
Nits que enlluernen
La llum s’ha incorporat definitivament a les 

celebracions barcelonines i, per tant, torna a ser un 
element destacat en la festa de la Laia. Si de dia els 
carrers del barri Gòtic s’omplen d’activitats familiars 
i tradicionals, la nit és el moment de deixar-vos 
enlluernar.

Esteu convidats a fer de turistes a casa vostra, 
recorrent edificis i monuments que, quan el sol es 
pon, s’embolcallen de llum, o assistint a propostes 

artístiques que utilitzen els fotons com a matèria 
primera de la creació.

Paral·lelament, reflexionarem sobre la llum en 
conferències, tallers i jornades en què es parlarà sobre 
com la fem servir però, també, sobre la manera com la 
percebem.

Conferència: “Nivells mínims de percepció visual”
La quantitat de llum necessària per veure-hi bé durant la nit i per sentir-nos segurs 
ha anat augmentant amb l’evolució de la il·luminació. Però, aquest increment 
de la quantitat de llum millora la funcionalitat de l’espai? I la qualitat? Millora el 
nostre confort visual i la comprensió del nostre entorn?

Les imatges de llum formen part del nostre paisatge urbà nocturn i són cada 
vegada més nombroses. Hi ha una relació entre la resolució de les imatges i 
l’impacte dels missatges? I entre la resolució i la qualitat de les imatges?

Amb Enric Munar i Manolo Laguillo.

Enric Munar és professor i investigador en psicologia de la percepció de la 
Universitat de les Illes Balears; coordinador del màster oficial i del doctorat en 
Cognició i evolució humana i investigador de la percepció i cognició humanes i de 
la percepció estètica.

Manolo Laguillo és catedràtic de Fotografia de la Facultat  de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona. Ha estat professor convidat a la Hochschule für Bildende 
Künste de Braunschweig (Alemanya). És autor de quatre llibres sobre la tècnica i 
l’estètica fotogràfiques.

ESPAI 4 (Palau de la Virreina; la Rambla, 99)

Dimarts 12 de febrer, a les 19.30 h

  Del 12 al 17 de febrer de 2013



‘Mappings’ Barcelona
El mapping és una de les formes més noves de creació. Amb la llum com a 
instrument es poden crear històries i produir les imatges més suggeridores. Ara 
teniu l’oportunitat de tornar a veure tots els mappings creats entre el 2008 i el 
2012 per a les festes de la Mercè. Tothom hi està convidat!

PLAÇA DE SANT JAUME  De divendres 15 a diumenge 17 de febrer

Divendres 15, de 19 a 22.30 h

Dissabte 16, de 20.30 a 22.30 h

Diumenge 17, de 20 a 22.30 h

Programa

Pre-Show (Tecnoradio)

Miratges (Cosmo AV, 2008)

Enlluerna’t (Cosmo AV i Mariona Omedes, 2009)

La façana encantada (Cosmo AV, 2010)

La casa màgica (Franc Aleu, 2011)

Barcelona, la casa de tots (Franc Aleu i Martina Ampuero, 2012)



A què juguem?
Quatre jugadors al voltant d’una taula de pòquer estableixen una conversa 
mitjançant dotze cartes singulars plenes de contingut. Un crupier reparteix joc 
i el públic, al voltant dels jugadors, no es limita a mirar-s’ho, sinó que participa 
activament de l’acció... Tot gira al voltant d’un tema: la llum. Una proposta de 
l’Agencia de Apoyo a la Arquitectura de Barcelona.

ESPAI LAB (Palau de la Virreina; la Rambla, 99)

Dimecres 13 de febrer, a les 19.30 h

‘Workshop’: Lupercales BCN
Lupercales és una celebració de la llum inspirada en les Lupercals romanes dels 
temps d’August, un ritual de foc que se celebrava el 15 de febrer i que, segons 
algunes fonts, posteriorment s’hauria transformat en la festa de la Candelera.

Lupercales vol promocionar la implicació de l’usuari a l’hora de construir 
els entorns que habita, tenir-ne cura i posar-los en valor. Vol ser, doncs, un 
reconeixement mutu entre l’espai urbà i els habitants de la ciutat. La llum serà 
l’eina de disseny d’un espai públic sensible amb l’entorn arquitectònic i que 
afavoreixi l’intercanvi i la convivència.

Amb el suport de l’Associació Professional de Dissenyadors d’Il·luminació (APDI) 

JARDINS DE RUBIÓ I LLUCH (Hospital, 56)

De dilluns 11 a dijous 14 de febrer, de 16 a 22 h 

Festa de presentació i cloenda: divendres 15 de febrer, de 18 a 22 h
Més informació: www.lupercales.org

Jornada sobre disseny d’il·luminació “eLe”
Arquitectes i dissenyadors debatran al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)  
sobre el paper de la llum en la creació d’espais durant la jornada d’il·luminació 
“eLe”, organitzada per l’Associació Professional de Dissenyadors d’Il·luminació  
(APDI) i el Col·legi, amb la col·laboració de la revista Lightecture.

Participaran en la jornada (el nom de la qual és un acrònim dels tres conceptes 
bàsics que sostenen la jornada: espai, llum i eficiència) els arquitectes Fran-
cesc Gual, Johanes Wortmann i Dani Freixes i els dissenyadors especialitzats en 
il·luminació Maurici Ginés, Michela Mezzavilla i Toni Arola.

Els assistents a la jornada podran participar posteriorment en les instal·lacions de 
llum “Between Silence & Light” i “H-ola”. 

AUDITORI DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (plaça Nova, 5)

Dijous 14 de febrer, de 16 a 19 h

Acció / instal·lació de llum “Betwen Silence & Light”
Una proposta de reMM Lighting Design. Ho organitza l’APDI.

PLAÇA DE SANT FELIP NERI  Dijous 14 de febrer, a les 19.30 h



Instal·lació de llum “H-O-L-A”
Una proposta de Flash Light Collective. Ho organitza l’APDI.

ENTRADA I VESTÍBUL DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (plaça Nova, 3) 

De dijous 14 a diumenge 17 de febrer, de 18 a 24 h

Edificis i monuments
RUTA NOCTURNA PER LA BARCELONA IL·LUMINADA

Alguns edificis de la ciutat es preparen per a la festa en honor de la Laia i estrenen 
uns vestits de llum que ens mostraran un aspecte insòlit dels nostres carrers i 
places. Veureu edificis, com la Torre Agbar, que han canviat el paisatge barceloní, 
però també espais històrics i monuments que resplendeixen a la llum de la lluna.

Amb el suport d’Hàbitat Urbà - Enllumenat i  Institut Municipal del Paisatge Urbà.

De dimarts 12 a diumenge 17 de febrer, de 18.30 a 24 h

• Muralla del carrer de la Palla
• Palau de la Virreina (la Rambla, 99)
• Muralla dels Traginers (plaça dels Traginers)
• Muralla de la Reial Acadèmia de Bones Lletres (Bisbe Caçador, 3)
• Muralla de les Drassanes Reials
• Arc de Triomf
• Universitat de Barcelona (plaça de la Universitat)
• Torre Agbar (Diagonal, 211)

Enguany, acabada la 
remodelació a la qual ha 
estat sotmès el recinte, les 
Drassanes Reials tornen 
a participar en la festa 
i s’il·lumina el tram de 
la muralla medieval que 
transcorre per l’avinguda 
del Paral·lel. La muralla, 
edificada al segle XIV en 
temps de Pere el Cerimoniós, 
tenia tres portes, una de les 
quals, el portal de Santa 
Madrona, veureu oberta 
i il·luminada per primera 
vegada.

Dissabte 16 i diumenge 17  
de febrer, de 19 a 22 h

• Instal·lació de llum 
 “M-I-R-A-M-A-R” al portal 
 de Santa Madrona, del 
 segle XIV, una proposta de Rafael Vargas i La Invisible (avinguda del Paral·lel /  
 Drassanes Reials). 

Taller de llum: Com un llum! Cosim l’espai!
Taller d’experimentació amb la llum i l’espai, en el qual es treballarà amb llum 
negra i materials visibles i es farà servir aquesta font de llum (cordes, fils, 
cinta de color blanc i fluorescent) per alterar les referències espacials i, així, 
transformar i construir un nou espai. Inscripcions, a www.bcn.cat/llumbcn.

Activitat per a nens i nenes de 5 a 12 anys i per a adults.

AAAB (Gran Via, 694)

Dissabte 16 de febrer, de 10 a 11.30 h (nens) i de 12 a 13.30 h (adults)


