
LLUÈRNIA   2014

dissabte 8 de novembre
a partir de la posta de sol

i fins a la mitjanit



Envelat de festes
InteriorsA2Estudi. Crear un 
nou espai limitat entre dos plans 
horitzontals. Un pla existent, 
un pla afegit. Entrar en un 
espai conegut i percebre unes 
connotacions diferents. Caminar 
per un espai nou, espai recordat. 
Caminar per sota un fals sostre. 
Caminar per sota un pla de llum.

Quatre cantons
Eduard Callís, Guillem 
Moliner i Xavier Monteys.
La cantonada es forma a la 
intersecció de dos carrers. És el 
punt de trobada que considerem 
a l’orígen de les ciutats. La 
proposta Quatre cantons es 
basa en la formalització d’una 
cantonada que manca per 
l’enderroc dels edifics que la 
conformàven.

Encent en foc
Ilallum: Àfrica Sabé, Josep 
Iglesias i Sergi Pagès. Una 
autèntica porta d’entrada a 
Lluèrnia. El foc i la llum en una 
simbiosi conceptual.

Flors de llum
Brigada Municipal. Proposta 
espectacular de la Brigada 
Operativa de l’Ajuntament d’Olot 
que ens vol recordar el guardó 
Les Tres Espigues de la Vila 
Florida.

Walden o
la vida als boscos
Aleix Gorgorió. Evocació de la 
fageda d’en Jordà, tan lligada a 
Olot, que pretén portar l’essència 
d’aquest paratge dins la traça 
urbana de la ciutat. 

Daurat
Lola Solanilla. La proposta 
de Lola Solanilla, hortolana 
2013, quedarà instal·lada com 
a decoració de Nadal del carrer 
Sant Ferriol. Una innovadora 
fòrmula de la clàssica il·luminació 
nadalenca.

Somnis de sorra
Cia. Borja Ytuquepintas. 
Somnis de Sorra és un espectacle 
visual, per a tots els públics, en 
el qual Borja Gonzàlez es serveix 
de les imatges que ell mateix 
dissenya amb la sorra d’una caixa 
de llum, per explicar un munt 
d’històries plenes de tendresa i 
poesia, amb el recolzament de 
música en directe i la manipulació 
de titelles. Sessions: 19:30, 
20:30, 21:30. Organitza: Teatre 
Principal d’Olot.

La la la Llum
El Sistema Süec. La foscor, 
les ombres i la música. Tanques 
els ulls quan escoltes la teva 
peça preferida? Sessions de 20 
minuts. Aforament limitat.
Col·labora: Festival Elmini.

Cuca de llum
Afra Bonet i Pilar Rodríguez. 
Les femelles de les cuques 
de llum tenen la particularitat 
d’emetre llum des de l’extrem de 
l’abdomen per mitjà d’una reacció 
química. Aquesta luminiscència, 
que veiem com a puntets de 
llum les nits d’estiu, té per funció 
l’atracció sexual. 

La construcció
del paisatge
INS Montsacopa. Alumnes 
de la matèria optativa de 
Dibuix de 4t d’ESO. A partir 
del treball sobre el pintor local 
Josep Berga i Boix (1837-1914) 
els alumnes han reinterpretat 
el paper de la llum que, a la 
tardor, magnifica especialment el 
paisatge de l’entorn garrotxí.

Fars
Projecte Ishtar. Tres hores 
variables i experimentals. Aquí
no hi ha loops ni repeticions, 
aquí hi ha un far que t’ensenya i 
il·lumina d’una manera especial el 
món que aquests artistes crearan, 
durant una tarda, a la Plaça del 
Cinema Colón.

Donbres
Elies Miralpeix. El cancell de la 
casa més noble de la ciutat acull 
aquest homenatge a la feminitat 
provocant un joc d’ombres que 
es mouen i ballen de la mà dels 
espectadors. 

Demana un desig
Luis Delgado i Zury Viera.
Una instal·lació a base del negatiu 
de fotografies que recullen el 
moment de bufar les espelmes en 
els aniversaris, moments en els 
quals es demana un desig.

Roselles
Llívia Rodríguez, alumna de 
l’optativa de Dibuix de 4rt 
d’ESO de l’INS Montsacopa. 
Posa en relleu que sovint el 
marc resulta petit per acollir un 
paisatge.

L’arbre fugisser
Alumnes de plàstica de 
l’EME d’Olot. Treball realitzat 
pels alumnes de l’Escola 
Municipal d’Expressió a partir de 
la creació de diversos tipus de 
paper fet a mà per ells mateixos. 
L’arbre fugiser demana de la 
participació del visitant creant 
i recreant ombres i transparències. 

Playground. La llum i el 
joc en l’espai públic
Xevi Bayona. Més de 
quaranta gronxadors lluminosos 
converteixen el mateix passeig 
que és capaç d’acollir el mercat 
setmanal en un playground 
gegant. Focus en moviment, 
colors canviants moguts per 
l’energia humana que mou la 
il·lusió, energia aquí formalitzada 
en el moviment circular que tracen 
els gronxadors penjats, durant 
una nit, als arbres del Firal.

BR2
Brodas Bros. BR2 és una 
proposta fresca i divertida, de 
20 minuts de durada, a partir 
d’un supòsit futur de desaparició 
total de la llum solar a causa 
del canvi climàtic. Els robots de 
BR2 tenen com a missió retornar 
l’alegria i l’optimisme en aquestes 
dramàtiques circumstàncies. 
Actuacions a les 20:00 i a les 
21:00

Llamp de rellamp
Marta & Petra. Fem tempestes 
amb una pluja de llamps! Creem 
un món il·luminat en la foscor! 
Dibuixem amb espases de llum, 
llanternes, bengales i plantilles!

Banys 2000
Quim Domene. En el marc de 
l’exposició “Pintures per a dies 
líquids”, l’artista olotí instal·la 
aquesta peça que va ser creada 
l’any 2000 per a l’exposició 
“Banys i Naufragis” als Banys 
Àrabs de Girona. 

Hermetícum
Helena Aguilar i Alícia 
Camps. Partint de la 
fantasmagoria o llanterna màgica 
i la filosofia hermètica, les autores 
plantegen crear una instal·lació on 
es combina la projecció d’imatges 
i música en loop creades per elles 
mateixes.

Entre copes
EASD d’Olot. 4rt de Grau 
de Disseny de Muntatges 
Efímers. Els alumnes de 4rt del 
Grau de Disseny de Muntatges 
Efímers de l’EASD d’OLOT, 
dissenyen i realitzen l’escenografia 
per acollir el concert d’aquest 
quartet de jazz que, de nou, 
participa a Lluèrnia.

Concert
Jazz de copes. Un concert 
de jazz en un dels espais més 
tranquils i suggerents de la ciutat, 
embolcallat per l’espai creat 
pels alumnes de 4rt del Grau de 
Disseny de Muntatges Efímers 
de l’EASD d’Olot. Audicions 
contínues entre les 19:00 i les 
22:00

L’enterrament de
Sant Franc
Xevi Roura. El Museu de la 
Garrotxa ensenya un dels seu 
tresors: el fragment del retaule 
de 1732, original de Francesc 
Escarpenter, que es va salvar de 
l’incendi de l’esglèsia del Carme 
produït els primers dies de la 
Guerra Civil. Organitza: Museu de 
la Garrotxa.

Volcà
Terrissa Negra. La ceràmica és, 
possiblement, una de les arts més 
antigues que utilitza el foc per a 
fer les seves peces. El col·lectiu 
de ceramistes Terrissa Negra 
construirà un forn, l’encendrà i hi 
courà una peça durant el festival 
en una festa espectacular. 

Flamífer de
fulla candent
Taller de Magnèsia: Quim 
Pou i Laia Escribà. Amb la 
col·laboració de Motorheidi. 
L’entorn urbà es transformarà 
per l’efecte que genera l’aparició 
del foc real en un marc inusual. 
Foc, fum i aromes, llums i 
ombres, contrallums i projeccions 
opaques, sons sintètics i reals 
ajuden a realçar, dibuixar i 
desdibuixar aquest espai i, 
ens recordarà el nostre orígen 
volcànic.

Fageda urbana
Eina, Centre Universitari de 
Disseny i Art de Barcelona.  
Núria Bàdia, Tomàs Lobez, 
Júlia Sala, Paola Timonet, 
i Miquel Vila. Recreació de la 
densitat i les seqüències verticals 
d’un bosc de La Garrotxa. Per 
l’efecte de la llum es genera 
l’atmosfera d’una interioritat 
nocturna on endinsar-se i perdre’s 
al mig de la ciutat.

Ennúvol’art
EASD d’Olot. Cicle Arts 
Aplicades d’Escultura. 
Ennúvol’art és un projecte artístic 
que sorgeix del concepte de mirar 
enlaire per contemplar les pròpies 
idees. Idees que, a vegades, 
poden ser desordenades en un 
caos controlat. Dins d’aquest 
caos, sempre es pot trobar 
el principi del fil, representat, 
en aquesta instal·lació, per 
un tub industrial propi de les 
instal·lacions minimalistes.

Instal·lació lumínica
Eudald Alabau. Aire, terra, 
foc, aigua... Els quatre elements 
conformen una proposta 
sorprenent amb la preoupació pel 
canvi climàtic com a fons. 

Punts de colors
EASD d’Olot. Alumnes 
de 2on d’Interiorisme. El 
cromatisme d’uns punts de colors 
en perspectiva que es perden 
carrer enllà.

Suspès
David Sarsanedas + 
PlayMID. Fa cent anys que les 
persones no mirem el cel. Només 
fa cent anys, però ja no sabem si 
la lluna creix o minva. Amb prou 
feines distingim Venus de l’estrella 
polar i, si per atzar o curiositat, 
una nit aixequem el cap, la 
mateixa llum que hem creat per 
veure’ns-hi ens enlluerna la vista. 
A les ciutats, de nit, el cel no 
existeix. Sessions cada 20 min.

La llum del Fènix
Jordi Ginabreda, Irene 
Llusent i Cristina Masferrer. 
Una vegada i una altra el Fènix 
reneix de les seves cendres. Cre-
mar per nèixer en un bucle infinit.

SCRATCH
Robolot / Isaura Almar.
Demostració interactiva 
d’aplicacions fetes amb Scratch. 
Amb Scratch pots programar 
les teves històries interactives, 
animacions i compartir les teves 
creacions amb els altres a la 
comunitat en línia.

Cúmuls de llum
Paula Pons Bolívar, Clàudia 
Regueiro i Laura Freixas.
Una multitud de llums que es 
disseminen al ritme de la seva 
pròpia ombra.

Atrapem emocions
Onoffvisual. En la foscor de 
la nit, només el coixí recull els 
nostres pensaments i, potser, els 
nostres somnis.

Hort de la llum
Maria Güell. L’Hortolana 2014, 
presenta la disposició geomètrica 
de les canyes de l’hort per posar 
en evidència el repte cultural del 
domini de la natura, paral·lel al 
desafiament tecnològic del domini 
del foc. Amb la participació del 
polifacètic creador empordanés 
Jordi Mitjà.

De-Riva
D espacio: Emili Carrero i 
Jordi Quetglàs. Instal·lació que 
reafirmarà el seu caràcter efímer 
diluint-se en el teixit urbà amb la 
participació del públic.

La farga budell
Espectacle de cloenda de 
Lluèrnia 2014. Farga Budell 
és una proposta de Tarori-
nomàquia inspirada en la 
Farga de Vulcà dirigida per 
Marcel·lí Antúnez i interpre-
tada per Pim Pam Pum Foc. 
Una lluita espectacular i 
onírica entre el bé i el mal.
Instal·lació transitable entre les 
18:00 i les 20:30.
Espectacle a les 23:00.Accés a 
la plaça a les 22:30. Aforament 
limitat a 2.000 persones.

Cromoteràpia
Ambient Zero: Maria Danés 
i Josep Maria Guerrero. La 
proposta explora la cromoteràpia 
per definir un espai de descans. 
Un so de fons, juntament amb 
l’aigua i la llum de color filtrada, 
acompanya l’ambientació 
d’aquest espai de descans.

La llum de la memòria
Bruno Pérez. Camí de llum que 
travessarà el cementiri municipal 
i, que vol ser un humil homenatge 
a la memòria d’aquells que ens 
han deixat.

Gredera de nit
Bruno Pérez. Proposta 
espectacular a partir de figures 
geomètriques i de papiroflèxia ge-
gants. La llum blanca contrastant 
amb el negre de la greda.

El color del temps
Joan Gol. Quin sentit util·litzem 
quan percebem el temps? Si 
poguessim aturar tots els sentits 
per un segon, el pas del temps 
encara seria captat pel fluïr dels 
nostres pensaments. La pregunta 
és: com percebem, doncs, la 
nostra experiència del temps? 
Què és el temps en la nostra 
consciència?

Camp de Fanals
Escoles d’Infantil i Primària.
Els fanals de paper que 
tradicionalment s’enlairaven per 
celebrar aniversaris i bateigs, 
ara captius però decorats pels 
alumnes de totes les Escoles 
d’Olot, conformaran un geomètric 
camp de petites làmpades al punt 
més cèntric de la ciutat.

Passegem els colors
La Quimera: Alba Colomer, 
Pol Lozano, Adrià Masó, Xevi 
Rodeja, Àlex Vilar. Instal·lació 
feta a la barana de la plaça que 
afageix una seqüència aleatòria de 
colors a l’obra de Quim Domene.

Suggeriments
de la llum
Vicenç Masdemont i Candi 
Sempere. La Realitat convida la 
Suggestió.

Bosc BaLLUM
Carla Jardim, Marga Vicens 
i Fabienne Cuny. Una alenada 
d’aire entre quatre parets. Un 
pulmó al centre de la ciutat. Des 
del carrer estret del Sastres, ens 
submergim en un mar de reflexos 
daurats, dins dels quals, neixen 
arbres de llum que s’enlairen cap 
al cel.

Càmping Gas-tronòmic 
AOAPIX. L’AOAPIX, per aquesta 
edició, ha preparat un càmping 
urbà. Un conjunt de tendes de 
campanya de diferents colors 
il·luminades des de dins, talment 
com làmpades gegants. No us 
perdeu l’ESPAI GAS-TRONÒMIC: 
aletes de pollastre, patates xips i 
cervesa. 

Punts de Llum
INS Bosc de la Coma. 
Exposició que recull una sel·lecció 
de les làmpades dissenyades pels 
alumnes d’ESO de l’assignatura 
de tecnologia.

Contes a la vora del foc
Joan Martí i Anna Rodríguez. 
El foc ha estat sempre al centre 
de les reunions propiciant la 
conversa, el relat o el conte. Anna 
Rodríguez crea una espai urbà on 
els sense-sostre, a l’escalf del foc, 
ens transmetran la seva saviesa. 
Amb la participació de Margarida 
Arau, Alba Soler, Anna Martí, 
Ariana Bouchon i Joan Martí.

Distància
Eina, Centre Universitari de 
Disseny i Art de Barcelona.
Clara Alfós, Teresa Coll, 
Patrícia Le Hech, Lena 
Macau, Hector Mateu, 
Ariadna Puigdomènech, i 
Maria Roca. Instal·lació que 
modifica la percepció dels límits 
i la profunditat d’un entorn urbà 
singular.  L’espai es transforma 
quan varia l’angle de visió, com 
si un núvol de línies de llum 
s’interposés entre l’espai físic i la 
posició de qui l’observa.

A tota vela
Xavier Ruscalleda. Una vela 
terra endins: buscarà un far per 
trobar la mar?

Llum, Lletres i Ombra
Josep Maria Requena. Una 
fòrmula senzilla escenificada en 
la figura geomètrica perfecte: 
esferes de llum.

Rideau Lumière
Ballant en colors
La Quimera i Lluna Roja.
Espai escenogràfic a partir de 
cortines de llum a les voltes de 
l’Hospici. Un marc encès amb 
materials reciclats per la dansa
de Lluna Roja. 

Reflexions de llum
Paula Pons Bolívar, Clàudia 
Regueiro i Laura Freixas.
Un canvi d’escala pot tranformar 
la làmpada de sobretaula en una 
nova escultura per a un espai 
urbà conegut.

El color de les paraules 
Taller d’Art de Rosa Martín. 
De l’acte d’escriure se’n pot dir 
també posar negre sobre blanc, 
és a dir, tinta sobre paper; però 
heu pensat que les paraules 
poden tenir un color? I si és així, 
de quin color són LLIBERTAT, 
ESTIMAR, PARLAR, RIURE, 
DUBTE O NÉIXER?. De nou, els 
alumnes del Taller d’Art de Rosa 
Martín ompliran les finestres de 
la Biblioteca Marià Vayreda amb 
les seves creacions interpretant 
el “Color de les paraules”. Amb 
la col·laboració de la Biblioteca 
Marià Vayreda.

Vagar, eixir
Sílvia Prat. Interpretació de 
la figura “Sense lluna” original 
d’Anna Manel·la, suggerint-ne el 
moviment. A partir de les 8 del 
vespre.

Et lux in tenebris lucet 
Klyngh Teatre. Un espai íntim 
i oníric en el qual jugarem amb 
la llum i la foscor per crear dos 
móns paral·lels i diferents. El color, 
la imatge i la música seran els 
protagonistes d’una experiència 
sensorial.

Mà de desitjos
Dosha sc: Alba Prats, Júlia 
Batlles, Salvador Soler, 
Mireia Guix, Berta Payàn. 
Evocació lumínica del Taraxacum 
officinale, la planta coneguda com 
dent de lleó, pixallits, bufallums o 
apagullums que, quan la bufes, 
pots demanar un desig mentre 
s’emcampa l’angelet per l’aire. 

Cel d’or
Escola Municipal ART I 
DISSENY de Terrassa. Un cel 
de llum fluorescent sota la bòveda 
de l’església.

Flash Back
Lluèrnia 2013
VV.AA. Exposició de fotografies 
de Lluèrnia 2013. També es 
pot veure el senglar centenari, 
mascota del festival. Amb la 
col·laboració de l’ICCO.

Ying-Yang
Norbe Fernandez. 
Micromàpping a l’alcoba del 
bisbe.

La Lluna en un cove 
Ilallum: Àfrica Sabé, Josep 
Iglesias, Sergi Pagès. Una 
proposta formalment senzilla però 
carregada de poesia que ens 
promet trobar la lluna en un cove.

L’entrada a totes 
les instal·lacions 
i espectacles és 
gratuïta.

De nou, els carrers del centre d’Olot s’ompliran
de màgia, foc i llum. 

Lluèrnia, festival del foc i de la llum, vol convidar a tothom 
a celebrar una festa que ens recordi els nostres orígens 
volcànics i la vinculació al foc i a la llum que, a la tardor,

fa lluir més que mai els paisatges del nostre entorn. 

Feu el vostre Lluèrnia posant un llum al balcó,
filtrant amb cel·lofanes de colors els vidres de les finestres

o, decorant el vostre aparador. També podeu
col·laborar fent-vos voluntaris del festival. 

Lluèrnia és un festival de curta durada que atrau molta gent. Demanem 
disculpes per les molèsties que puguem ocasionar a veïns i comerciants.
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Intervencions
sense localització 
en el mapa:

On és el Drac
Vol de Coloms
En una festa de foc mai no hi pot 
faltar un drac. Però el de Lluèrnia 
s’amaga. No sabem si és tímid o 
si el que vol és anar creant una 
llegenda com en Nessie, el seu 
parent d’escòcia. Busca’l i, si el 
trobes, fes-li una foto o un vídeo i 
penja’l a l’instagram #lluernia.

Pop-up film
Martí Pellicer 
Tots tenim la nostra pròpia 
percepció de les coses i, un 
festival com Lluèrnia vol despertar 
noves perspectives sobre els 
espais quotidians. Però, com 
viu l’experiència un cec? L’equip 
liderat per Martí Pellicer rodarà 
un curt de ficció acompanyant 
en Pere Ribes, un nen invident, 
per les diferents instal·lacions de 
Lluèrnia. El resultat es podrà veure 
en el marc de Lluèrnia 2015.

On ets?
Laboractori Jove - EME
(Itinerant)
Unes nines de porcellana: com 
Diògenes amb la llanterna, 
busquen un home just?

Passa la llum
Delaceba developments, 
Joan Riera i Jaume 
Capdevila.
(Participatiu)
Els reptes tecnològics dels nostres 
avantpassats continuen vigents, 
compartint la llum, compartint 
el coneixement. Busca la font. 
Deixa’t seduir pel batec del 
coneixement i emporta’t la llum… 
però sigues promiscu, no t’oblidis 
de seduir tu també, passa la teva 
llum a qui la vulgui rebre o agafa la 
llum de qui te la vulgui donar.
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Organitza:
LLAC, Lluèrnia Associació Cultural
Direcció artística:
Pep Fargas
Comissió organitzadora:
Lola Solanilla, Xevi Bayona,Jaume Tané, 
Edu Martín, Neus Serrat, Anna Juárez, 
Ricard Sargatal (ICCO) i Tena Busquets 
(TPO). Aoapix i PimPamPumFoc!
Coordinació voluntaris:
Quel Roca i Anni Font
Imatge Lluèrnia:
Manila Santana
Maquetació programa:
Lluís Salavedra (Sali)
Agraïments:
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot,
Institut Municipal de Promoció d’Olot,
Brigada Municipal, CAS de la Garrotxa, 
Gàrgoles de Banyoles i molt especialment 
a tots els voluntaris.

Amb el suport:

Col·labora:

Ens agraden les vostres imatges!
Podeu enviar-nos-les a lluernia@gmail.com i les penjarem al 
compte flickr de Lluèrnia sota llicència Creative Commons:

 

També les podeu compartir a:

#lluernia

Se suspèn
en cas de pluja

Resistent a
pluja moderada

Resistent a 
pluja intensa

Producció de Lluèrnia

Informació
Festival Lluèrnia

Segueix-nos a:

www.lluernia.cat

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

@lluernia #lluerniawww.facebook.com/Lluernia

Consells i informacions

Les diverses intervencions 
que configuren aquest 
programa estan numerades 
i agrupades en tres itineraris 
per facilitar-ne la localització 
en el mapa. En cap cas 
cal seguir la numeració de 
manera consecutiva. 

Us recomanem que 
establiu el vostre propi 
itinerari preveient l’hora 
de les sessions d’aquelles 
intervencions que tenen 
horari concret. (BR2, Somnis 
de Sorra, Suspès, La la la, la 
Llum i La farga budell) 

Si necessiteu algun tipus 
d’informació o ajuda, adreceu-
vos al Punt d’Informació del 
festival, situat al carrer de 
Sant Esteve, davant del pas 

a la Plaça del Mig o a Can 
Trincheria, seu oficial de 
Lluèrnia.

L’entrada a totes les 
instal·lacions i espectacles 
és gratuïta.

L’espectacle de cloenda 
tindrà lloc a les 23:00. 
L’aforament és limitat
a 2.000 persones.
La Plaça de Braus s’obrirà 
a partir de les 22:30.
ESPECTACLE GRATUÏT.

Seguiu les possibles 
modificacions del 
programa, especialment
en cas de pluja, a
www.lluernia.cat
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