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Autora del cartell:
L’artista d’enguany és l’Anna Terricabras o Anna 

Volianna.  És il·lustradora i dissenyadora gràfica,  
formada entre Barcelona i Irlanda. Viu a Solsona, 

on té un taller del qual surten àlbums il·lustrats, 
murals, cadiretes o penjolls il·lustrats. 

Vols conèixer-la millor? Visita el seu web: 
Volianna.com

Índex d’activitats 
 
• Mapa d’espais - Plànol de Sort 4
• Programa d’activitats  5
• Espectacles   8
• Tallers    18
• Espais-joc   22
• Espais literaris   28
• Lo Llumener jove i adult   32
• Lo Llumener a les escoles  36
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L’aposta que va començar fa 6 anys amb la creació de Lo Llumener es veu refermada 
per la necessitat de bàlsam cultural que experimentem en les circumstàncies actuals. 
L’edició d’enguany posa l’accent en l’oxigen que proporciona la cultura en totes les 
seves vessants. 

Lo Llumener posa al centre del seu focus la infància, la joventut i reivindica el dret a 
un accés a les arts i les lletres de qualitat, lliure d’estigmes i menysteniment. Maurice 
Sendak era contundent pel que fa al debat sobre la vàlua de la literatura infantil i 
juvenil:  “Pareu de fer veure que pots seure i escriure un llibre per a nens: és impossible. 
Un simplement escriu llibres”.  A Lo Llumener fem nostra la seva proclama. Ni de 
primera ni de segona divisió: CULTURA amb lletra majúscula.

La cultura com a font d’aliment imprescindible
La cultura per provocar, compartir i regalar somriures

La cultura per entendre el món que ens envolta
La cultura per somiar i construir noves realitats

6a edició Els Monstres
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7. El Castell

Reserva les teves entrades i 
consulta les ubicacions a:

www.lollumener.cat
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Programa d’activitats 

D’11.30 a 19h  Espai-joc: “Colors de monstre” (Tombs Creatius)
   

Tot el dia  Espai-joc “Congrés anual de monstres” 
   

Consulteu web  Punt gastronòmic de l’Escola d’Hoteleria del Pallars
   

D’11.30 a 19h  Petita Fira d’Àlbums Il·lustrats
   

D’11.30 a 19h  Biblioteca “a cel obert”
   

11.30h   Espectacle: “El monstre de colors” (50’ - Cia Tutatis)
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11.30 a 13.30h  Taller: “Taller d’antenes monstruoses” (Ananart)  
   
11.30 a 13.30h  Escape Hall (Joc de pistes i enigmes)
   

12.30h   Espectacle: “Lo Monstre” (50’ - Cia Efímer)
   

16.30h   Espectacle: “Contes amagats ” (50’ - Marcel Gros) 
   

18.00h    Berenar popular
     

18.30h   Espectacle: “Què són, en realitat, els monstres?”  
   (20’ - Alumnes INS Hug Roger III) 
   

19h   Espectacle: “Les croquetes oblidades”  
   (55’ - Cia Les Bianchis)
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20.30h   Concurs hip-hop: “Combat de galls i gallines”  
   (Demostració i jurat: Elane, Mery i Pau Llonch) de 14 a 30 anys
   Inscripcions i més info al web: lollumener.cat

22h   Espectacle poètic: “Nicomedes Mendes” (75’)
     

Reserva les teves entrades i consulta les ubicacions a:
www.lollumener.cat

 
NOTA: En cas de pluja consulteu el web o el twitter per possibles canvis
www.lollumener.cat / @lollumener
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El monstre de 
colors 
Companyia: Tutatis
Horari: 11.30h
Tipologia: Teatre de titelles
Durada: 50 minuts
Lloc: Teatre Els Til·lers (Espai 6)

Descripció:

El groc vol dir que estàs content. El 
blau és la tristor, el vermell és la ràbia, 
el negre la por... El verd... Quin embolic! 
Cada color representa una emoció, però 
cal saber entendre-les per posar-les en 
ordre. 
 
Adaptació teatral de “El monstre de 
colors”, l’obra d’Anna Llenas, traduïda a 
16 idiomes.
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Lo Monstre
Companyia: Efímer
Horari: 12.30h
Tipologia: Espectacle itinerant amb 
titella gegant
Durada: 50 minuts
Lloc: Sortida des del Teatre “Els 
Til·lers” (Espai 6)

Descripció:

Veurem com un drac es desperta i, 
mandrós, no voldrà caminar, buscarà les 
carícies del públic, es posarà content 
perquè la gent l’ha vingut a veure.
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Companyia: Marcel Gros
Horari: 16.30h
Tipologia: Clown contemporani 
Durada: 50 minuts
Lloc: Consulteu al web  
www.lollumener.cat

Descripció:

On s’amaguen els contes?
L’humor i la imaginació es donen la 
mà en forma d’espectacle. Marcel 
Gros es presenta com un trobador de 
contes i empren un viatge per camins 
imaginaris plens de formes, papers, sons 
i colors… a la recerca de les històries que 
encara no són a dins dels llibres. Està 
disposat a anar on faci falta per trobar 
els CONTES AMAGATS, s’adona que 
d’històries n’hi ha per tot arreu, cal 
atrapar-les… i de vegades… et quedes 
quiet i les històries t’atrapen a tu! 
No deixis que t’expliquin sempre les 
mateixes històries…
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Que son en realitat, 
els monstres ?? 
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els monstres? 
Horari: 18.30h
Tipologia: Lectura de textos 
redactats per l’alumnat de l’Ins Hug 
Roger III
Durada: 20 minuts
Lloc: Teatre “Els Til·lers” (Espai 6)
 

Descripció:

El terme monstre, del llatí monstrae, 
significava “ensenyar”, perquè era quelcom 
digne de veure. Un monstre és una criatura 
més o menys llegendària que usualment fa 
por i és vista com maligna. Quan som petits 
els associem amb personatges imaginaris 
que s’amaguen a la foscor o a sota del llit. 

Però... què són per a tu els monstres?
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Obra de Clàudia Cedó

Companyia: Les bianchis
Horari: 19h
Tipologia: Teatre
Durada: 55 minuts
Lloc: Teatre “Els Til·lers” (Espai 6)
 

Descripció:
La Pepa és una nena vital i amb una gran 
imaginació que acaba de perdre la seva 
àvia i està intentant adaptar-se a una 
nova escola, uns nous amics i una nova 
ciutat. Enganxada a una manta que l’ajuda 
a dormir i enfadada amb les seves dues 
mares perquè no recorden la recepta de 
les croquetes de l’àvia, la Pepa emprendrà 
un viatge cap al País del Xim Pum, l’indret 
màgic on van a parar les coses oblidades. 
El dol per una àvia, el dol per una ciutat, 
el dol pel gust d’una croqueta, el dol per 
un record, el dol per un objecte perdut, 
el dol de fer-se gran. El dol per tot allò 
que estimem, és bo sentir-lo? O hi hem de 
passar de puntetes? Les croquetes oblidades 
parla de la possibilitat de viure totes les 
parts de la vida, també les que a vegades ens 
poden fer mal. 
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monstruoses  
Companyia: Ananart 
Horari: D’11.30 a 13.30h
Tipologia: Taller artístic 
Lloc:  Consulteu al web  
www.lollumener.cat

Descripció:
El taller d’art d’Ananart surt al carrer per 
omplir de color Lo Llumener. De la mà 
de les professionals d’Ananart xics i grans 
podreu crear guants monstruosos.  

Inscripcions prèvies a la web  
LoLlumener.cat
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Escape hall 
Horari: D’11.30 a 13.30h
Tipologia: Joc de pistes i enigmes
Lloc:  Consulteu al web 
www.lollumener.cat
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Descripció:

El científic, savi i aventurer professor 
Revillod ha deixat per a la posteritat 
un animalari universal fruit dels seus 
viatges per terres i mars desconeguts, 
explorant selves i escalant cims, viatjant 
en ferrocarril o en globus aerostàtic. Un 
manual del món animal que recull un total 
de 4.096 bèsties diferents, animals reals i 
éssers fantàstics.

Si t’agrada l’aventura, ajuda el professor 
Revillod a resoldre els reptes i troba la 
teva bèstia. Et sorprendrà! Un joc de 
pistes i enigmes que es desenvoluparà per 
diferents espais del poble.
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Congrés anual de 
monstres
Horari: d’11.30 a 19h
Lloc: Carrer Major (Espai 5)

 
  
 

Descripció:

A l’eix històric de Sort hi trobarem 
activitats lúdiques i interactives per 
a tota la família. Passejar pel carrer, 
ambientat pel màgic món dels monstres, 
ens transportarà a un univers ple de 
diversió. 
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Colors de monstre 
Companyia: Tombs creatius
Horari: D’11.30 a 14.30h 
Tipologia: Espai creatiu
Lloc: Consulteu al web  
www.lollumener.cat

Descripció:

Colors de monstre són instal·lacions 
artístiques i de joc que permeten nous 
llenguatges narratius i escènics. 

Tombs creatius té la ferma convicció que 
l’espai públic, el carrer, és el millor escenari 
per generar experiències col·lectives que 
emocionin, així que porten a Lo Llumener 
un grup de monstres amb ganes de sortir al 
carrer per jugar amb gent de totes les edats. 
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Punt gastronòmic de 
l’Escola d’Hoteleria 
del Pallars 
Horari i lloc: Consulteu al web  
www.lollumener.cat

ESPAI GASTRONÒMIC

Descripció:

Si necessiteu recarregar forces entre 
espectacles i voleu gaudir de propostes 
culinàries de kilòmetre 0, atanseu-
vos a l’espai de restauració gestionat 
pel professorat i l’alumnat de l’Escola 
d’Hoteleria de l’Ins Hug Roger III.
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d’Àlbums 
Il·lustrats
Horari: D’11.30 a 19h  
Lloc: Consulteu al web  
www.lollumener.cat

Les editorials convidades a la Petitat Fira 
d’enguany són: 

Petita Impedimenta (impedimenta.es)

La col·lecció la formen llibres que atorguen el 
mateix valor a l’estètica i l’educació, i que poden 
ser llegits amb els pares però que també agradin 
als més petits si els llegeixen ells sol.

Combel (combeleditorial.com)

Des de l’any 1989 edita llibres il·lustrats per nens 
i nenes amb la intenció de posar al seu abast uns 
materials de qualitat que els acompanyin en la 
seva formació com a lectors.

Cambuleta (cambuleta.cat)

Cambuleta és el projecte associatiu de difusió 
de la parla pallaresa.  Entre les seves accions 
literàries, destaca la creació i edició de la 
col·lecció de contes infantils escrits en pallarès
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Combat de 
galls i  
gallines
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Combat de galls i 
gallines
Demostració i jurat: Elane, Mery i Pau 
Llonch (Versembrant)

Horari: 20.30h 
Tipologia: Concurs de rima en rap 
improvisat amb jurat

Lloc: Consulteu la pàgina web

Inscripcions i bases del concurs a  

www.lollumener.cat

Descripció:

T’agrada rapejar? Tens entre 14 i 30 anys? 
Doncs no t’ho pensis, vine a participar a la 
1a. “Batalla de Gallos” de Lo Llumener! 

“Batalla de Gallos” és el nom pel qual són 
coneguts els concursos d’improvisació de 
rima en rap.  

Dinamitzat per @Versembrant, amb les 
raperes lleidatanes @Elane.meta i Mery 
que mostraran el seu art a l’escenari 
i formaran part del jurat del concurs, 
juntament amb en @PauLlonch

El concurs comptarà amb premis a les 
tres primeres classificacions.

L
O

 L
L

U
M

E
N

E
R

  J
O

V
E



32



33

Lo Llumener adult 
Nicomedes 
Mendes
Tipus: Recital poètic
Horari: 22h
Lloc: Teatre Els Til·lers (Espai 6)
Durada: 75 minuts

Descripció:

Nicomedes Mendes és un grup d’improvisació poètica català. 
Està compost per quatre poetes que, en fusionar veus i 
discursos, formen una veu poètica plural. Un exemple d’una 
poesia que s’allunya del jo i que s’acosta a la poesia coral.

Des de la improvisació lliure al soundpainting, els seus recitals 
utilitzen diferents tècniques per mostrar com pot ser de rica la 
improvisació en poesia, quantes imatges potents poden brollar 
treballant en aquest camp i conviden a l’entrada d’aquest nou 
món encara per explorar.

Se’ls ha descrit com a experts en poesia d’avantguarda, creadors 
de ritmes i trencadors dels convencionalismes avorrits. Amb 
una aguda intel·ligència, fan de la poesia una autèntica forma 
de celebració.

El nom del grup l’han pres d’un botxí de Barcelona de principis 
de s.XX, Nicomedes Méndez, un dels pocs funcionaris d’aquell 
moment. Després d’una vida desastrosa, va acabar els seus dies 
sovintejant el Paral·lel i explicant, a les sales de cabaret, com 
si es tractés d’un espectacle, les seves execucions i les últimes 
voluntats de les víctimes.

Nicomedes Mendes està format per la Núria Martínez Vernis, 
en Víctor Bonet Arbolí, en Guim Valls i l’Oriol Sauleda. 
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7. El Castell
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Reserva les teves entrades i consulta les ubicacions a:
www.lollumener.cat
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Lo Llumener als centres educatius

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.  

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



37

L
O

 L
L

U
M

E
N

E
R

 A
 L

E
S 

E
SC

O
L

E
S

“Catifa de contes de monstres”
Companyia: Sara Sareta
Tipologia: Narració oral
Data i lloc: Dijous 30 a la Llar d’infants Els Matxicots de Rialp *
                    Divendres 1 la Llar d’infants Els Malfargats de Sort

Descripció:

En Ralet és un osset que s’ha passat toooot aquest estiu banyant-se al 
riu i menjant nabius. Ara que s’acosta el fred, té moltes ganes d’escoltar 
contes, cantar cançons, riure amb els jocs de falda i... dir bona nit a tots 
els monstres i adormir-se sense cap por. 

Una sessió per a nadons de 0 a 3 anys inspirada en la tècnica francesa 
de dinamització lectora per a preescolars anomenada tapís de lectura.

* Activitat finançada per l’Ajuntament de Rialp



38

Tòtems literaris
Monstres encartronats amb molta vida

Promou:  Il·lustradores i il·lustradors de l’Associació Lo 
Tafanari i LERA 

Tipologia: Taller artístic adreçat als infants de les escoles 
del Pallars Sobirà

En les narracions intervenen sempre uns personatges que 
viuen uns fets, tenen noms, característiques físiques i 
psicològiques. Què passa si creem monstres que puguin 
tenir trets canviants? 

Construirem divertits tòtems, a partir del dibuix i 
la pintura, sobre caixes de cartró. La combinació de 
les diferents parts dels personatges donarà  vida a  
infinits monstres.
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Taller de poetry slam 
Tallerista: Salva Soler
Tipologia: Taller adreçat a l’alumnat de l’INS Hug Roger III de Sort

Descripció:
Heu provat mai a escriure poesia? Heu provat mai a treure els 
sentiments que teniu a dins mitjançant el vers i la paraula?
En Salva Soler entra a l’aula per provocar un enfrontament 
personal amb la poesia. Amb jocs de paraules i dinàmiques 
d’escriptura creativa, posarà a l’abast del jovent eines perquè 
escriguin des de les seves emocions i connectin el seu món interior 
amb la seva visió del món exterior. 
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