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L'Article, és un cicle d'exposicions  en el qual es convida a diversos artistes 

visuals a treballar en l’obra d’un autor literari o d’un assagista del seu interès. El 

resultat d’aquestes projectes es visualitza a la llibreria Drac (Passeig de Miquel 

Blay, 61. Olot) 

 

1_1 "Taules auxiliars" de Servand Solanilla 

La primera proposta és "Taules auxiliars" de Servand Solanilla que pren com a 

referent l’obra de Claude Lévi-Strauss per analitzar els escenaris diplomàtics que 

es produeixen en les trobades bilaterals de caps d’estat. L’artista focalitza 

l’interès en les taules auxiliars que acostumen a formar part de l’atrezzo i que 

permeten a aquests actors socials mantenir una distància o proximitat espacial 

raonable per a la negociació entre les dues parts. El resultat són unes natures 

mortes on l’absència humana, l’estilització, la teatralitat i la pròpia tradició del 

gènere aboquen a una rara fascinació carregada de dobles lectures. Cada 

imatge, cada natura morta, va associada a un text que informa succintament dels 

protagonistes, dels escenaris, de les dates i del context de les trobades. Segons 

indica el propi artista: L’absència dels actors i les característiques representatives 

de la imatge es mostra amb una intensitat estètica ambigua en relació al text.  

 

 

 

 1_Cicle d’exposicions l’Article. Servand Solanilla / Manila Santana   

            Espai Androna / Rafel G.Bianchi 

Imatges inauguració: 



 

1_2 Sabotatges literaris (retalla, escriu i enganxa)”de Manila Santana 

El projecte del col·lectiu Manila Santana -Maria Camila Sanjinés (Bogotà, 1978) i 

Manel Quintana (Barcelona, 1975)- proposa per a la segona intervenció en el 

cicle L’article un sabotatge literari. A partir d’una sèrie de llibres triats a l’atzar i 

sense cap vinculació entre ells, els artistes arrenquen una pàgina, hi afegeixen 

una nova frase o paràgraf escrit amb una màquina d’escriure i la tornen a 

reenganxar amb cinta de paper. Aquesta acció, tan aparentment iconoclasta, 

suggereix diverses lectures que van des del replantejament del concepte 

d’autoria fins a la possibilitat d’entendre l’obra d’art com una successió de 

coneixements que se sobreposen i s’enriqueixen a partir d’una herència cultural 

més o menys conscient. Tampoc cal desestimar la capacitat subversiva, juganera 

i dadaista d’incorporar fragments d’altres relats en una obra tancada i acabada, 

tot provocant desplaçaments de sentit i noves lectures. En darrera instància, es 

pot interpretar com un homenatge al llibre entenent-lo com al millor instrument 

per transmetre els nostre pensaments en un sentit semblant al que diu Fernando 

Báez: La identidad de los pueblos se basa en la memoria y el libro es una 

tecnología de la memoria que se ha ido perfeccionando con los siglos y con la 

contribución de muchas culturas.  

  

 

 

 

 

 

  

Imatges inauguració: 



1.3_”Tribute to Archigram” d’Espai Androna 

(06.04 – 01.06.2014) 

Tribute to Archigram parteix d’un diàleg que estableixen els dos membres d’Espai 

Androna (Sílvia Armengol i Xavier Moliner) en el qual un proposa una vinyeta de 

còmic que l’altre s’encarrega de respondre (intervenint, descomponent, refent...) 

fins assolir una nova història. És un procediment que s’inspira en precedents 

històrics com els collages dadaistes i els cadàvers exquisits surrealistes i en 

propostes molt més específiques com l’obra Tricky Cad de l’artista nord-americà 

Jess Collins (que subvertia, a partir del collage, el còmic del popular heroi Dick 

Tracy) o la revista La Internationale Situationniste,  editada pels components del 

col·lectiu homònim, que emprava el llenguatge del còmic per fer d’altaveu de les 

seves propostes teòriques i polítiques. Un altre referent molt concret (d’aquí el 

títol de la proposta) és l’Amazing Archigram 4 Zoom Issue, una revista del grup 

d’arquitectes Archigram que també aprofitava les característiques de les 

historietes gràfiques per traslladar les seves idees utòpiques, futuristes i 

revolucionàries sobre l’arquitectura. Tribute to Archigram és, en definitiva, un 

exercici de reapropiació i resignificació a través del còmic i el collage i, alhora, 

un diàleg de descoberta i intercanvi de referents entre els dos autors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges inauguració: 



1.4_”Tornar a començar una vegada i una altra” de Rafel G. Bianchi 

(05.09 – 23.11.2014) 

Al finalitzar la Revolució d'octubre de 1917, Lenin va escriure un conte sobre un 

alpinista que, tot i no fer el cim, ho tornava a intentar una vegada i una altra. La 

metàfora li servia a Lenin per explicar la necessitat de mantenir l'estat 

revolucionari de forma permanent. El conegut filòsof Slavoj Žižek recupera aquest 

conte en l’assaig “Como volver a empezar... desde el principio” i el fa servir de 

punt de partida per reflexionar sobre què ha de ser el comunisme avui. L’assaig 

es troba inclòs en el llibre "Sobre la idea del comunismo", que aplega 

intervencions d’Alain Badiou, Toni Negri i Jacques Rancière, entre d’altres. 

“Tornar a començar una vegada i una altra” és una frase extreta del text de Žižek 

que Rafel G. Bianchi converteix en un eslògan de reminiscències pop, gràcies a 

la similitud gràfica amb uns coneguts dibuixos animats dels estudis Warner Bros. 

En una segona intervenció, l’artista borra la primera frase –tot deixant-ne el rastre 

físic al terra de l’aparador- i n’incorpora una altra de Beckett extreta de l’obra 

“Rumbo a peor”. Tal com deia Vila-Matas: “Estamos en pleno centro de uno de 

los motivos recurrentes de toda la obra de Beckett: el fracaso que trae consigo el 

lenguaje mismo y la necesidad, sin embargo, de seguir diciendo, de decir, pese a 

todo. Cuestión abordada, con decisiva profundidad de última hora, en el ya muy 

famoso párrafo de la escuálida y tardía Rumbo a peor, la obra maestra de su 

última etapa: "Todo de antes. Nada más jamás. Jamás probar. Jamás fracasar. 

Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges inauguració: 



 

 

A cada sessió de Playlist tres persones són convidades a presentar, durant 

quinze minuts, sis elements, sis aspectes, sis referències que vulguin 

posar en valor i descriure per a tots els assistents. Un llibre o pel·lícula 

que no cal perdre’s, una pàgina web de gastronomia, un blog d’opinió, 

una aplicació mòbil, una sèrie de televisió, una botiga singular, un 

restaurant a descobrir... Són, a fi de comptes, recomanacions fetes en 

primera persona (i a partir d’una projecció audiovisual) on es pot 

reconèixer l’interès i l’entusiasme de qui ho proposa. En cada Playlist, es 

busca la diversificació dels perfils del convidats per tal d’afavorir l’amplitud 

de mires i reduir les inèrcies dels cercles propers d’influència. En la 

primera sessió (07/03/2015) es va comptar amb Martí Pellicer, David 

Santaeulària i Roger Serrat-Calvó i, en la segona (06/06/2015), amb Alba 

Danés, Inès Carrillo i Àgata Losantos com a prescriptors i narradors. 

 Playlist no deixa de ser una reformulació de l’esperit lúdic i solidari que 

ens anima a compartir els nostres interessos, gustos i descobertes (tan 

habitual, per exemple, a les xarxes socials), traslladant-ho a un entorn de 

cafè-tertúlia que potencia el diàleg i l’intercanvi. En darrera instància, 

també es pretén que tothom que tingui inquietuds culturals pugui 

convertir-se en un bon prescriptor i ajudi a tenir una visió més àmplia i 

polièdrica de la realitat. 

 

 

 2 PLAYLIST #1 i #2. Martí Pellicer, David Santaeulària i Roger   

Serrat-Calvó / Inès Carrillo, Alba Danés i Àgata Losantos 

Elements de difusió: 



 

 

Imatges de les sessions: 



 

 

Com a resultat d’una col·laboració a tres bandes: Cine-Club Olot, Escola 

d'Art i Superior de Disseny d’Olot i Associació Binari, el dia 25 d’abril es va 

presentar la multi premiada obra “La plaga” dirigida per Neus Ballús. Es va 

programar una doble sessió als Cines Olot: pel matí a l'alumnat de l'Escola 

d'Art i, al vespre, en l'horari habitual de Cine club, al públic en general. Es 

va comptar amb la Maria Alcázar (ajudant de direcció) que va presentar el 

documental i va respondre a les preguntes dels assistents. 

La plaga és una pel·lícula catalana documental de 2013 dirigida per Neus 

Ballús, d'històries creuades que ofereixen un sorprenent retrat de la vida 

als entorns de Gallecs (Vallès Oriental).  Els protagonistes no són actors, 

sinó que s'interpreten a sí mateixos, després d'un treball conjunt amb la 

directora de més de quatre anys. Es tracta de l'opera prima de la seva 

directora i guionista, que ha estat presentada en multitud de festivals de 

cinema, en els que està obtenint gran reconeixement ,inclosos 4 premis en 

els Premis Gaudí del 2014. 

 

 

 

 3 LA PLAGA. Presentació i visualització del documental a càrrec  

de Maria Alcázar 

Cartell del documental: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pel%C2%B7l%C3%ADcula_catalana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Documental
http://ca.wikipedia.org/wiki/2013
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neus_Ball%C3%BAs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Neus_Ball%C3%BAs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gallecs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s_Oriental
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera_prima&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premis_Gaud%C3%AD_de_2014


 

 

 

Els dies 11 i 12 d’octubre es va dur a terme la Bianyal 2014, un itinerari cultural, 

organitzat per l’Ajuntament de la Vall de Bianya i l’Associació Binari, que centrava 

el seu interès en una sèrie d’intervencions artístiques efímeres dutes a terme en 

esglésies romàniques de la Vall de Bianya. Una iniciativa que afegia a una 

tradicional ruta guiada patrimonial la possibilitat única d’acompanyar-ho amb 

instal·lacions artístiques. Cada ruta (se’n van fer tres i amb l’aforament complert 

dies abans) se centrava en quatre de les quinze esglésies de la vall amb el 

guiatge de Josep Murlà i David Santaeulària. Totes les intervencions artístiques es 

van fer pensant molt en el lloc on s’exhibien, com quedava reflectit en les 

escultures d’Anna Manel·la que aprofitaven els elements arquitectònics de 

l’exterior de Sant Andreu de Socarrats, o en la peça “site especific” de Job 

Ramos que simulava una entrada de llum irreal en l’interior. Durant l’itinerari, els 

guies detallaven els aspectes més interessants dels edificis, els episodis històrics 

rellevants, l’evolució històrica dels cultius i del paisatge... Precisament, els 

paisatges de la vall són el punt de partida de les obres de gran format d’Arnau 

Bielsa situades dins i fora de l’església de Sant Pere Despuig i, alguns elements 

característics de la zona són els que es posaven en joc a “Farro time”, l’aplicació 

interactiva de Keneth Russo. Per la seva part, Quim Domene feia us d’elements 

destacables de Sant Martí de Solamal (piques, bancs, armaris, finestres...) per 

incorporar-hi els seus ex-vots. Finalment, a Santa Margarida de Bianya, Clara 

Oliveras va posar en relació les seves fotografies amb la iconografia barroca i 

Narcís Coderch va fer somriure a tothom narrant les seves particulars troballes de 

relíquies. Cada sessió es va cloure amb cinc tastets (preparats pel conegut 

cuiner i divulgador Pep Nogué) amb productes propers i distintius de la Vall de 

Bianya. El públic assistent va valorar molt positivament l’experiència –tant pel 

format, com pel que s’oferia i s’explicava- fet que augura un bon futur a la 

Bianyal.  

 

 

 

 

 

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

Vídeo-resum de la Bianyal (clicar per accedir): 

https://www.youtube.com/watch?v=s9j7V2sgnvg&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de les obres i l’itinerari: 



 

 

 

10.12.2014 / 11.01.2015 Sala 15 del Museu.  

Organitza: Consell de Cooperació Col·labora: Binari (comissariat i muntatge) 

“Para hablar, por ejemplo, de lo de las doscientas niñas secuestradas en Nigeria, no 

disponemos de recursos especiales. Hay que usar las palabras de todos los días, las 

comas y los puntos de siempre, las posibilidades sintácticas de cada oración. Por eso 

huimos de comentar ciertas noticias. Porque tendría uno que hacerlo en un idioma que, 

sin dejar de ser el propio, proporcionara el desconcierto del ajeno. Que se entendiera y 

no se entendiera al mismo tiempo. Y que el hecho de no entenderlo proveyera de una 

fuerza inédita al de entenderlo. Se puede hacer, claro, los genios lo hacen. Los genios 

son capaces de escribir raro bajo la apariencia de escribir normal. Si un genio te cuenta 

lo de las doscientas niñas de Nigeria, te rompe el corazón.”  
(1)

 

Com parlar de l’horror? Com escriure sobre la guerra? Com tornar a abordar un 

tema que ocupa un lloc central en la història de l’art i la literatura (pintar la guerra 

després de Goya, escriure poesia després d’Auswitch, etc.). I, encara més: com 

narrar la pau? Com explicar les cicatrius, les ruïnes, la reconciliació i la delicada 

construcció de la memòria històrica? Totes aquestes preguntes assetgen a 

qualsevol creador que es vegi impel·lit a tractar-ho, a interpretar-ho, a traduir-

ho. Malgrat tot, quan des del Consell de Cooperació convidem a una sèrie 

d’artistes a participar en una exposició que se centri en aquest tema, ens trobem 

amb una resposta immediata. Fins i tot aquells que no creuen haver-ho treballat, 

busquen dins la seva producció i hi troben alguna obra que en fa referència. És 

un tema oportú i recurrent. Sempre. 

En peu de pau es planteja com un element de valor afegit a les jornades “Contra 

la indiferència i per les víctimes de totes les guerres” i ho fa buscant un punt de 

vista que superi la immediatesa i les cròniques que ofereixen la resta de 

programació. Són obres que s’allunyen del reportatge, de l’apunt directe. No hi 

ha, tampoc, sobreexposició de l’horror, ni la pornografia visual que propicien 

determinats punts de vista recurrents en informatius o reportatges gasetillers. 

Tampoc hi cap el recurs a la llàgrima fàcil ni l’esteticització de la violència. Per 

damunt de tot hi plana la voluntat de desenvolupar el judici crític, d’apropar-s’hi 

buscant motius que perviuen i que ens afecten més enllà de cada situació 

puntual. Ve a ser això: explicar sense explicar-ho i amb una gramàtica nova que 

intenti anar més enllà, com diu Joan José Millàs. 

(1)
  Millàs, Juan José. “Tres días”. El País 16/05/2014: 16 

 6 EN PEU DE PAU. Exposició col·lectiva: Marcel Dalmau, Quim Domene, 

Enric Giralt, Anna Manel·la, Miquel Plana, Dolors Rusiñol i Manu vb Tintoré 



 
Imatges de les obres i de la inauguració: 



 

 

 6 Recull de premsa: 

 

_Mac Exprés OTV (22/11/2013) 

(clicar per accedir): 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olottv.xiptv.cat/mac-expres/capitol/edicio-del-22-de-novembre-2013 

_”Morir de frío”  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morirdefrio.com/2013/11/taules-auxiliars/  

http://olottv.xiptv.cat/mac-expres/capitol/edicio-del-22-de-novembre-2013
http://www.morirdefrio.com/2013/11/taules-auxiliars/
http://olottv.xiptv.cat/mac-expres/capitol/edicio-del-22-de-novembre-2013
http://www.morirdefrio.com/2013/11/taules-auxiliars/


_Bonart 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bonart.cat/actual/larticle-cicle-dexposicions-a-la-llibreria-drac/  

_Punt Avui (03/01/2014) 

Reflexió literària visual a la llibreria Drac d'Olot 

 
Un detall de la proposta artística de Servand Solanilla, que es pot veure a la Drac 

Foto: J.C. 

Servand Solanilla és l'artista que ha obert el cicle d'exposicions L'article, que 

organitza el col·lectiu Binari i la llibreria Drac d'Olot amb la col·laboració de 

l'Institut de Cultura. Els convidats són artistes visuals i se'ls demana que treballin 

l'obra d'un autor literari del seu interès i que n'exposin el resultat en un dels 

aparadors de la llibreria. La primera proposta és Taules auxiliars, per a la qual 

Solanilla pren com a referent l'obra de Claude Lévi-Strauss i analitza els 

escenaris diplomàtics que es produeixen en les trobades de caps d'estat. Segons 

l'artista, l'absència dels actors i les característiques representatives de la imatge 

es mostren amb una intensitat estètica ambigua en relació al text. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/705711-reflexio-

literaria-visual-a-la-llibreria-drac-dolot.html  

http://www.bonart.cat/actual/larticle-cicle-dexposicions-a-la-llibreria-drac/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/705711-reflexio-literaria-visual-a-la-llibreria-drac-dolot.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/705711-reflexio-literaria-visual-a-la-llibreria-drac-dolot.html
http://www.bonart.cat/actual/larticle-cicle-dexposicions-a-la-llibreria-drac/


Playlist 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/12104/associacio/binari/vol/teixir/xarxa/reco

manacions/amb/playlist 

L'Associació Binari vol teixir una xarxa de recomanacions amb 

«Playlist» 

L'activiat es durà a terme al Casino Olotí divendres 7 de març a les 19:30 

 

Cartell de l'activitat Playlist Foto: Associació Binari 

 

Tres o quatre persones presenten durant un quart d'hora deu aspectes que vulguin posar en 

valor a tots els assistents. Des d'un llibre que no cal perdre's a una web de gastronomia 

imprescindible, per citar dos exemples. És l'essència de l'activitat Playlist, organitzada per 

l'Associació Binari. Divendres 7 de març es durà a terme la primera edició al Casino Olotí. L'acte 

serà a dos quarts de vuit del vespre i està obert a tothom. 

 

En cada Playlist, es buscarà la diversificació dels perfils del convidats per tal d’afavorir 

l’amplitud de mires i reduir les inèrcies dels cercles propers d’influència. Com descriuen els 

organitzadors, Playlist no deixa de ser una reformulació de l’esperit lúdic i solidari qamb la 

voluntat compartir els interessos, gustos i descobertes. En darrera instància, també es volque 

tothom que tingui inquietuds culturals pugui convertir-se en un bon prescriptor i que ajudi a 

tenir una visió més diversificada i polièdrica de la realitat. 

 

 

 

 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/12104/associacio/binari/vol/teixir/xarxa/recomanacions/amb/playlist
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/12104/associacio/binari/vol/teixir/xarxa/recomanacions/amb/playlist


http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/12297/tribute/to/archigram/nova/ex

posici/binari?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 

«Tribute to Archigram», nova exposició de Binari 

Sílvia Armengol i Xavier Moliner signen el treball que es pot veure fins al juny a 

l'aparador del «Drac» 

Redacció | Actualitzat el 09/04/2014 a les 09:39h 

Tribute to Archigram, al Firal d'Olot Foto: Associació Binari 

 

Sílvia Armengol i Xavier Moliner, tots dos integrants de l'Espai Androna, són els 

autors de l'exposició Tribute to Archigram , que fins a l'1 de juny es pot veure a 

l'aparador de la llibreria Drac d'Olot. El seu treball parteix d'un diàleg entre els 

dos artistes en què un proposa una vinyeta de còmic que l'altre s'encarrega de 

respondre fins a aconseguir una nova història. 

 

El títol del muntatge vol rendir homenatge a la revista Amazing Archigram 4 Zoom 

Issue , una publicació que aprofitava les historietes gràfiques per traslladar les 

seves idees utòpiques sobre l'arquitectura. L'exposició, organitzada per la llibreria 

i l'Associació Binari, es podrà veure a l'aparador situat al Passeig d'en Blay fins a 

l'1 de juny. 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/12297/tribute/to/archigram/nova/exposici/binari?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/12297/tribute/to/archigram/nova/exposici/binari?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed


 

http://www.quevolsfer.cat/# 

Exposició Tribute to Archigram(Tot el dia) Psg. d´en Blay, 61 OlotLliberia el 
Drac - OlotTipologia de les activitats:ExposicionsLiteratura 

Abril 6 (Diumenge) - Juny 1 (Diumenge) 

Detalls 

Des del passat diumenge, 6 d’abril, es pot veure 

el projecte del col·lectiu Espai Androna la tercera intervenció en el cicle L’article. 

Tribute to Archigram parteix d’un diàleg que estableixen els dos membres d’Espai 

Androna (Sílvia Armengol i Xavier Moliner) en el qual un proposa una vinyeta de 

còmic que l’altre s’encarrega de respondre (intervenint, descomponent, refent…) 

fins assolir una nova història. És un procediment que s’inspira en precedents 

històrics com els collages dadaistes i els cadàvers exquisits surrealistes i en 

propostes molt més específiques com l’obra Tricky Cad de l’artista nord-americà 

Jess Collins (que subvertia, a partir del collage, el còmic del popular heroi Dick 
Tracy) o la revista La Internationale Situationniste,  editada pels components del 

col·lectiu homònim, que emprava el llenguatge del còmic per fer d’altaveu de les 

seves propostes teòriques i polítiques. Un altre referent molt concret (d’aquí el 

títol de la proposta) és l’Amazing Archigram 4 Zoom Issue, una revista del grup 

d’arquitectes Archigram que també aprofitava les característiques de les 

historietes gràfiques per traslladar les seves idees utòpiques, futuristes i 

revolucionàries sobre l’arquitectura. Tribute to Archigram és, en definitiva, un 

exercici de reapropiació i resignificació a través del còmic i el collage i, alhora, 

un diàleg de descoberta i intercanvi de referents entre els dos autors. 

 



 

_bonart 

http://www.bonart.cat/actual/rafel-g-bianchi-a-la-llibreria-drac/ 

20 octubre 2014 

Rafel G. Bianchi a la Llibreria Drac 

El 17 d’octubre, es va inaugurar l’exposició de Rafel G. Bianchi a la llibreria Drac 

d’Olot. En una primera intervenció en aquest mateix aparador, l’artista utilitzava la 

frase “Tornar a començar una vegada i una altra” i la convertia en un eslògan de 

reminiscències pop, gràcies a la similitud gràfica amb uns coneguts dibuixos 

animats dels estudis Warner Bros. Es tracta d’una afirmació de Lenin (recollida 

posteriorment pel conegut filòsof Slavoj Žižek ) que li servia per explicar la 

necessitat de mantenir l’estat revolucionari de forma permanent . En aquesta 

ocasió, l’artista borra la primera frase –tot deixant-ne el rastre físic al terra de 

l’aparador- i n’incorpora una altra de Beckett extreta de l’obra “Rumbo a peor”. 

Tal com deia Vila-Matas: “Estamos en pleno centro de uno de los motivos 

recurrentes de toda la obra de Beckett: el fracaso que trae consigo el lenguaje 

mismo y la necesidad, sin embargo, de seguir diciendo, de decir, pese a todo. 

Cuestión abordada, con decisiva profundidad de última hora, en el ya muy 

famoso párrafo de la escuálida y tardía Rumbo a peor, la obra maestra de su 

última etapa: “Todo de antes. Nada más jamás. Jamás probar. Jamás fracasar. 

Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor”. 

“Tornar a començar una vegada i una altra” és la quarta intervenció del cicle 

d’exposicions que sota el títol genèric de “L’article” presenta propostes que 

posen en relació art i literatura. La mostra es podrà visitar fins al 23 de novembre. 

Està organitzada per l’Associació Binari i Llibreria Drac. 

Rafel G. Bianchi (Olot, 1967). Es va llicenciar en pintura l’any 1992 a la 

Universitat de Barcelona. Te un Postgrau sobre “L’obra gràfica avui. De 

l’empremta gravada a l’empremta digital” i un Doctorat en “La pintura a l’era 

digital” (2002). Actualment combina la docència a la Universitat de Barcelona 

amb diversos projectes artístics. Forma part de la nòmina d’artistes de la Galeria 

Nogueras Blanchard. Ha exposat de forma individual a Ca l’Arenas (Mataró, 

2013), CGAC (Santiago de Compostel·la, 2012), Centre d’Arts Visuals (Amposta, 

2011), Espai Montcada (Barcelona, 2007), Espai ZER01 (Olot, 2003), etc. I de 

forma col·lectiva al MACBA (Barcelona, 2014), Centre d’Art la Panera (Lleida, 

2011), CA2M (Móstoles, 2010), Artium (Vitòria, 2009), Bloomberg Space 

(Londres, 2007), Palais de Tokio (París, 2005), CAC (Málaga), MARCO (Vigo, 

2003), etc. 

 

http://www.bonart.cat/actual/rafel-g-bianchi-a-la-llibreria-drac/


___El Punt 

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 
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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. 

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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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/-/783811-art-per-

promocionar-el-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, 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, 
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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.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. 

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. 

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 
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____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 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 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/10/08/bianya-promou-art-contemporani-dermites/691175.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/10/08/bianya-promou-art-contemporani-dermites/691175.html


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/ro

m/nic/vall/amb/art/contemporani?utm_medium=twitter&utm_source=twitterf

eed 

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 

 

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

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

 

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. 
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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. 
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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 

L'església de Santa Margarida de Bianya és un dels escenaris de la Bianyal. Foto: Aj. VdB 

 

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. 
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