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PROGRAMA DE MÀ

5a edició dedicada a “El Circ”
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Autora del cartell:
L’artista que ha il·lustrat el cartell d’enguany del Festival 
“Lo Llumener” 2020 és la Mònica Bonet, il.lustradora 
formada a l’Escola Massana de Barcelona. 

Vols conèixer-la millor? Visita el seu portafolis a: 
Monicabonet.com

Índex d’activitats 
 
• Mapa d’espais - Plànol de Sort 6
• Programa d’activitats  7
• Espectacles   10
• Tallers    20
• Espais literaris   23
• Lo Llumener jove i adult   29
• Lo Llumener a les escoles  31
• Lo Llumener en xifres  34
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Arribem a la 5a edició del Festival amb la il·lusió de valorar l’arrelament d’un 
projecte que neix del voluntariat i reivindica la cultura com a font d’aliment 
imprescindible per créixer com a persones. És per això que Lo Llumener 2020 
pren el Circ com a eix central, com un homenatge a un territori que se sent 
molt pròpia l’activitat acrobàtica i circense. Una festa per celebrar la cultura que 
brota als parcs, a les escoles i als gimnasos de tots els pobles del Pallars gràcies a 
l’impuls de l’escola de circ d’Ntlades.

LO LLUMENER comprèn 3 àmbits d’actuació: 
• El Festival: Un cartell ric en formats, gèneres i estils amb espectacles per a infants, 

joves i públic familiar per gaudir de les literatures a cel obert.
• Tallers als centres educatius: Propostes literàries en horari lectiu adreçades a 

l’alumnat dels centres de la comarca. 
• La petita fira d’Album Il·lustrat: Reconeguda al Catàleg de les Fires del Llibre de 

Catalunya és una aposta per apropar propostes literàries fresques i de qualitat al 
nostre territori en contacte directa amb les editorials que representen també una 
oportunitat de contacte professional.

5a edició El Circ
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La realització del programa previst d’activitats i espectacles queda condicionada 
a les mesures de prevenció que les autoritats sanitàries puguin recomanar. 
Consulteu les xarxes socials i web del festival per informació actualitzada.

Moltes gràcies! Cuidem-nos!

Web: Lollumener.cat • @lollumener (Twitter / Instagram / Facebook)

Responsables amb la salut de tots i totes
Compromís amb la cultura
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#JoActuoSobira



6



7

Programa d’activitats 

d’11.30 a 19h  Fulles ambulants, projecte artístic i social en moviment 
   Plaça Major (2)

d’11.30 a 19h  El circ del Carrer Major (activitats lúdiques i interactives)
   Carrer Major (5)

d’11.30 a 19h  Petita Fira d’Àlbums Il·lustrats
   Parc del Riuet (1)

d’11.30 a 19h  Biblioteca “a cel obert”
   Parc del Riuet (1)

11.30h   Espectacle: “Les terres de l’àvia” (40’ - Ingrid Codina)
   Riuet - Escenari Principal (3)
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12h   Taller de rap i beats: amb Bittah (90’ - Versembrant)
   Casa Natzaret (4) Majors de 12 anys. Màxim de 10

13h   Espectacle: “Operació A.V.I” (50’ - Farrés Brothers)
   Riuet - Escenari Principal (3)

de 14 a 16h  Taller de circ ( Ntlades) 
   Parc del Riuet (1)

16.30h   Espectacle: “El gran final” (50’ - Bucraá Circus) 
   Riuet - Escenari Principal (3)

17.45h   Espectacle: “Circ Cosigolles”  (50’ - Assoc. Ntlades)
   Riuet - Escenari Principal (3)

18h    Berenar popular
    Parc del Riuet (1) 

19h   Espectacle: “The Postman”  
   (55’ - Txema Màgic) 
   Teatre-Cinema Els Til·lers (6) 
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22h   Concert de: “Tribade” (75’)

   Riuet - Escenari Principal (3) 

NOTA: En cas de pluja consulteu el 
web o el twitter per possibles canvis
www.lollumener.cat / @lollumener
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Les terres de 
l’àvia 
Companyia: Ingrid Codina
Horari: 11.30h
Tipus: Narració oral  
Durada: 40 minuts
Lloc: Parc del Riuet -  
Escenari principal (Espai 3)

Descripció:

Les Terres de l’Àvia no és un conte, és 
una història que li va passar de veritat a 
la meva àvia.

La història comença quan ella era petita, 
quan per un fet inesperat va haver 
d’emprendre un estrany viatge. La por, 
la tristesa, els reptes i també l’alegria 
l’acompanyen al llarg d’aquest viatge on 
a poc a poc va descobrint-ne el veritable 
motiu.
El conte s’explica amb titelles, objectes, 
olors i música que generen paisatges 
senzills que acompanyen el relat. Un 
conte íntim per mirar-lo i escoltar-lo de 
prop.
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Operació A .V.I.

Companyia: Farrés Brothers
Horari: 13h
Tipus: Teatre familiar 
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet - Escenari 
principal (Espai 3)

Descripció:

Alarma! Els protagonistes dels contes 
han perdut el do de l’eterna joventut!
És sabut de tothom que els 
protagonistes dels contes tradicionals 
posseeixen el do de l’eterna joventut: 
Malgrat el pas dels segles, la Caputxeta, 
el Patufet, el Flautista i tota la resta mai 
no moren, mai es fan vells. Per estranyes 
circumstàncies, però, han estat objecte 
d’un terrible experiment i han envellit 
de cop.
L’Operació A.V.I. consistirà en un llarg 
viatge i un reguitzell de peripècies per 
recuperar de nou la joventut. D’aquesta 
manera els avis i avies, els de debò, 
podran seguir explicant els contes i no 
cauran en l’oblit. Ni els avis i les avies, ni 
els contes.
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Companyia: Bucraá Circus
Horari: 16.30h
Tipus: Clown contemporani i teatre 
gestual
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet  
Escenari principal (Espai 3)

 

Descripció:

Dos pallassos es retroben després de 30 
anys per acabar un espectacle que va 
quedar interromput per l’esclat d’una 
guerra civil just abans del seu gran 
acte final. El conflicte els va obligar 
a seguir camins separats i a perdre el 
contacte. Ara, junts de nou després dels 
seus periples individuals, lluitant per la 
supervivència i amb el cos més envellit, 
decideixen concloure el seu “gran final”. 

Un homenatge a l’ofici de pallasso on 
s’estableix diàleg amb l’espectador des 
de les emocions i on les paraules hi són 
sobreres.



16



17

E
SP

E
C

T
A

C
L

E
SCirc Cossigolles

Companyia: Infants, joves i 
professores d’Ntlades
Horari: 17.45h
Tipus: Teatre familiar
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet  
Escenari principal (Espai 3)

Descripció:

Allà de dies, en un poblet del Pallars, hi 
visquive una gran canallada, “la ronda 
del moc” els anomenaven. Teniven la 
il·lusió de fer-se artistes de circ i actuar 
a la Festa Maior però, sols no sabien 
com fer-ho. Un dia van ensopegar amb 
el responsable d’una gran companyia 
de circ i, tot d’una, es van convertir en 
creadors de somnis i somriures. 
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The Postman 

Companyia: Txema Màgic 
Horari: 19h
Tipus: Humor gestual
Durada: 55 minuts
Lloc: Teatre “Els Til·lers” (Espai 6)
Aforament limitat  
 
 

Descripció:

Diuen que és l’únic carter que ha 
repartit cartes en més de vint països dels 
cinc continents. Ha entregat paquets 
a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a un 
president de la Casa Blanca. Distribueix 
tot el que té destinatari. Però avui, en 
finalitzar la jornada, es dóna compte que 
té un paquet sense adreça ni remitent. 
No sap per a qui és. Que hauria de fer? 
Decideix obrir-lo i descobrir que conté 
aquest paquet. No podia sospitar que li 
podria passar amb aquest paquet sense 
propietari. Mai ho podia haver imaginat. 
Però al final trobarà el destinatari.
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“Taller de rap i beats” 
Tallerista: Bittah, cantant de Tribade, Ascensa Furore i 
membre de Versembrant (versembrant.cat)
Horari: 12h • Durada: 1h i 30 minuts
Lloc: Casa Natzaret (Espai 4)
(per a joves majors de 12 anys. Màx. 10) 

Descripció: Taller per descobrir, de la mà de Bittah, les eines 
imprescindibles per llançar-se de cap al món del rap i el beat, 
la poesia moderna amb bases rítmiques contundents,. 
Un projecte que pretén fomentar la consciència crítica 
sobre problemàtiques com ara el racisme,  la xenofòbia, el 
sexisme o l’homofòbia i expressar-la mitjançant la música i 
la rima. Versembrant és Filosofia de la praxi feta rap.
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Companyia: Ntlades
Horari: 14 a 16h
Taller d’acrobàcies, malabars i equilibris
Lloc: Parc del Riuet (Espai 1)

Descripció:
L’escola de Circ d’Ntlades surt al carrer i, a diferència 
d’altres circs, aquest no porta els i les artistes incorporats, 
sinó que busca els nens i nenes que vulguin convertir-se en 
funambulistes, trapezistes o malabaristes, ni que sigui per 
una estona. De la mà de les professionals d’Ntelades xics i 
grans podran fer un tast de diverses tècniques de circ. 
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projecte artístic i social en moviment  

Tipologia: Espai de joc
Horari: d’11.30 a 19h
Lloc: Plaça Major  
(Espai 2)

Descripció:
Un itinerari per explorar i experimentar 
amb titelles i objectes per crear històries. 
L’espai acull tres propostes: 

• Els paisatges. Unes maletes amb 
diferents terres, objectes i titelles per 
crear escenaris de joc.

• Els 4 cartrons. Diverses propostes per 
explorar el moviment dels objectes, 
les titelles de mà i les titelles portades 
entre dues o tres persones i per 
inventar petites escenes o històries. 

• Els teatrets. Petites estructures 
amb materials, objectes i titelles per 
representar històries.
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El circ del Carrer 
Major 
Activitats lúdiques i interactives
Horari: D’11.30h a 19h 
Lloc: Carrer Major (Espai 5)

Descripció:

A l’eix històric de Sort hi trobareu 
activitats lúdiques i interactives per a tota 
la família. Passejar pel carrer, ambientat 
com un circ, us transportará a un món ple 
de diversió i màgia on vosaltres passareu a 
formar-ne part. 
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d’Àlbums  
Il·lustrats
Horari: D’11.30 a 19h  
Lloc: al Parc del Riuet (Espai 1)

Descripció:
Les editorials convidades d’enguany són: 
• Joventut: Amb més de 95 anys d’història, han 

portat al nostre país les primeres traduccions 
dels grans clàssics. Actualment aposten per 
l’àlbum il·lustrat, els llibres il·lustrats de 
coneixement i el còmic per a infants. 

• A buen paso: Projecte independent d’una 
apassionada per la poesia que pretén suscitar 
amb els seus llibres el tret més distintiu de 
l’ésser humà: la curiositat.

• Mosquito books: És una editorial 
independent fruit d’uns amants del paper, 
de les coses boniques i de les llibreries i els 
seus llibreters i llibreteres, que fan llibres 
infantils o no... 

• Cambuleta: L’editorial de l’Associació 
per a la promoció de la parla pallaresa.  
www.cambuleta.cat
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a cel obert
Horari: d’11.30 a 19h
Lloc: Parc del Riuet (Espai 1)

Descripció:

A la Biblioteca del Riuet us convidem a llançar-vos de 
cap a l’aventura, on res no és habitual ni els ingredients 
són sempre els mateixos. L’aventura és un enorme 
calaix de sastre on tot és possible.

L’espai albergarà un centenar d’ històries d’aventures, 
que és, de ben segur, el gènere literari més popular de 
la història. De Robinson Crusoe fins a Harry Potter, 
tot passant per Pippi Langstrum o Massagran, grans 
obres per fer-nos gaudir i  emocionar. 

El fons de la biblioteca estarà conformat pels títols de 
la col·lecció De cap a l’aventura! del  Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil. 



28



29

Concert de:

Tribade
 
Tipus: Concert 
Horari: 22h 
Lloc: Parc del Riuet  
Escenari principal (Espai 3) 
Durada: 75 minuts

Descripció:

Tribade és un grup de rap que s’entrega 
a la cultura per empoderar-se i 
denunciar a través de ritmes i poesia. Les 
seves lletres donen la veu a les dones que 
lluiten contra la precarietat dins d’una 
societat plena de privilegis masculins. 
A més, amplifiquen amb la seva poesia 
realitats generalment silenciades tal 
com lluites locals, LGTBI, activisme 
antifeixista, etc. Amb la seva música, 
una combinació fresca i original de rap 
amb flamenc, soul, afrotrap i reggaetón 
feminista. 
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Les actuacions de LO LLUMENER als centres educatius 
de 0 a 3, infantil, primària i secundària tenen per objectiu 
promoure l’interès d’infants i joves cap a les arts literàries, 
posant en valor la paraula dita, escrita o feta imatge. 
LO LLUMENER trasllada als espais de convivència i 
aprenentatge provocacions literàries per gaudir de la lectura 
i la creació de literatures orals, escrites, il·lustrades o digitals.  

Lo llumener als centres educatius

“ Una aposta d’igualtat per fer arribar  
la festa de les lletres a les aules.
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Descripció:

Als vespres d’ estiu a l’ Ananda li agrada 
asseure’s a la barca que li va fer el seu 
avi. Una tarda descobreix, prop la barca, 
una petita estrella del cel, que no sap pas 
nadar i no sap on són els seus pares. La 
nena i uns amics del mar, tot navegant i 
cantant, faran per trobar-los.

Companyia: Marta Arnaus
Horari: Divendres 2, a les 10.45h
Tipus: Narració oral adreçada als 
infants de La Llar Els Malfargats
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Taller de rap i beats 
Tallerista: Bittah (membre de Versembrant)
Horari: Divendres 2, a les 12h a l’INS Hug Roger III 
de Sort

Descripció: 
L’alumnat es capbussarà en el món del rap i el beat, la 
poesia moderna amb bases rítmiques contundents, de la 
mà de Bittah, cantant del grup Tribade i Ascensa Furore. 
El taller és un espai de creació per potenciar l’escriptura 
i la creativitat a través de la rima i el rap. Un projecte 
que pretén fomentar la consciència crítica sobre 
problemàtiques com ara el racisme,  la xenofòbia, el 
sexisme o l’homofòbia i expressar-la mitjançant la 
música i la rima. 
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“Tan sols viure”
 Una ullada a la situació dels joves que han dut a terme un 
procés migratori durant la infància o l’adolescència.

Tallerista: Sara Montesinos i Martí Albesa, autors 
del llibre “Tan sols viure”, periodistes i cooperants 
internacionals.
Horari: Dv 2, a les 12h a l’INS Hug Roger III de Sort
Descripció: Tan sols viure és un crit de valentia i esperança, 
un crit a la lluita i l’esforç per una vida millor. un crit pel dret 
a migrar. I un recull de testimonis d’aquests viatges, d’aquests 
trajectes, d’aquests processos migratoris que fereixen però 
també empoderen, que allunyen però, alhora, acosten. 10 
històries rere l’estigma que alcen la veu i reclamen ser 
escoltades. Milers de joves han arribat a pobles i ciutats 
d’arreu després d’un llarg viatge durant la infància o 
l’adolescència. Sense referents familiars i perseguint un 
somni que no ha acabat sent el que imaginaven, ho han 
apostat tot exercint el seu dret a la vida.L
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Espectacles programats

Tallers artístic i literaris realitzats

Editorials participants a la 
Petita Fira de l’Àlbum Il·lustrat
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Exposicions presentades

Il·lustradores i artistes del 
territori que han participat 

Formacions docents reconegudes pel 
Departament d’Educació realitzades

Llibres incorporats al fons de 
la biblioteca municipal de Sort

9
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