MEMÒRIA 2018

L’any passat, el 2017, va ser un any difícil. La situació socio-política del
nostre país i en concret la coincidència amb una gran manifestació reclamant
la llibertat dels presos polítics, ens va obligar a la suspensió del festival quan
ja ho teníem tot a punt. Una decepció indescriptible després del treball de
tot un any, però del tot inevitable per una activitat com Lluèrnia que només
és possible gràcies a la participació voluntària de col·lectius com escoles,
entitats culturals i recreatives, clubs esportius, estudiants... Superat el cop
de la frustració, una anàlisi més reflexiva va posar en valor que allò més
important en el nostre projecte és el procés de treball i la xarxa de
complicitats que genera. Més enllà d'uns resultats generalment brillants
Lluèrnia és un esdeveniment ciutadà que congrega múltiples voluntats en
l'objectiu comú d'il·luminar els carrers de la ciutat d'una manera inèdita.
Aquesta voluntat s’ha transformat en necessitat, com apuntaven un cartells
anònims apareguts l’endemà de la suspensió en que es reivindicava el
festival amb el literal "Ara més que mai necessitem Imaginació, Cultura,
Llum, necessitem Lluèrnia", i la participació dels artistes i ciutadans, així
com la gran quantitat de públic assistent, ho han certificat de manera
evident en la present edició, la setena.

Definició
Per tal de poder valorar el grau d’incidència de Lluèrnia en la vida cultural de
la ciutat i del país i l’acompliment dels nostres objectius ens cal establir la
nostra definició que mantenim des de la nostra fundació el 2012.
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.

El programa
Excepcionalment aquest any no es va obrir la convocatòria de projectes atès
que, a ran de la suspensió, varem replicar el programa previst per el 2017
amb algunes ampliacions puntuals en espais que l’any passat no eren
practicables per obres i, passat un any i acabades les obres, obrien un buit
en l’itinerari previst. Aquest és el cas del Firal, i espais propers com el Firal
Petit, la plaça de Braus i la plaça just a sobre l’arxiu.
Volem posar de relleu la complicitat amb tots els artistes que, a petició de
l’organització, han reservat durant tot un any els seus projectes ja produïts.
Només les escoles i instituts, i escoles universitàries han presentat projectes
nous per aquest any ja que els alumnes, per tant els autors dels projectes,
no eren els mateixos.

La Fumarola pren força
La programació prèvia al festival, que va començar el dimecres dia 7 de
novembre, pretén presentar diverses iniciatives vinculades amb el foc i la
llum que volen un espai més proper, més reflexiu o més acadèmic que, en
el marc d’un festival multitudinari, es fan difícils d’encabir.
-

La inauguració – re-inauguració
A les 7 de la tarda del dimecres 7, davant del grafitti “Llum” del
col·lectiu Reskate, l’única instal·lació que va quedar com a testimoni

de Lluèrnia 2017, es van aplegar un grup d’unes 50 persones, amb la
presència del regidor de cultura d’Olot Pep Berga, per inaugurar, de
nou, aquesta delicada obra en la qual es carrega la pintura
fosforescent de la imatge d’una llúdriga camuflada en un tronc
d’arbre mort. Tota una metàfora de les ganes de Lluèrnia en que hem
anat carregant durant els dos anys d’espera.

-

Lluèrnia Lumière
Jordi Teis Matavera, va conduir una sessió de cinema en la qual es
van poder veure tres propostes lligant la llum i el cinema.
Las Luces, de Juan Renau i Manuel Abramovich. Un curt documental
sobre la tradició nadalenca de il·luminar cases i carrers.
Luz y calle, de Daniel Pitarch, Marcel Pié i Roc Albalat. Un documental
del programa Soy Càmara del CCCB, que explica la història dels usos
de la llum en l’espai públic.
Fosca llum. Un documental guionat realitzat i dirigit per Martí Pellicer
amb la participació d’actors i actrius locals: Pere Ribes, Joan Gol,
Marta Rius, Miquel Bosch i Neus Ribes. Es tracta d’una producció de
Lluèrnia que s’ha rodat durant dues edicions del festival, a partir de la
percepció que n’experimenta un nen invident.

La sessió es va realitzar a la sala Pere Serrat, dels Catòlics amb la
presència d’unes 150 persones i l’assistència dels actors i director de
Fosca llum que van ser molt aplaudits.

-

El llumí de Lluèrnia Kids

També van començar les sessions d’aquesta iniciativa dels alumnes i
les professores del Grau Formatiu de Grau Superior d’Educació
Infantil de l’Institut Montsacopa. Un taller experimental adreçat a
nens i nenes d’entre 3 i 6 anys amb les seves famílies, instal·lat a la
sala d’actes de l’Hospici. Aquests tallers, es van repetir durant el
dijous i divendres, amb una gran afluència de públic que va exhaurir
totalment les entrades.

-

La llum que fem amb tu
Es tracta de l’exposició de les fotografies que, cada any, l’Institut de
Cultura encarrega a un fotògraf per a fer el seguiment del festival i
que s’exposen l’any següent. En aquest cas es tractava de les
fotografies de Lluèrnia 2016 que va fer Tat Vilarrasa, fotògrafa de
llarga experiència i voluntària del festival que n’ha pogut donar una
imatge molt implicada, especialment de la preparació de Lluèrnia.
L’exposició s’ha pogut veure fins el 9 de desembre a Can Trincheria.
L’exposició va ser inaugurada dijous a les 19h.

-

Il·luminar i pensar
A les 19:30, amb la col·laboració de la Delegació de la Garrotxa i el
Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya es va programar
aquesta conferència del Dr. Xavier Monteys, catedràtic de Projectes
Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB), que va fer un repàs a diverses il·luminacions
d’entorn quotidià, que va ser seguida per un nombrós públic que va
omplir la sala de descans del Casino Olotí, que aquest any va acollir
el punt de recepció del festival.

-

Human Brush
Dijous, a les 9 del vespre, el Teatre Principal d’Olot va programar
aquest excel·lent espectacle de dansa i disseny interactiu de Vicent
Glowinski. Un pinzell humà que va dibuixant i esborrant, en directe,
un espectacular graffiti interactiu . Durant el mateix dia es va repetir
la funció, adreçada als alumnes de l’Escola d’Art i dels instituts d’Olot.
Una experiència molt estimulant i suggeridora que va congregar un
bon nombre d’espectadors.

-

La Fumarola a Sant Joan les Fonts
Buscant l’espai per a propostes de proximitat que han quedat des
ubicades a Lluèrnia, com els rituals vora del foc, propostes teatrals o
els contes a la vora del foc, hem proposat, a tall experimental, una
sessió desplaçada a Sant Joan les Fonts el divendres des de les 8 del
vespre fins a mitja nit.
Tot i que la programació ja venia establerta des de l’edició suspesa
de 2017, vam encarregar la coordinació de les diverses propostes a
en Xavier Ruscalleda,que va saber donar una unitat a la miscel·lània
d’espectacles programats i va proposar complementar el programa
inicialment previst.
Val a dir que va ser del tot fonamental la col·laboració de
l’ajuntament de Sant Joan, especialment de la brigada operativa i
d’un actiu grup de voluntàries i voluntaris que van fer molt fàcil un
operatiu complex i dispers en un espai molt ampli, que s’estenia des
del Prat de can Miquelet fins al Monestir passant pel Molí Fondo, més
de 500 metres.

-

Oberdada
Va obrir el programa aquesta proposta del col·lectiu Refugis, cabanes
i altres construccions efímeres. Una rua deambulant d’una desena de
cabeçuts contemporanis, fets amb llistons de fusta, inspirats en el
transport de troncs a les piles carboneres. Un ritual realment
emocionant que va acabar a la sala del primer pis del Molí Fondo, on
es van desmuntar les estructures de llistons que no anaven lligades
de cap manera, només per l’equilibri del portador. El passeig pel

carrer i l’entrada a l’espai impressionant del Molí Fondo, van generar
unes imatges irrepetibles.
-

Lumínic
La col·laboració amb el festival IF de Barcelona, va proposar un
espectacle de la companyia Besllum de les illes Balears, amb
projeccions analògiques de llum acompanyades de la música en
directe d’Octavi Rumbau que va tenir lloc en el mateix espai del Molí
Fondo però projectada des del segon pis.

-

Semovents
Amb la col·laboració de Ponis de la Garrotxa els espectadors podien
gaudir d’aquesta bio-instal·lació , que convidava a contemplar els
llum fosforescents clavats a les mantes d’una dotzena de ponis que
pasturaven tranquil·lament en un prat vora riu. Era difícil identificar
l’origen d’aquesta sorprenent proposta que despertava la imaginació
de tothom intentat esbrinar el suport de les petites taques de llum de
colors, alhora que sentien de lluny la intervenció d’una cobla de tres
quartans.

-

Desviacions
L’església del Monestir va resultar un marc perfecte per acollir
aquesta producció de Lluèrnia 2016. El micro-màping obra de Quim
Domene i Norbe Fernàndez a partir dels telepoemes de Josep V. Foix
que es va presentar en ocasió dels 125 any del naixement del poeta.
Tot i que ja s’havia vist per l’estrena a Olot, Desviacions va ser visitat
per unes 400 persones en grups de 25 que esperaven torn per entrar

-

Homenaje a Federico García Lorca
La companyia La Coquera Teatro va presentar un espectacle de
proximitat en el qual, els espectadors en grups de quatre persones
acompanyaven un dels actors, que amb els ulls embenats i portant
un fanalet els acompanyaven a escoltar textos i poemes de García
Lorca, recitats quasi a cau d’orella. Una recreació íntima, sensorial i
impactant del l’univers lorquià que va colpir molts dels espectadors.

-

Food Trucks i environament general
Tot el camí entre el Prat d’en Miquelet i el Monestir va estar flaquejat
per una llarga filera de botelles de vidre, decorades per les
voluntàries i voluntaris. Durant tot l’itinerari, diversos músics de
carrer acompanyaven el camí entre el Molí Fondo i el Monestir.
Aquest sector es va decorar amb 8 boles inflables de color vermell
que contrastaven amb la severitat de l’edifici romànic.
Els Food Trucks instal·lats al Prat d’en Miquelet van servir sopar a
tothom qui volia asseure’s prop del foc esperant un breu concert final
de tots els músics presents.

Les instal·lacions

-

Instal·lacions d’encàrrec
Com cada any, són aquelles que la direcció artística acorda amb els
artistes directament, sense passar per la convocatòria oberta de
projectes. La intenció és la d’assegurar un excel·lent nivell de qualitat
i, alhora, donar el caràcter concret que, tot i les evidents dificultats,
procurem equilibrar entre instal·lacions de llum i les de foc.

L’Hort de la llum – “O” bosch.capdeferro arquitectura
L’hort de la llum és la instal·lació estrella de tot el programa. Cada
any els hortolans de les edicions anteriors trien l’Hortolà de la Llum
de la present edició, a qui es demana una reflexió entorn el domini
del foc per convertir-se en llum, un símil del que fem en els horts
quan dominem la vegetació salvatge per convertir-la en aliments. En
aquest cas, previst inicialment per a l’any 2017, els hortolans de la
llum van ser Bet Capdeferro i Ramon Bosch del reconegut estudi
gironí bosch.capdeferro arquitectura.
La seva proposta instal·lada excepcionalment a la Plaça de les Rodes,
era una elegant estructura cilíndrica de metacrilat, suspesa en els
arbres de la plaça, que sostenia un cilindre tèxtil negre creant un
espai interior practicable pel públic. Una representació conceptual,
sense concessions, a les dicotomies: buit o ple, obert o tancat,
interior o exterior, foscor o llum, ..

La Milagrosa - Lluèrnia
Jordi Figueres Currubí, un electricista jubilat de Simon SA, es va
encarregar voluntàriament de la restauració de les parts elèctriques
de les potències de la imatge de la Milagrosa, una corona i dos raigs
de llum que emanen de les mans de la Mare de Déu. Des de
producció del festival es va encarregar la restauració de la imatge
que forma part de la col·lecció permanent del Museu del Sants, per
poder mostrar-la, fora de context en la nau de la fàbrica de ganivets

Fills de J. Ramon, en homenatge a una de les indústries més potents
de la ciutat a mitjans del segle passat.

Gall, Gallina o Pollet. – Lola Solanilla Ruiz
Ha estat, sens dubte, una de les instal·lacions més espectaculars de
Lluèrnia 2018. Més de 12000 punts de llum (petites barres
fluorescents) plantats literalment en un espai impressionant: la
gredera del Montsacopa. Més de 60 voluntaris van ajudar Lola
Solanilla, l’autora del projecte, en la plantada que s’havia de efectuar
amb només 2 hores per aconseguir un paisatge lumínic desconegut.
Un treball molt valorat i fotografiat pel públic que, molt sovint,
descobria aquest espai per primer cop.

Sfera – Xevi Bayona (XAA) i Alex Posada (MID)
Una semi esfera formada per més de 300 bombetes que es reflecten
en una superfície de mes de mil miralls formant l’esfera completa. El
programari que permet encendre i apagar-les a voluntat les
sincronitza amb la música espectacular. Una seqüència de 8 minuts
que hipnotitza literalment el públic. La instal·lació a la plaça de Braus
emmarcava perfectament la peça que permetia els pas per tot el seu

voltant. En alguns moments va ser necessari regular l’accés a la plaça
per la “porta d’arrastre” i la sortida per la de sol.

Animalari del Firal – Escoles de primària d’Olot i comarca.
Com cada any, des de l’organització del festival s’ha proposat una
instal·lació conjunta de totes les escoles de primària d’Olot i la
comarca. La resposta ha estat espectacular, de manera que hi han
participat totes les escoles de la ciutat, Riudaura, Sant Joan les Fonts,
Les Preses, Vall d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Besalú. Més de
2000 nens i nenes que han treballat els dibuixos d’animals, inspirats
en la música del Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns.
La projecció dels dibuixos dels animals, en cilindres de PVC
transparent, sobre les pantalles de roba col·locada entre el arbres del
Firal, va patir l’ inclemència d’un fort vent que no va permetre lluir els
resultats tal com estaven previstos. Tot i això, cal dir que els nens i
nenes participants, les famílies i els mestres van valorar molt els
resultats i especialment el procés de treball.

A la velocitat de la llum – AOAPIX
Un espectacular carrusel instal·lat damunt d’una catifa de globus
blancs i leds, una evocació de l’univers dels nostres somnis infantils.
Tal com es proposaven els autors, un autèntic viatge en el temps que
va transformar la plaça Campdenmàs en una fira captivadora.

Lluèrnia Kids / Espai Bassols – Marian Vayreda i Eva Vendrell
En només dos anys, aquesta proposta de tallers per a infants, s’ha
consolidat del tot i s’ha convertit en un dels clàssics del festival
esperat per tothom. Marian Vayreda i Eva Vendrell van presentar un
seguit de suggerents activitats dissenyades per gaudir i experimentar
amb la llum, les projeccions i els seus efectes. Cal valorar la
col·laboració de Bassols Energia com a patrocinador i de l’Institut
Català de Ciències Fotòniques i del CFGS de l’Institut Montsacopa per
a la seva realització, així com de l’acolliment de Núria, Espai Social.

Salt – E. Planella, M. Tané, X. Bayona i A. Coll
Un espectacular salt d’aigua de més de 15 metres. L’aigua del riu
elevada fins a la terrassa de can Jombi per tornar al riu en una
caiguda lliure. Un difícil repte, per posar en evidència que l’aigua del
riu ha estat la força motriu de moltes de les fàbriques olotines.

... the silence after ... – Tom Carr
Captivat per la bellesa i la força de la natura volcànica, Tom Carr ha
emmarcat i remarcat amb llum alguns dels indrets del passeig
basàltic, un espai poc conegut pels olotins i, paradoxalment, un dels
més bonics i espectaculars vora riu. Un itinerari de més de 500
metres on l’autor ens descobreix, amb l’ús de llum càlida o freda, un
paisatge de tardor que ens remeten a la trobada del foc de la lava
amb l’aigua del riu. Un espectacular cataclisme i milers d’anys
després ... el silenci.

On és el drac? – Marrinxos
Es tracta d’un joc de descobrir on s’amaga el “drac de Lluèrnia”,
personatge imaginari que, gràcies a la col·laboració de Vol de Coloms
que deixa els cremadors dels seus globus aerostàtics i de la colla
Marrinxos que l’opera durant el festival, llença unes grans flamarades
des del seu amagatall. En aquesta ocasió el Drac s’amagava a la
terrassa lateral del Teatre Principal, de manera que es podia veure i
sentir fàcilment des del Firal.

Cau de Diables – Pim Pam Pum Foc!
La colla de diables, impulsora del festival, ens ha convidat a visitar el
seu local d’assaig, estratègicament situat en una gredera del
Montsacopa molt poc coneguda atès que és en un espai privat.
L’ambientació i il·luminació tant de l’espai com dels diversos elements
escenogràfics, amb llum espectacular i foc real, evocaven un irreal
paisatge dantesc. Una altra oportunitat de donar a conèixer espais
amagats de la ciutat al públic en general.

Hands a lot – J Riera, A. Coll, E. Martin, M. Cañada i N. Bielsa
Una extraordinària instal·lació, afegida a darrera hora per omplir el
buit que provocava en el lloc inicialment previst al carrer de Sant
Bernat, el desplaçament de la instal·lació de les escoles de primària al
Firal. Es tracta d’una proposta dissenyada, produïda i realitzada
íntegrament pels seus autors, des de les carcasses ovals de grans
dimensions de fibra de vidre, als circuïts impresos que controlen les
antenes que interactuen amb el públic quan s’acosta o toca aquests
grans elements. Una autèntica instal·lació interactiva amb disseny i
construcció de quilòmetre zero.

-

Instal·lacions seleccionades en el concurs obert de projectes

Wellcome – Jordi Cuyàs / Amebeu Teatre
Aquesta instal·lació era una adaptació parcial de l’escenografia de
l’obra Wellcome d’Amebeu Teatre sobre la crisi humanitària dels
refugiats. Jordi Cuyàs, autor de l’obra, va morir prematurament l’any
passat de manera que la instal·lació ha estat un petit homenatge a
aquesta artista del Maresme. El públic va quedar colpit per la cruesa
de la instal·lació de les bosses de ràfia amb objectes personals que
podrien ser oblidats en una fugida.

Il·luminàncies – Taller de Magnèsia
Una proposta de gran format a l’interior del cementiri, usant només
foc de flama incandescent com és habitual en aquesta companyia,
que ja és un clàssic del festival. Cal remarcar especialment la
delicadesa en operar en un espai que podia provocar un cert rebuig i
que, contràriament va provocar una gran afluència de visitants i la
possibilitat d’apreciar la qualitat i dramatisme de les escultures
modernistes del Cementiri Municipal. A destacar que la instal·lació ha

rebut el patrocini de Funerària Besora que celebrava el 375 anys
d’existència.

Hellcome – Javier Albo, Judit López, Marta López, Josep
Rotger i Xavier Solsona
Els components del grup d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient de
l’ETSAB. UPC. Han repetit presència al festival. Si fa dos anys ens van
presentar una claveguera d’on emergia la lava sota el subsòl de la
ciutat, ara han presentat la porta de l’Infern. Amb un factura
impecable, l’efecte òptic dels miralls en el muntant metàl·lic produïen
un efecte del tot convincent.
Aquesta instal·lació va comptar amb la col·laboració de l’empresa
“Taxis –Olot” que van demanar poder participar amb la decoració de
dos vehicles. Xavier Solsona i els altres components del grup van
decorar amb il·luminació vermella els taxis i, vestits com dimonis dels
pastorets, els taxistes s’oferien a portar-vos just a la porta de
l’infern.
La policia local però, no va deixar operar els taxis més enllà d’un
parell de viatges, amenaçant-los en la imposició d’una multa.

Stirling – Glòria Giménez Carrillo
La col·laboració amb el programa Transefímers de Transversal, xarxa
d’activitats culturals, de 2017, ha fet possible la construcció d’un
motor Stirling que va funcionar a la perfecció durant tot el festival.
Glòria Gimenez, donava les explicacions oportunes sobre aquest
curiós enginy que funciona per la diferencia de temperatures dins
d’un èmbol.

Memòria – Marc Sellarés
També en el mateix programa Transefímers, però corresponent al
2018, ha promogut l’intercanvi d’aquest artista del foc procedent del
Bages. La proposta, que va estar molt concorreguda i fotografiada,
consistia en l’encesa de 236 fogueres, una per cada persona d’Olot
que va morir a la Guerra Civil o a causa de la mateixa, en els dos
bàndols. Unes imatges de foc evocant la ferida que sempre deixen les
guerres.

Sa foguera – Josep Fernández Margalef
Una simbòlica foguera, amb cons i altres elements contemporanis,
instal·lada a l’interior dels jardins de la Casa Solà-Morales.

PantallONOFF – FADE Festival
Una recreació interactiva dels jocs i dibuixos amb píxels amb una
pantalla de 900 interruptors. Sempre és un goig comptar amb la
presència del Festival d’Arts Digitals i Electròniques que es celebra
cada estiu a La Cellera.

Il·luminant el so de l’aigua – José Antonio Asensio Fernàndez
Instal·lat a l’interior del Casino Olotí, seu del festival durant el
dissabte, aquesta obra senzilla però efectista del professor de la
Facultat de Belles Arts de la UB, va ser molt visitada.

3500 – Tandem Trias-Laguarta
Una delicada peça d’aquest tàndem de creadors que repetien
presència a Lluèrnia, en la qual la cera que es fon durant les hores
del festival va generant un paisatge de corves de nivell que evoquen
la destrucció sobre la cota 450 en un futur incert a causa del canvi
climàtic.
La llum en joc – E. Planell Picola, M. A. Hernández Arias, C.
Grenzner Matheu
Proposta lúdica adreçada a tots els públics, dibuixar en llum, saltar a
corda o jugar amb un hula hoop lumínic. Un altre viatge a la infància
desitjant no oblidar-la.
Paraula de llum – Jordi Traveria
La biblioteca Marià Vayreda acull cada any l’obra d’algun artista que
pugui presentar-la en els seus aparadors. Les creacions en vidre de
Jordi Traveria, unes lletres d’inspiració Brossiana, han omplert aquest
espai durant més de 15 dies.

Aranya – Jordi Hidalgo Tané
La llum estroboscòpica aturava les gotes d’aigua que fluïen d’una
elegant aranya al bell mig del pati de l’Hospici. Un espai

impressionant per una pluja irreal, aturada contra la força de
gravetat que ens recordava que Olot és l’orinal del cel.

Exit – Quim Domene i Xevi Prat
El carreró de Sant Antoni acollia aquesta combativa proposta que
invitava al públic a penetrar a través de les imatges de la repressió
policial de l’u d’octubre per passar a l’espai contigu, on un gran cartell
amb la paraula EXIT portava a la sortida. Una reflexió sobre el
moment polític actual.

Hexoone – Deif
Perfectament dimensionat, el túnel hexagonal de llums fluorescents
sincronitzades amb la música, ocupava la part central de la plaça
Major. El públic s’aplegava per passar per sota d’aquest arc de llum
que alguns interpretaven com un rellotge personal, al marcar els
ritmes de canvi de llum. La peça de Deif, tot i no ser inèdita perquè
ja es va poder veure a Llum.Bcn, semblava feta expressament per
aquest espai emblemàtic i un dels principals escenaris del festival.

Balises – Carme Miquel
Una instal·lació simple i senzilla però absolutament colpidora i
elegant. Un homenatge íntim a les dones que, com a l’autora, han
marcat les nostres vides. La ubicació en un carreró sense nom, sense
soroll, desconegut per a molts dels visitants, evocava també aquesta
presència permanent i injustament oblidada de la dona.

La merda se’ns menja – A. Serrano, M. Bosch, D. Tortajada, R.
Heras i A. Martí
En el mateix espai que fa dos anys van aplegar un munt de cadires
de plàstic en la premiada instal·lació “Caos de la cadira”, aquest
equip de joves arquitectes va presentar un muntatge crític amb
l’abocament de residus, especialment plàstics, que ha format una
gran illa en mig de l’oceà. Una gran xarxa deixava en suspens una
gran quantitat de plàstics, deixant passar poc el llum, simulant la
visió que deuen tenir els peixos sota el mar.

Claror de tardor – Studio KFC
Una delicada evocació de la tardor a la Garrotxa. L’aigua, les fulles
humides, els colors tardorals i les llums que donen la imatge més
buscada pels visitants en aquesta època. Un espectacular efecte
aconseguit perfectament amb llums, vidres, aigua i globus.

Límits – Bernat Beato
En el carrer més estret d’Olot, quasi una androna, l’autor ens
proposava un reflexió sobre els límits i la impossibilitat, o no, de
superar-los.

Origami Lava – David Oliva i Anna Juncà (SP25 Arquitectura)
Talment un riu de lava emergint de les finestres de la casa
abandonada a la plaça de la Llisa, aquesta espectacular instal·lació de
més de 10000 sabaters d’origami de diferents colors càlids, dialogava
a la perfecció amb un grafitti anònim abans de vessar la catifa de

paper sobre l’última plataforma vora riu. Una delícia pels sentits
d’una delicada forma i textura que ha estat un dels atractius més
buscats per les càmeres.

El teu raig de llum – Marta & Petra Art per tots costats
De nou, Lluèrnia ha acollit aquesta proposta interactiva i juganera
que aplega ja un munt de seguidors fidels. La creativitat i
l’espontaneïtat de les autores, ara fent incursió en els vídeos curts a
més de les fotografies, és la clau perquè aquest divertit photocall
funcioni a la perfecció.

Reflektor – Ferran Bassaganyes
Un estrany personatge vestit íntegrament de miralls, es passeja per
tot el festival reflectant totes les altres instal·lacions. Una reflexió
viva sobre el paper de l’espectador / actor que va ser molt apreciada
per tothom.
Big Dancers – El Carromato
La companyia gaditana va presentar el seu espectacle, en versió de
quatre balladors més animadora, que va mantenir l’atenció i la il·lusió
de centenars d’espectadors fins el darrer minut del festival. L’espai
del Firal Petit va resultar perfecte per acollir els Big Dancers i
l’itinerari amunt i avall del Firal va atraure els espectadors més
troneres.

-

Escoles d’Art
Aquest any s’ha incorporat dues escoles que fins ara no havien
participat a Lluèrnia, son: l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic i
l’Escola d’Art i Disseny de Reus.
Aquestes instal·lacions, igualment que les que provenen dels Instituts
d’Olot, no passen cap més varem que la confiança que fem, des de
l’organització del festival, als seus professors i tutors responsables.
Sabem que sempre és un repte de difícil resolució ja que els cursos
en aquestes escoles comencen a primers d’octubre, de manera que el
projecte que presenten a Lluèrnia ha estat elaborat amb escassament
un mes.
Tot i les dificultats evidents, des de l’organització estem convençuts
que aquesta és una de les línies importants del festival per obrir
espais de contrast dels projectes en un entorn real. Som conscients
que representa un risc però la veritat és que molt sovint els resultats
son excel·lents.
Els projectes i autors d’aquest any han estat.
Ona de Foc – Alumnes del cicle formatiu de grau superior
d?Arquitectura Efímera de l’Escola d’Art i Superior de Disseny
de Vic.
Temptacions de l’Àngel: Monstres, dimonis i flames – Facultat
de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Grup de Recerca
BRAC (Barcelona: Recerca, Art i Creació)

In-Fluent – Taller de projecte fi de cicle 3x2 (interiorisme i
efímera) de l’Escola d’Art i Disseny de Reus (Diputació de
Tarragona)
Llu(m)èrnia – Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. ESDAP
campus Olot. (Estudis Superiors de Disseny i Arts Plàstiques
de Catalunya)
Zumba – Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. 1r. de CFAS
d’Escultura Aplicada a l’Espectacle i Motlles i Reproduccions
Escultòriques.
Strip – Estudiants de primer curs del grau en Disseny d’EINA,
Centre Universitari de Disseny i Art adscrit a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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.
KRPTC – Oriol Roc Cicle d’espais interactius EDRA (Escola
d’Art i Disseny de Rubí)
Explosió de llum – Alumnes i exalumnes de Disseny d’Interiors
de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot

-

Altres escoles
Zero Waste – Alumnes de 3r. d’ESO de l’IE Besalú amb Pilar
Garriga i Wifred Jaquet
Il·luminant la tardor – Alumnes de 2n. d’ESO de l’Institut Bosc
de la Coma
Contradictoris – Alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut
Montsacopa
Escriure amb llum – Alumnes d’ESO de l’Institut Escola Besalú
IN-FI-NIT – Alumnes de teatre i plàstica de l’Escola Municipal
d’Expressió
Fem net – Alumnes de la matèria de modalitat de Dibuix
Artístic de l’Institut Garrotxa

L’espurna de Lluèrnia Kids – Mans que pensen – Escoles
Bressol Municipal.

Entitats participants
Com cada any es convida a les entitats ciutadanes que vulguin
participar en el festival i se’ls proporciona material o un petit
pressupost per poder produir les sevespropostes que s’acullen en el
programa general.
Fent camí – Residents de Santa Maria del Tura
Temps de ceba – Nibiru Mostra d’Art Avançada i Arteando
Desglaç – Col·lectiu l’Encesa dels Il·luminats de Juià
Llar de foc – Persones grans de l’Edifici Par Nou, voluntaris i
grup de joves de Creu Roja.

Valoració qualitativa
L’any 2016 vam iniciar aquest tipus de valoració intentant defugir la fredor
dels números i procurant establir els indicadors qualitatius d’una activitat
que, en general, busca potenciar altres valors, que purament els
quantitatius. No és fàcil concretar-los però encara que pugui semblar una
ingenuïtat hem partit d’un objectiu molt ampli per fer-ne una anàlisi
factorial.
L’objectiu general és la felicitat, és a dir, podem respondre a la pregunta:
l’existència del festival Lluèrnia ens fa més feliços? Si la resposta és
afirmativa, cal veure en quina mesura i analitzar el perquè, de manera que
pugui establir els paràmetres a avaluar.
Parlant amb diverses persones vinculades a l’activitat, ja sigui com a
organitzadors, voluntaris, artistes participants o espectadors, hem detectat
aquests factors com a més comuns i per tant els considerarem rellevants:
Potenciar la identitat col·lectiva.

Promoure la cohesió social.
La transversalitat de la proposta. Accessibilitat.
La projecció externa. Quina imatge es projecte del festival i de la ciutat?
El punt de trobada. Capacitat de generar noves relacions i associacions
creatives.
La democratització de l’accés a la cultura. Tant passivament com
activament.
La participació ciutadana. Com la ciutadania s’apropia de l’activitat?

Potenciar la identitat col·lectiva.
La vinculació amb l’entorn natural, un tret característic generalment molt
valorat, passa per posar l’accent en l’aigua, els volcans, el foc, el basalt, la
greda... elements propis i característics del paisatge local, però també amb
el passat industrial, les tradicions, la memòria col·lectiva..
Analitzant la programació podem veure que la ubicació de la Fumarola a
Sant Joan les Fonts al Molí Fondo, la col·locació de la Milagrosa a la nau de
Fills de J Ramon i la instal·lació Salt a Can Jombi han ressaltat aquest
patrimoni industrial, especialment en els espais poc utilitzats com l’enorme
fàbrica paperera de Sant Joan o tancats des de fa molts anys com a la
fàbrica de ganivets de Fills de J Ramon.
Així mateix Oberdada, inspirada en la tècnica de transport de la llenya a les
piles carboneres, ha estat una evocació dels rituals festius i alhora de les
tradicions relacionades amb l’explotació dels boscos, el carbó i el foc.
Sobre el paisatge volcànic, El Cau de Diables del Pim Pam Pum Foc! que va
obrir i il·luminar una gredera privada i, per tant, desconeguda per a molts
olotins i olotines, la gran instal·lació Gall, gallina o pollet, de Lola Solanilla,
a la gredera darrere el cementiri, ha permès redescobrir aquest espai
recentment urbanitzat per al passeig peatonal.
En el mateix sentit de la redescoberta d’espais naturals poc coneguts i
lligant amb la voluntat de posar en valor el riu Fluvià al seu pas per la
ciutat, la proposta de Tom Carr ... the silece after ... ha estat una de les
apostes més reeixides del festival, molt apreciada perquè el Passeig Basàltic
és un indret d’un valor paisatgístic innegable i, alhora, absolutament oblidat
pels olotins.

A més Il·luminàncies del Taller de Magnèsia al Cementiri Municipal que
segons els seus responsables, la Funerària Besora, va ser visitat per una
multitud mai vista en aquest espai; Memòria de Marc Sellarès, Cau de
Diables, On és el drac?, Stirling de Glòria Giménez i 3500 del Tàndem TriasLaguarta han fet servir el foc com a matèria primera.
Sense usar aquest element, però amb referències volcàniques o al paisatge
trobem Semovents a Sant Joan les Fonts, Sa Foguera de Josep Fernàndez
Margalef als jardins de Can Solà Morales, Ona de Foc de l’EASD de Vic,
Aranya de Jordi Hidalgo, Claror de tardor d’Studio KFC, Ocre de l’EMAD de
Terrassa i Origami Lava de David Oliva i Anna Juncà.
Cal concloure que de les 52 instal·lacions previstes en el programa 20 feien
referència a algun tret característic de la identitat pròpia, ja sigui com a
referent paisatgístic, tradicional, o vinculats o usant el foc directament.
L’ús del foc continua sent un repte al que pocs s’atreveixen, tot i així, 6
instal·lacions l’han usat com element bàsic i algunes com Il·luminàncies o
Memòria ha estat de les més espectaculars del festival, imprimint un
caràcter molt propi i peculiar.

Promoure la cohesió social.
Més enllà d’accions concretes com l’instal·lació conjunta de totes les escoles
de primària o de les escoles bressol, creiem que un bon reflex d’aquesta
cohesió és la temàtica de les propostes relacionades amb els problemes
actuals, o que facin reflexionar sobre temes comuns a tots el ciutadans i
ciutadanes.
En aquest sentit trobem Welcome, de Jordi Cuyàs i Amebeu Teatre, sobre la
problemàtica de les migracions forçades, Exit de Quim Domene i Xevi Prat
sobre la situació política a Catalunya, Memòria de Marc Sellàres una
emotiva recuperació de la memòria col·lectiva a l’entorn de la Guerra Civil,
Zero Waste dels Alumnes de IE Besalú i La merda se’ns menja de David
Tortajada i altres, sobre la contaminació per plàstics i Strip dels Alumnes
d’EINA sobre la contaminació visual i l’abús publicitari.
En total sis propostes o reflexions sobre temes que ens preocupen en
aquest moment, les quals, cal dir-ho, van ser molt apreciades, compartides
i enteses a la perfecció.

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.
Una estratègia deliberada del festival és la proposta que fem cada any, amb
una acceptació unànime, de realitzar una instal·lació conjunta totes les
escoles de primària d’Olot i rodalia. Aquest any l’Animalari del Firal a partir
del Carnaval del Animals de Camille Saint-Saëns, ha propiciat la participació
de més de 2000 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys.
Complementant l’oferta començada fa dos anys amb Lluèrnia Kids, dirigit
per Marian Vayreda i Carme Vendrell, i el Llumí de Lluèrnia Kids, proposta
del CFGS d’Educació Infantil de l’IES Montsacopa adreçada als més petits i
les seves famílies, com a novetat, i a partir de la seva pròpia iniciativa,
totes les escoles bressol municipals han participat també amb una
instal·lació conjunta al carrer dels Sastres l’Espurna de Lluèrnia Kids que ha
estat molt visitada per nens i nenes des dels 3 mesos.
L’espectre d’edats ha quedat completat per dalt amb la participació de la
Residencia Nostra Senyora del Tura i de les Persones Grans de l’Edifici Parc
Nou, coordinades per la Creu Roja, que apleguen residents algun dels quals
sobrepassa els 100 anys. Totes dues iniciatives acollides en el programa
d’entitats participants.
La transversalitat temàtica s’ha pogut també veure en la programació
d’activitats específiques dins de la programació prèvia, concretament amb
Lluèrnia Lumiere, un programa relacionant llum i cinema, dirigit i presentat
per Jordi Teis que va acollir l’estrena de la pel·lícula Fosca Llum de Martí
Pellicer, la conferència del doctor Xavier Monteys “Il·luminar i pensar”
organitzada amb la col·laboració del COAC delegació de la Garrotxa i
Ripollès i el magnífic espectacle del coreògraf Vincent Glowinski, Human
Brush, programat pel Teatre Principal.

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, promovent creacions conjuntes.
Cal remarcar especialment EXIT i el tàndem creatiu format per l’artista
visual Quim Domene i el dissenyador gràfic Xevi Prat, amb la col·laboració
de Norbe Fernàndez. També l’aposta de Bassols Energia per fer participar
alumnes i exalumnes de Disseny d’Interiors de l’EASD d’Olot per a la
decoració de la seva façana en la instal·lació Explosió de llum.
La instal·lació més paradigmàtica d’aquesta barreja d’habilitats i
coneixements ha estat, sens dubte, Hands a lot de Joan Riera, Aniol Coll,

Edu Martín, Miquel Cañada i Nil Bielsa, un equip pluridisciplinar comandat
per Joan Riera que ha dissenyat, produït i instal·lat un gran dispositiu
interactiu de producció local que, ben segur, pot exportar-se a altres
festivals europeus.

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.
Aquest any el festival ha estat seguit abans, durant i després per la premsa
local: Punt Diari, Nació Digital, La Comarca, Ràdio Olot i Olot Televisió, així
com la XTVL. La complicitat amb l’Institut de Cultura d’Olot ha propiciat la
intervenció de la Rosa Riubrugent per a la coordinació de tots els elements
de comunicació.
Les xarxes socials ha estat més actives que mai. La pàgina web ha rebut
60000 visites amb unes puntes de 2200 visites el setembre, 10100 l’octubre
i 41000 el novembre. L’app per a mòbils que es presentava com a novetat
ha rebut prop de 2000 descàrregues, que cal apreciar atès que és una
activitat que només dura unes 5 hores. El facebook i el twitter han registrat
una gran activitat, el twitter amb 1742 followers i facebook amb 2859 likes.
Finalment, la pàgina al Flickr ha rebut un munt de visites, en tot el temps
587.000, en concret l’àlbum de 2018 ja porta 274 visites i és encara en
construcció. Com element curiós podem destacar la presència del festival en
alguns mitjans estrangers com la revista bielorusa especialitzada en disseny
i arquitectura Obstanovka que ens ha demanat permís per la reproducció de
diverses fotografies de la instal·lació Origami Lava.

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.
Un cop més cal citar la instal·lació que implica totes les escoles de primària.
El festival vol propiciar amb aquesta acció un accés creatiu dels nois i noies

de les escoles i, a més de promoure un procés d’aprenentatge de tècniques
diverses relacionades amb l’ús de llum, donar-li la màxima rellevància
exposant els resultats en un espai prominent de l’itinerari dels visitants.
Aquest any al Firal després de les obres de remodelació.
L’obertura del programa a la participació de les Escoles d’Art, Disseny i
Arquitectura de Catalunya com un entorn real on poder experimentar els
seus projectes, és també una porta oberta a l’accés com a productors i
alhora consumidors dels seus alumnes, orientats pels seus professors i
tutors.
Més enllà de l’accés com a creadors o productors de les instal·lacions
efímeres, la pròpia gestió del festival, que cal recordar que és en caràcter
totalment voluntari, és també oberta a la participació de qui s’hi vulgui
comprometre. D’aquesta manera, en el darrer any s’han incorporat tres
nous membres a la Comissió Organitzadora: Joan Riera, Aniol Coll i Ferran
Bassaganyes.

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. Aquest any han
participat directament en el programa les associacions Nibiru, Mostra d’Art
Avançat, amb qui hem començat una incipient relació de col·laboració,
Col·lectiu del Il·luminats de Juià, Persones Grans de l’Edifici Parc Nou
coordinats per voluntaris i grup de joves de la Creu Roja i Residència Nostra
Senyora del Tura.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Ingressos
En general els ingressos reals s’han ajustat bastant als previstos en els
pressupostos. En el capítol del ingressos públics, l’ajuntament d’Olot
continua suportant la tercera part del finançament del festival, exactament
un 66%, que es complementa amb l’aportació de la Generalitat de
Catalunya, que ha experimentat un lleuger augment fins arribar al 15%. La
Diputació de Girona ha reconegut el festival atorgant una Subvenció Directa
nominativa de 5000 €, un augment del 100% respecte a la rebuda l’any
2016, però degut a la suspensió del festival l’any 2017, no varem reclamar
cap aportació per a l’exercici de l’any passat. Si continuem programant
actes de la Fumarola més enllà del municipi d’Olot, com aquest any a Sant
Joan les Fonts, caldrà demanar més implicació a la Diputació que en
aquests moments aporta un 5,5 % del total del pressupost. Finalment, la
Xarxa Transversal continua aportant el finançament d’una instal·lació, tot i
que en repetir la programació del 2017, aquest any s’han pogut veure dues
instal·lacions del programa Transefímers, Stirling de Glòria Giménez i
Memòria de Marc Sellarès.

Ingressos
PÚBLICS
Ajuntament d'Olot
Xarxa Transversal – Transefímers
Generalitat de Catalunya –
Subvenció Arts Visuals
Diputació de Girona
PRIVATS
Simon SA
Ratafia Russet
Bassols Electricitat
Fusteria Bassora
Altres patrocinis privats

90000
81000
60000
1000
15000
5000
9000
3500
600
1800
2500
600

Les aportacions dels patrocinadors privats han experimentat un fort
augment i arriben fins el 10% del total. És una partida incerta perquè depèn
de les circumstàncies com la celebració d’efemèrides, és el cas dels 375
anys de la Fusteria i Funerària Besora, o d’aproximacions temàtiques

algunes obres. La vinculació o apadrinament directe d’instal·lacions s’ha
demostrat com una bona estratègia que complau al patrocinador i,
naturalment, al festival. Cal remarcar que el festival compta amb un gran
nombre de patrocinadors en espècies, com és el cas de MITSA que ha
aportat materials tèxtils, o d’altres que ens faciliten materials o serveis a
preus molt favorables com Ceres Roura, Construccions Coll i molts d’altres.

Despeses
També s’han ajustat al pressupost tot i la natural complexitat després de la
suspensió parcial de l’any 2017. Diem parcial perquè si bé el festival es va
suspendre oficialment, d’una o altra manera es van produir i realitzar tots el
projectes de les escoles. L’ajuntament d’Olot i la Generalitat de Catalunya
van continuar mantenint la seves aportacions, amb les naturals reduccions,
que van facilitar el finançament de Lluèrnia 2017. Així doncs algunes
despeses de producció han sofert un desplaçament d’un any per l’altre que
queden reflectides en el pressupost del 2018.
S’han mantingut però la distribució de despeses tal com estava previst
Despeses Resum
Producció instal·lacions
Instal·lacions d’encàrrec
Instal·lacions a concurs obert
Instal·lacions escoles d’art
Fumarola

90000
64000
27000
13000
19000
5000

Promoció i publicitat
XXSS. Web Domini
Impremta i distribució
Corporis. Roll up’s
Gadtgets

10000
450
7500
1200
850

Organització
Impostos
Material oficina
Material magatzem
Allotjaments i dietes artistes
Assegurances i formalit. gestions
Quotes associacions
Coordinació administrativa
Imprevistos

2000
400
1500
1500
1300
250
6300
2750

16000

Com es pot veure la major part de les despeses el 71% es destina a la
producció de les instal·lacions efímeres. Concretament a la compra de
materials i despeses de construcció atès que el festival no paga honoraris
professionals als artistes. Dins d’aquest capítol, cada vegada està agafant
més importància la despesa destinada a la producció de instal·lacions de les
escoles d’art, que aquest any ja arriba al 21% del total del pressupost del
festival i al 30% de la despesa en producció d’instal·lacions.
Les depeses en promoció i publicitat s’han mantingut en un 11% perquè
l’aposta per l’app per a dispositius mòbils s’ha autofinançat amb la
publicitat. Aquesta mateixa app pot fer que en anys vinents no calgui una
impressió tan extensa en paper i poder abaratir costos d’impressió.
Finalment l’organització del festival ha quedat en un 17,70%, no cal dir que
és degut a que la gestió del festival no es remunerada i que això manté
aquesta despesa molt per sota del que seria habitual en altres festivals. Des
de l’any passat que s’encarrega la gestió administrativa externa, que
representa el 7% de les despeses i que s’inclou en aquest capítol
d’organització.

