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PRESENTACIÓ _

Lluèrnia 2019 s’ha celebrat el dissabte 9 de novembre, si bé des del
dimarts 5 ja havia començat la programació de La Fumarola, la prèvia al
festival, que aquest any ha tingut lloc exclusivament a Olot.
Aquesta memòria pretén fer-ne una valoració, tant a nivell quantitatiu com
qualitatiu, a més de deixar constància de tot allò que ha estat Lluèrnia
per, si escau, operar els canvis que creiem oportuns en futures edicions.
Val a dir que la percepció general, tant de les voluntàries i voluntaris
a peu de carrer, com de la totalitat de les persones implicades en
l’organització, és que l’edició d’enguany ha estat un èxit rotund, tal com
queda reflectit també a les xarxes socials i als pocs mitjans de comunicació
que se’n fan ressò. Possiblement la celebració l’endemà del festival de
les eleccions generals ha incidit en la poca cobertura mediàtica. Sigui
com sigui, en l’apartat corresponent d’aquesta memòria podreu trobar els
enllaços als diversos mitjans que n’han deixat la seva crònica.

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS.
Contribuir a la felicitat dels nostres conciutadans generant un marc festiu
i participatiu a l’entorn del foc i la llum, posant en valor aquests
elements en l’origen del nostre entorn natural i la nostra cultura.
Ens agradaria 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.
Per això 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.

Més enllà d’aquestes percepcions ens agradaria fer una anàlisi detallada
d’aquells factors que contribueixen a l’assoliment dels nostres objectius
que no són altres que:
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EL VERMUT DELS
ENLLUERNATS _
Ja fa uns anys que, quinze dies abans de Lluèrnia, es convoca a tots
els artistes participants, equip tècnic, voluntàries i voluntaris,
patrocinadors, premsa i col·laboradors en general a aquesta trobada on,
en un format d’exposició ràpida, els artistes expliquen públicament el
projecte que han dissenyat pel festival. La reunió s’acaba amb un senzill
vermut a peu dret on, de manera distesa, tots els que fan possible
l’activitat es coneixen personalment i molt sovint posen cara a les
relacions que fins aquell moment han estat només virtuals.
Tot i que alguns dels artistes ja han visitat la ciutat i concretat l’espai
on s’ubicarà la seva instal·lació efímera, la trobada també serveix per
situar definitivament l’obra i ultimar els detalls d’implantació amb l’equip
tècnic.
Ens consta que és una iniciativa molt ben valorada per tothom, però molt
especialment per les escoles superiors d’art que conviden els seus alumnes
a presentar en públic el projecte que han estat treballant a l’escola, com
un element d’alt contingut educatiu.
No cal dir que és una activitat pensada per escalfar motors en tots els
elements implicats a Lluèrnia, des dels organitzadors, els artistes,
voluntaris i l’equip tècnic, que alhora ens permet fer la presentació
preferent als voluntaris i voluntàries del programa en paper, i enregistrar
uns vídeos breus de tots els artistes assistents per poder penjar-los al
web presentant els respectius projectes.
És una activitat consolidada i anunciada amb molta antelació. Tot i
l’inconvenient que suposa pels artistes i escoles el desplaçament anticipat
a Olot, l’assistència sol ser força notable i molt ben valorada per
l’organització.
Aquest any s’ha celebrat el dissabte 26 d’octubre, a la Sala d’Actes
del Museu Comarcal i ha comptat amb una assistència propera al 75% dels
artistes i al 50% dels altres agents implicats. Podeu conèixer els teasers
de presentació dels artistes en aquest enllaç:
www.flickr.com/photos/lluernia/albums/72157711546599191
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LA FUMAROLA _

Es tracta de la programació prèvia al festival que permet la realització de
totes aquelles activitats que necessiten un format més proper al públic,
ja sigui degut a l’especialització temàtica o per l’adequació de la pròpia
activitat. Ja fa anys que hem vist com les activitats que retenen el
públic -contes a la vora del foc, xerrades, projeccions,..- resultaven
incompatibles amb la gran quantitat de públic que atrau el festival,
però ens resistim a deixar-les de programar perquè algunes d’elles donen
caràcter a Lluèrnia.
Així mateix, des de fa uns anys que hi ha una demanda generalitzada de
que Lluèrnia s’allargui durant més d’un dia però, amb l’organització
i pressupost actual, resulta del tot inviable. La prolongació de
les activitats durant tota la setmana abans permet satisfer en part
l’expectativa, especialment adreçada a un públic local, o a aquell que
s’instal·la a Olot des del divendres.
AQUEST ANY LA PROGRAMACIÓ DE LA FUMAROLA ABASTAVA DEL DIMARTS 5 FINS EL
DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE.
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LA FUMAROLA

PROJECTE
CAPELLETES_
ITINERARI DE CARRER

La inauguració del festival va permetre obrir al públic un nou espai de
carrer creat a partir de l’enderroc de Can Sau. La consolidació de la paret
mitgera del solar, a càrrec de Un parell d’arquitectes (Eduard Callís i
Guillem Moliner), va anar més enllà de la intervenció tècnica i ha generat
un espai que evoca les capelles del contigu Santuari del Tura. El treball
creatiu dels aarquitectes, complementat amb els vitralls retro-il·luminats
de l’artista visual Quim Domene, Hortolà de la Llum a Lluèrnia 2019,
ofereix una nova plaça que podria semblar un santuari civil en barri vell
on els espais cívics són més que necessaris.

Un senzill piscolabis, servit de manera itinerant per B-Creq, va convidar
els assistents, prop de dues-centes persones a seguir un itinerari sorpresa
per descobrir les intervencions en diverses capelletes de carrer incloses
en el projecte.
Val a dir que el resultat ha estat, més que una intervenció acabada, un
toc d’atenció que pot servir de punt de partida a una operació sostinguda
en el temps que, amb la col·laboració d’arquitectes, dissenyadors i
artistes locals, i una petita però inevitable inversió pública per part de
l’ajuntament, doni a les Capelletes de Carrer el relleu que es mereixen.

En les darreres edicions del festival hem volgut oferir alguna intervenció
que superi la condició efímera de les instal·lacions típiques de Lluèrnia.
L’any 2017 vam començar amb el grafitti “Llum” del col·lectiu Reskate al
carrer Serra Ginesta, l’any 2018 amb la restauració de les “potències”
de la imatge de la Milagrosa i aquest any, ens va semblar interessant
posar l’accent en les Capelletes de Carrer que formen part del patrimoni
arquitectònic popular. Pensem que, a casa nostra, aquesta mostra de
religiositat popular està lligada a la importància que ha tingut per
a la ciutat la indústria dels sants, de manera que n’és un dels trets
característics. Amb la col·laboració de l’ajuntament d’Olot i la Delegació
del Ripollès i la Garrotxa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, es va
convocar un concurs obert per a la rehabilitació, neteja i especialment la
il·luminació.
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EXPOSICIÓ “APARCAMENT”_

PROJECCIÓ _

PEP SAU

EL GRAN HOTEL BUDAPEST

La col·laboració amb l’Institut Municipal de Cultura que produeix
l’exposició i cedeix el cancell de Can Trincheria, permet veure la crònica
del Lluèrnia anterior a càrrec d’un fotògraf a qui se l’hi fa l’encàrrec.
En aquest cas ha estat Pep Sau, fotògraf professional de l’estudi
d’arquitectura RCR, que a partir d’una sola instal·lació de Lluèrnia 2018
ha visitat el mateix indret en diverses situacions de llum, donant una
particular visió del festival i com opera en el redescobriment d’espais al
carrer.

Un any més Jordi Teis, s’ha fet càrrec de la programació de Lluèrnia
Lumière, aquesta activitat que pretén visualitzar la relació, més que
evident, entre la llum i el cinema.

http://www.flickr.com/photos/lluernia/48979680147/in/
album-72157711546599191/

La projecció va ser seguida per un nombrós públic que va omplir totalment
la sala del Casino. Cal pensar però que, tot i agrair la col·laboració amb
el Campus i el Casino, la projecció cinematogràfica tindria més qualitat i
es podrien apreciar molt millor el tractament de la llum i el color en un
cinema convencional. Queda pendent la possibilitat de llogar una sala als
Cines Olot per a la sessió de Lluèrnia Lumière de l’any vinent.

Per a l’ocasió Teis va triar el film de Wes Anderson “El Gran Hotel
Budapest” que es va poder veure a el Casino Olotí gràcies a la
col·laboració del Campus Garrotxa, recentment inaugurat en aquest cèntric
espai.

http://www.flickr.com/photos/lluernia/48980306641/in/lbum-72157711546599191/
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LLUÈRNIA KIDS_

EL LLUMÍ DE
LLUÈRNIA KIDS _

LOLA SOLANILLA
De nou Lola Solanilla, pionera en la realització d’aquesta activitat,
s’ha fet càrrec del Lluèrnia Kids, una proposta oberta a l’experimentació
adreçada als nens i nenes de la ciutat que, durant tota la setmana hi
acudeixen amb grups escolars al matí i amb les famílies a la tarda.
Un èxit de participació, molt ben valorat per les escoles, les famílies i
especialment la mainada. En aquest cas, el canvi d’ubicació a la Sala del
Torin ha estat un total encert.
Val a dir que aquesta activitat, des dels seus inicis, compta amb el
patrocini de Bassols Energia que n’ha fet el seu Espai Bassols.

La Sala d’Actes de l’Hospici queda petita per acollir aquest espai ideat
per l’alumnat i professorat del Grau Superior d’Educació Infantil de
l’Institut Montsacopa adreçat als mes menuts, la franja des d’1 fins a 6
anys. L’activitat s’ha fraccionat en dues franges de 1 a 3 anys i de 4 a 6,
que han quedat ràpidament plenes d’espectadors.
Creiem que més enllà de l’experiència educativa pels nens i nenes, el llumí
de Lluèrnia Kids, representa una oportunitat única per la experimentació
real de les educadores que s’hi impliquen en el disseny i realització
de l’activitat com ho demostra la seva presentació en el Vermut del
Enlluernats.
https://www.flickr.com/photos/lluernia/48979742983/in/
album-72157711546599191/
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LA FRONTERA
SUD DEL NORD _

TEIA _

XERRADA - MARTÍ ALBESA
(AGÈNCIA TALAIA)

JÚLIA FERRERO

De nou, en l’espai del Campus Garrotxa- Casino Olotí, es va poder seguir la
xerrada de Martí Albesa sobre la feina de Talaia, projecte periodístic que
continua narrant vides silenciades a diversos punts migratoris, entre ells,
el més proper, l’anomenada Frontera Sud. Després de documentals com “Eko
385” i “Més enllà dels camps”, i del llibre “Petjades d’aigua i sal”, sobre
Grècia, els periodistes continuen posant càmera i llibreta a Algeciras,
Almería i Melilla.

Inspirat en les falles del Pirineu, aquest espectacle a mig camí de la
dansa i el circ contemporani, va ser programat en LAP del Teatre Principal.
Júlia Farrero, va ser premiada per aquest espectacle amb la beca de
creació de Plataforma d’Arts de Carrer de la qual forma part el festival,
junt amb el Sismògraf i Circ a la plaça d’Olot. Es tracta d’una peça molt
adequada per un festival de foc com Lluèrnia i el públic va poder gaudir de
l’energia desbordant de la intèrpret, que evoluciona al so d’una delicada i
evocadora banda sonora.
Aquest espectacle és l’únic programat pel festival que resulta de pagament
tot i que a preus molt populars.

10

LA FUMAROLA

CONTES A LA
VORA DEL FOC _
Aquesta és una de les accions-instal·lacions que dona perfil al festival
ja que explicita d’una manera evident que l’espècie humana, des de temps
ancestral, ha transmès el coneixement al voltant de la foguera.
Des de fa tres anys que els Contes a la vora del foc es programen dins de
la fumarola perquè, per format, necessiten la proximitat del públic que pot
escoltar les narracions amb la calma i la distància que no permet l’accés
multitudinari del dissabte.
Aquest any, gràcies a l’oferiment de la família Vayreda, s’han pogut veure
al jardí de Can Vayreda, aquesta casa pairal al bell mig de la ciutat, que
ambientada pel Col·lectiu Rizoma, ha servit de marc ideal per a la proposta
que s’ha concretat en dues franges per a públic infantil i adult.
CONTES AMB LLUM
A CÀRREC DE LA COMPANYIA MURMURI
Un divertit i emocionant relat, explicat de manera magistral per Gemma
Gómez que va saber captivar, en tot moment, l’atenció d’un públic infantil
que s’escalfava prop de les fogueres.
CONTES INSURGENTS
A CÀRREC DE LA COMPANYIA VA DE CONTES
El públic adult, en nombre menor que els infants, van poder seguir la
irònica i subversiva interpretació dels relats de Quim Noguera que, per
ells mateixos, ja encenien les fogueres.
Val a dir que l’encertada tria d’aquestes companyies va anar a càrrec de
la Companyia Local “Una càpsula de teatre” organitzadora del festival
Petit Format que s’ha desenvolupat a finals de novembre. Ha estat una
col·laboració molt estreta, que ha anat molt més enllà d’una simple
programació per convertir-se en una cura i atenció dels actuants i de
l’espai escènic.
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EL CAMÍ DE LA LLUM _
A CÀRREC D’ANTONI AROLA

Un any més la col·laboració amb la Delegació de la Garrotxa-Ripollès del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha fet possible la celebració d’una
conferència especialitzada que vincula el foc i la llum amb el món del
disseny i l’arquitectura.
En aquesta ocasió Antoni Arola, polifacètic creador i un dels més
importants dissenyadors d’il·luminacions, ha passat balanç a la seva llarga
i exitosa carrera o com ell ho defineix, al llard del seu Camí de la llum.
Aquest acte va cloure la col·laboració, per aquest any, amb el Campus
Garrotxa impulsat per Euram i acollit al Casino Olotí.
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INSTAL·LACIONS

AWAY FROM HOME_
QUIM DOMENE – HORT DE LA LLUM
De nou davant de l’Arxiu Comarcal, la ubicació tradicional d’aquesta
instal·lació, l’hortolà 2019, ha plantejat un hort de geometria cartesiana,
amb un centenar de taules baixes, cada una amb un llum de sobretaula, en
mig d’un mar de caps mig ensorrats a terra. Aquest oníric paisatge està
presidit, a mode de far, per una casa on s’hi projecta una seqüència de
diverses cimeres de polítics europeus que ballen al so de música pop.
Es tracta d’una denúncia de la hipocresia europea davant del drama dels
refugiats que intenten, molt sovint a costa de la pròpia vida, fugir de
situacions bèl·liques i accedir al refugi europeu.
Ha estat un hort molt participatiu atès que el centenar de llums de
sobretaula han estat cedits per ciutadans i ciutadanes després d’una crida
pels mitjans de comunicació i les xarxes socials. Així mateix, per a la
instal·lació elèctrica hi han col·laborat els alumnes i professorat de
mecànica i electricitat del PFI de la Garrotxa.
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ALICE _

4891 _

ELISAVA. ESCOLA UNIVERSITÀRIA
DE DISSENY I ENGINYERIA DE BARCELONA

CALIDOS – ALBERT CARRERA

Aquesta instal·lació, que ja es va poder veure a Llum.Bcn, gràcies la
col·laboració del programa integral de renovació d’habitatges Hola Domus
i de Webatt.energy, a Lluèrnia ha estat alimentada al 100% per energia
renovable, procedent de panells solars que durant el dia hauran carregat
una bateria de liti d’última generació.

Es tracta d’una metàfora audiovisual que convida a reflexionar sobre el
control que exerceix el poder, a partir de l’ús intensiu de la tecnologia
de reconeixements facials, els mòbils i altres elements tecnològics i que
comporta una regressió dels drets universals democràtics. El pensament
crític i la resiliència cal que siguin presents en la consciència ciutadana
per defensar els drets i les llibertats.

Formalment es tracta d’un cub de miralls que provoca un efecte visual de
corredor infinit i vol evocar una via d’escapament a la sobre estimulació
dels ciutadans.
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LA LÍDIA _

FRAGMENTS TEL·LÚRICS _

JORDI HIDALGO TANÉ

JOAN MASOLIVER, ÀLEX GUIMET I SERGI GALÍ

Una evocació del sofriment del toro en una cursa de braus. Un cercle de les
mateixes dimensions de la plaça de braus, propera a la instal·lació, i el
reguer vermell de sang vessada.

A la gredera del Montsacopa, un bosc d’arbres secs que guarden en el seu
interior una llum tènue. Fragments tel·lúrics és una instal·lació immersiva
que fa ús de la llum i la refracció com a eina d’expressió de l’últim
sospir de l’ànima del nostre entorn natural. La instal·lació ens aboca al
debat i la reflexió sobre la responsabilitat que hi tenim com a cohabitants
d’aquest món hipercomunicat, però tanmateix tan desconnectat dels seus
orígens.
https://www.flickr.com/photos/lluernia/48979747887/in/
album-72157711546599191/
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QUE ES GUATI CIUTAT _
ESCOLES DE PRIMÀRIA D’OLOT I COMARCA

En un gran camp als peus del Montsacopa s’ha construït un petit poblat,
amb més de 40 casetes, - reciclades de la instal·lació de Xevi Bayona el
Nadal passat a la Plaça de Catalunya de Barcelona – en les quals, els nens
i nenes de les escoles de primària de la ciutat i comarca han dibuixat les
finestres amb escenes quotidianes dels interiors de les cases.
Prenent el fragment del poema “La Casa que vull” de Joan Salvat-Papasseit
vol ser una evocació que les ciutats, més que una agrupació física
d’edificis, les conformen les relacions entre aquells que les habitem. La
instal·lació va convocar alumnes de totes les escoles d’Olot i d’una gran
part de la comarca, un total de més de 2000 nens i nenes que han participat
a Lluèrnia de la ma dels seus professors i professores.
Hi han participat: Parvulari Sant Esteve d’en Bas, Castanyer de Sant Joan
les Fonts, Joan Maragall de Santa Pau, La Bòbila de Les Preses, Institut
Escola de Besalú, Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, Lluís Castells de
Riudaura, El Rusc de la Pinya, Verntallat de la Vall d’en Bas; El Morrot,
Escola Llar, Malagrida, Sant Roc, Volcà Bisaroques, Petit Plançó, Escola
Pia, Pla de Dalt, Cor de Maria, Montessori, i Joan XXIII d’Olot.
Amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació
Muntatge: diferentdesignestudio
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TAXIS A L’INFERN _

VULCANISCÈNCIES _

TAXISOLOT24H

AIEM. ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Una instal·lació itinerant fruit de la col·laboració de AIEM (Arquitectura,
Energia i Medi Ambient de la UPF) i l’empresa de taxis d’Olot, va tunnejar
els taxis que, conduïts per veritables dimonis, us convidaven a un viatge a
l’Infern.

Un any més, l’equip liderat per Xavier Solsona i Helena Coch, compost
per Isabel Crespo, Ignasi Gutiérrez, Cristina Pardal i Mònica Piqué, han
desplegat una gran dosi d’imaginació i ironia per instal·lar una mostra de
la seva controvertida teoria que, determinats productes com llegums, grans
tubercles i algunes fruites, provenen de les erupcions volcàniques.

https://www.flickr.com/photos/lluernia/48980904556/in/
album-72157711546599191/

https://www.flickr.com/photos/lluernia/48980861596/in/
album-72157711546599191/
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VIU _

ON ÉS EL DRAC? _

ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA A REUS

DANI I MARC BARTRINA

Una senzilla però efectiva instal·lació a partir del gel i les seves
transparències. Fruit de la participació dels alumnes: Cèlia Grifoll, Paula
Roig, Carla Fernández, Lorena Arjona, Martina Carbó, Marta Rueda i Helena
Cortès. Segon curs del Cicle d’Arquitectura Efímera de l’Escola d’Art i
Disseny de Reus (Diputació de Tarragona) Tutors: Nacho Àlvarez i Lídia
Porcar

De nou hem plantejat aquest joc de cuit-amagar en el que convidem tothom, i
especialment els nens i nenes que visiten el festival, a buscar i trobar el
drac de Lluèrnia. En aquesta ocasió els germans Bartrina, han realitzat una
magnífica recreació escultòrica de la boca del drac per on sortien les flames
i els bramuls de la bèstia. Cal destacar la col·laboració de Vol de Coloms
que aporta els cremadors dels globus aerostàtics, així com de l’empesa
Construo pels materials de l’estructura.
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EMERGENCE _

WHO MAKES THE MUSIC? _

ALBA G. CORRAL

INSTRONIKS (MARC SIBILA I JORDI DIVINS)

Gràcies a l’amable acolliment de la família Solà Morales, la projecció
interactiva de Alba G. Corral que ja es va poder veure en l’itinerari
d’enguany de la Bianyal, va exercir un relaxant i hipnòtic atractiu pel
passejant del carrer Macarnau.

Aquesta instal·lació ha estat possible gràcies al programa Transefímers,
de Tranversal, xarxa d’activitats culturals. Una molt bona actuació en
directe de música i efectes visuals que, interactuant amb el públic, van
saber imprimir un caràcter robòtic, a la seva actuació que va durar tot el
festival.

Una excel·lent intervenció propiciada per la col·laboració entre Lluèrnia i
l’Associació Cultural Binari.

Amb el suport de Santi Carcasona, Frank Sabaté i Jordi Rubio.
https://www.flickr.com/photos/lluernia/48980295018/in/
album-72157711546599191/
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MURS _
MARTÍ ALBESA I SARA MONTESINOS

La reproducció fidedigna del mur de Melilla, a la frontera entre la ciutat
autònoma i el Marroc, va tancar de manera absoluta el Firal. La tanca
de més de sis metres d’alçada, amb la terrible “concertina” i tots els
elements agressius cap els immigrants, acompanyats d’efectes sonors i
lumínics, generàvem un estremidora sensació a tot el públic que es veia amb
l’obligació de buscar itineraris alternatius per sortejar la instal·lació.
Tot i la duresa de “Murs”, val a dir que moltíssima gent va sentir-se
interpel·lada i colpida per aquesta instal·lació de Martí Albesa i Sara
Montesinos de l’Agencia Talaia que, com a complement, va poder presentarse en la conferencia “La Frontera Sud del Nord” que es va programar a La
Fumarola.

https://www.flickr.com/photos/lluernia/48980354381/in/
album-72157711546599191/
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INSTAL·LACIONS

LLUM PER ÀFRICA _

REFLEXOS OBSOLETS _

CECI FERRERO

UNDOS ARQUITECTURA COOPERATIVA

Una iniciativa solidària de Ceci Ferrero, que va dissenyar i produir
amb ajuda de Lluèrnia i els suport de Figueras Fills Electricitat, una
col·lecció de làmpades, amb teixits importats del Senegal, que han estat
subhastades durant el festival per recaptar fons per la ONG Bicicletas Sin
Fronteras.

Estel Jou, Ramon Heras del col·lectiu undos, junt amb Ramon Mercier, han
ambientat el patí de l’antic Hospital de Sant Jaume, amb una instal·lació a
partir de l’ús dels CD,s. Una escenografia pop usant un objecte obsolet que
volen reivindicar, encara que sigui només per fer-ne un ús sostenible. Ha
estat la creació d’un espai de contemplació i relaxant, al costat mateix
del carrer més comercial de la ciutat.

Les làmpades ha estat exposades durant 15 dies en els aparadors de la
Biblioteca Marià Vayreda i, durant tot el dissabte, a la seu del festival a
la Carbonera del Teatre Principal.
https://www.flickr.com/photos/lluernia/48979754873/in/
album-72157711546599191/
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INSTAL·LACIONS

YOU ARE ON FIRE! _

ANGIOLETTI _

PETRA VLASMAN

ALUMNES CICLE DE DISSENY D’ESPAIS EFÍMERS
I CICLE DE DISSENY D’ELEMENTS PER
L’ESPECTACLE DE ESCOLA MUNICIPAL D’ART I
DISSENY DE TERRASSA

En la línia del seu treball de photocall, habitualment amb Marta Aumatell,
ara en solitari Petra Vlassman, amb un petit projector, aconsegueix unes
imatges de gran càrrega poètica, simplement projectant-les damunt del cos
dels voluntaris.

Angioletti és una experiència màgica, un bosc amagat, una drecera,
un portal on recollir les llavors que els espectadors van escampar i
transportar, conquerint tots els racons d’Olot. Les llavors espurnejàven
pensaments i emocions a través de l’aire en un bonic espectacle mentre
recordàvem, somnis i desitjos.
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INSTAL·LACIONS

FOC A FOC _

CLOFOLLES _

COMPANYIA TALLER DE MAGNÈSIA

ROSA MARTÍN AMB LA
COL·LABORACIÓ DE ROSA SERRA

Laia Escribà i Quim Pou liderant el Taller de Magnèsia, uns habituals del
festival per la seves imaginatives creacions amb foc, han volgut centrarse en una experiència individual, el transport i cura del foc d’un lloc a
l’altre, amb un resultat col·lectiu: la creació d’una mena de barricada
final de foc a la plaça del Carme. El resultat ha estat una bellíssima
corrua informal de petits fanalets que han ambientat el festival durant les
sis hores de duració.

Una delicada intervenció de Rosa Martín que ha col·locat els motlles de les
escultures de Rosa Serra en el seu jardí, il·luminant-ne el seu interior.
Un paisatge oníric de crisàlides misterioses.

La música de DJ Motor Heide i els col·laboradors Tavi Nonó, Marta Alonso,
Eudald Sàez, Gemma Clapés, Santi Viñas i Mireia Paneque han fet possible
una de les instal·lacions més espontànies i participatives de Lluèrnia
2019.
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INSTAL·LACIONS

AQUA CREPITARE _

HELL, SWEET HELL _

GRUP DE RECERCA BRAC I FACULTAT DE BELLES
ARTS DE L’UB

DAVID OLIVA, ANNA JUNCÀ I ELISENDA PLANAS

Una sàvia i sorpenent utilització de l’aigua que, conjuntament amb el
carbur pot encendre una flama. Aquesta evidència que havíen experimentat els
nostres avis en la seva quotidianitat, avui esdevé quasi màgica.

SP25 arquitectura i Atelier4, multipremiats per la seva instal·lació
l’any passat, han ocupat una de les ubicacions preferents, el pati de
l’Hospici. La seva proposta enfronta dos conceptes antagònics per estimular
els sentits. Una invitació a l’espectador a deixar-se captivar per les
geometries punxants i dures que emergeixen del subsol. Al mateix temps,
contrasta amb la representació d’un entorn agradable als sentits, llums,
olors i textures que transformen les idees preconcebudes de l’infern.

Ha estat possible amb la participació de Pablo del Pozo, Oscar Clarissó,
Júlia Oliva i Júlia Zapata. Amb la tutorització i mestratge de Núria Gual,
Teresa Pera i Miquel Planas.
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INSTAL·LACIONS

GARLANDA _

VOCUS _

YOMUTO ATELIER

ERIK SCHMITZ

Un gran collaret, construït a partir de l’assemblatge de envasos plàstics
de rebuig que han passat per un procés de sorrejat, ha decorat la façana
exterior de l’Hospici, just ocupant la cantonada del carrer Antoni Llopis.
Una estètica reflexió a l’ètica del reciclatge i la sostenibilitat.

Una delicada proposta de llums i ombres projectades sobre l’asfalt de la
plaça Pia Almoina. Un bon projecte que evoca el foc volcànic i la seva
transposició a la llum domèstica.
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INSTAL·LACIONS

MAR DE LEDS _
DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELÈCTRICA,
ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA DE LA UDG

Per primera vegada ha estat possible la participació de la Universitat de
Girona de la mà de Miquel Rustullet, director del Departament. Ha estat
una experiència gratificant que ha permès als alumnes practicar amb els
diferents protocols d’il·luminació per comprovar-ne el funcionament i la
interrelació.
Formalment ha estat un espai immersiu que permet submergir-te sota la llum
per descobrir colors i reflexos, acompanyat de la remor de les onades. Cada
cert temps s’abandona la tranquil·litat de les onades per convertir–se en
un esclat de feixos i punts lluminosos que et transporten més enllà.
Hi han participat Marc Rodríguez, Josep Tomas, Bianca Innocenti i Inés
Ferrer // Alumnes del Grau en Enginyeria Elèctrica i del Gau en Enginyeria
en Electrònica Industrial i Automàtica de la UdG.
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INSTAL·LACIONS

ESPERIT VOLCÀNIC _

L’ESPURNA DE LLUÈRNIA KIDS
- PETJADES INVISIBLES _

JAUME VERDAGUER ESQUENA

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT

Una molt treballada instal·lació perfectament dimensionada en l’espai del
carreró de Sant Antoni. Ha estat una proposta d’en Jaume Verdaguer que
ha insistit molt en presentar-se com el “no artista”. L’autor vol ser
considerat com un ciutadà que s’ha sentit impel·lit a participar en el
festival d’una manera creativa.

Especialment dissenyat per a nens i nenes fins a l’edat de 3 anys, les
educadores de les escoles bressol Sant Miquel, Sant Pere Màrtir, Les Fonts
i la Gredera, han dissenyat un deliciós bosc de llum ultraviolada, que ha
permès als nens i les seves famílies, passejar-se per un petit paisatge
misteriós.
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INSTAL·LACIONS

30 AL CUB _
AOAPIX

Reproduint un enorme pastís d’aniversari il·luminat en el seu interior, la
penya AOAPIX, ha volgut celebrar el seu 30è, evocant el moment màgic de la
festa en el qual s’apaguen el llums i apareix el pastís amb les espelmes.
El títol elevat al cub, a més de recordar-nos l’efemèride, fa referència a
els tres valors que inspiren les accions de la penya i també del festival:
populars, participatives i al carrer.
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INSTAL·LACIONS

EL CLOT _

MASKARUI _

FERRAN BASSAGANYES, ALBERT MACH

LABORACTORI JOVE DE L’EME
Els alumnes de teatre de l’Escola Municipal d’Expressió, han
plantejat una rua itinerant amb l’ús de màscares japoneses,
que promovia l’acció davant el desastre ecològic.

Una sorprenent escenografia post-nuclear al bell mig d’una
plaça dura. Va ser una de les instal·lacions més fotografiada
a causa de la seva espectacularitat. L’ús del foc i de la
llum, junt amb l’efecte sonor d’una explosió, generaven
un ambient entre catastròfic i tètric molt suggeridor. A
destacar la fina ironia per la utilització a favor de la
duresa de l’espai.
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INSTAL·LACIONS

LAS VEGAS BLV _
INSTITUTS DE SECUNDÀRIA D’OLOT I COMARCA

Per primera vegada, i a suggeriment del festival, els instituts de
secundària d’Olot i comarca han presentat una instal·lació conjunta a
partir d’un tema comú i aplicant la mateixa tècnica.
Una acció coordinada de tots els instituts de secundària d’Olot, que vol
provocar la reflexió sobre la nova fesomia de les ciutats, atrapades en una
crisi de model econòmic, que omplen els seus carrers de locals comercials
abandonats, pisos buits i edificis en runes.
Els alumnes ha creat una escenografia de cartells de neó que simula una
gran activitat social, econòmica i comercial en un carrer molt poc actiu.
La instal·lació, ha agafat el nom del carrer de Las Vegas amb més neons,
i convidava a pensar en conceptes molt actuals: el missatge i el mitjà,
la ciutat anunci, el nou comerç, els usos dels espais ciutadans, les fake
news, i el post-modernisme en l’arquitectura.
Amb la participació de INS Montsacopa, INS Bosc de la Coma, INS La
Garrotxa, IE Besalú, Escola Pia, Petit Plançó, Cor de Maria i Escola Joan
XXIII
Amb la col·laboració del CRP/Serveis Educatius de la Garrotxa
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INSTAL·LACIONS

KRISTALLNACHT, LA NIT
DELS VIDRES TRENCATS_

CUMULUMINOLUMBUS _

JULIO BORG, FREDERIC FONT, MARC ITURRI,
ANNA MAIMIR, PILAR ORS I SENÉN ROY

ESDAP CATALUNYA. CAMPUS OLOT

Una delicada instal·lació en el cancell de Can Pujador, amablement cedit
per la família, que ens proposava el posicionament davant el creixement
del pensament intolerant i racista en el mapa polític actual. Una reflexió
íntima a partir de l’alteritat i la diferència, un crit contra el feixisme
al cor de l’Europa insolidària.

Un mar de núvols ocupant la totalitat del patí central dels Clautres del
Carme que reprodueix una tempesta en el seu interior. Una instal·lació
de gran simplicitat i espectacularitat que ha captivat la totalitat dels
visitants.
Hi han participat: Tutor. Xavier Moliner Milhau. Alumnes dels Ensenyaments
Artístics Superiors de Disseny de les especialitats de Disseny Gràfic
i Disseny d’Interiors: Sara Calderé, Xènia Baburés, Ingrid Mont, Elsa
Hernández i Roc Fàbrega. Amb la col·laboració de Corriol Serveis Educatius
i Nor-b Projectes Audiovisuals.
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INSTAL·LACIONS

ELS CAMINS
DE LA LLUM _

TERRA LUCEM _

INSTITUT ESCOLA BESALÚ

ALZAMORA PACKAGING

Un projecte interactiu que han dissenyat els alumnes de 3r d’ESO i els
professors Pilar Garriga i Wifred Jacquet, amb la col·laboració de Joan
Riera i l’empresa Metacrilat Olot. Quatre plafons amb itineraris diversos
per unes boles il·luminades que, al seu pas, activaven servo-mecanismes
i il·luminacions diverses. Si la bola arribava correctament al final del
circuït, es descobria una sorprenent il·lustració. A remarcar l’excel·lent
treball dels nois i noies com a introductors i guies dels usuaris.

Una proposta sorgida dels treballadors de l’empresa del grup Alzamora que
ha aprofitat alguns dels troquels i cartonatges que usen habitualment per
la realització de les seves peces que, en aquesta ocasió, han servit de
pantalles lluminoses en un simulat itinerari cap al centre de la terra.
Hi han participat: Carles Cargol, Isaac Jarillo, Berta Compte, Joan Casas,
Jordi Olivares, Judit Planella, Marianna Nadal, Marina Comamala, Sílvia
Rodriguez, Agnès Comelles, Isabel Danés, Ester Codony, Paco Ridao, Sara
Rodríguez i Andreu Badia
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INSTAL·LACIONS

RESSONÀNCIES _

VOLCANS I DRACS _

FERRAN VALLS BOIX

RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO

Una efectiva espiral en moviment de metacrilats suspesos d’una estructura
mecànica, que jugava amb la transparència i els reflexos amb el paisatge de
teulats de la ciutat.

La instal·lació és una hibridació entre el dibuix, la cinematografia i la
intervenció urbana. Els dibuixos de Ricardo Muñoz, vistos en transparència
de la llum del foc, conformen un gran zoòtrop carregat d’imaginació i
creativitat.

34

INSTAL·LACIONS

INTIM _

SOMNIS DE PORCELLANA _

GRUP ANTITESI. ESTUDIANTS DE PROJECTES I,
DE PRIMER CURS DEL GRAU DE DISSENY D’EINA.
CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY I ART DE
BARCELONA.

ALUMNES DE CERÀMICA DE L’ESCOLA MUNICIPAL
D’EXPRESSIÓ

Una espectacular instal·lació amb més d’un miler d’ulls que emetien un
petit llum, en evocació de la constant observació a la qual estem sotmesos
pel mitjans de control del poder.

En la intimitat de la capella de Sant Bernat, una col·lecció de petits
rajols de ceràmica, símil de petites finestres, que ens evoquen els somnis
personals que, per obra de la repetició, esdevenen col·lectius.

Un resultat excel·lent com demostren la gran quantitat d’imatges que es
poden trobar a la xarxa d’aquest treball ingent del grup d’alumnes d’Eina.
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INSTAL·LACIONS

OXÍGEN O _

HARO _

ESDAP CATALUNYA. CAMPUS VIC

PIM PAM PUM FOC!

Una làmpada corpòria de símil orgànic, al mig del camí, per evocació de
l’element necessari per la vida.

en un dels espais més impressionants de la ciutat, la gredera lateral del
Montsacopa, que tanmateix és el cau de la companyia de diables. Columnes de
foc i fum, en un infern natural. Quan la natura és impressionant només pots
ensenyar-la.

Hi han participat: Joana Amorós, Mar Aragonès, Tatiana Batista, Anna
Blancafort, Adrian Cañas, Oscar Cardó, Nacho González, Laia Juárez, Anna
Llumà, Núria Marínez, Ivette Matavacas, Nil Miserachs, Sara Molina, Jiawei
Ni, Carla Rifà, Marc Robles, Carla Rovira i Llibert Vela.
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INSTAL·LACIONS

EL PORTAL ENERGÈTIC_

DE LA NATURA A LA LLAR _

MONTSE FERNÀNDEZ BARÓ

GERARD MAS PALLAROLS

Una instal·lació – espectacle en la qual hi intervenen diferents
disciplines artístiques. El portal és una obertura a la dimensió del que
és intangible, l’energia. Els artistes representen un univers d’energia
fluint per l’espai. Al ritme de la música en viu de Live Band Music, la
dansa d’ombres sobre quadres reflecteix el món de la subtilesa i la no
materialitat.

Espectacular decoració de la façana de l’Edifici Bassols que evoca l’energia
com element generador del món i de la vida mateixa. Una invitació a
extreure tots els beneficis de l’obtenció i distribució de les energies
renovables a la seu de la companyia elèctrica de la ciutat.
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INSTAL·LACIONS

FOGUERA
ESPECTACLE DE CLAUSURA _
JORDI NN – OBERDADES – JOAN BRAMON

La col·laboració de les tres propostes ha fet possible un final de festa
inèdit que tothom recordarà durant molt de temps.
Jordi NN, un escultor excepcional d’origen valencià, ha dissenyat una
escultura en fusta, en forma de volcà de més de sis metres d’alçada, que
ha estat redissenyada i construïda per un equip de tres voluntaris, tres
fusters jubilats, que han participat en el taller de 15 dies de durada
conduït per l’escultor. La figura resultant ha estat instal·lada al mig de
la plaça Major i ha cremat en una impressionant foguera com a nucli de
l’espectacle final de Lluèrnia 2019.
La música de Joan Bramon, autor de la banda sonora promocional de Lluèrnia,
ha acompanyat la crema del volcà i les evolucions de les Oberdades del
Col·lectiu Refugis, Cabanes i altres construccions efímeres, liderat per
Eduard Baulida. Aquest col·lectiu ja havia actuat a la Fumarola de Sant
Joan Les fonts en l’edició de Lluèrnia 2018.
La figura del volcà ha cremat segons com estava previst, començant amb una
mena de dansa ritual de les Oberdades que han donat el foc a Jordi NN, el
qual amb tota la solemnitat del ritual ha encès el volcà, començant pel seu
interior i, amb pocs minuts, el foc s’ha propagat per tota l’estructura
que, ha col·lapsat cap al seu interior. En uns 30 minuts, la gran
estructura ha quedat reduïda a unes brases que el públic ha agraït en un
tranquil i emocionant final.
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ENTITATS _
Com cada any, algunes entitats han col·laborat amb el festival amb les
seves instal·lacions.

ALES AL VOL _

TRANSPARÈNCIES _

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE LES COMARQUES DE GIRONA I LLOTJA

USUARIS DE LA RESIDÈNCIA MONTSACOPA

Una treballada instal·lació de teixits de punta, amb fil de cotó blanc de
5 mil·límetres, per fer una cua de filigrana a l’àngel que presideix la
Plaça Mora coneguda com la Plaça de l’Àngel, tot plegat il·luminat amb llum
ultraviolada per incrementar l’efecte màgic.

Per primera vegada la residència també participa del festival. Una
decoració delicada que presenta unes bandes de colors des de les baranes
dels balcons que es dupliquen, per efecte mirall, en la façana de vidre del
Mercat d’Olot.

50È ANIVERSARI _

DONES MÀGIQUES DE LLUM _

RESIDENTS DE SANTA MARIA DEL TURA

DUAITA PRATS – ORFEÓ POPULAR OLOTÍ

Un any més els usuaris de la residència geriàtrica col·laboren amb el
festival. A ran del seu 50 aniversari, una gran projecció d’imatges sobre
la façana del Firalet, fa un repàs a les activitats de la residència.

Aquesta centenària entitat de la ciutat ha escollit la polifacètica
creadora Duaita Prats per que mostri les seves creacions escultòriques,
inspirades en les figures femenines de la mitologia popular.
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VALORACIÓ
QUALITATIVA _
Des de l’any 2016 que la redacció de la memòria inclou aquest tipus de
valoració que procura establir els indicadors qualitatius d’una activitat
que, voldria anar més enllà de la fredor quantitativa.
Com sempre partim de l’objectiu general que no és altre que la felicitat,
individual: de tots els que d’una o altra manera ens relacionem amb el
festival; i la felicitat col·lectiva: de la ciutat, les entitats, escoles,
veïns i visitants.
Els factors que avaluarem per valorar aquest objectiu general seran:

•
•
•
•
•
•
•

CONTRIBUCIÓ A LA CREACIÓ D’IDENTITAT COL·LECTIVA.
PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ SOCIAL.
TRANSVERSALITAT DE LA PROPOSTA. ACCESSIBILITAT.
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?
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CONTRIBUCIÓ A LA
CREACIÓ D’IDENTITAT
COL·LECTIVA _
Més enllà de la definició concreta d’aquesta identitat, podem concloure que
està estretament lligada a l’entorn natural, a elements com l’aigua, els
volcans, el foc, el basalt, la greda, característics del paisatge local, i
també amb el patrimoni col·lectiu: el passat industrial, les tradicions, la
memòria ciutadana.
Aquest any sembla que finalment hem pogut superar el repte de l’ús del foc
en les instal·lacions. Tradicionalment, la llum artificial ha dominat el
festival perquè el seu ús és més senzill i resulta al abast de molts més
artistes. Així que hem augmentat les instal·lacions que n’han fet ús i
l’espectacle final ha estat una espectacular instal·lació de foc.
En concret, a més de La Foguera, han utilitzat el foc: L’ambientació dels
Contes a la vora del foc del col·lectiu Rizoma, “Que es guati ciutat”, la
gran instal·lació conjunta del les Escoles de Primària, “Vulcaniscències”
d’AIEM de la UPC, “On és el Drac” de Dani i Marc Bartrina, “El Clot”
de Ferran Bassaganyes i Albert Mach, “Kristallnacht, la nit dels vidre
trencats” de Julio Borg, Frederic Font, Marc Iturri, Anna Maimir, Pilar Or
i Senén Roy, “Volcans i Dracs” de Ricardo Muñoz Izquierdo i “Haro” de Pim
Pam Pum Foc!.

Altres instal·lacions que incideixen en aquesta entitat col·lectiva
són: El projecte capelletes, que posa en valor aquest element del
patrimoni popular de la ciutat; “La Lídia” de Jordi Hidalgo, una crítica
a la tradició taurina, “Fragments Tel·lúrics” de Joan Masoliver, Àlex
Guimet i Sergi Galí un bosc cremat a la gredera del Montsacopa, “Taxis
a l’infern” una divertida ironia sobre les tradicions, la ja esmentada
“Vulcanicències” inventa una llegenda sobre tubercles volcànics, “Viu”
de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus, sobre
el gel i l’aigua, “Angioletti” dels Alumnes de l’Escola D’art i Disseny
de Terrassa, inspirat en el costum de bufar les llavors (angelets) i
demanar un desig “Clofolles”, de Rosa Martin i Rosa Serra, visualitzant i
ressaltant els motlles per fer figures, “Hell sweet hell” de David Oliva,
Anna Juncà i Elisenda Planas, que situen la porta de l’Infern com l’entrada
a un volcà al mig de l’Hospici, “Esperit volcànic” de Jaume Verdaguer,
“El Clot” de Ferran Bassaganyes i Albert Mach, “Las Vegas Blv” dels
Instituts de Secundaria, una reflexió sobre la degradació de les ciutats,
“Cumuluminolumbus” de l’ESDAP Catalunya, Campus Olot una tempesta sobre
els núvols, “Terra Lucem” d’Alzamora Packaging, un viatge al centre de la
terra, “Ressonàncies” de Ferran Valls, sublimant el paisatge i “Volcans i
Dracs” que evoca llegendes populars.
En resum quasi el 25% de les instal·lacions han utilitzat el foc
incandescent i, gairebé el 50% tenen relació directa amb l’entorn natural o
les tradicions pròpies.
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PROMOCIÓ DE LA
COHESIÓ SOCIAL _

Com sempre hi ha accions que per elles mateixes, pel seu plantejament o
pels actors implicats, promocionen aquesta cohesió social com ara les que
convoquen col·lectius concrets i molt amplis: Les de les Escoles Bressol,
les Escoles de Primària o, aquest any com a novetat, els Instituts de
Secundària.
Així mateix creiem que un bon reflex d’aquesta cohesió és la temàtica de
les propostes relacionades amb els problemes actuals, o que provoquen la
reflexió sobre temes comuns a tots el ciutadans i ciutadanes. \
“Away from home” l’Hort de la llum de Quim Domene, “Murs” de Martí Albesa
i Sara Montesinos i “Kristallnacht, la nit dels vidres trencats” de Borg,
Font, Iturri, Maimir, Ors i Roy, totes tres provocant la reflexió sobre
la intolerància i la hipocresia Europea davant les crisis migratòries i
l’alteritat.
“Alice” d’ELISAVA, “4891” d’Albert Carrera, “Emergence” d’Alba G. Corral,
“Who makes the music?” d’Instròniks, “Vocus” d’Erik Schmitz i “Íntim”
d’EINA, sobre el control tecnològic del poder sobre els ciutadans.
Sobre el deteriorament ambiental, el canvi climàtic, i la gestió de
residus, el gran problema de la sostenibilitat del planeta n’han parlat:
“Fragments tel·lúrics”, “Viu”, “Reflexos obsolets”, “Garlanda”, “El Clot”
“El portal energètic i “De la natura a la llar”.

Molt poques instal·lacions no tenen una motivació compromesa, des de
l’organització en sentim orgullosos que Lluèrnia comparteixi i aculli
propostes que provenen de creadors que se senten motivats i preocupats pels
mateixos pensaments i problemes que els ciutadans i visitants.
La instal·lació “Murs” ha partit el Firal, el carrer principal de la
ciutat, amb la rèplica exacte del mur de Melilla, concertina inclosa,
impedint el pas del públic i generant la “incomoditat” d’haver de fer
una volta pels carrers laterals si es volia seguir tot l’itinerari
programat. Cal dir que, llevat d’algunes inicials reticències de pocs dels
restauradors del passeig, que veien perillar l’accés als seus negocis, la
instal·lació ha estat molt ben valorada per tothom que se sentia corprès
davant d’ella. Creiem que la programació de la conferència de Talaia,
l’entitat que promovia aquesta instal·lació, va ajudar a aprofundir en el
drama de les fronteres i comprendre millor la proposta.
“Llum per Àfrica” de Ceci Ferrero, ha estat una iniciativa directament
solidària amb l’ONG Bicicletas sin Fronteras, que promou la reutilització
i distribució d’aquest mitja de transport en comunitats disperses del
Senegal. La recaptació per la venda de les làmpades exposades a la seu del
festival a La Carbonera, ha estat lliurada íntegrament a aquesta ONG.
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LA TRANSVERSALITAT _
El programa pretén ser atractiu per 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.
Som plenament conscients del potencial per a la transversalitat i
penetració social del festival que signifiquen els projectes conjunts amb
els centres educatius. Des del primer any que es convida a les escoles de
primària a una instal·lació conjunta, aquest any inspirada en el poema de
Joan Salvat- Papasseit “La casa que vull”, que volia promoure entre els
escolars la idea que les ciutats són la xarxa de relacions que estableixen
els seus habitants, més enllà d’una estructura urbanística. En aquesta
instal·lació, que es comença a preparar durant la primavera, han participat
totes les escoles de primària d’Olot i moltes de la comarca, en total més
de 2000 nens i nenes.
Hem seguit convidant a les escoles bressol municipal a projectar i
realitzar la seva instal·lació, adreçada a la franja més jove del públic
i, per primera vegada s’ha replicat la idea del projecte conjunt de
les escoles de primària, amb els instituts de secundària d’Olot i la
comarca, amb la instal·lació “Las Vegas Blv” que es podia abordar des
de diferents punts de vista: la degradació de les ciutats, la crisi del
comerç, l’arquitectura post-minimalista, les teories de H. M. McLuhan, .. o
simplement com exercici en l’assignatura de tecnologia.
Val a dir que ha estat una primera experiència que necessita un
reajustament, especialment dels tempos de plantejament previ als
professors, i molt possiblement en l’establiment de procediments que
permetin una dedicació fragmentada, atès que els professors a secundària
disposen d’una o màxim dues classes a la setmana amb els mateixos alumnes.
Tot i això, l’experiència ha estat molt positiva, tant a nivell formal
perquè el resultat ha estat brillant, com en la contenció pressupostària,
com el que podríem anomenar efecte mirall, és a dir, el treball conjunt
permet el contrast entre uns i altres participants, que es troben molt més
propers en haver reflexionat sobre els mateixos temes.

Adreçat als nens i nenes hem seguit programant Lluèrnia Kids, aquest
espai per a l’experimentació amb la llum, les ombres i el color, que de
nou a dissenyat la Lola Solanilla. Durant la Fumarola l’espai és visitat
per grups escolars acompanyats pels seus mestres, i el dissabte s’obre
al públic general que visita l’espai en família. La col·laboració de
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot ha permès ressituar l’experiència a
la Sala Torin, la qual resulta molt més adequada que l’espai Núria Social.
Lluèrnia Kids perfila el festival com una oferta més transversal, en ser una
activitat pensada per la franja d’edat d’entre 6 i 12 anys, i és remarcable
que l’hi han “crescut” algunes rèpliques com “El llumí”, gestionat i
promogut pel CFGS d’Educació Infantil de l’Institut Montsacopa, que amplia
l’oferta a les franges d’edat de 1 a 3 i de 4 a 6 anys; i “L’espurna”,
proposta de les Escoles Bressol Municipals, que s’adreça als nens i nenes i
les seves famílies, usuaris d’aquestes escoles, és a dir, a partir dels 3
mesos.
De nou, dues residències geriàtriques han presentat els seus projectes, la
Residència Santa Maria del Tura i la Residència Montsacopa, que acosten el
festival a les persones dependents d’edat avançada i les seves famílies.
Respecte als temes tractats en les programacions específiques, i per tant
adreçats a púbics concrets, cal veure-les a La Fumarola. La projecció
de “El gran hotel Budapest” presentada per Jordi Teis, els “Contes a la
vora del foc”, activitat conduïda per la companyia local Una Càpsula de
Teatre, i l’espectacle “Teia” de Júlia Farrero al Teatre Principal, han
estat activitats “de proximitat” però adreçades a un públic general que han
conviscut amb altres de més especialitzades com les xerrades “La frontera
sud del nord” de Martí Albesa i “El camí de la llum” del dissenyador Antoni
Arola, programada amb la col·laboració del COAC Delegació de la GarrotxaRipollès.
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EL PUNT DE TROBADA _
Sense buscar-ho específicament, Lluèrnia opera com a punt d’encontre entre
els diversos creadors que presenten els seus projectes, les empreses
proveïdores de materials, les escoles, el públic en general, els gestors
del festival i altres actors que, directa o indirectament, s’impliquen en
la realització del festival.
Aquest encontres fructifiquen, sovint, amb col·laboracions que ultrapassen
la pròpia activitat. En la seguretat que se’n donen moltes més que des de
l’organització no detectem, podem relacionar:
L’Institut Escola de Besalú i l’empresa Metacrilat Olot, una col·laboració
que ha anat molt més enllà del simple intercanvi comercial, implicant els
dissenyadors de l’empresa en la realització dels plafons de la instal·lació
“Camins de llum”. Aquest mateix institut, a partir de la seva instal·lació
a Lluèrnia 2018, ha servit de temàtica de l’exposició fotogràfica de Pep Sau
al cancell de Can Trincheria.

Ha seguit funcionant la col·laboració, travada a partir del Vermut del
Enlluernats, entre taxisOlot24h i AIEM de la UPC per a la realització de la
instal·lació itinerant “Taxis a l’infern”.
“Las Vegas Blv”, la instal·lació conjunta dels instituts de secundària, ha
posat en contacte els professors i alumnes dels instituts amb LEDOlot, que
ha assessorat en la realització del projecte. L’ús dels materials com el
“neó led”, ha estat pels instituts un descobriment que poden aplicar en les
seves decoracions nadalenques i en altres esdeveniments escolars.
L’espectacle final “Foguera” ha fet possible l’encontre entre Jordi NN,
escultor de foc i dissenyador del “Volcà”, amb Eduard Baulida i les
“Oberdades” del Col·lectiu Refugis, Cabanes i altres construccions
efímeres, i també amb el músic Joan Bramon. Una barreja que, ben segur,
donarà fruits més enllà de Lluèrnia.
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LA PROJECCIÓ
EXTERNA _
Estem segurs que Lluèrnia contribueix a la construcció de la imatge
d’Olot com a ciutat de gran vitalitat cultural, conjuntament amb altres
iniciatives com el festival Sismògraf, El Mini, el MOT, el Petit Format. En
fi, ens sentim orgullosos de la nostra contribució perquè la imatge respon a
una realitat tangible.
Així mateix
una vintena
català i, a
s’obre a la

la participació en la Plataforma d’Arts de Carrer, que agrupa
de festivals de Catalunya, projecte Lluèrnia a tot el territori
partir dels intercanvis de la PAC amb la xarxa “Without Walls”,
projecció internacional.

Hem continuat formant part del projecte Transefímers de la xarxa
Transversal que està buscant, sembla que amb èxit, la concreció
d’un programa Euroregional Transefímers MED, que pot obrir-nos a la
col·laboració amb altres festivals de França i les illes Balears.

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 la coordinació de tots els elements de comunicació. En capítol a part,
al final de la present memòria, hem relacionat tots els enllaços digitals
als mitjans de comunicació que han parlat del festival.
Les xarxes socials ha estat més actives que mai. La pàgina web ha rebut
74000 visites durant l’any 2019, amb unes puntes de 4172 visites el
setembre, 13470 l’octubre i 46256 el novembre. L’app per a mòbils s’ha
consolidat amb més de 5000 descàrregues. El facebook i el twitter han
registrat una gran activitat, el Twitter amb 1970 followers i Facebook amb
3021 likes.
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DEMOCRATITZACIÓ
DE L’ACCÉS A LA
CULTURA _
En sentim especialment compromesos en fer que Lluèrnia sigui el punt
d’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.
“Que es guati ciutat” la instal·lació que implica totes les escoles de
primària, resulta el màxim exponent d’aquesta línia d’accés creatiu dels
nois i noies, que alhora promou el procés d’aprenentatge de tècniques i
materials diversos relacionades amb l’ús de llum. Com ja hem fet esment
aquest any s’ha replicat l’experiència als instituts de secundària amb “Las
Vegas Blv”.
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. És de destacar la participació continuada de l’Escola Municipal
d’Art de Terrassa, que aquest any a presentat “Angioletti”, “Íntim”
l’exitosa i molt treballada instal·lació d’EINA, “Aqua Crepitare” de
la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, “Mar de
Leds” que ha significat el debut de la UdG i la sempre gratificant i

sorprenent participació de l’EASD Catalunya, Campus Olot, amb el seu
“Cumuluminolumbus”.
El taller d’escultura en fusta, impartit per Jordi NN amb el seu “Volcà”,
ha estat un element que invita a la reflexió. Des de l’organització hem
optat per obrir l’experiència a la participació d’un grup reduït de
jubilats del sector de la fusteria, els quals s’han implicat decididament
en el projecte. Tres fusters professionals que han compartit quinze dies
de treball amb en Jordi NN que, per primera vegada, disposava d’uns
participants amb una experiència i l’ofici innegable. Els participants,
d’entre 75 i 90 anys d’edat, han entomat el repte del disseny, tria de
materials, construcció i instal·lació de la peça, inicialment dissenyada
per Jordi NN i, finalment, han pogut veure-la cremar a la plaça Major,
tancant el festival.
Més enllà de l’accés com a creadors o productors de les instal·lacions
efímeres, la pròpia gestió del festiva, que cal recordar que és en caràcter
totalment voluntari, és també oberta a la participació de qui s’hi vulgui
comprometre. Aquest any, s’han incorporat la Keta Capdevila i la Tura Costa
en la gestió de voluntaris i Flavi Asperó en la recepció de professionals.
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LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA _
Tenim l’aspiració de convertir el festival en una festa participativa a
l’entorn del foc i de la llum. La crida a participar a veïns i veïnes
posant una espelma al balcó, poc a poc, es va estenent per tota la ciutat.
És tracta d’un compromís que implica una decisió personal, fins i tot
íntima, que si es vol es pot canalitzar amb les petites espelmes que
anomenem Lluèrnies que ven Càritas Garrotxa i aprofita per recaptar fons.
També ens agrada la participació col·lectiva de diverses entitats que
col·laboren amb el festival. A l’AOAPIX, i el Pim Pam Pum Foc! Entitats
fundadores del festival s’hi han afegit, l’Orfeó Popular Olotí, la
companyia local Una Càpsula de Teatre, la Delegació de la Garrotxa-Ripollès
del COAC, Binari Associació Cultural, Tranversal, xarxa d’activitats
culturals, Sismògraf, Ideal Oficina Jove de la Garrotxa, La Comarca, Pla de
transició al treball PFI-PTT Garrotxa i Campus Garrotxa.
Els voluntaris, captats individualment a través de la pàgina web, s’han
vist ajudats per un gran nombre d’alumnes dels centres educatius que han
participat en el Projecte de Servei Comunitari, impulsat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, els quals han complementat de manera
notable la feina dels voluntaris.
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ENLLAÇOS
MULTIMÈDIA _
TOTES LES INSTAL·LACIONS ES PODEN CONÈIXER A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN FORMAT
PDF A L’ENLLAÇ:
https://www.lluernia.cat/programa-2019/

I FINALMENT ALGUNS VÍDEOS DE LES NOTÍCIES EN LES TELEVISONS LOCALS:

LES DECLARACIONS, EN PETITS TEASERS, DELS AUTORS DE LES INSTAL·LACIONS ES
PODEN CONSULTAR A:
https://www.flickr.com/photos/lluernia/albums/72157711546599191

Olot TV final https://youtu.be/ei0EnlylQi4

FOTOGRAFIES AL FLICKR, ÀLBUM 2019:
https://www.flickr.com/photos/lluernia/albums/72157711742267131

Xaviinfiniti https://youtu.be/W06SwO9hkyk

Olot Tv taller https://youtu.be/lgCB19jiPKI

El Garrotxí. Resum llarg https://youtu.be/LbKitL2m43A

Vimeo https://vimeo.com/372259682
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VALORACIÓ ECONÒMICA_
INGRESSOS_

Pressupostàriament el festival segueix la seva contenció tant en ingressos
com en despeses.
En el capítol del ingressos públics, l’ajuntament d’Olot aporta un 66%,
que es complementa amb l’aportació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural de la Generalitat de Catalunya que aporta un 15%, través d’una
Subvenció per a Projectes Culturals en l’Àmbit de les Arts Visuals. La
Diputació de Girona a través d’una Subvenció Directa nominativa de 5000 €.
Finalment, la Xarxa Transversal que continua aportant el finançament d’una
instal·lació, ha augmentat la seva aportació fins a 1500 €.

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

89.500€
81.500€
60.000€
1500€
15000€
5.000€
8.000€
3.500€
600€
1.800€
1.500€
600€
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VALORACIÓ ECONÒMICA_
DESPESSES_
S’han mantingut sense cap desviació notable. La contenció del programa a 45
instal·lacions ha permès aquest ajust notable.

DESPESES RESUM
PRODUCCIÓ INSTAL·LACIONS
Instal·lacions d’encàrrec
Instal·lacions a concurs obert
Instal·lacions escoles d’art
Fumarola

89.500 €
65.200€

Les depeses en promoció i publicitat han pujat fins el 14% perquè s’ha
incrementat molt la partida de gatgets (Bosses, samarretes, lots,
dessuadores, …) que s’han distribuït entre els artistes i voluntaris i hem
editat com a prova per si l’any vinent comencem la seva comercialització.

24.000€
17.000€
20.500€
3.700€

PROMOCIÓ I PUBLICITAT
XXSS. Web Domini
Impremta i distribució
Corporis. Roll up’s
Gadtgets

500€
7.500€
1.200€
3.700€

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

3.000€
800€
700€
830€
1.650€
250€
4.000€
170€

Com es pot veure la major part de les despeses el 72% 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.

12.900€

Finalment l’organització del festival ha quedat en un 12,73%, força menys
que l’any passat. 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.

11.400€
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REPTES DE FUTUR _
Podem dir que després de vuit anys, set edicions atesa la suspensió l’any
2017, el festival està plenament consolidat. La ciutat d’Olot, com a
principal destinatària de l’activitat, valora positivament Lluèrnia, tant
per la contribució a l’activitat cultural, l’oportunitat d’aproximació a
la creativitat dels alumnes de les escoles, com per l’espectacularitat
dels resultats. Així mateix, la gran quantitat de visitants atrets per la
proposta, així com la seva tipologia, majoritàriament famílies conforma
un perfil d’activitat assumible i poc agressiva per una ciutat mitjana com
Olot.
Econòmicament, representa una bona aportació i un bon retorn dels
diners públics invertits, especialment en el sector de la restauració i
l’allotjament. Però no és l’únic sector beneficiat, la producció de les
instal·lacions, implica i mobilitza sectors diversos de petits i mitjans
industrials: electricistes, fusters, mecànics, petit comerç, ..
Per tant, podem començar a fixar-nos nous objectius, nous reptes que no
modifiquin substancialment el festival, per no perdre de vista els seus
objectius principals que han estat relacionats en l’encapçalament d’aquesta
memòria.

IMPLICACIÓ SOCIAL _
Més enllà de la vinculació amb l’entorn natural volcànic, que fins avui
creiem assolit notablement amb la programació de Lluèrnia, ens agradaria
incidir modestament en la promoció social del nostre entorn, amb dues
propostes que podrien estar relacionades.
•
•

•
•

REUTILITZACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS.
PROMOURE UN PROGRAMA, AMB LA COL·LABORACIÓ D’ALGUNES EMPRESES DEL
NOSTRE ENTORN, PER A LA UTILITZACIÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS O
EXCEDENTS DE PRODUCCIÓ QUE GENERIN AQUESTES EMPRESES, EN LA REALITZACIÓ
I PRODUCCIÓ D’ALGUNES DE LES INSTAL·LACIONS.
CAMP DE PROVES
COL·LABORACIÓ AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL LOCAL PER A PROJECTAR DIVERSES
ACTUACIONS CONJUNTES QUE SERVEIXIN DE MARC DE PROVES EN LA INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA. CALDRIA EXPLORAR LA COL·LABORACIÓ AMB INICIATIVES EN EL
SECTOR DE LA ROBÒTICA EDUCATIVA (ROBOLOT) I AMB EMPRESES COM TAVIL,
BELLAPART, MECÀNIQUES GARROTXA,...

FORMAT _

PETJADA ECOLÒGICA _

L’increment de visitants al festival, ha fet que haguem de preveure un
seguit actuacions, com la programació de la Fumarola, per acollir les
propostes que requereixen formats més propers, o que van destinades a
franges de públic concretes: escolars, tècnics, experts en determinats
camps. És evident però que, tot i no invertir especialment en publicitat en
els mitjans nacionals, cada any són més els visitants i, en conseqüència
se’ns demana que valorem l’oportunitat d’ampliar els dies a divendres,
dissabte i diumenge.

Estudiar els procediments necessaris per minimitzar la petjada ecològica de
Lluèrnia. El festival, i molts dels actors implicats en la proposta, som
sensibles als reptes de futur i creiem que hem de minimitzar i si pot ser
la nostra petjada ecològica tendint al Zero Waste, atenent que totes les
aportacions en aquest sentit són importants en el repte global d’invertir
la petjada ecològica.

•
•
•

HA DE CONTINUAR EL FORMAT ACTUAL (LA FUMAROLA DURANT LA SETMANA PRÈVIA
I LLUÈRNIA DURANT SIS HORES DEL DISSABTE)?
S’HA DE REPLICAR EL FESTIVAL O PART DEL FESTIVAL EN ALTRES POBLES DE LA
COMARCA? COM?
ES PODEN ASSUMIR CANVIS I INCREMENTS AMB L’ACTUAL MODEL DE GESTIÓ
VOLUNTÀRIA?
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