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RECULLLALLUM Cada any, el 20 de febrer, la 
gent de Manresa va a recollir 
l’aigua que s’escola per les 
esquerdes de la volta del carrer 
d’en Botí. Saben que no és una 
aigua com totes, és una aigua 
lluminosa. És un secret molt 
ben guardat i no ho expliquen 
a ningú, callen, es miren i 
cadascú omple la seva galleda 
i se l’emporta silenciosament 
cap a casa.

Fa tants i tants anys que es 
repeteix aquest ritual que la 
gent no es sorprèn del fenomen 
de l’aigua feta llum, però 
aquest any s’està produint un 
fet del tot inexplicable. Hi ha 
una galleda, que ningú sap qui 
ha portat, que no s’omple mai.

La gent s’hi acosta i no sap 
explicar ni d’on ve l’aigua i a 
on va perquè sembla que els 
fils d’aigua feta llum arribin 
fins l’infinit, al fons de la 
galleda.
 
La intenció de la proposta 
es concentrar l’atenció dels 
vianants en un espai concret 
del recorregut i posar en 
manifest un efecte a on es 
fonen aigua i llum en un únic 
element que crea una reflexió 
infinita. 

Aiemen.  

En un carrer de Manresa 
Un misteri està passant:
una galleda cull aigua 
i no s’acaba d’omplir mai.

I només aquesta nit 
L’aigua que recull el poal
Es torna llum resplendent
Quan la mires des de dalt.
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RECULLLALLUM Explicació general: L’efecte 
desitjat  a la galleda principal 
es recrearà amb fibra òptica 
alimentada amb bateria, i leds 
amb piles per la  resta de les 
galledes.

Localització de la proposta:
Carrer d’en Botí.

Material necessari: 15 fils de 
fibra òptica, led de 8W, bateria, 
leds blancs de 5 mm, piles 
3V, bossetes transparents,  
galledes, vidre, mirall, lona 
negre.

Accions a priori:
Adquisició i preparació del 
conjunt de galleda principal.

Accions in situ: 
Muntar el conjunt de galleda 
principal a la seva ubicació 
dins de la volta.

Introduir el conjunt led+pila 
dins de les bossetes preparats 
anteriorment.

Introduir els leds a les galledes 
d’aigua-llum i col·locar-les  a 
l’espai indicat a l’esquema,  
cap el carrer de Sant Miquel.

Temps muntatge: 2 h.
Temps desmuntatge: 2 h.

* Serà imprescindible apagar 
l’enllumenat del carrer per a  
obtenir l’efecte desitjat.
* Serà  imprescindible moure 
els  contenidors  d’escombraries 
durant el Festival.
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Carrer de Sant Miquel

Carrer d’en Botí
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