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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 amb un taller destinat a 
l’alumnat (que va tenir lloc els dies 11 i 12 de febrer) i, al Casino Olotí (el 19 de 
febrer), amb un format més còmode de tertúlia-cafè per facilitar la proximitat amb 
l’autor. En aquesta ocasió, Job Ramos va explicar quin és el seu mètode de treball, 
fent especial incidència en els seus darrers projectes: “Un grup de gent al voltant de 
la taula”, “Unes línies enmig del bosc” i “Buidar el mar per omplir la casa”. 

Job Ramos i Parramon (Olot, 1974) Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona i la University of West England de Bristol. Treballa fonamentalment en 
l’àmbit del vídeo, el so i la performance. Ha exposat de forma individual a la Sala 
Montcada i Metrònom (Barcelona), Fundació Espais, Bòlit Centre d’art contemporani i 
Casa de Cultura (Girona), Sala H (Vic), Espacio Abisal (Bilbao), Yeans (Suècia), etc. I 
de forma col·lectiva a AARA (Bangkok),  la Capella i Centre d’Art Santa Mònica 
(Barcelona), INJUVE (Madrid), Matucana 100 (Xile), Centro de la Imagen (Mèxic), 
Cornell University (Nova York), Konstall “C” (Suècia), etc. També ha presentat 
projectes a certàmens  com Sónar, OVNI, Arco electrónico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1_ Res a dir (4). Job Ramos.  Taller a l’Escola d’Art i xerrades i 
presentació de treballs. 

 



BINARI – Memòria d’activitats 2016 

 

 

 

 

 

El dia 22 d’abril de 2016, es va dur a terme la projecció del film “Carol” de Todd 
Haynes, com a resultat de la col·laboració entre el Cineclub Olot, el Festival Mot i 
l’Associació Binari. La pel·lícula va ser presentada per la crítica cinematogràfica Imma 
Merino. “Resulta difícil atrapar en paraules la bellesa delicada d’un film com Carol, 
tercera entrega del cicle de pel·lícules amb les quals Todd Haynes ha restituït, des de 
la modernitat absoluta, l’essència del melodrama clàssic. Carol sembla una pel·lícula 
filmada per Douglas Sirk, amb la seva sensibilitat, el barroquisme i el seu gust pel 
tractament de la llum. Haynes utilitza la posada en escena per guiar emocionalment 
l’espectador i, com ja van fer Hitchcock i Powell, aplica els dominants colors vermell i 
verd en un mateix pla com a element dramàtic a més d’estètic” 

 

 

 

  

 2_Sessió doble. Projecció del film “Carol” de Todd Haynes 
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El 28 de maig es va dur a terme l’exposició: “Tourbinada pop up” amb la presència 
de cinc alumnes o ex-alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot: Aniol 
Barris, Albert Giménez, Helena Roig, Pol Vila i Haili Wang. La “Tourbinada pop-up” 
prenia com a model les pop up shops o temporary stores que busquen crear 
moments d’intensitat i d’atenció ubicant els seus productes en lloc poc habituals i 
amb caràcter efímer. En aquesta ocasió els artistes van mostrar els seus treballs en 
un espai que, fins fa poc, era l’estudi d’una fotògrafa a l’antiga fàbrica de Can Sabata 
(carrer Antoni Moner, 25, La Canya). La tria dels artistes es va dur a terme amb la 
col·laboració del professorat de l’ Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot intentant 
buscar una representació qualitativa de diferents àrees: fotografia, pintura, 
il·lustració… 

“So Bad” d’Helena Roig (Torroella de Montgrí, 1988) és una constel·lació d’imatges 
realitzades al llarg d’un viatge als Estats Units que s’entronca amb la millor tradició de 
la fotografia documental, on conviuen paisatges suburbans i personatges peculiars 
des d’un punt de vista entre irònic i reflexiu. Aniol Barris (Púbol, 1996) mostra diversos 
retrats i d’altres obres amb caràcter més abstracte que mostren la seva estima per 
l’street-art i per la utilització de l’estergit i les plantilles com a fórmula per representar 
el més essencial. L’Albert Giménez (Girona, 1992) porta temps utilitzant el grafit que 
combina amb la pintura per arribar a una tècnica mixta plena de formes orgàniques. 
Haili Wang (Shenyang, Xina, 1994) presenta una sèrie d’il·lustracions i dibuixos 
protagonitzats, principalment, per figures femenines que fugen de la raó i la lògica 
seguint la manera de procedir dels surrealistes. Pol Vila (Igualada, 1994) amb 
“Artículo 47” -l’article de la Constitució Espanyola de 1978 que parla sobre el dret a 
l’habitatge digne i la utilització del sòl- vol evidenciar els problemes que encara 
trobem a diari sobre aquesta problemàtica i l’escàs compromís de les administracions 
per resoldre’l. 
La “Tourbinada pop up” era una activitat organitzada per l’Associació Cultural Binari 
amb la col·laboració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, l’Ajuntament de la 
Vall de Bianya i l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. 

 

 

 

 

 

  

 3_ Exposició “Tourbinada pop-up”: Aniol Barris, Albert Giménez, 
Helena Roig, Pol Vila i Haili Wang 
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El  28 de maig va tenir lloc la sisena edició de la Tourbinada que consisteix en una 
visita guiada a diversos espais industrials ubicats a la vora del riu Fluvià (a cavall dels 
termes municipals d’Olot, Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya) que han estat 
reconvertits en estudis i espais de creació. En poc més d’un quilòmetre s’hi han 
instal·lat en els darrers anys tota una sèrie de creadors -pintors, fotògrafs, 
dissenyadors, clowns, etc.- que han remodelat antigues fàbriques o molins en desús. 
L’itinerari va començar a can Pixola (o Molí d’en Compte) i, seguint el curs del riu, es 
va accedir a Can Plana, can Gabarró, can Sabata i can Creu. En aquests espais hi 
treballen artistes visuals (Arnau Bielsa, Narcís Coderch, Quim Domene i Xevi 
Masmitjà), dissenyadores (Anna i Sara Rodríguez) i un clown (Toti Toronell). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 4_Tourbinada.  Sisena edició. 
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Els dies 8 i 8 d’octubre es va dur a terme la Bianyal 2016, 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 Capsec i de Sant Martí del Clot de Bianya, la vall del 
Farró i la masia de la Coromina. Cada ruta anava acompanyada del guiatge de David 
Santaeulària i de Jordi Zapata 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. 

Pel que fa a les instal·lacions artístiques, a Sant Martí de Capsec es van poder veure 
les obres “Dimensions aparents” de Regina Gimenéz i “La pell del paisatge” de Mireia 
Coromina; a Sant Martí del Clot “Més de 3.000 partícules de llum” de Manel Bayo; a la 
Coromina les pintures de Xevi Masmitjà, la instal·lació “S.T. (enumeració dels estris de 
càrrega)” d’Isabel Banal, els projectes en vídeo “Exvotos” de Mercedes Mangrané i 
“Cara a cara” de Servand Solanilla i la performance “Festa al pou” de Marc Vives. 

 [Informació sobre les edicions de 2014 i 2015] 

_vídeo-resum de la Bianyal 2016 (clicar AQUÍ): 

   

 

  

 5_Bianyal 2016.  Itinerari d’art i patrimoni a la Vall de Bianya 

https://www.instagram.com/ginagimenez/
http://mireiacoromina.blogspot.com.es/
http://mireiacoromina.blogspot.com.es/
http://manelbayo.com/
http://www.xevimasmitja.com/
http://www.isabelbanalx.com/
http://www.mercedesmangrane.com/
http://marcvives.eu/
https://binariolot.com/bianyal/bianyal-2014/
https://binariolot.com/bianyal/bianyal-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=C4wh2nTi0vs
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Com a complement de la Bianyal 2016, i amb la col·laboració del Festival ElMini, es 
va celebrar un concert d’El Petit de Cal Eril a l’església de Santa Margarida de 
Bianya. 

El concert va ser gratuït i es van aplegar dues-centes quaranta persones de públic. 

 

 

 

 

  

 6_La Bianight: concert, sopar i sessió electrònica  

http://www.elmini.net/
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Fruit de la col·laboració entre Lluèrnia i l’Associació Binari, es va encarregar a l’artista 
Manel Bayo la producció d’una obra que es va poder veure en la Bianyal 2016 (8 i 9 
d’octubre)i en el propi Festival Lluèrnia (12 de novembre). 

"Més de 3.000 partícules de llum" és una instal·lació/projecció de Manel Bayo 
formada per una estructura tridimensional suspesa en forma de llar simplificada. El 
material fràgil i bellugadís pren forma gràcies a diferents fils i plomades a manera de 
contrapesos que ajuden a definir la forma icònica d'una casa ortogonal. Sobre la 
superfície de l'estructura s'hi projecten més de 3.000 senzilles partícules de llum, que 
es belluguen i tentinegen de forma aleatòria i autònoma. La videoprojecció va 
acompanyada d'una banda sonora en la qual es pot identificar un ambient natural, 
amb sorolls de vent, onades i algun ocell marí que ens evoca un paisatge costaner. El 
títol fa al·lusió al nombre de víctimes registrat durant l’any en processos migratoris en 
el mar Mediterrani. 

Manel Bayo concep aquesta peça evolucionant un treball que ja havia presentat en 
l'Exposició “Una explosió de gas destrossa una casa 2015”, Treball en el qual 
reflexionava sobre els espais de seguretat de l'artista, la fragilitat de l'entorn i la 
necessitat d'espais propis. 

 

 

 

  

7_”Més de 3.000 partícules de llum”. Instal·lació de Manel Bayo al     
Festival Lluèrnia 
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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 (2 de desembre), es va 
comptar amb la presència de Xavier Moliner (arquitecte i professor de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Olot), Servand Solanilla (artista i professor de l’Escola Cor de 
Maria) i Jaume Vilanova  (il·lustrador i professor de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
d’Olot). 

  

 8_Playlist#4.  Xavier Moliner, Servand Solanilla i Jaume Vilanova 



BINARI – Memòria d’activitats 2016 

 

 

 

 

9_1 Col·laboradors  

Col·laborador principal: 

  

 

 

 

Col·laboradors Bianyal: 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboradors Sessió doble: 

 

 

 

 

 

Col·laborador Res a dir:  

 

  

 9_Annex.  Col·laboradors / Xarxes / Premsa 
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10_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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10_3 Dossier de premsa  

 

-CARRERAS, Jordi, Art a la vora del Fluvià, Diari ARA, 26 de maig de 2016. Article 
complet AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

 

-L’Avenç, 6 d’octubre de 2016. Article complet AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

-CASAS, Jordi, Art, patrimoni i paisatge es troben a Bianya, Punt diari, 28 de 
setembre de 2016. Article complet AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/Bvv8jX
http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/L-AVENC-RECOMANA/La-Bianyal-2016
hhttp://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1007737-art-patrimoni-i-paisatge-es-troben-a-bianya.html
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- La Bianyal mostrarà l'obra de vuit artistes enmig del patrimoni de Bianya. Nació 
digital. Article complet AQUÍ 

  

 

 

 

 

 

-Interacció, Diputació de Barcelona, 28 de setembre de 2016. Article complet AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

 

-MALLARACH, Marta, Bianyal, dissabte 8 d’octubre de 2016, Mallerenga, 9 d’octubre 
de 2016. Article complet AQUÍ  

  

http://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/16146/bianyal/mostrara/obra/vuit/artistes/enmig/patrimoni/bianya
http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2016/bianyal
http://linkis.com/mallerenga.com/wTzWt
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