecció de peces de jazz relatives al foc, ha ofert un tast de coca i ratafia
mentre explicava com s’amassa i s’enforna el pa, la coca i els tortells.

Convocatòria oberta de projectes
Durant el termini de convocatòria, de finals de març fins al 30 de juny, s’han rebut 77 projectes
d’instal·lació, 6 propostes d’espectacles i 2 telefilms, dels quals el jurat dirigit per en Xavier
Bayona Camó, director artístic del festival, n’ha escollit aquests 17
17 FOCS
CAOS DE LA CADIRA
LLUMS D’ENCREUAMENT
CUQUES DE LLUM
DIÀSPORA
LAMPADA HALOGRÀFICA
EL SÒ DE LA PELL
LAVAGUERAM
RITMES
CUBS DE LLUM
UNIVERS FLOTANT

TALLER DE MAGNÈSIA
DAVID TORTAJADA
SERVAND SOLANILLA
JORDI HIDALGO
TANDEM TRIAS LAGUARTA
GONZALO MARTÍN MARTÍN
FÈLIX VINYALS
JAVIER ALBÓ
GINABREDA / LLUSENT
BRUNO PÉREZ
EUDALD ALABAU

PAS DE BARCA
PESCANT LLUÈRNIES
FUSIONA’T AMB LA LLUM

ESTEVE PLANELLA
VOLUNTÀRIES I VOLUNTARIS LLUÈRNIA
MARTA & PETRA

DANCING IN THE FOG
TURA 110
MIMÈTIK AMB KICUBES

FERRAN BASSAGANYES
INTERIORS A2 ESTUDI
IDEOTS
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També s’ha escollit l’espectacle A-TA-KA de la companyia CAL Y CANTO TEATRO com
espectacle de clausura als Prats de la Mandra.
Per la elecció de les propostes el jurat ha valorat la originalitat i creativitat, la idoneïtat al
festival del foc i de la llum, la viabilitat, la contenció pressupostària i la sostenibilitat.
Totes les instal·lacions s’ha pogut ubicar en els indrets previstos inicialment, alguns d’ells
suggerits pels propis autors i d’altres proposat des de l’organització. Valorem molt
positivament la resposta de tots els participants en la convocatòria oberta i la participació de
molts d’ells en el Vermut dels Enlluernats per poder compartir els projectes amb els altres
autors. Un espai d’intercanvi que ha propiciat el coneixement mutu dels artistes i els seus
projectes, així com el coneixement més a fons dels motius i objectius del nostre festival.

Produccions pròpies i encàrrecs.
A més de les instal·lacions seleccionades a partir del concurs, Lluèrnia proposa un seguit
d’instal·lacions que produeix directament o encarrega a autors en concret, per tal de donar
caràcter al festival. Aquest any han estat:
L’Hort de la llum – Sota una col
La comissió creada expressament per a la designació de l’Hortolà o Hortolana, formada per
tots aquells que ho han estat en edicions anteriors, és a dir Xevi Bayona, Lola Solanilla, Maria
Güell i Jordi Hidalgo, han atorgat aquest honor a l’arquitecta Clara Riera Escalona, nascuda a
Cassà de la Selva, que ha impulsat l’estudi d’arquitectura gironi: Crea Arquitectura i que en
l’actualitat és la presidenta de l’AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya) del COAC.
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Clara Riera, ha plantejat un projecte extraordinàriament lúdic, evocant el conte d’en Patufet i
convidant-nos a passejar i amagar-nos sota una immensa col situada, com sempre, a la plaça
de davant de l’Arxiu Comarcal.
Formalment, milers de pilotes de plàstic de diferents matisos del color verd han format una
xarxa, sota la qual es podia transitar, il·luminada amb focus RGB on el verd n’era el dominant.

Windows 51
Can Jombi, l’antiga fàbrica que en aquests moments acull la Brigada Operativa Municipal,
quedava situada en un punt central de l’itinerari vora riu. A la comissió organitzadora li va
semblar important assegurar una intervenció en aquesta ubicació, atès que entre els projectes
presentats a la convocatòria oberta no n’hi havia cap que s’hi adeqüés.
Inspirats en projectes anteriors en els quals havien participat – Concert de gotes d’aigua a
Girona Temps de Flors i El magatzem dels Reis a la Fabra i Coats de Barcelona – es va fer
l’encàrrec a Jaume Tané, Norbe Fernàndez i Xevi Bayona que han transformat les 51 finestres
que donen al riu en un vibràfon de colors, sincronitzant la música en directe interpretada pel
grup Jazz de Copes que dirigeix el músic Santi Cholbi.
La instal·lació ha comptat amb el suport econòmic de Simon, S.A. i la col·laboració logística de
la Brigada Operativa Municipal i els alumnes del PTT que han cablejat els 51 focus RGB que
il·luminaven cada una de les finestres de la fàbrica.
El resultat ha estat un èxit rotund que ha donat una gran imatge del festival.

L’últim ball del Firal
La instal·lació que ocupa el Firal resulta tradicionalment un repte, que aquest any venia
incrementat amb la pressió de ser el darrer Lluèrnia que utilitza aquest passeig abans de les
obres de remodelació.
Marta Aumatell, amb el suport d’Esteve Planella, va dissenyar una instal·lació escenogràfica en
la qual, amb l’ús de materials reciclats, es transformava el passeig central en un autèntic saló
de ball.
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Una il·luminació canviant, una llarga moqueta vermella d’una punta a l’altre del passeig i la
transformació dels fanals en columnes de llum blanca, han estat el marc ideal on prop de 200
persones han interpretat diversos estils de ball durant més de tres hores. Parelles ballant el
vals del fanalet, famílies interpretant una senzilla coreografia a l’estil flashmob, adolescents al
ritme de Michael Jackson, l’Esbart d’Olot, ... tot plegat intercalat per un passi de models dels
vestuaris creats amb llum d’espelmes pel sastre Carles Solé. Ningú no s’ha volgut perdre
l’ocasió de ballar l’últim ball del Firal abans de les obres.
Cal agrair la col·laboració de JB Stockinettes, Cooperativa la Fageda i Fontfreda Pintures pels
materials, a les coreògrafes Eva Durban i Roser Colldecarrera per les seves classes i la
participació dels voluntaris i voluntàries de L’Esbart d’Olot, Escola Eva Durban, EME Taller de
Teatre, La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca, Amics del Ball d’Olot i Comarca i les
Entitats del Barri de Sant Miquel.

Mediterrània-ment
Un cop més la col·laboració de la penya AOAPIX ha omplert la plaça Campdenmàs. Aquest any
la instal·lació no ha tingut el menjar com a idea central, com havia estat fins ara amb els
Fogons de Fra Sever.
Una reflexió corprenedora sobre la barbàrie que s’està produint cada dia en el Mediterrani
amb la vergonyant pèrdua de vides humanes. Una enorme barcassa, portada directament des
de Palamós, ha presidit un mar d’espelmes enceses en homenatge als refugiats que fugen de la
guerra i no se’ls permet l’entrada a Europa.

Igneus Fluvius
Per Lluèrnia és del tot imprescindible la participació de la companyia de diables de la ciutat la
qual, a més de haver impulsat la creació del festival i mantingut i suportat la realització tècnica
en diverses edicions, assegura la presència del foc incandescent amb les seves propostes.
Seguint doncs la petició de l’organització, el Pim, Pam, Pum, Foc! i en Xevi Bayona, han ideat
una acció en la qual un munt de barcasses carregades de foc travessaven el Fluvià.
Foc sobre l’aigua, un repte que ha generat una atmosfera de fum i foc irrepetible, evocxant la
formació geològica del nostre entorn natural, quan els rius de lava va quedar aturats per
l’aigua del riu, o quan el riu buscava els canals creats per la incandescència de la Lava.
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Contes a la vora del foc
Desenvolupant una col·laboració iniciada l’any passat s’ha fet l’encàrrec de comissariat de
l’activitat al projecte IF Barcelona, una iniciativa estratègica que busca donar visibilitat i
projecció local i internacional al teatre visual, d’objectes i de titelles, que ha programat la
Companyia Núria Mestres, titelles de proximitat.
Al Fil de la llum i l’ombra ha estat el recull de quatre històries breus sorgides per la confluència
d’objectes i diferents fonts de llum. La màgia de la nit, Violeta i la seva ombra, El gat dels
banys i Espai trobat han estat els quatre contes, adreçats al públic familiar, que han explicat
Núria Tobias i Núria Mestres.
Els contes a la vora del foc, representen un element característic de Lluèrnia, tota vegada que
visualitzen l’ús de foc com l’element catàrtic a l’entorn del qual ens hem anat traspassant el
coneixement de generació en generació.
On és el Drac?
Un any més, la col·laboració entusiasta de Vol de Coloms, ha permès continuar amb aquesta
divertida instal·lació en la qual cal cercar un drac amagat en algun indret de la ciutat. S’ha
comptat amb la col·laboració d’en Manel Arias, i de la Penya els Marrintxos, que per l’ocasió
han estat accionat el cremador dels globus aeroestàtics en les feixes de la riba del riu, sota el
Parc de Martí Pol.

La instal·lació de les escoles de primària
Les ciutats invisibles dels nens
Degut a la importància que donem a la participació creativa de tots els alumnes de les escoles
de primària de la ciutat, aquesta instal·lació té la consideració de producció pròpia del festival,
de manera que la implicació de les escoles no suposi cap mena de despesa. Des de
l’organització de Lluèrnia, proposem un tema i una tècnica per desenvolupar i proporcionem
els materials i la infraestructura necessària per poder-la portar a terme.
En concret, tal com hem explicat en l’apartat de participació, aquest any s’ha treballat al
tècnica de la llum ultraviolada, demanant a les escoles que desenvolupessin com a mínim el
disseny d’una ciutat imaginària, basant-nos en el llibre “Les ciutats invisibles” d’Italo Calvino.
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Des del mes de maig que s’han anat provant diversos tipus de materials i estructures de suport
per tal de poder fer un encàrrec molt concret a totes les escoles participants, que s’han inscrit
a l’Institut Municipal d’Educació, en poder figurar l’activitat en el catàleg de recursos que
distribueix l’IME a finals de curs per tal de preparar l’agenda del curs següent.
Totes les escoles de la ciutat, sense excepcions, han participat en aquesta instal·lació que ha
ocupat el carrer Fontanella amb 41 estructures metàl·liques, cedides per Embotits Espunya,
il·luminades cada una d’elles per dos fluorescents de llum negra. Per tal de fer front a les
despeses de compra dels fluorescents s’ha demanat a les escoles que, aquelles que hi
volguessin participar, adquirissin un fluorescent al mateix preu que l’hem aconseguit amb la
compra conjunta.
Ha estat un exercici de creativitat extraordinari, on els nois i noies, a més de fer anar la
imaginació creant la ciutat imaginada, han pogut contrastar el seu somni de ciutat amb la dels
alumnes d’altres escoles. Una de les instal·lacions més visitada, fotografiada i aplaudida del
festival d’aquest any.

Participació de les escoles d’art
Ens agrada generar l’espai adequat perquè les escoles d’art de la ciutat i de fora, puguin
experimentar els seus projectes en un entorn real.
Cal establir acords previs, encara durant el curs anterior amb els professors de les escoles atès
que les dates en que es celebra Lluèrnia són molt al començament del curs i cal afrontar el
projecte al cap de molts pocs dies d’haver començat les classes.
En concret aquest any hem col·laborat amb:
Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa amb el projecte dels alumnes del Cicle de Disseny
d’Espais Efímers titulat Fall. Una evocació de les caigudes – del sol al capvespre, de la fulla a la
tardor, del silenci quan ressona el soroll – que han instal·lat al pati de l’Hospici.
Els estudiants de l’assignatura Color i Volum del 1r. Curs del Grau de Disseny d’EINA, Centre
Universitari de Disseny i Art de Barcelona que han ocupat el tram del Fluvià sota el Pont de les
Móres i la riba d’aquell mateix tram amb un parell d’instal·lacions, reflexionant irònicament
sobre l’excés de seguretat anomenada Protegir el perill de nosaltres.
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Els alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, dirigits pels
professors Núria Gual i Miquel Planes, amb la compromesa i conceptual instal·lació Foc de Llar
que han ocupat la plaça del conill amb diverses fogueres dins de carrets de compra del
supermercat.
El Taller d’Art de Rosa Martín que com cada any ha ocupat la Biblioteca Marià Vayreda, aquest
any en la finestra vertical que dóna al carrer Fontfreda, amb una plàstica intervenció La
llegenda dels peixos koi , referència molt adequada a aquesta figura de la literatura xinesa.
Finalment l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot que ha tornat a ocupar amb la seva
instal·lació els Claustres del Carme que alhora és un espai propi de l’escola. El projecte s’ha
conservat en secret fins el mateix dia del festival, atès que volien reservar l’efecte sorpresa, i
simplement s’ha distribuït per les xarxes un vídeo de la pel·lícula “El gran dictador” de Charles
Chaplin i com a text del programa escrit el desenvolupament del número pi. La instal·lació ha
resultat el fruit d’una acció: el repartiment d’uns 500 globus de grans dimensions perquè el
públic visitant hi jugués, tot emmarcat en una atmosfera especial creada per il·luminació
ultraviolada. L’èxit de públic ha exhaurit en un parell d’hores les existències de globus i la
instal·lació ha tancat cap a 2/4 de 10 del vespre.

Col·laboració amb programes externs
Flâneur, new urban narratives
Aquest projecte en xarxa, creat per Procur.arte i finançat per la UNESCO (International Fund
for Promotion of Culture – 2015 Edition) i la Comissió Europea (Creative Europe Cooperation
Program) en el qual participa LLuèrnia, conjuntament amb 12 estructures de 10 països
d’Europa més, s’ha desenvolupat durant dues edicions del festival.
Amb la col·laboració del Museu de la Garrotxa, s’han pogut veure dues exposicions amb els
resultats el taller de fotografia creativa que va impartir Boris Eldagsen, adreçat als alumnes de
fotografia de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, i les fotografies realitzades pel fotògraf
portuguès Júlio António Duarte en una residència de creació que va realitzar durant l’estiu
d’aquest any.
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Una de les exposicions ha ocupat tot l’espai central de la Plaça Major i s’ha mantingut durant
tres setmanes, inaugurada ja el dijous en la programació prèvia i s’ha clausurat el 27 de
novembre. Formalment l’exposició ha estat composada per diversos cubs d’un metre cúbic
que mostraven les fotografies retro-il·luminades, muntat sobre un resistent terra tècnic que
permet el subministrament de corrent a cada cub. Ha estat una gran experiència, tant a nivell
dels alumnes de l’escola, que han estat considerats al mateix nivell que els fotògrafs
professionals que han participat en el programa Flâneur, al punt que la seva obra serà
publicada en el catàleg conjunt de tot el projecte europeu; també pel projecte Flâneur que
s’ha donat a conèixer en un esdeveniment multitudinari, com pel mateix festival que ha
mantingut la seva presència, durant tres setmanes, en un dels punts més cèntrics de la ciutat.
L’altre exposició, amb el nom de Hijacking Lluèrnia, S’ha presentat a la Sala 15 del Museu de la
Garrotxa i ha permès mostrar el treball complert dels alumnes del taller de Boris Eldagsen,
també durant els mateixos dies de l’exposició a la Plaça Major.

Binari – Bianyal 2016
La col·laboració amb aquesta associació de promoció de la creació contemporània,
concretament amb el seu programa Bianyal (Itineraris d’Art en diversos espais de la Vall de
Bianya) ha propiciat la producció conjunta, amb les inevitables adaptacions, de l’obra de
l’artista Manel Bayo. La selecció de l’obra i de l’artista ha estat feta per Binari i la instal·lació
Més de 3000 partícules de llum ha ocupat el Cancell de Can Solà Morales.
L’acord amb l’Associació Cultural Binari podrà mantenir-se en edicions futures de manera que
puguem coproduir com a mínim una obra cada any.

AJAC – Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya
L’AJAC va convocar un concurs entre els seus afiliats per tal de dissenyar la instal·lació que
hauria d’ocupar la Plaça Mora, coneguda popularment com la Plaça de l’Àngel per la figura que
presideix la font. Els guanyador va ser el projecte Stairway to Heaven d’Albert Montilla Molas i
Mireia Martín Salvanyà. Una proposta que centrava la peanya i la imatge de l’àngel emmarcat
per un camí ascendent cap al cel.
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Tant l’AJAC com Lluèrnia, valorem molt positivament la col·laboració que permet la
visualització de projectes d’arquitectes molt joves i ofereix un entorn real per desenvolupar
creacions efímeres.
Transefímers
Lluèrnia forma part d’aquest programa d’intercanvi entre festivals d’art efímer promogut per
Transversal, xarxa d’activitats culturals. Aquest intercanvi ha facilitat la instal·lació Cal Croscat
de El Tinglado i Carlos Escura, alhora que ha propiciat que la instal·lació Mimètik d’Ideots, que
s’ha pogut veure al carrer de l’Om, viatgi cap al festival Jardins de Llum de Manresa.
Transefímers aplega El Festival Ingràvid de Figueres, Jardins de Llum a Manresa,
la MAU (Mostra d’Art Urbà) de Granollers, Fescamp de Sant Cugat del Vallès, A Cel Obert de
Tortosa, a més de Lluèrnia.

Els espais de Lluèrnia
Tot i no ser un dels principals objectius del festival, ens agrada que la il·luminació dels indrets
de les instal·lacions que conformen el programa ho sigui també en un sentit simbòlic, és a dir,
que provoqui una nova mirada sobre els espais oblidats per massa quotidians o la reivindicació
d’indrets que podrien jugar un paper ben diferent al seu ús habitual. Amb aquesta idea hem
plantejat un itinerari que inclou, a més dels carrers del centre de la ciutat, un bon tram del riu
Fluvià, per reivindicar-ne el seu paper històric, des de la mateixa fundació de la vila fins al seu
ús com a força motriu de la indústria olotina.
La instal·lació Windows 51, a la fàbrica de Can Jombi, o Entre la Boira a l’antiga fàbrica de l’Olot
Industrial, han estat elements simptomàtics que han posat en valor una part del patrimoni
industrial, o les diverses instal·lacions en els Jardins de la Vila Vella amb els rentadors de vora
riu o l’ús del carrer Fontanella com a unió del centre i el Fluvià.
Així mateix hem comptat amb l’amable col·laboració de diversos veïns i propietaris, que han
cedit l’espai dels seus edificis per a les diverses instal·lacions, als quals volem agrair-los la bona
disposició. Han estat:
Antonia Mir – Cancell entrada Firalet – Teixint Vides
Bar la Font – Racó de la Font – Racó de la llum
Brigada Operativa de l’Ajuntament d’Olot – Can Jombi – Windows 51
Família Prat - Olot Industrial – Entre la Boira
Família Ruscalleda Verdaguer – Sala Bulbena - Lavagueram
Família Solà Morales – Cancell de Can Solà Morales – Més de 3000 partícules de llum
Família Vives – Molí de vora riu – Lavagueram
Jaume Tané – Can Santunegru – Cal Croscat
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Josep M Mir – Casino Olotí – Fotografia estroboscòpica
Parròquia de Sant Esteve – Capella de la Verge del Portal – Esperança de Paper
Parròquia de Sant Esteve – Capella dels Dolors – Volums de paper
Senyora Florentina de Pujador – Cancell de Can Pujador – Diàspora
Finalment volem agrair la col·laboració de veïns anònims que han cedit el seu terrat o el balcó
per participar de diversos muntatges i als que ens han donat un cop de mà, fins i tot, deixant
connectar el corrent elèctric de casa seva.
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Pressupost
La singularitat de Lluèrnia, en tant que resulta un festival únic per la seva temàtica, la seva
durada, el seu ressò popular, la gestió no remunerada i la participació artística voluntària, atès
que només paga materials i lloguers, també té el seu reflex en el pressupost.
Val a dir, abans d’analitzar en detall ingressos i despeses, que l’aportació de temps i voluntats
de molts dels implicats, possibiliten un pressupost extraordinàriament sostenible que no pot
afrontar una comparativa amb altres festivals similars, en els quals l’organització i gestió ve
suportada per l’administració pública – ajuntaments, Generalitat -. Tot i això, el creixement
espectacular de públic en només cinc anys, aconsella dimensionar alguns dels aspectes
organitzatius que caldria derivar a la gestió municipal o externa. Elements com la gestió dels
fluxos de visitants, vigilància policial, la promoció turística, l’atenció sanitària, vialitat i
aparcaments, i d’altres colaterals a tots els esdeveniments multitudinaris, escapen d’allò que
l’organització voluntària dels festival pot aportar.

Ingressos
Públics

56.700
Ajuntament d’Olot
Diputació de Girona
Xarxa Transversal

50.000
5.700
1.000

Privats

6.000
Simon Lighting, SA
Bassols SA
Russet
Altres Sponsors

Propis
TOTAL INGRESSOS

3.500
1.500
500
500
1400
64.100

Tot i que l’ajuntament d’Olot continua sent el principal aportador de capital, són de remarcar
l’aportació de la diputació de Girona, que per primer any ha concedit una subvenció de 5700
euros, i que les aportacions dels patrocinadors privats han augmentat considerablement, fins
els 6000 euros, quasi un 10% del pressupost.
Els fonts propis provenen, principalment, de la explotació de la producció de Lluèrnia 2015,
Desviacions, una instal·lació visual de Quim Domene i Norbe Fernàndez, a partir dels Poemes
animats de J V Foix, que ha itinerat en diversos equipaments culturals, en concret al Festival
Nacional de Poesia de Sant Cugat, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes que va
acollir la Llibreria El Siglo a Mercantic i a Villa Joana, un espai patrimonial del Museu d’Història
de Barcelona MuHBa, en ocasió del 30 aniversari de la mort del poeta de Sarrià.
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Cal remarcar altres aportacions en espècies, difícilment quantificables, però que resulten un
suplement important pel festival. Es tracta de materials i encàrrecs professionals de la Brigada
Operativa de l’ajuntament d’Olot, que parteix d’una partida de 15000 €, controlada
directament des de la direcció de la Brigada; i de les aportacions en material i promoció a la
revista Time Out de l’empresa Moritz.

Despeses
Materials per produccions
Gran Format
Petit Forma
Disseny, difusió i impremta
Atenció voluntaris
Gestió operativa
Vigilàncies i lloguers
Allotjaments i representació institucional
Despeses generals
TOTAL DESPESES

44.000
32.000
12.000
10.000
1.000
5.600
1.500
1.000
1.000
64.100

Es pot veure que la major part del les despeses, concretament un 68 % corresponen a la
compra o lloguer de materials per a les instal·lacions que hem catalogat entre les de gran
format i les de petit format, atenent a l’espai que ocupen. Amb la referència de 1200 euros i
500 aproximadament, segons el format, s’ha completat les 45 instal·lacions, si bé cal tenir
present que aquest imports han estat exclusivament indicatius a l’hora de negociar el
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pressupost total amb els autors. Així podem concloure que les diverses intervencions han
tingut costos entre els 4000 i els 150 €.
Les despeses de disseny, maquetació, correcció, impremta, difusió per les diferents xarxes,
roll-up’s explicatius i senyalització, han pujat considerablement atès que hem apostat per
editar un bon programa de mà del qual s'ha n’ha fet un tiratge de 12500 exemplars, que
incloïa un mapa orientatiu en les pàgines centrals. Respecte al total del pressupost
representen una mica més del 15%.

Hem consignat les despeses de la confecció de petos identificatius, cintes per acreditacions i
altres en atenció a voluntaris que representa un 1,5 % del total.
En les partides de Gestió Operativa hi consignem les despeses en material d’oficina, la prima
de l’assegurança de Responsabilitat Civil a la qual estem obligats, la liquidació d’Impostos per
retencions d’IRPF, les despeses de gestoria i, des d’aquest any, totes les despeses en dietes i
quilometratge dels 9 membres de la Comissió Organitzadora. Aquestes despeses d’allò que en
podríem anomenar la cuina del festival representen el 8,75% del pressupost.
Algunes despeses, com les corresponents a les vigilàncies i lloguers d’espais, allotjaments i
representació institucional, no es poden considerar simptomàtiques atès que aquest any
suportàvem les derivades del projecte Flâneur, new urban narratives que tot i tenir un
pressupost específic, ha representat una despesa colateral d’atenció a alguns dels
responsables. Tot i això no arriben al 4% del total.
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Distribució geogràfica de la despesa pròpia
Analitzant les factures pagades en concepte de producció, gestió, promoció i publicitat, és a
dir, aquelles que gestionem directa o indirectament des del pressupost del festival, es pot
veure que més de la meitat es reverteixen a Olot i la Garrotxa, en concret un 55,99% que són
35.889,59€, un 17,98% és a dir 11.525,18€ en proveïdors de la resta de la demarcació de
Girona. Sumant a aquesta xifra l’import de la despesa a Olot i la Garrotxa, el total a les
Comarques Gironines és del 73.97%, en xifres absolutes són 47.414,77€.
El total a Catalunya és del 85,63% que són 54.908,06€. Finalment, prop d’un 15% es distribueix
per Espanya i Europa, un 9,33% i un 5,03% respectivament.
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Assistents i ressò a la xarxa.
Lamentablement, el festival no disposa dels recursos per tal d’encarregar estudis de mercat i,
en concret d’avaluació del número d’espectadors, per tant totes les apreciacions que puguem
fer ho són a tall subjectiu, a partir e percepcions del públic en general.
L’any 2015 vàrem disposar de la única dada quantificable que era el pas de vehicles en direcció
a Olot pel túnel de Bracons en la data del festival, a partir de la qual vàrem determinar una
xifra propera als 20.000 espectadors. La sensació general és que aquest any hi havia molta més
gent pels carrers, tot i que la distribució de l’itinerari vora riu pretenia estirar el flux de
visitants i treure’ls dels carrers del centre de la ciutat. La congestió de vehicles en totes les
entrades de la ciutat, els aparcaments plens al 100%, així com l’ocupació hotelera i la
restauració també amb ocupació total, ens fan aventurar una xifra propera als 25000
espectadors.
La pàgina web lluèrnia.cat va rebre 113.240 vistes durant l’any 2016, que representa una
mitjana diària de 310 vistes, amb una punta de 77.576 durant el mes de novembre.
La pàgina Lluèrnia al Facebook va arribar als 2400 Likes i al Twitter 1275 followers. Pel que fa a
l’àlbum de fotografies al Flickr va rebre 1214 vistes.

Valoració qualitativa

Més enllà de la fredor dels números, ens hem proposat abordar una valoració a partir d’altres
indicadors que no són estrictament quantificables però dels quals en podem fer una segura
apreciació.

Potenciar la identitat
En quin grau la programació, la imatge projectada i la percepció del públic en general
contribueix a generar una identitat singular? Creiem que es tracta de buscar aquells trets que
ens són propis com l’entorn volcànic, el foc o les llums de la tardor i incentivar-los, visualitzarlos i promocionar-los. Per això, ja en les bases de la convocatòria oberta, hem primat aquells
projectes que tenen el foc com element bàsic.
En concret han estat 7 instal·lacions que han fet servir el foc incandescent com a matèria
primera, ja sigui en gran format com Igneus Fluvius del PimpampumFoc!, On és el drac?,
operat per la colla Els Marrinxos, i 17 Focs del Taller de Magnèsia; o en format més petit de
foguera o espelma com Mediterrània-ment de l’AOAPIX, Foc de llar de la Facultat de Belles Arts
de la UB, Un estat insensible de l’ANC i Pescant Lluèrnies dels voluntaris del festival.

Lluèrnia, festival del foc i de la llum 27
Memòria 2016
Altres instal·lacions amb llum han agafat referents volcànics, han estat Crosta Volcànica
d’Arnau Verges, Marc Torra i Jordi Cusidó, Lavagueram de Javier Albó, Judit López, Marta
López i Xavier Solsona i Cal Croscat de El Tinglado i Carlos Escura.
Més enllà d’aquest trets que podríem considerar directament volcànics, o lligats a l’entorn més
proper, cal citar altres instal·lacions amb un fort caràcter identitari: Sota una col l’Hort de la
llum de Clara Riera, L’últim ball de Marta Aumatell, Tura 110 d’Interiors A2 Estudi, Cuques de
Llum de Jordi Hidalgo i Entre la boira de Ferran Bassaganyes.

El divendres, dins de la programació de La Setmana Prèvia, han tingut lloc dues propostes molt
indicades en la promoció de la identitat pròpia. D’una banda el magnífic espectacle Noc 1940,
dirigit per Pep Sau i Miquel Subiràs, on en les runes d’aquesta fàbrica que va desaparèixer en
l’aiguat de l’any 40 la companyia de dansa Elles les nenes, va interpretar al so rítmic de l’ariet i
en el marc de la colada basàltica, una celebradíssima coreografia acompanyada de torrents de
foc i fulgurants erupcions a la llera del riu.
Altrament, en Jordi Vilanova ens va convidar a la distesa i agradable visita al forn de Can
Carbasseres. Amb el nom de Carbjazzeres, la música de jazz de fons ha acompanyat les
explicacions d‘en Toti sobre com s’encén el forn i com es manté l’escalfor per tal d’enfornar el
pa les coques i els tortells, acompanyats d’un tast de ratafia.
Finalment, l’aposta per ampliar els itineraris cap a la llera del Fluvià a més d’esponjar el flux de
visitants més enllà dels carrers del centre de la ciutat, ha re-descobert uns indrets que, tot i
tenir un paper preponderant en la vida de la ciutat, han quedat oblidats massa sovint. Estem
segurs que molts visitants i també olotins han revaloritzat aquest espais, incloent-los en el
mapa quotidià dels espais de passeig i lleure. L’espectacle A-TA-KA de la companyia Cal y Canto
Teatro que va cloure el festival en els Prats de la Mandra, va ser especialment indicat per a la
reivindicació d’aquest espai.

Promoure la cohesió social.
La vitalitat del festival tradueix de manera evident les inquietuds de la comunitat ciutadana.
Així és que aquest anys s’han vist algunes propostes clarament evocadores de la greu situació
dels refugiats, concretament han estat les instal·lacions Diàspora del Tàndem Trias-Laguarta,
17 Focs del Taller de Magnèsia, Mediterrànea-ment de l’AOAPIX, Esperança de paper de INS
Montsacopa i Més de 3000 partícules de llum de Manel Bayo.
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També s’han pogut veure altres projectes entorn la situació de diversos col·lectius a Protegir el
perill de nosaltres d’EINA, una irònica instal·lació sobre l’excés de mesures de seguretat en
l’opinió dels joves estudiants d’aquesta escola de disseny de Barcelona, i Foc de llar dels
alumnes de la Facultat de Belles Arts de la UB sobre les inevitables migracions.
Dreams - Teixint vides, la intervenció de la Cooperativa la Fageda dirigida per la Fura dels Baus,
ha estat sense cap dubte, un element més que cohesionador catalitzador, que ha generat un
allau d’empatia cap als actors, molts d’ells usuaris de la Fageda. Ha estat una experiència
emocionant per a tots els que hi hem estat compromesos d’una o altra manera i, tanmateix,
un repte superat amb escreix pels treballadors de la cooperativa. S’ha de dir que seguint la
invitació de la Fageda, ens hem implicat en tot el procés de creació de l’espectacle des del
primer moment, de manera que hem pogut constatar que, més que el resultat exitós, el treball
de preparació ha estat una aposta de superació personal per a totes les persones que hi ha
treballat.

La transversalitat
Des de l’organització dissenyem el programa del festival amb la pretensió de fer-lo atractiu a
tot tipus de públic, des dels escolars, el públic local i el visitant, fins als professionals de
l’arquitectura, el disseny i la il·luminació.
Creiem que és un objectiu plenament acomplert. Lluèrnia ha programat algunes accions
especialment indicades pels nens com la novetat d’aquest any l’Espai Lluèrnia Kids, que ha
estat visitat durant la setmana prèvia per més de 2000 nens i nenes de les escoles de la ciutat.
Així mateix s’han programat Al fil de la llum i l’ombra els Contes a la vora del foc a càrrec de la
companyia de titelles i teatre d’objectes de la Núria Tobias i Núria Mestres, i Mimètik de
Ideots, una instal·lació interactiva per a tots els públics.
Durant la setmana prèvia, s’han concentrat les activitats amb un perfil més acadèmic i
adreçades a un públic especialitzat. La col·laboració encetada l’any passat amb l’Observatori
del Paisatge de Catalunya ha propiciat la jornada Peoplescapes: Diferents mirades a l’espai
públic amb la participació de ponents com Giovanna Vadalà, de la Università degli Studi de
Reggio di Calabria o Francesc Muñoz director del Master’s Degree in Landscape Intervention
and Heritage Management de la UAB-MUHBA.
També en aquesta línia ha estat la conferència El lugar del fuego y el sol en la obra del
arquitecto José Antonio Coderch, a càrrec del doctor arquitecte Antonio Armesto Aira de la
UPC, programada amb la col·laboració de la Delegació de la Garrotxa-Ripollès del COAC.
La instal·lació Les ciutats invisibles del nens que ha implicat totes les escoles de primària de la
ciutat, a més de les de Sant Joan les Fonts, Les Preses, La Vall d’en Bas i Riudaura, ha estat una
peça clau per a la transversalitat. Formalment han estat 41 estructures amb les corresponents
ciutats projectades per més de 2000 alumnes, a partir de llibre Les Ciutats Invisibles d’Italo
Calvino. La proposta de dissenyar una ciutat, ha portat als nens i nenes a fer una mirada
creativa sobre la pròpia ciutat que han pogut contrastar amb les quaranta restants. Tot aquest
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treball a més s’ha encomanat d’una o altra manera a les famílies que s’han mobilitzat també el
dia del festival per veure’n el resultat final.

El punt de trobada
Algunes de les produccions pròpies del festival han propiciat l’ intercanvi entre
creadors ben diversos. És un indicador realment apreciable en el qual el festival opera
com a gresol de barreges, o allò que els sociòlegs americans en diuen melting pot,
promovent creacions conjuntes.
Ha estat el cas del trio Xevi Bayona – Norbe Fernàndez – Jaume Tané, per a la
instal·lació Windows 51, la producció del macro espectacle Dreams – Teixint Vides, que
ha connectat múltiples actors: treballadors i usuaris de la Cooperativa la Fageda, La
Fura dels Baus i tècnics del festival o l’Últim ball del Firal que ha aplegat col·lectius
diversos de balladors de diferents edats, estils i cultures.
Aquest Punt de Trobada ha anat convertint-se en un tret característic de Lluèrnia, que
va encetar els intercanvis amb l’espectacle Farga Budell de Marcel·lí Antúnez i
Pimpampum Foc!, i que va continuar amb la producció Desviacions de Quim Domene i
Norbe Fernàndez sobre textos del poeta J.V. Foix.
Ens sentim especialment orgullosos d’haver propiciat encontres que han cristal·litzat
en altres esdeveniments, com la producció per a l’ajuntament de Barcelona del
pessebre de la ciutat d’aquest 2016, obra de Quim Domene i Toti Toronell a partir del
poema de J.V. Foix “Ho sap tothom i és profecia”.

La projecció externa
Olot, de fa anys, ha anat adquirint una imatge de ciutat culturalment activa. Lluèrnia
contribueix, junt amb altres propostes com Sismògraf, el Festival Mini, el MOT, el Petit Format
i moltes altres iniciatives no tant espectaculars, a la vitalitat social i cultural de la ciutat.
La participació en la Plataforma d’Arts de Carrer, que agrupa una vintena de festivals de
Catalunya, ajuda a la projecció de les nostres activitats per tot el territori català, de manera
que els festival ja és conegut i apreciat a pràcticament tot el país.
És especialment notable la projecció posterior d’algunes de les instal·lacions que es veuen a
Lluèrnia en altres festivals. Llum.BCN, que resulta una extraordinària caixa de ressonància, ha
acollit Lluèrnia Kids, de Lola Solanilla, adaptat al gran espai de El Born, el Photocall - Fusiona’t
amb la llum, de Marta & Petra- Art per tots Costats, el muntatge Medietrranea-ment rebatejat
com a Mediterrània, llum i ombra d’ AOAPIX, i la instal·lació del alumnes de la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Foc de Llar que es va instal·lar al Fossar de les
Moreres.
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La Festa de la Misteriosa Llum de Manresa, que ja fa un parell d’anys que programa els Jardins
de Llum, ha acollit dues instal·lacions d’origen lluèrnic, han estat Diàspora del tàndem TriasLaguarta i Mimètik de Kikubes.
També resulten un bon indicador de la projecció del festival els premis que reben algunes de
les obres participants, aquest any han estat molt ben valorades als Premis Emporia que
concedeix l’empresa d’estàndards d’excel·lència Veredictas, els professionals del sector de la
construcció efímera, escoles i universitats i la premsa especialitzada. Concretament han
atorgat els Premis Nacionals d’Arquitectura Efímera, en la categoria d’or a Lavagueram
d’Arquitectura Energia i Medi Ambient de l’ETSAB. UPC En aquesta mateixa categoria ha
merescut una Selecció Emporia Sota una col l’Hort de la llum de Clara Riera , que també ha
estat premiada en la categoria de Miscel·lània.
La instal·lació Caos de la cadira de David Tortajada, Albert Martí, Ariadna Serrano i Ramon
Heras ha merescut l’Emporia de Plata al Millor muntatge d’exposició efímera no itinerant.
La participació per segon any consecutiu en el projecte europeu Flâneur, new urban narratives,
com a Associate Partner, ha propiciat la projecció internacional del festival atès que es tracta
d’una xarxa europea de festivals que inclou 14 estructures de 10 països. Aquest projecte ha
facilitat l’intercanvi amb ciutats com Lisboa, Derby, Cortona, Dublín, París, Londres, Hamburg i
Lodz.

Democratització de l’accés a la cultura
Creiem que Lluèrnia ha de possibilitar l’accés de tots els ciutadans a la cultura, ja sigui com
espectadors, com a protagonistes o també com a generadors i gestors de l’esdeveniment
cultural.
Resulta evident l’accés com a espectadors atès que és una activitat de carrer, absolutament
gratuïta i per tant oberta a tothom. Justament l’increment de públic en pocs anys ens planteja
el repte de la gestió dels espectadors de manera que puguin accedir a totes les propostes. Tot i
els esforços en distribuir els fluxos de visitants en itineraris cada any més llargs, som conscients
de la pèrdua de proximitat i intimitat que resulta d’aquesta massificació. Probablement
s’haurà de començar a dissenyar una oferta en la qual l’espectador hagi de seleccionar, sense
necessitat de veure absolutament tot allò que es programa, per tal de poder repartir els
espectadors en les diferents instal·lacions.
L’accés com a protagonistes de Lluèrnia pretenem assegurar-la en la mateixa confecció del
programa, mitjançant una convocatòria oberta de projectes, dels quals se’n seleccionen els
més adequats per qualitat i pressupost assequible, sense necessitat d’acreditar una trajectòria
artística o professional. Aquesta convocatòria es veu reforçada amb la participació de les
escoles d’art i centres universitaris de disseny, als quals oferim els espais i el pressupost per tal
que els seus alumnes puguin experimentar, en un entorn real, els projectes elaborats als
centres.
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De nou hem de citar les instal·lacions procedents de les Escoles de Primària i dels Instituts de la
ciutat, que resulten una porta d’entrada a la creació dels seus alumnes i, alhora, operen com a
caixa de ressonància a través de les famílies. Creiem que és important orientar, ajudar a la
producció i, finalment, situar aquestes propostes en espais destacats del festival, pel valor
didàctic que suposen alhora de visualitzar l’accés com artistes dels nois i noies de la ciutat.
La participació dels voluntaris que, a més de l’operatiu d’acolliment i suport a la producció el
dia del festival, són convidats també a contrastar-ne el disseny i gestió, voldria facilitar l’accés
a la pròpia definició de Lluèrnia.
En aquest sentit la Comissió Organitzadora és un òrgan obert, integrat per nou persones en
l’actualitat, que intervenen de manera absolutament voluntària i que es reuneixen amb una
periodicitat regular, més intensa quan s’acosta el festival i que, tot i una funcional distribució
de tasques, prenen les decisions de manera consensuada.

La participació ciutadana.
Des dels seus inicis hem tingut l’aspiració de transformar Lluèrnia, més que en un festival, en
una festa participativa a l’entorn del foc i de la llum. Per això, a més d’incentivar la participació
dels veïns i veïnes demanant que encenguin espelmes als balcons, sempre hem estat oberts a
la col·laboració amb altres entitats i associacions.
L’acord amb Càritas Garrotxa, que posa a la venda unes petites espelmes que anomenem
Lluèrnies, pretén la recaptació de fons per a l’entitat assistencial i alhora promoure la
participació individual des de casa. Poc a poc es van veient més espelmes als balcons i finestres
tot i que cal reconèixer que seria desitjable una major implicació.
En concret aquest any hem col·laborat amb les associacions i entitats següents que s’han
implicat de diverses maneres en el programa del festival.
Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya - AJAC
Agrupament Escolta Nostra Senyora del Tura
Amics del Ball d’Olot i Comarca
Assemblea Nacional Catalana
Associació Cultural Binari
Associació d’Olotins Amics del Porc i del Xai – AOAPIX
Associació de Veïns del barri de Sant Ferriol
Caritas Garrotxa
Cicle Formatiu de Grau Superior dels Serveis a la Comunitat de l’INS Montsacopa
Club d’Escacs d’Olot
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Club de Vòlei Olot
Cooperativa La Fageda
Delegació de la Garrotxa i del Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Entitats del Barri de Sant Miquel
Entitats del Passeig d’en Blay 6
Esbart d’Olot
Escola de dansa Eva Durban
IF Barcelona
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot
Institut Municipal de Promoció d’Olot
L’Ideal – Oficina Jove de la Garrotxa
La Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca
Marrinxos Olot
Museu Comarcal de la Garrotxa
Observatori del Paisatge de Catalunya
Oficina de Turisme d’Olot
Pimpampum Foc!
Pla de Transició al Treball – PTT
Taller de Teatre de l’Escola Municipal d’Expressió
Teatre Principal d’Olot
Transversal – Xarxa d’activitats culturals
Vol de Coloms
El número de voluntaris implicats a títol individual ha estat de 60 persones, als quals cal afegir
uns 35 efectius de protecció civil que han vingut de tota la demarcació de Girona.
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Conclusió
Es tracta d’una activitat que s’ha convertit en un esdeveniment “de ciutat” que molta gent se
l’ha fet seu. L’estratègia d’incentivació a la participació ha donat un resultat extraordinari, de
manera que famílies senceres segueixen tot l’itinerari proposat, el comenten i el valoren. Els
comerços, especialment el ram de la restauració, s’impliquen cada any més en la decoració
dels seus locals i aparadors.
Valorant aquest indicadors, naturalment subjectius però no menys fiables i importants que els
quantificables com el número d’espectadors o l’impacte econòmic, i contrastant-los amb els
nostres objectius explicitats en la presentació d’aquesta memòria, podem concloure que
Lluèrnia és un festival que incideix positivament en la vida de la ciutat augmentant l’orgull de
pertinença en el col·lectiu, que ens projecte a l’exterior i que contribueix, humilment però de
manera decidida, a l’increment d’un hipotètic i necessari índex de felicitat.

Crèdits
Lluèrnia, festival del foc i de la llum és gestionat per Lluèrnia, associació cultural, entitat sense
afany de lucre, que va ser creada l’any 2013 per persones a títol individual i els col·lectius
AOAPIX (Associació d’Olotins Amics del Porc i del Xai), la companyia d’espectacles de carrer
Pimpampum Foc!, i el Teatre Principal d’Olot.
La Comissió Organitzadora treballa tot l’any de manera no remunerada en el disseny,
coordinació, producció i difusió del festival. Actualment està integrada per:
Marta Aumatell, Xavier Bayona, Pep Fargas, Anna Juàrez, Edu Martín, Esteve Planella, Neus
Serrat, Lola Solanilla i Jaume Tané.
A més de la Comissió Organitzadora treballen molts voluntaris que fan possible el festival,
alguns d’ells amb comeses específiques, com Anni Font (Coordinació de Voluntaris) i Ricard
Sargatal (Administració i Comptabilitat).

