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4a edició dedicada a “La màgia”
www.lollumener.cat
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Autora del cartell:
L’artista que ha il·lustrat el cartell d’enguany del Festival 

“Lo Llumener” 2019 és la Creixell Solduga Tartera, 
natural de Pobla de Segur.

Vols conèixer-la millor? Visita el seu portafolis a: 
Behance.net/crecredisseny

Índex d’activitats 
 
• Mapa d’espais - Plànol de Sort 4
• Programa d’activitats  5
• Espectacles   8
• Tallers    16
• Exposicions   22
• Espais literaris   26
• Lo Llumener adult   32
• Lo Llumener a les escoles  34
• Lo Llumener professional  36



3

“El misteri i la màgia de lo Llumener van més enllà dels bruixots, dels fantasmes, 
de la boira i dels conjurs; de les baretes màgiques, les fades i dels estels 
llampurnejants quan dos s’han petonejat. El misteri i la màgia de lo Llumener 
van, precisament, del que no entenem, del que es troba més enllà del que veiem 
i que la nostra cultura no ens deixa percebre.  

El misteri és allò que amaga un conte, un text, unes il·lustracions; la màgia és la 
que ens transporta a llocs on mai abans havíem estat; la que ens regala un impuls 
- com si fos un electroxoc- que ens fa obrir els ulls per mirar com si fos el primer 
cop. Els misteri i la màgia ens permeten fer el salt!... el salt a pensar diferent, a 
imaginar diferent. VEUREM vivències i personatges que molts cops estaran de 
cap per avall. 

El misteri i la màgia són, indefugiblement, l’aliment de la nostra creativitat i 
les ales de la nostra llibertat.”

4a edició la màgia
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Programa d’activitats 

D’11.30 a 19h  Expo-joc: “La màgia als nostres ulls” 
   Plaça Major (2)

D’11.30 a 14h  El petit cinema de Lo Llumener (10’ / sessió) 
i de 17.30 a 19h  Plaça Major (2)

Tot el dia  Exposició: “Dones d’aigua”
   Oficina de turisme (fins a finals d’octubre)

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: “La màgia dels contes” (50’ - Clara Ribatallada)
   Riuet - Escenari Principal (3)
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A partid de les 12h Escape hall: les claus misterioses de Harry Potter 
   Comença al punt d’informació del Riuet (1)

12h   Taller: “Deixa caure el pinzell” (90’ - Sara Sareta)
   Plaça major (2) màxim de 25 infants + famílies

13h   Espectacle: “Teatre arrossegat de Catalunya” (50’ - Teatre Nu)
   Riuet - Escenari Principal (3)

16.30h   Espectacle: “La gallina dels ous d’or” (50’ - Zum-Zum Teatre) 
   Riuet - Escenari Principal (3)

17.30h   Contacontes :“El secret de la primavera” (80’ - Assoc. Cuca de Llum)
   Parc del Riuet (1) Per a infants de 2 a 6 anys. Màxim 20 infants

17.30h   Taller familiar: “Blackout poetry i polipoesia”  
   (90’ - Ramon Bartrina) 
   Plaça major (2) A partir de 7 anys

18.00h    Berenar popular
    Parc del Riuet (1) 
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19h   Espectacle: “Music Box”  
   (50’ - Fadunito Street Arts) 
   Teatre-Cinema Els Til·lers (6) 

22.30h   Espectacle poètic: “Èpica picant”  
   (50’ - Josep Pedrals)

   Celler del Batlliu (Veure mapa) 

NOTA: En cas de pluja consulteu el web 
o el twitter per possibles canvis
www.lollumener.cat / @lollumener
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La màgia dels  
contes 
Companyia: Clara Ribatallada
Horari: 11.30h
Tipus: Narració oral  
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet -  
Escenari principal (Espai 3)

Descripció:
Un grapat d’aventures
Una bona colla de personatges curiosos
Un xic de misteri
Un polsim de pols màgica
Unes notes de música
 
Aquests són els ingredients de la recepta 
màgica d’aquesta estona de contes 
farcits de misteri. Però no pas contes de 
por! Ni enigmes que hem de resoldre! 
No parlem pas d’aquest misteri... parlem 
de la màgia d’uns contes meravellosos, 
d’un misteri que no s’ha de desxifrar 
sinó, simplement, gaudir. I us els 
servirem amb l’acompanyament musical 
d’un acordió diatònic. Que vagi de gust!
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Teatre arrossegat 
de Catalunya
Companyia: Teatre Nu
Horari: 13h
Tipus: Teatre familiar 
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet - Escenari 
principal (Espai 3)

Descripció:

Senyores i senyors, nens i nenes, us 
presentem el Teatre Arrossegat de 
Catalunya, un teatre desplegable, un 
teatre multifuncional, un teatre de 
repertori universal. Després d’anys de 
treball i esforç disposem d’un ampli 
ventall de comèdies, drames i tragèdies 
per a ser representades sobre aquest 
escenari que arrosseguem arreu del món.
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ous d’or
Companyia: Zum-Zum Teatre
Horari: 16.30h
Tipus: Teatre familiar
Durada: 50 minuts
Lloc: Parc del Riuet  
Escenari principal (Espai 3)

 

Descripció:

Us agraden els diners?... Molt? 
Els grangers d’aquesta historia no 
perdien el temps pensant en diners i 
sempre repartien el poc que tenien amb 
qui més ho necessitava, però un dia una 
gallina va arribar a la seva granja i va 
pondre un ou d’or. 

Us imagineu si us passés a vosaltres?
La gallina dels ous d’or és una història 
que explica que els diners són “un 
conte”.



14



15

E
SP

E
C

T
A

C
L

E
SMusic Box

Companyia: Fadunito Street Arts
Horari: 19h
Tipus: Clown i humor gestual
Durada: 50 minuts
Lloc: Teatre-cinema “Els Til·lers”  
(Espai 6)           
 
 

 

Descripció:

El públic li inspira cançons, i en té 
una per a cadascú de vosaltres. Un 
personatge ben curiós vol arreglar una 
capsa de música gegant… però tot sol 
no se’n surt. Entre tots hi posarem una 
mica d’imaginació i la música tornarà a 
sonar!
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Deixa caure el  
pinzell 
Companyia: Sara Sareta 
Horari: 12h
Tipus: Taller d’il·lustració col·lectiva
Durada: 90 minuts
Lloc: Plaça Major (Espai 2)
Aforament màxim de 25 infants + famílies  
 
 

Descripció:

L’Hervé Tullet és un artista divertit a 
qui l’encanta jugar, experimentar, pintar 
fora dels marges i crear amb llibertat. 
Amb el laboratori de lectura de la Sara 
Sareta, coneixerem els seus llibres i els 
jocs artístics que proposa davant del 
paper en blanc. Tot seguit, de forma 
col·lectiva, seguirem les indicacions 
que, a toc de megàfon, ens guiaran en el 
procés creatiu. 

Un taller per explorar, gaudir, riure i 
contemplar bocabadats un extraordinari 
resultat final.
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“El secret de la 
primavera” 
Companyia: Associació Cuca de Llum
Horari: 17.30h • Durada: 90 minuts
Lloc: Parc del Riuet (Espai 1)
(per a infants de 2 a 6 anys. Màx. 20) 

Descripció:
Contacontes musicat amb guitarra i explicat amb 
materials naturals (20’). El taller (1h) parteix d’un fons 
d’aquarel·la i del gargot per desenvolupar la creativitat i 
inspiració a través del dibuix dels infants.
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Blackout poetry i 
polipoesia 
Poesia creativa amb Ramon Bartrina
Horari: 17.30h • Durada: 90 minuts
Lloc: Pl. Major (Espai 2)
(a partir de 7 anys) 

Descripció:
La primera part està enfocada en el coneixement de la 
tècnica creativa del “Blackout poetry” o del text ocult. 
A la segona part del taller es coneixerà la polipoesia, és a 
dir, la interpretació de textos a diverses veus.
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Escape hall: les 
claus misterioses 
de Harry Potter 
A partir de les 12h
Comença al Punt d’Informació del 
Riuet (Espai 1)

 

T
A

L
L

E
R

S

Descripció:

És un joc de pistes en exterior que es 
desenvolupa als carrers de Sort. 
Diu certa història que un gran mag es va 
encarregar de destruir la pedra filosofal 
quan la van treure d’un mirall l’última 
vegada, però de vegades .... totes les 
històries no són certes.
Els mags tenebrosos més antics han 
aconseguit escapar de la presó, ells saben la 
veritat, igual que els aurores del Ministeri 
de Màgia. Tots els mags del Departament 
de Seguretat Màgica estan combatent amb 
ells per intentar frenar el seu avanç en la 
recerca de la pedra filosofal, però tots els 
esforços seran en va si els mags tenebrosos 
es fan amb la pedra. Se us ha assignat una 
missió, destruir la pedra filosofal, però 
això us convertirà en el blanc dels mags 
tenebrosos. Arriscareu les vostres vides per 
salvar el món màgic?
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La màgia als  
nostres ulls
Horari: D’11.30 a 19h
Tipus: Exposició-joc
Lloc: Plaça Major (Espai 2) 
  
 

Descripció:

Descobreix un bon grapat d’àlbums 
il·lustrats amb secrets amagats. Gràcies 
als filtres màgics, les famoses ulleres 3D 
de color diferent per a cada ull,  podràs 
rastrejar caleidoscopis de colors i trobar 
imatges impossibles de veure amb els 
nostres ulls.  
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IL·LUSTRADORS: Lorena Baraza -Carla Bassi -Mariona Berrocal -Fabrizio Bottasso -Leo Casamitjana 
-Anna Elisabeth Davis -Laura Duran -M. Josep Figueroa -Roger Fondevila -Javier García -Dartina Gómez 
-Ana Larrosa -Belén Loza -Gerard Martí -Irene Matencio -Natsumi Noma -Maria Palet -Carina Pesce 
-Sandra Posada -Núria Pujol -Susana Ramírez -Sandra Rego -Bea de Ribera -Elena Sánchez -Clara Sánchez 
-Christa Soriano -Elena Val -Esther Voltà -Gabi Weisheit -Estefania Zorita • IDEA I COORDINACIÓ: 
Ignasi Blanch i Jan Barceló • AGRAÏMENT: Gràcies a la Muntsa Moral per la documentació i el seu 
magnífic treball sobre les Dones d’Aigua.
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“Les dones d’aigua”
Projecte coordinat per Ignasi Blanch. 
Horari: Tot el dia
Lloc: Oficina de Turisme

Descripció:

Les dones d’aigua són éssers de la mitologia 
catalana, figures femenines que habiten en 
indrets com estanys, torrents, salts d’aigua, 
fonts boscanes, gorgs, deus i grutes humitoses 
amb degotalls de pedra, on hi ha corrents 
d’aigües i llacs subterranis.

EXPOSICIÓ

Apel·les Mestres va crear el poema 
Liliana, cant romàntic a la Naturalesa, 
amb dibuixos del mateix autor, on es 
presenta “Liliana” als tres gnoms que la 
descobreixen, quan surt de l’aigua d’un 
estany.
Al poema “Canigó”, de Jacint Verdaguer, 
hi ha nombroses referències a una dona 
d’aigua, de nom  Flordeneu.
Trenta il·lustradors, tots alumnes de l’àrea 
d’il·lustració de l’Escola de la Dona de la 
Diputació de Barcelona, presenten la seva 
mirada particular sobre aquests éssers 
de la mitologia catalana que, des de la 
vora de l’aigua, protagonitzen llegendes 
envoltades de misteri.
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El petit cinema  
de Lo Llumener 
Curts d’animació 
Horari: D’11.30h a 14h 
i de 17.30 a 19h  (10 minuts / sessió)
Lloc: Plaça Major (Espai 2)

Descripció:

El petit cinema de Lo Llumener és una 
experiència íntima per gaudir dels petits 
plaers que els nostres espigoladors han 
sel·leccionat per a aquesta edició. Una 
sel·lecció de curtmetratges per emocionar-
nos i fer-nos aixecar els ulls encara que 
sigui per uns instants.

Per gaudir en companyia i despertar la 
passió per aquestes petites grans obres.Una 
experiència artística única per a totes les 
edats.
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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 a la Petitat Fira 
d’enguany són: 

Zahorí books
És una editorial independent amb seu a 
Barcelona que es guia per la bellesa dels textos 
i les il·lustracions.

Flamboyant
Editorial independent que vol contribuir al 
desenvolupament i la riquesa intel·lectual 
dels més petits a través de textos i imatges que 
despertin l’ús de la imaginació i la sensibilitat 
artística, fomentin l’empatia, enriqueixin els 
seus punts de vista i els ajudin a tenir idees 
pròpies.

Cambuleta
Lo nostre projecte editorial associatiu!
www.cambuleta.cat 
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a cel obert
Horari: d’11.30 a 19h
Lloc: Parc del Riuet (Espai 1)

Descripció:

La Biblioteca del Riuet albergarà un centenar de llibres 
que tenen com a temàtica comuna un component 
tan màgic com és la nit.  Al llarg de la història, la nit, 
amb tot allò de fantàstic que ensenya i amb tot allò 
de misteriós que amaga, ha desfermat la curiositat i 
la imaginació de les persones, especialment les dels 
escriptors. Hi ha una innombrable literatura al voltant 
seu, sobretot adreçada als infants, i aquest és l’estel 
que guia aquesta exposició. Posem al vostre abast una 
constel·lació de llibres per a infants i joves sobre la nit, 
que poden servir per somiar encara una mica més, o 
bé per desvelar-ne alguns dels misteris i algunes de les 
meravelles.

Bona nit!

El fons de la biblioteca estarà format pels títols de 
la col·lecció “La Nit” del  Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil. 
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Lo Llumener 
adult 
Èpica picant

Companyia: Josep Pedrals 
Tipus: Espectacle poètic 
Horari: 22.30h 
Lloc: Celler del Batlliu 
Durada: 50 minuts

Descripció:

El poeta Josep Pedrals parla amb un vers 
agradable i àcid, i canta la vida amb una 
ironia embadalida que fa goig de sentir; 
juga amb el llenguatge per fer-lo encara 
més honest, es riu de la sensibilitat 
amb afecte, fa moure les paraules pel 
cos sencer i es torna tot plegat ritme 
significador i festa incisiva.
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Descripció:

Lo Llumener arriba a la Llar d’Infants 
de Sort per oferir, de la mà de la Clara 
Ribatallada, un espectacle de narració 
oral de petit format que combina contes, 
poemes, cançons i jocs de falda, adreçat 
a la canalla més menuda.

Companyia: Clara Ribatallada
Horari: Divendres 4, a les 10.45h
Tipus: Narració oral adreçada als 
infants de La Llar Els Malfargats



35

Taller de poesia creativa  
i rapsòdia 
Tallerista: Ramon Bartrina
Horari: Divendres 4 • Adreçat a l’alumnes de 3r i 4t 
d’ESO de l’INS Hug Roger III de Sort

Descripció: 
La poesia ofereix la possibilitat de desenvolupar 
la creativitat, la motivació a compartir les seves 
creacions, l’expressió en públic dels propis sentiments 
i l’oportunitat de vèncer la por escènica per millorar 
l’autoconfiança, la dicció, la presència i l’expressió 
corporal. El taller està adreçat a l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO. En el taller, l’alumnat escriurà un text poètic 
i després aprendrà diferents i divertides tècniques 
de rapsòdia (individuals i en grup) per interpretar el 
poema resultant.
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“L’art, la paraula i la lectura  
en la 1a infància” 
Formadores: Dolça Puig i Sandra Lobón, membres de La 
Contra, contrabandistes de lletres

Són lectors els infants que no saben llegir? Què fa amb un llibre 
un infant que encara no parla? Com narrar relats a nadons? 
Reflexionarem sobre les funcions i virtuts de la lectura i el 
contacte amb la literatura de qualitat en les primeres etapes, i 
coneixerem obres atractives i interessants. 

Dijous 10 d’octubre de 18 a 20h  
Durada reconeguda: 2 hores
Lloc: Llar d’infants municipal de Sort “Els Malfargats”
Inscripcions a la llar d’infants

Taller adreçat a educadores i famílies d’infants de 0 a 3 anysLo Llumener  
professional

A més a més de les 
propostes per a famílies, 
infants i joves, en el marc 
de “Lo Llumener” hem 
desenvolupat una línia 
professional adreçada 
al personal docent i 
famílies que compta amb 
el reconeixement del 
Departament d’Educació



37

L
L

U
M

E
N

E
R

 P
R

O
F

E
SS

IO
N

A
L

“El poder del joc dins l’aula”
Formadora: Meritxell Nieto, professora de secundària, coordinadora 
pedagògica i responsable del projecte Joc de La Salle de la Seu d’Urgell. 

Aquest curs de formació permanent està organitzat en el marc del Festival 
Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils LO LLUMENER i compta amb 
el reconeixement del Departament d’Educació.

Descripció del curs: Com introduir els joc de taula, el joc de rol i la 
gamificació a l’aula? Com treure partit dels jocs per desenvolupar la 
dimensió literària, la comunicació oral i la convivència?

Divendres 18 de 17.30 a 19.30h i dissabte 19 d’octubre  de 10 a 14h 
Durada reconeguda: 10 hores
Lloc: INS Hug Roger III de Sort
Inscripcions: A la plataforma xtec. 
Més info: ja.cat/docentsllumener

Formació docent reconeguda pel Departament d’Educació 
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El jardí de la meva 
ment
Amb Elisa Pellacani • Escola Itinerant  
del Llibre

Fem “un llibre” 
auto-editat
A les escoles a l’octubre a càrrec de 
“Lo Tafanari”

Els nens i nenes hauran de realitzar un 
llibre autoeditat. És a dir, a partir d’un 
tema i d’un text propi, crearan un llibre–
àlbum, dividit en escenes i acompanyat 

d’imatges realitzades amb 
tècniques d’estampació i/o 

collage, amb el guiatge de 
les artistes de Lo Tafanari.

Taller de Llibre d’ArtistaTaller per 5è i 6è de primària

Com si fos un arxiu o un herbari 
meravellós habitat d’éssers monstruosos. 
Tot això és el que hi ha dins la nostra 
imaginació i que podem alimentar cada 
dia convertint-ho en les nostres fantasies. 
Són aquelles plantes que fan que cadascun 
dels nostres “jardins” siguin un lloc 
únic. Tenint en compte aquesta idea i 
treballant amb llenguatges diferents i 
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Data: Diumenge 6 d’octubre 
Durada: de 10 a 14h i de 15 a 19.30h 
(8h 30min) 
Lloc: Arxiu Comarcal de Sort 
Preu: 60€ (inclou material bàsic) 
Inscripcions a: ja.cat/tafanari19 
lotafanari@gmail.com

tècniques d’enquadernació i de 
composició gràfica artesanals, 
els participants realitzaran un 
petit llibre que serà el format on 
a través d’una comunicació visual 
concretarem visions poètiques i mons 
personals. Els resultats s’analitzaran 
verificant les seves possibilitats de ser 
reproduïts i autoeditats.

Coneixements
No fa falta tenir coneixements previs. 
És convenient que cada participant 
porti un estoig personal amb les eines 
que prefereixi. Cadascú s’emportarà 
en finalitzar el seu llibre-prototip. El 
preu del taller inclou material bàsic per 
realitzar el llibre-prototip.
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