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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 "Freak 1" de Xevi Solà  (20.03 – 10.05.2015) 

Xevi Solà retrata personatges en entorns quotidians, aparentment normals i 
domèstics, que, ben aviat, revelen aspectes inquietants i sorprenents. L’acurada 
composició formal, els colors vibrants i l’aparença bucòlica dóna contrast a uns 
individus que no responen als cànons habituals. Davant d’aquestes obres ens 
acabem plantejant quina deu ser la biografia dels personatges, quina és la història 
que amaguen, quines són les pulsions humanes que hi podem reconèixer? 

Aquests escenaris, aquesta iconografia, ens remeten a determinats autors literaris 
que li són afins, com és el cas Charles Baudelaire  (amb la seves referències a 
l’estètica de la lletjor) i, molt especialment, Edgar Allan Poe i el seu relat “La caiguda 
de la casa Usher”: “¿Qué era aquello —me detuve a pensarlo—, qué era aquello que 
me desalentaba así al contemplar la Casa de Usher? (…)  Me vi forzado a recurrir a la 
conclusión insatisfactoria de que existen, sin lugar a dudas, combinaciones de 
objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarmos de este modo, 
aunque el análisis de ese poder se base sobre consideraciones en que perderíamos 
pie”.  
 

 

  

 1_Cicle d’exposicions l’Article.  Xevi Solà / Xevi Masmitjà 
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1_2 "El control del gest" de Xevi Masmitjà  (15.05 – 28.06.2015) 

 

La publicació del llibre “El control del gest” (1975), del professor alemany Lothar 
Wagner, va suposar una injecció d’oxigen per als joves artistes europeus que no 
havien renunciat encara a l’acte de crear a través de la pintura; una pràctica artística 
que en aquell moment disposava d’un cert desprestigi dins els cercles més influents. 
No oblidem que l’escena artística europea d’aquells anys estava presidida per l’art 
conceptual, el minimalisme i totes les modalitats possibles de l’art d’acció. Amb poc 
temps, aquest llibre es va convertir en una mena de Bíblia per a tots els estudiants de 
belles arts.  

Amb l'energia de l'expressionisme abstracte de l'Escola de Nova York i l'herència 
pròpia dels expressionistes alemanys de principis del segle XX, els coetanis de 
Lothar Wagner (coneguts com a joves salvatges) crearen un llenguatge nou que 
exemplifiquen artistes com Anselm Kiefer, George Baselitz, Sigmar Polke... Una 
generació que, amb l’acció pictòrica basada amb un cert primitivisme gestual, va 
influir notablement en d’altres països occidentals. 

Xevi Masmitjà beu d’aquesta tradició artística i de la seva manera d’abordar la pintura 
amb un punt de vista informalista i experimental. Des d’una abstracció calculada i a 
través del gest i del moviment, crea obres que recorden paisatges deslocalitzats, 
construïdes a partir de trames superposades i en una constant  investigació de 
tècniques i formes d’acció envers la superfície o el volum. 
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Res a dir és un cicle de presentacions i xerrades que vol donar la possibilitat de 
conèixer de primera mà a creadors (artistes visuals, dissenyadors, arquitectes, 
fotògrafs…) que disposen d’una trajectòria d’interès i s’insereixen en les pràctiques 
culturals contemporànies. Res a dir es desplega en una doble direcció 
complementària: a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot presentant els projectes 
i la manera de treballar d’un creador professional a l’alumnat i, al Casino Olotí, amb 
un format més còmode de tertúlia-cafè per facilitar la proximitat amb l’autor. 

 

 

Toni Amengual (4.02.2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xevi Solà (26.05.2015)  

  

 2_Res a dir.  Xerrades i presentacions de treballs: Toni Amengual / Xevi Solà 
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El dia 6 de març de 2015 va tenir lloc la projecció del documental “Sobre la marxa” i 
presentada pel director (Jordi Morató) i el protagonista principal (Josep Pujiula). 
L’obra se centra en la figura de Pujiula (també conegut com a “Garrell” o “Tarzán 
d’Argelaguer”) i explica la història –prou coneguda pels habitants de la Garrotxa- d’un 
veí d’Argelaguer que ha anat construint, destruint i reconstruint, una inversemblant 
obra arquitectònica i escultòrica que l’ha fet especialment popular i reconegut. Garrell 
construeix boscos dins del bosc, ponts i cases penjants, una veritable selva on filma 
les seves pròpies pel·lícules de Tarzan. És la seva protecció del món exterior, que 
l’obliga a destruir i reconstruir contínuament les seves creacions. Entre el documental, 
el found footage i la biografia, aquesta pel·lícula parla de la rebel·lió individual i del 
paper que hi exerceix el cinema. I el resultat és una proposta inusual, el retrat d’un 
personatge inoblidable que va fascinar el públic del Festival de Rotterdam. Aquest 
documental, dirigit per Jordi Morató i produït per Isa Campos i Isaki Lacuesta, ha 
rebut moltes condecoracions i reconeixements com, per exemple, el Premi del públic 
al D’A Barcelona, Premi a la millor pel·lícula al Festival Alcances  de Cadis, Premi del 
públic al Festival Internacional de Trento, Premi a la millor contribució tècnico-artística 
al Festival de Trento, Premi a la millor pel·lícula al MedFilm Festival de Roma i Menció 
especial del premi del públic al Festival de Cinema de Màlaga. 

 

  

 3_Sessió doble. Presentació del film “Sobre la marxa” 

http://www.filmaffinity.com/es/film165271.html
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Aprofitant la campanya electoral de les eleccions municipals del 2015, l’Associació 
Binari va elaborar i distribuir un prospecte amb recomanacions per a la població en 
general i per als polítics: 

Aixequem la cultura! 

Estimulador cult-oral. Prospecte informatiu per a l’usuari de la cultura a Olot 

L’Estimulador cult-oral conté principis actius de socratisme i pertany al grup dels 
medicaments anomenats inhibidors de l’apatia cultural i el tantsemenfotisme. Actua 
dilatant la circulació de les idees, evitant la impotència i les disfuncions. S’utilitza per 
prevenir males polítiques culturals i està especialment indicat per decidir quina 
cultura vol per a la seva ciutat. L’Estimulador li permetrà disposar d’una elecció ferma, 
adequada per a una activitat cultural satisfactòria. 

1.Què és i a qui va adreçat l’Estimulador? 

Els Laboratoris Binari®, atents a la salut cultural de la població olotina, han decidit 
desenvolupar un nou producte farmacèutic adreçat a pal·liar i combatre algunes de 
les afeccions detectades darrerament. En els estudis previs s’ha pogut constatar una 
pèrdua de pressió sanguínia a la centralitat cultural, un virus recurrent 
d’espectacularització i de firitis, una manca de visió de futur, una certa anèmia 
pressupostària i una clara inanició en les articulacions que mantenen la cultura de 
base. 

Llegiu-lo complert AQUÍ 

 

 

 

 

 

  

 4_ Elaboració i distribució de l’Estimulador cultural 

http://binariolot.com/res-a-dir/433-2/
http://binariolot.com/lestimulador-cultural-3/
http://binariolot.com/lestimulador/
http://binariolot.com/2015/05/22/lestimulador-cult-oral/binari-pill/#main
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Els dies 24 i 25 d’octubre es va dur a terme la Bianyal 2015, un itinerari cultural, 
organitzat per l’Ajuntament de la Vall de Bianya i l’Associació Binari, que centrava el 
seu interès en diverses intervencions artístiques efímeres dins les esglésies 
romàniques de Sant Martí de Solamal i de Sant Salvador de Bianya i les masies del 
Callís i de la Coromina. Cada ruta (se’n van fer cinc, amb un total de 240 persones 
inscrites) anava acompanyada del guiatge de dos historiadors de l’art (Pere Cañada i 
David Santaeulària) que, més enllà de dates i aspectes més acadèmics, van 
descriure el funcionament d’una masia, la transformació del paisatge, la funció i 
significat dels edificis romànics, els canvis en la forma de vida rural i tota una sèrie de 
referències sobre l’entorn que també intentaven despertar cert interès crític al voltant 
d’algunes idees preconcebudes sobre el nostre patrimoni.  

La selecció dels artistes que van intervenir es va fer responent a una doble 
intencionalitat: els que disposaven d’obres que -a nivell formal i conceptual- eren 
escaients per a les seus de l’itinerari o bé, els que presentaven projectes inèdits. 
També es va intentar donar lloc a pràctiques artístiques variades, a propostes amb 
diversos nivells de lectura i a una certa amplitud generacional. Així, per exemple, a 
Sant Martí de Solamal es va poder veure una instal·lació de Jordi Mitjà (Llumener i 
òcul) pensada específicament per a aquell lloc que intentava reactivar l’experiència 
de visitar una església d’aquestes característiques temps abans que existís la llum 
elèctrica. A la masia del Callís, una instal·lació d’art sonor de Lúa Coderch (Or, life in 
the Woods) vora l’antic colomar provocava una rara sensació d’estranyament al sentir 
veus d’ocells (artificials, creades per veus humanes) en un espai en desús. A Sant 
Salvador de Bianya es van aplegar obres de tres artistes -Pedro G. Romero, Narcís 
Coderch i Narcís Gironell- que abordaven, des d’òptiques molt diferents, 
aproximacions contemporànies a la iconografia cristiana. Finalment, a la masia de la 
Coromina hi havia dos documentals de Joanot Cortès (Europe is born i Animalismes, 
ubicades en un espai que amplificava la seva significació), un “retaule” de dibuixos 
de Mim Juncà i una sèrie fotogràfica de Roger Serrat-Calvó (RGB portraits) sobre els 
codis que determinen la presència de certs aspectes humans a les xarxes socials.   

Els assistents a la Bianyal 2015 van valorar molt positivament l’experiència -tant pel 
format, com pel que s’oferia i s’explicava- fet que augura un bon futur a la proposta.  

 

 

  

 5_Bianyal 2015.  Itinerari d’art i patrimoni a la Vall de Bianya 
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Com a complement a la Bianyal, i amb la col·laboració del festival Elmini d’Olot, es va 
oferir la primera edició de la Bianight, un esdeveniment lúdic i musical que combinava 
un concert d’indie-folk, un sopar popular i una sessió de música electrònica. 

20 h Concert de Ferran Palau a l’església de Sant Salvador de Bianya (entrada 
gratuïta) 

21’30 h Sopar popular al mas la Coromina (preu: 15€) 

23 a 2 h Sessió de música electrònica amb The Congosound Dj Selector i Djdmoda al 
mas la Coromina (entrada gratuïta) 

 

  

 6_La Bianight: concert, sopar i sessió electrònica  
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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 aquesta ocasió (26 de novembre), es va 
comptar amb la presència de Jordi Bartina (professor de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny d’Olot), Carles Congost (artista) i Joan Serra (docent a la Universitat de 
Girona). 

  

 7_Playlist#3.  Jordi Bartina, Joan Serra i Carles Congost 
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8_1 Col·laboradors  

Col·laborador principal: 

  

 

 

Col·laborador L’article: 

 

 

Col·laboradors Bianyal: 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboradors Sessió doble: 

 

 

 

Col·laborador Res a dir:  

 

  

 8_Annex.  Col·laboradors / Xarxes 
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8_2 Binari a les xarxes  

 

Espai web, Facebook, Twitter, Flickr i canal Youtube [clicar per accedir-hi] 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCHzHSP0o6flLy9GywfdEnsg
http://binariolot.com/
https://twitter.com/binariolot
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums
https://www.facebook.com/binariolot/
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