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Experimentació amb llum i paraula

Quan la claror del dia tot just apunta, el món es va deixondint. Sons, 
mimologismes i onomatopeies indiquen que marietes, mosques, 
grills, gallines, pollets i altres animals ja s’han despertat i es dispo-
sen a córrer aventures. L’arribada de la foscor ho encalma tot... Tot?

Els infants donaran vida a tot aquest món de bestioles experi-
mentant i jugant amb tubs de llum especialment preparats per a 
l’ocasió. Tot un món lumínic i sonor es farà present en l’univers dels 
seus jocs. El nou i el vell es donen la mà per crear una experiència 
lúdica molt indicada per seguir  ben viva a l’escola. 

BESTIOLES DE LLUM
ESPECTACLE DE PETIT FORMAT

FITXA TÈCNICA

Idea original: Lola Solanilla i Roser Ros 
Realització: Lola Solanilla i Roser Ros
Dramatúrgia: Roser Ros
Espai lumínic: Lola Solanilla, Com un Llum
Espai Sonor: Gerard Valverde
Veus: Grup de narradors en residència de Tantàgora
Saxo (gravació): Jordi Prats
Producció: Com un Llum amb FLIC Festival



www.roserros.com 

Pedagoga, narradora i escriptora. Presidenta de Tantàgora, 
directora literària del FLIC festival i professora de la Universitat 
Ramon Llull (URL).

Ha treballat en diverses escoles, ha format diverses generacions 
de mestres en formats com les escoles d’estiu i els cursos d’hivern 
organitzats per diverses institucions en l’àmbit de la llengua i la 
literatura, especialment en la mediació literària i la narració de 
contes. Ha estat cofundadora i codirectora de la revista Infància, 
que edita Rosa Sensat.

Gran coneixedora de la literatura de tradició oral, ha publicat nom-
broses versions de rondalles així com contes de la seva creació, 
tant per a públic molt menut com per a lectors de 10 o més anys.
L’any 2010 va ser distingida amb el Premi Nacional de Cultura.

www.comunllum.net

Lola Solanilla, lighting designer i especialista en arquitectura efíme-
ra. Impulsora del projecte Com un llum, que realitza intervencions 
a l’espai públic i tallers de llum experimentals destinats a nens i 
també a adults.

Altres projectes en els quals ha treballat: L’hort de la Llum (Lluèrnia 
2013) Premi Amporia Plata 2014; LIGHT(onda)FLOW, Amsterdam 
Light Festival 2014, amb Carla Jardim, Fabienne Cunny i Marga 
Vicens; Champs Lavande (Fête des Lumières 2014); Espai Com un 
llum, LlumBCN 2017.

Llicenciat en Teoria i Composició a l’ESMUC, on va estudiar amb el 
professor Christophe Havel.

Com a compositor ha escrit per a diverses formacions professio-
nals, com el BCN 216 o el Duo Anthisesis, i també per a diverses 
orquestres joves, com la Jove Orquestra de Figueres, la Jove Or-
questra Atenea o l’Orquestra del Conservatori de Lleida.
Ha participat en els festivals Shakespeare de Barcelona, el TNT de 
Terrassa, el FLIC Festival, el cicle Second hand – di seconda mano 
de Nàpols o el Resolution Festival de Londres.

Actualment treballa com a professor d’Harmonia y Composició al 
Conservatori Municipal de Lleida i és president de Joventuts 
Musicals de Figueres.

ROSER ROS LOLA SOLANILLA GERARD VALVERDE



DIRIGIT A 

Alumnes d’Educació Infantil (P3-P5) i públic familiar (adults i infants 

de 0 a 5 anys).

AFORAMENT

45 persones 

IDIOMA

Català 

DURADA

30 - 45 minuts

REQUERIMENTS TÈCNICS

Espai diàfan de 100 m² aproximadament; equip de so. 

INFORMACIÓ I RESERVES

lolagestionendanza@gmail.com  

Tel. 93 213 59 91

INFORMACIÓ PRÀCTICA



/ tantagora

#tantagora

Associació sene ànim de lucre
Espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de 
promoure la literatura escrita i oral, popular i d’autor, en paper i 
digital, a través del treball amb altres disciplines artístiques, mú-
sica, arts plàstiques, teatre, dansa, etc. Tantàgora porta més de 25 
anys desenvolupant aquesta missió, tant a Catalunya com a nivell 
internacional.

Tantàgora ofereix serveix pedagògics, culturals i d’edició i és pro-
motora del FLIC Festival, la xarxa Escola Literària, el Laboratori 
de narratives digitals (LABdig) i Art&Paraula, la primera escola en 
mediació literària. 

Tantàgora té vocació de col·laboració amb les Administracions 
Públiques, així com amb d’altres organitzacions socials, culturals i 
artístiques, per tal de treballar pel desenvolupament dels objectius 
que ens són comuns, buscant en cada cas el marc de col·laboració 
ideal per obrir nous camins que permetin ampliar el camp del 
crossing art literari. 

Fotografia: ©Tristán Pérez Martín

SEGUEIX-NOS!

TANTÀGORA


