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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/785545-nova-vida-

al-romanic.html  

Nova vida al romànic 

Les esglésies de la Vall de Bianya han rebut aquest cap de setmana una 

injecció de creació contemporània 

14/10/14 02:00 - la vall de bianya - Maria Palau  

 

Instal·lació de Job Ramos, a l'interior de Sant Andreu de Socarrats. Foto: @ALMIRALLSERRA. 

La Bianyal neix amb l'ambició de dotar el patrimoni de renovats sentits i percepcions  

A la petita església medieval de Sant Andreu de Socarrats de la Vall de Bianya, no hi 

entra pràcticament mai la llum del sol. És un cau inquietant, fosc i humit, entaforat en 

una vegetació lliure, espessa i amenaçadora. Però res la va poder protegir, el 1936, de 

les flames que van arrasar els seus tresors artístics. No va quedar ni un trist retaule 

dempeus. Només es va salvar un altar barroc. Senzillament, perquè no es trobava a 

l'interior del temple. A principi de segle, l'atzar el va traslladar fins a l'Argentina. I avui 

continua custodiat en un museu d'aquest país, lluny de la Garrotxa. 

Sant Andreu de Socarrats ha pogut tornar a presumir de patrimoni artístic aquest cap de 

setmana. De formes i d'intencions molt diferents de les que es van gestar en els seus 

orígens, però amb una espiritualitat que ben segur que ha sentit, si més no familiar. Una 

espiritualitat contemporània amb artistes de la sensibilitat d'Anna Manel·la, que ha 

poblat els exteriors de l'esglesiola amb les seves figures blanques allargassades i de 

mirades fràgils i introspectives. L'art delicat, espectral i tan corprenedor d'Anna 

Manel·la i el de sis creadors més ha trobat un encaix inesperat en el ric llegat romànic 

de la Vall de Bianya, gràcies a una iniciativa que han promogut l'associació Binari i 

l'Ajuntament, i que té un futur prometedor: la Bianyal. 
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Per a aquesta primera edició, s'han fet tres itineraris –dos dissabte i un diumenge, amb 

un ple total i excel·lents sensacions per continuar l'aventura– per intervencions 

artístiques efímeres en quatre esglésies situades en una zona on hi ha una alta 

concentració de construccions supervivents d'un dels primers romànics del país, del 

segle XII, a la vora d'una quinzena. A l'amagatall de Sant Andreu de Socarrats, Job 

Ramos també hi va concebre una instal·lació específica que, justament, especulava amb 

la claror que el fred templet sempre ha defugit. La projecció d'un poderós raig de llum 

penetrant la minúscula obertura de l'absis donava un efecte de calidesa insòlita en els 

prop de mil anys d'història de l'ermita. 

Per als artistes participants, tots ells vinculats al territori, el repte va ser exactament el 

mateix: acoblar les seves creacions en l'ànima històrica, arquitectònica i natural de la 

vall per tal de fer-ne aflorar nous sentits i percepcions. Kenneth Russo, a través d'una 

aplicació per a mòbils que explora els extensos dominis del farro. O Quim Domene, tot 

dignificant els racons inhòspits i marginals de Sant Martí de Solamal –la pica baptismal, 

l'armari per guardar els ciris...– amb exvots de fotografies de fragments del seu propi 

cos. 

A Sant Pere Despuig, la pintura d'Arnau Bielsa es va adjudicar un comunidor, una 

modesta estructura de pedra que els sacerdots feien servir per espantar el mal temps. 

Bielsa exorcitza el corrent pictòric de l'Escola d'Olot en unes obres que imploren la 

necessitat dels artistes joves d'expressar-se d'una manera diferent, d'acord amb els nous 

temps, però també amb pintura i amb paisatges. 

En totes les intromissions en aquests espais sagrats hi havia, és clar, un gest irreverent. 

Les vanitas de la fotògrafa Clara Oliveras, fetes amb objectes kitsch, oferien un punt de 

vista de la mort i el més enllà del tot desacomplexat. Però el més iconoclasta va ser 

Narcís Coderch, que va omplir Santa Margarida de Bianya amb mordaços reliquiaris i 

amb una verge molt pop que va deixar en segon pla la imatge gòtica d'alabastre que 

presideix l'altar de l'església, una de les poques que es conserven in situ. Una entesa 

simpàtica entre religió i humor en aquesta singular Bianyal. 

 

MAC Olot Televisió: http://olottv.xiptv.cat/mac-expres/capitol/edicio-del-3-octubre-2014 
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patrimoni-de-bianya.html?cks_mnu_id=473 

Art per promocionar el patrimoni de Bianya 

L'Ajuntament i l'Associació Binari han creat una ruta guiada per quatre 

ermites romàniques 

Set artistes hi fan intervencions interdisciplinàries 

08/10/14 02:00 - La Vall de Bianya - Jordi Casas  

 

Domene, a l'esquerra, amb l'alcalde, Santi Reixch, i Santaeulària a Santa Margarida. Foto: J.C. 

Les intervencions artístiques o el patrimoni de la Vall de Bianya com a excuses. L'ordre 

és indiferent. El resultat és la primera edició de la Bianyal, organitzada per l'Ajuntament 

i per l'Associació Binari, que es durà a terme el cap de setmana que ve. L'objectiu és, 
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doncs, doble. Per una banda, s'ha demanat a set artistes de la Garrotxa que facin 

intervencions artístiques adaptades a algunes de les ermites romàniques de la zona. Per 

l'altra, els organitzadors pretenen que aquestes intervencions siguin l'esquer per atreure 

visitants a aquest element del patrimoni històric i artístic del municipi. La Bianyal té el 

format d'una ruta, que es farà en trenet turístic per la distància que hi ha entre els 

temples, guiada per David Santaeulària, de l'Associació Binari, i tots els artistes 

participants. En cadascuna de les parades, Santaeulària farà una explicació de la història 

i de les anècdotes del lloc en qüestió i també dels elements patrimonials més destacats. 

Després l'artista que hi hagi fet la seva intervenció donarà detalls de la creació. 

Les esglésies escollides per a aquesta primera edició són Sant Andreu de Socarrats, Sant 

Martí de Solamal, Sant Pere Despuig i Santa Margarida. I els artistes són Anna 

Manel·la, Job Ramos, Narcís Coderch, Clara Oliveras, Quim Domene, Arnau Bielsa i 

Kenneth Russo. S'han escollit, segons David Santaeulària, barrejant generacions, locals 

i forans, i la diversitat de disciplines artístiques. Tots tenen en comú, però, que fan 

intervencions contemporànies, és a dir, que busquen un diàleg entre el patrimoni de 

segles enrere i els llenguatges artístics actuals. 

Anna Manel·la presenta unes escultures adaptades a l'entorn on es podran veure; Job 

Ramos, unes instal·lacions audiovisuals; Narcís Coderch fa una reinterpretació 

particulars dels reliquiaris; Clara Oliveras un muntatge fotogràfic que s'inspira en els 

retaules barrocs; Quim Domene aposta per ex-vots particulars; Arnau ho fa pels 

paisatges inspirats en l'entorn de la vall on va viure, i, finalment, Kenneth Russo aposta 

per una aplicació de mòbil de promoció del farro. 

 

http://www.aragirona.cat/noticia/2014/10/11/la-bianyal-una-nova-forma-de-

descobrir-les-esglesies-romaniques-de-la-vall-de-bianya 

La Bianyal, una nova forma de descobrir les esglésies romàniques de la Vall de 

Bianya 

L'itinerari dura unes dues hores i mitja amb un trenet turístic 
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La proposta d'Arnau Bielsa a Sant Pere Despuig © ACN 

 

Conèixer el patrimoni romànic de la Vall de Bianya a través de l'art contemporani. 

És l'objectiu d'una nova iniciativa cultural, la Bianyal, que proposa recórrer 

esglésies amb valor històric però poc conegudes, com la de Sant Andreu de 

Socarrats o la de Sant Pere Despuig, on hi ha instal·lades obres de nous 

creadors vinculats a l'Alta Garrotxa. 

 

El guia del recorregut, David Santaeulària, ha explicat que han triat els artistes 

seguint diversos criteris: que coneguessin la zona o que fessin propostes que 

d'alguna manera estiguessin lligades al patrimoni religiós. Les visites, que duren 

unes dues hores i mitja, es fan tot el cap de setmana i el desplaçament entre 

temples es fa amb el trenet turístic. 

 

La Bianyal 2014 és un itinerari cultural, organitzat per l'Ajuntament de la Vall de 

Bianya i l'Associació Binari, que focalitza el seu interès en una sèrie 

d'intervencions artístiques efímeres dutes a terme en esglésies romàniques de la 

Vall de Bianya. 

 

Amb aquest punt de partida, han organitzat diverses rutes guiades al llarg del cap 

de setmana que posen en elements d'elevat interès històric, arquitectònic i 

natural d'una part significativa d'aquest municipi. Es tracta d'una iniciativa que 

afegeix a una tradicional ruta patrimonial la possibilitat única d'acompanyar-ho 

amb instal·lacions artístiques. Un singular punt de trobada entre modernitat i 

patrimoni en un entorn privilegiat, pensat per a tots els públics. 

 

Es visiten les esglésies romàniques de Sant Andreu de Socarrats, Sant Martí de 

Solamal, Sant Pere Despuig i Santa Margarida. Santaeulària ha explicat que la 

selecció dels artistes s'ha fet responent a diversos criteris: diversitat 

generacional, obres escaients per ser exhibides en esglésies, coneixement de la 

zona o pràctiques artístiques variades. 

 

Així, es poden veure les escultures integrades a l'entorn arquitectònic i natural 

d'Anna Manel·la, instal·lacions audiovisuals creades específicament per al lloc de 

Job Ramos, reinterpretacions modernes dels reliquiaris de Narcís Coderch, 

fotografies que s'inspiren en retaules barrocs de Clara Oliveras, ex-vots 

particulars amb Quim Domene, pintures sorgides de la influència dels paisatges 

de la vall d'Arnau Bielsa i una aplicació mòbil que juga amb el promocionat farro 

de Bianya amb Kenneth Russo. 

 

Cada itinerari acaba amb una degustació gastronòmica preparada pel conegut 



cuiner i divulgador Pep Nogué que se centra en gustos distintius de la Vall de 

Bianya. 

 

Totes les visites són guiades i compten amb explicacions sobre l'entorn i les 

mateixes instal·lacions artístiques. Només es pot accedir a l'itinerari prèvia 

inscripció i ja s'han tancat tots els grups. La durada prevista per a cada sessió és 

de dues hores i mitja. El desplaçament entre cada església es fa amb el popular 

trenet turístic. 

 

http://www.quevolsfer.cat/bianyal-2014-maridatge-entre-lart-contemporani-lart-romanic/ 

Bianyal 2014, maridatge entre l’art contemporani i l’art romànic 

La Vall de Bianya endega la Bianyal 2014, una iniciativa que combina l’art 

contemporani i l’art romànic al voltant dels paisatges de tardor. 

 

El cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre el municipi garrotxí oferirà una visita guiada, 

amb sabor d’aire fresc, per quatre esglésies romàniques: San Andreu de Socarrats, Sant 

Martí de Solamal, Sant Pere Despuig i Santa Margarida. 
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Església de Santa Margarida de Bianya 

El recorregut, que durarà aproximadament dues hores i mitja, serà un viatge que ens 

descobrirà aquestes esglésies juntament amb diferents obres artístiques efímeres que 

s’integren o destaquen en cada una d’elles. 

Anna Manel·la, Arnau Bielsa, Narcís Coderch, Quim Domene, Clara Oliveras, Job 

Ramos i Kenneth Russo seran els artistes responsables d’oferir una visió única 

d’aquests espais amb les seves obres. 

 

Presenten la Bianyal: David Santaeulària, Santi Reixach i Quim Domènech 

respectivament 

Una invitació a interpretar i jugar des de la imaginació amb escultures, pintures, 

instal·lacions audiovisuals, fotografies, i fins i tot el mòbil. Un camí fet en trenet turístic 

i que comptarà amb les explicacions d’autors i guies. 

Aquesta proposta és un joc de paraules, espais i obres que pretenen apropar la Vall de 

Bianya a tots els públics i que tanca la iniciativa amb la cuina de Pep Nogué. 

De la mà d’aquest conegut cuiner s’oferirà una degustació amb productes de proximitat 

i formats agosarats en el que el farro tindrà un protagonisme indiscutible. 

http://d2wvwilm8ocfyz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/santa-margarida-de-bianya.jpg
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L’organització revela que les reserves han estat tot un èxit i han assolit un aforament 

complet. 

Dades d’interès: 

Dates: dissabte 11 i diumenge 12 d’octubre de 2014 

Sessions: dissabte a les 11h i a les 16h i diumenge a les 11h 

Sortida: Església de Santa Margarida de Bianya. 

Preu: 10€ 

Reserves: Només es podrà accedir sota inscripció. 

a/e administracio@valldebianya.cat 

Organitza: Ajuntament de la Vall de Bianya i Associació Binari 

 

____Diari de Girona 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/10/08/bianya-promou-art-contemporani-

dermites/691175.html 

Bianya es promou amb art contemporani dins d´ermites romàniqes  

Sis artistes especialistes en art contemporani explicaran les 

instal·lacions fetes en el context de l'activitat Bianyal 2014  
08.10.2014 | 07:43  

Quim Domene, Santi Reixach, David 

Santaeulàlia. X-V. 

 

LA VALL DE BIANYA | X.VALERI L'art 

contemporàni encabit dins les ermites 

romàniques servirà per la promoció de la 

Vall de Bianya. L'itinerari cultural anomenat 

Bianyal 2014 segueix les ermites de Sant 

Andreu de Socarrats, Sant Martí de Solamal, 

Sant Pere Despuig i Santa Margarida. El recorregut mostrarà instal·lacions audiovisuals, 

reliquiaris, ex-vots, fotografies inspirades en retaules barrocs en el context de les naus, 

absis i campanars medievals. 

El camí i les obres seran explicades pels mateixos artistes: Anna Manel·la (escultures 

integrades a l'entorn arquitectònic), Job Ramos (instal·lacions audiovisuals), Narís 

Coderch (reintrepretacions dels reliquiaris), Clara Oliveras (fotografies inspirades en 

retaules barrocs), Quim Domene (pintures sorgides de la influència del paisatge) i 

Kenneth Russo (una aplicació de mòbil referent al farro). 

El viatge culminarà amb una degustació gastronòmica preparada per Pep Nogué (cuiner 

i divulgador). Els viatges estan programats pel dissabte dia 11 d'octubre, a les 11 i a les 
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16 hores i pel diumenge dia 12 a les 11 hores. Ho organitzen l'Ajuntament de la Vall de 

Bianya i l'Associació Binari. 

En el decurs de la presentacio del recorregut, Santi Reixach (alcalde de la Vall de 

Bianya per CiU) va valorar: "És una manera a través de la qual nosaltres podem explicar 

el romànic que tenim al poble, però integrat a les exposicions d'aquests artistes". Va 

afegir: "Per la Vall de Bianya és molt important poder-nos donar a conèixer i agrair la 

confiança que han tingut amb nosaltres". 

David Santaulàlia (Associació Binari) va explicar: "La idea fer un itinerari i intentar 

parcialitzar els temes que es van trobant". Va precisar: "A mesura que trobem un 

element d'interès que sigui de caràcter natural, històric o patrimonial en farem esment i 

ho detallarem". Segons va dir: "Quan, arribem a alguna d'aquestes esglésies deixarem 

que siguin els mateixos artistes els que expliquin i detallin la seva obra". Va assenyalar 

que la tria dels artistes ha respost al fet que tots aborden la passió artística del l'aspecte 

contemporani i estan relacionats amb la Vall de Bianya. 

Quim Domene 

"Hi ha els artistes amb obra que pot lligar amb aquest tipus d'espais perquè ja treballen 

al voltant del tema espiritual -va explicar Quim Domene (pintor)- i d'altres que han fet 

l'obra expressament, com és el meu cas". 

Així doncs, Domene ha fet l'obra expresament per a l'ermita de Sant Martí de Solamala. 

"M'he adaptat a les arquitectures de l'interior", va dir. 

Domene va valorar que la Bianyal donarà prestigi a la Vall de Bianya. 

 

__Nació digital 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/13183/bianya/promociona/rom/nic/vall/a

mb/art/contemporani?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 

Bianya promociona el romànic de la vall amb l'art contemporani 

Aquest cap de setmana es duu a terme la primera Bianyal, on 7 artistes 

exposen a 4 ermites 

Andreu Oliveras , Vall de Bianya | Actualitzat el 08/10/2014 a les 09:58h 
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Presentació als mitjans de la primera Bianyal. Foto: Andreu Oliveras 
 

La Vall de Bianya vol promocionar el seu patrimoni romànic a través de l'art contemporani. 

Amb aquesta idea neix la Bianyal 2014, que se celebrarà aquest cap de setmana. Per l'alcalde 

del municipi, Santi Reixach, "és una manera d'explicar el romànic del nostre poble, integrat 

amb els nostres artistes". 

 

La Bianyal 2014 se centra en quatre espais: les esglésies romàniques de Sant Andreu de 

Socarrats, Sant Martí de Solamal, Sant Pere Despuig i Santa Margarida. En aquestes quatre 

ermites, 7 artistes hi han preparat les seves intervencions. Com explica David Santaulària, de 

l'associació Binari, s'han buscat persones que treballin tècniques diferents, dins de l'art 

contemporani. 

 

En el recorregut per les quatre esglésies es podrà veure des de les escultures d'Anna Manel·la 

fins a l'aplicació mòbil que ha dissenyat Kenneth Russo per promocionar el farro de la vall, 

passant pels reliquiaris particulars de Narcís Coderch, les fotografies de Clara Oliveras, els 

muntatges audiovisuals de Job Ramos, els ex-vots de Quim Domene i les pintures 

paisatgístiques d'Arnau Bielsa. 

 

Ruta en trenet per les 4 ermites 

 

L'activitat es durà a terme el dissabte a les 11 del matí i les set de la tarda i el diumenge a les 

11. Els participants sortiran de l'església de Santa Margarida, des d'on un trenet els portarà a 

les altres tres ermites. A dins de cadascuna rebran explicacions sobre les singularitats de 

l'edifici romànic i, a més, cada artista els explicarà la intervenció que hi ha preparat. L'itinerari 

acaba amb una degustació gastronòmica a càrrec del cuiner bianyenc Pep Nogué. 



 

És el primer cop que l'associació Binari i l'ajuntament de la Vall de Bianya duen a terme 

aquesta activitat i, de fet, servirà de prova per veure si se li dóna continuïtat. De moment, les 

inscripcions de participants van a molt bon ritme. No es descarta en futures ocasions 

incrementar el nombre d'ermites i d'artistes participants. 

   

 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/13078/combinar/romanic/bianya/amb/art/gar

rotxi/actual 

Combinar el romànic de Bianya amb l'art garrotxí més actual 

La primera edició de la Bianyal resseguirà les ermites de la Vall, amb 

intervencions d'artistes de la comarca 

Redacció NacióLaGarrotxa.cat | Actualitzat el 18/09/2014 a les 08:55h 

Arxivat a: Territori i medi ambient, patrimoni, art, turisme 

 

 

La Vall de Bianya crea una nova activitat: La Bianyal. L'objectiu és posar en valor les esglésies 

romàniques del municipi a través d'una sèrie d'intervencions artístiques efímeres. Modernitat i 

patrimoni conformen un itinerari que es podrà fer el dissabte 11 d'octubre i el diumenge dia 

12. 

 

Un guia s'encarregarà de portar als visitants a les ermites de Sant Andreu de Socarrats, Sant 

Martí de Solamal, Sant Pere Despuig i Santa Margarida. Allà hi trobaran el treball que Arnau 

Bielsa, Narcís Coderch, Quim Domene, Anna Manel·la, Clara Oliveras, Job Ramos i Kenneth 

Russo han fet expressament per l'ocasió. Al llarg de les dues hores i mitja que dura el 

recorregut els participats rebran explicacions tant de les característiques de l'església i el seu 

entorn com de l'obra creada per la Bianyal. 

 

El desplaçament entre cadascun dels escenaris es farà a través d'un trenet turístic i la visita 

acabarà amb una degustació gastronòmica a càrrec de Pep Nogué. L'activitat costa 10 euros i 

les reserves es poden fer a l'ajuntament de la Vall de Bianya, ja sigui presencialment o a través 

del seu correu electrònic o parlant-hi per telèfon. 

 

  

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/13078/combinar/romanic/bianya/amb/art/garrotxi/actual
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/13078/combinar/romanic/bianya/amb/art/garrotxi/actual
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/69/territori/medi/ambient
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/patrimoni
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/art
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/turisme


 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://ca.costabrava.org/que-fer/cultura/festivals/multidisciplinaris/bianyal-itineari-d-art-i-
patrimoni-a-la-vall-de-bianya-113478  

 Costabrava.org 

Bianyal. Itineari d'art i patrimoni a la Vall de Bianya 

La Bianyal 2014 és un itinerari que focalitza el seu interès en una sèrie d’intervencions artístiques 
efímeres dutes a terme en esglésies romàniques de la Vall de Bianya. Amb aquest punt de 
partida, es realitza un itinerari que ofereix una oportunitat de posar en valor  

elements d’elevat interès històric, arquitectònic i natural d’una part significativa d’aquest municipi. 
Un singular punt de trobada entre modernitat i patrimoni en un entorn privilegiat, pensat per a tots 
els públics.  

http://www.eldigitaldegirona.com/bianyal-2014-itinerari-dart-i-patrimoni-a-la-vall-de-bianyai/  

BIANYAL 2014: Itinerari d’art i patrimoni a la Vall de Bianya 

La Bianyal 2014 és un itinerari que focalitza el seu interès en una sèrie d’intervencions artístiques 
efímeres dutes a terme en esglésies romàniques de la Vall de Bianya. Amb aquest punt de 
partida, es realitza un itinerari que ofereix una oportunitat de posar en valor elements d’elevat 
interès històric, arquitectònic i natural d’una part significativa d’aquest municipi. Un singular punt 
de trobada entre modernitat i patrimoni en un entorn privilegiat, pensat per a tots els públics. 

 

Es visitaran les esglésies romàniques de Sant Andreu de Socarrats, Sant Martí de Solamal, Sant 
Pere Despuig i Santa Margarida. Les intervencions artístiques van a càrrec d’Arnau Bielsa, 
Narcís Coderch, Quim Domene, Anna Manel·la, Clara Oliveras, Job Ramos i Kenneth Russo. 
L’itinerari acaba amb una degustació gastronòmica preparada pel conegut cuiner i divulgador 
Pep Nogué. 

Observacions: Totes les visites són guiades i compten amb explicacions sobre l’entorn i les 
pròpies instal·lacions artístiques. La durada prevista per a cada sessió és de dues hores i mitja. 
El desplaçament entre cada església es fa amb el popular trenet turístic. El punt de trobada és 
davant l’ajuntament de la Vall de Bianya 

Preu: 10€ per persona 
Horaris: dissabte, dia 11, a les 11h i a les 16h diumenge, dia 12, a les 11h 
Inscripcions: administracio@valldebianya.cat, al telèfon 972.29.09.33 i, personalment, a les 
oficines municipals Les reserves es faran segons ordre d’inscripció. El pagament es durà a terme 
en el mateix moment de començar la visita. 

http://ca.costabrava.org/que-fer/cultura/festivals/multidisciplinaris/bianyal-itineari-d-art-i-patrimoni-a-la-vall-de-bianya-113478
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