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El divendres, 19 de maig, al cines Olot i com a resultat d’una col·laboració entre el 
Cineclub Olot i l’Associació Binari, va tenir lloc la projecció del film La substància. La 
presentació va anar a càrrec del propi director Lluís Galter (autor del reconegut 
llargmetratge Caracremada) que explicà l'inici i el desenvolupament d'un projecte 
centrat en la peculiar idea de la recreació del poble de Cadaqués en un indret de la 
Xina proper a Xiamen, una metròpoli de tres milions i mig d’habitants.  

Galter utilitza la figura d’una jove emprenedora japonesa i el seu xicot europeu per 
transitar entre els diversos escenaris (el Cadaqués real i la rèplica) i registres 
narratius (el documental i la ficció) per retratar un país i uns personatges en continua 
construcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1_ Sessió doble (4).  Projecció del film La substància  amb la 
presencia del seu director, Lluís Galter 
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L'Associació Binari va ser nominada als Premis de l'Associació Catalana de Crítics 
d'Art (ACCA) en la categoria Espais i iniciatives. A criteri de la comissió que 
proposava la candidatura: “En aquest sentit, l'Associació Binari duu a terme una 
important tasca de reflexió del pensament i l'art contemporani al territori a través 
d'exposicions, cursos, xerrades, beques, visites a tallers, intercanvis, publicacions, 
festivals i qualsevol altra activitat que faciliti l’emergència del talent i la creativitat, 
generi un corrent de pensament contemporani i fomenti l’esperit crític. El 
reconeixement a l’Associació Binari d’Olot, respon a la voluntat d’aquesta comissió de 
donar a conèixer la tasca que es fa des de comarques en el coneixement, difusió i 
promoció de l’art contemporani tant a nivell local com global”. 

La resta de nominats en aquesta categoria van ser: Full contact, de Jesús Vilamajó, 
Festival SCAN a Tarragona; Halfhouse, d’Alberto Peral i Sinéad Spelman, a 
Barcelona; Lo pati, Centre d’Art terres de l’Ebre, de Vicent Fibla a Amposta i Múltiplos, 
d’Anna Pahissa a Barcelona. El veredicte es va fer públic el dijous, 23 de març, a 
l'auditori del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i el merescut guanyador va ser 
la llibreria i projecte editorial Múltiplos, d’Anna Pahissa. Més informació en aquest 
enllaç. 

 

 

 

  

 2_Nominació als Premis de l’Associació Catalana de Crítics 

http://acca.cat/premis/premis-acca-33-edicio/
http://acca.cat/premis/premis-acca-33-edicio/
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El dissabte, 10 de juny de 2017 es va celebrar la segona edició de l’exposició: 
Tourbinada pop-up que comptava amb la presència de cinc alumnes de l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot: Eva Cardona, Laia Giménez, Enric Lucas, Roger 
Pera i Sara Silva. La Tourbinada pop up pren 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 
mostraven els seus treballs en un espai que de l’antiga fàbrica de Can Sabata (carrer 
Antoni Moner, 25, La Canya). La tria dels artistes es va 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… 

Eva Cardona vol escurçar distàncies entre els que viuen la diversitat funcional com a 
tabú i els que lluiten cada dia per normalitzar la seva situació. En el projecte 2IONA 
reflecteix, a través de la història de la seva germana, la interdependència que lliga i, 
alhora deslliga, a mare i filla. Vides paral·leles de Laia Giménez narra fotogràficament 
les etapes de la història d’amor entre dos germans, la relació dels quals es veu 
alterada a causa d’una malaltia mental: l’esquizofrènia. Enric Lucas està influenciat 
pel muralisme actual, cercant una reacció en l’espectador a partir de la figura 
humana, sobretot la femenina. Sara Silva treballa a partir de les mirades de les 
persones del seu voltant i ho tradueix en pinzellades expressives i coloristes. Roger 
Pera va començar com a il·lustrador fins que es va decantar pel món del tatuatge. Li 
agrada utilitzar retoladors amb base d’alcohol per realitzar els seus dissenys. 

 

 

 

 

 

 

  

 3_ Exposició Tourbinada pop-up: Eva Cardona, Laia Giménez, Enric 
Lucas, Sara Silva i Roger Pera 
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El  10 de juny va tenir lloc la setena 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 fer especial atenció a la font del Noc d’en Cols, a les antigues fàbriques 
de Can Gabarró i de Can Sabata (reconvertides en estudis d’artista) i a la fàbrica de 
Can Porxas (amb una interessant i accidentada història).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 4_Tourbinada.  Setena edició. 
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Els dies 14 i 15 d’octubre es va dur a terme la Bianyal 2017, 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 en espais d’interès històric i 
natural.  
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 del Clot es va poder veure una instal·lació de Tom Carr (Chapters) que, a 
través de la llum i de l’escultura, proposava una metàfora sobre aspectes existencials 
complementaris, convidant a acabar de dotar-los de significats propis. Anna Dot va 
dur a terme diverses intervencions a la roureda monumental de la Torre i a Sant Pere 
Despuig (Donar un lloc a la confusió, Reaparició i Fora de focus) que jugaven amb la 
voluntat de generar sospites a l’espectador i de qüestionar-se tot el que creiem veure 
en primera instància. També va acompanyar tota la ruta oferint explicacions 
“complementàries” dels llocs que es visitaven. Pere Noguera va utilitzar un format 
doble fent aflorar les qualitats del paisatge exterior, amb una acció performativa a la 
riera de Santa Llúcia (vora el Molí d’en Solà) i del paisatge interior, amb una 
instal·lació al vestíbul de la Coromina. En aquesta mateixa seu també es va poder 
veure Contactes de Marc Larré, una sèrie de peces de fang que materialitzaven i 
contraposaven diversos elements (arquitectures, experiències, materials...) creant 
noves i curioses relacions entre ells. Els dibuixos de grans dimensions d’Èlia Llach es 
van incorporar en una cabana de la casa amb una acurada posada en escena que 
ampliava la seva capacitat poètica i formal. I finalment, dos treballs en format de 
vídeo a càrrec de Rafel G. Bianchi (Una bandera al cim, aproximació documental i 
assagística, al voltant del projecte pictòric de reproduir minuciosament -a partir de 
fotografies-, els catorze cims que superen els vuit mil metres) i Cuirassa a l’abisme II 
on Ariadna Raventós parteix de la seva intimitat per explorar tot allò que fem per 
recobrir-nos, protegir-nos i posar distància amb la realitat.  
Cada ruta anava acompanyada del guiatge de l’historiador de l’art David Santaeulària 
que, més enllà de dates i aspectes més acadèmics, va descriure 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.  
Els assistents a la Bianyal 2017 (una amalgama de visitants locals i públic 
especialitzat que procedia de diverses poblacions catalanes) 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 2017.  Itinerari d’art i patrimoni a la Vall de Bianya 

http://www.tomcarrstudio.com/tom_carr/Tom_Carr.html
http://annadot.net/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Noguera
http://www.marclarre.com/castellano/
http://elia-llach.blogspot.com.es/
http://cgac.xunta.gal/ES/exposicion-detalle/26/rafel-g-bianchi-la-bandera-en-la-cima#ad-image-0
http://ariadnaraventosdevolart.blogspot.com.es/
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_informació sobre les edicions de 2014, 2015 i 2016  

_vídeo-resum de la Bianyal 2017 (clicar AQUÍ) / vídeo de l’acció Despertador sobre el 
pont de Santa Llúcia de Pere Noguera per a la Bianyal 2017 (clicar AQUÍ) 

_selecció d’imatges de la Bianyal 2017. [En AQUEST ENLLAÇ hi podeu veure un 
reportatge més ampli]  

 

   

 

  

https://binariolot.com/bianyal/bianyal-2014/
https://binariolot.com/bianyal/bianyal-2015/
https://binariolot.com/bianyal/bianyal-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=G4LIGrmLDbs
https://www.youtube.com/watch?v=R3YdKalhySg
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums/72157686331832762
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Com a complement de la Bianyal 2017 i amb la col·laboració del Festival Elmini, es va 
celebrar un concert en format acústic de Mazoni a l’església de Santa Margarida de 
Bianya, una actuació intensa i animada en la qual va interpretar gran part de les 
seves cançons més conegudes, a més de les que formen part del darrer treball 
publicat: Carn, os i tot inclòs. 

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

 

 

 

 

  

 5b_ La Bianight: concert de Mazoni 

http://www.bankrobber.net/ca/mazoni
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El divendres, 24 de novembre de 2017, a les dotze del migdia a l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Olot i a les set del vespre al Casino Olotí, es va dur a terme la 
conferència Una feinada improductiva. Un repàs crític a les meves darreres 
produccions, a càrrec de l’artista Pere Llobera. 
Llobera (Barcelona, 1970), creador d’una obra pictòrica molt singular dotada de 
sòlids fonaments conceptuals, va explicar quin és el seu mètode de treball, fent 
especial incidència en els seus darrers projectes i en la disparitat de resultats i 
d’intensitat en tres exposicions dins àmbits diferents: una galeria, un espai alternatiu i 
una mostra col·lectiva en un àmbit institucional. Atenent a la diversitat de públics que 
hi havia en una i altra seu, va modular el discurs oferint dues xerrades sensiblement 
diferents per bé que, en ambdós casos, es va mostrar molt honest amb els aspectes 
menys reeixits o més sòlids, matisant-ho amb constants notes d’humor. Més 
informació sobre l’artista: http://www.perellobera.com/index.html i 
http://esnorquel.es/30pere-llobera/ . 
L’activitat forma part del cicle Res a dir, una sèrie de presentacions i xerrades que 
volen 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. Per ampliar la seva difusió i 
abast, es desplega en una doble direcció complementària: a l’Escola d’Art amb una 
sessió destinada a tot l’alumnat i, al Casino Olotí, amb un format més còmode de 
tertúlia-cafè per facilitar la proximitat amb l’autor. Fins al moment s’ha pogut gaudir de 
la presència de Carles Congost, Toni Amengual, Xevi Solà, Job Ramos i Anna Dot. 
 

  

 6_  Res a dir (6). Una feinada improductiva. Un repàs crític a les 
meves darreres produccions.  Conferència de Pere Llobera 

http://www.perellobera.com/index.html
http://esnorquel.es/30pere-llobera/
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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). 

  

 7_Playlist#4.  Xavier Moliner, Servand Solanilla i Jaume Vilanova 



BINARI – Memòria d’activitats 2017 

 

 

 

 

Les edicions limitades de l’Associació Binari neixen amb la voluntat de difondre obres 
que no han tingut un recorregut comercial previ i, al seu torn, permetre l’adquisició 
d’obres originals seriades a un cost assequible. Es tracta de tiratges que es limiten a 
un màxim de 50 reproduccions (signades i numerades), editades segons el criteri 
que marca el propi autor al qual se li paguen els convenients drets de reproducció. 
Els beneficis de la venda aniran a la segona edició d’un altre artista.  

Per a la primera edició s’ha escollit l’obra Sunset_Demo (2013) de Carles Congost. Es 
tracta d’una imatge que recull molt bé les principals inquietuds del prestigiós artista: 
el món adolescent, la música pop, els moments de canvi i d’incertesa... En una 
atmosfera de reminiscències properes a l’estètica de David Lynch, l’autor crea una 
escena on l’aspecte lúdic i lluminós contrasta amb un marc fred i tenebrós, amb 
alguns personatges hieràtics, desfigurats i estranyament absents. 

 

 

  

 8_ Edicions limitades. Sunset_Demo de Carles Congost 
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9_1 Col·laboradors  

Col·laboradors principals: 

 

  

 

Col·laboradors Bianyal  i Bianight: 

 

 

 

Col·laborador Sessió doble:  Col·laborador Res a dir i Tourbinada pop up:  

 

 

 

 

9_2 Binari a les xarxes  

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

  

 9_Annex.  Col·laboradors / Xarxes / Premsa 

http://binariolot.com/
https://www.facebook.com/binariolot/
https://twitter.com/binariolot
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums
https://www.youtube.com/channel/UCHzHSP0o6flLy9GywfdEnsg/
https://www.youtube.com/channel/UCHzHSP0o6flLy9GywfdEnsg
http://binariolot.com/
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums
https://www.facebook.com/binariolot/
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums
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9_3 Dossier de premsa  

 

 

 

 

 

 

-“Tourbinada pop-up presenta el treball de cinc artistes”, Revista Bonart. Article: 
AQUÍ 

- La Bianyal torna a apropar la cultura d’una manera diferent, El Garrotxí. Article AQUÍ. 

-La Vall de Bianya celebra aquest cap de setmana la Bianyal 2017, Nació Digtal. 
Article AQUí 
 

-Olot televisió: La Bianyal, l’itinerari d’art i patrimoni de La Vall de Bianya, es consolida 
i celebra la seva 4a edició. Enllaç AQUÍ 

 

-Olot televisió: La Bianyal, se celebrarà el 14 i 15 d’octubre i comptarà amb cinc 
espais i l’obra de set artistes. Enllaç AQUÍ 

-“Conferència «Una feinada improductiva. Un repàs crític a les meves darreres 
produccions» de Pere Llobera”, Revista Bonart. Article: AQUÍ 

-La Bianyal. Art contemporani i turisme per el patrimoni de la Vall de Bianya 
Interacció, Diputació de Barcelona. Article: AQUÍ  

-CARRERAS, Jordi, Art a la vora del Fluvià, Diari ARA. Article: AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

http://www.bonart.cat/actual/tourbinada-pop-up-presenta-el-treball-de-cinc-artistes/
http://www.elgarrotxi.cat/la-bianyal-torna-a-apropar-la-cultura-duna-manera-diferent/
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/17525/vall/bianya/celebra/aquest/cap/setmana/bianyal/2017
http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/la-bianyal-litinerari-dart-i-patrimoni-de-la-vall-de-bianya-es-consolida-i-celebra-la-seva-4a-edicio
http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/bianyal-se-celebrara-el-14-i-15-doctubre-i-comptara-amb-cinc-espais-i-lobra-de-set-artistes
http://www.bonart.cat/actual/conferencia-una-feinada-improductiva-a-carrec-de-pere-llobera-a-lescola-dart-i-superior-de-disseny/
http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2016/bianyal
http://goo.gl/Bvv8jX
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