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El divendres, 16 de febrer de 2018, al cines Olot, va tenir lloc la projecció de la pel·lícula 

The Square, gràcies a la col·laboració entre el Cine club Olot i l’Associació Binari. 

The square és la darrera Palma d’Or del festival de cinema de Canes del director Ruben 

Östlund (Fuerza mayor, 2014), un dels creadors més satírics del panorama actual i un precís 

anatomista de les misèries humanes. En aquest film es fixa en el comissari en cap d’un 

museu d’Estocolm. El món de l’art li ofereix una nova ocasió per contemplar l’esquerda 

personal d’un home de façana impol·luta, l’empatia i la solidaritat del qual són qualitats que 

només predica. La pel·lícula d’Östlund és una comèdia amb punta social, irònica, irreverent 

i en ocasions necessàriament incòmoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1_ Sessió doble (5).  Projecció de la pel·lícula The square  de Ruben 

Östlund 

 

https://www.festival-cannes.com/es/peliculas/the-square
https://www.theguardian.com/film/2018/mar/11/ruben-ostlund-the-square-interview-force-majeure
https://www.theguardian.com/film/2018/mar/11/ruben-ostlund-the-square-interview-force-majeure
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El 22 de maig de 2018 va tenir lloc a la sala d’actes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 

d’Olot la projecció del documental Desierto líquido. La presentació va anar a càrrec dels seus 

autors Alba Azaola i Daniel Carrasco. 

Desierto líquido –gravat a Espanya, Mauritania i Senegal– analitza alguns dels problemes 

relacionats amb la sobrepesca i el cicle pervers que s’estableix al seu voltant. L’obra ha estat 

projectada en diversos festivals internacionals, aconseguint el premi a la millor pel·lícula del 

Festival Ecozine de Saragossa (2016), el premi del públic al Another Way Film Fest (2016), 

el premi a millor documental al Festival de Cinema Reino de León (2017) i el premi a millor 

llargmetratge internacional al Patagonia Eco Film Fest (2017). 

  

 

  

 2_ Sessió doble (6). Projecció del documental Desierto líquido  d’Alba 

Azaola i Daniel Carrasco 

https://www.filmin.es/pelicula/desierto-liquido
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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). 

  

 

  

 3_Playlist #4.  Xavier Moliner, Servand Solanilla i Jaume Vilanova 
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Els dies 13 i 14 d’octubre es va dur a terme la Bianyal 2018, 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. En aquesta 

cinquena edició es va dur a terme un recorregut circular que, partint del punt de trobada –la 

casa de colònies de la Coromina-, va accedir a la vall de la riera de Santa Llúcia per visitar 

l’església de Sant Martí de Solamal, el Molí d’en Solà, La Vila i es va cloure retornant al 

punt inicial. 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. Excepte un 

cas concret, tots els projectes van ser pensats i realitzats específicament per a la Bianyal i en 

relació al lloc en què s’exhibien. 

Així, per exemple, a Sant Martí de Solamal es van poder dues propostes. Azahara Cerezo va 

desplegar el projecte Desrelocalitzant en dues accions concretes: la neteja d’un pont d’accés 

per tornar-li a donar significat i la gravació amb un telèfon mòbil del pas pel pont amb un 

mapa de localització virtual. Olenka Macassi va projectar davant de l’altar La higiene de la 

memòria, un vídeo on es podia veure repetida una acció mínima, però carregada de 

simbolisme, que es sincronitzava amb el repic de les campanes de l’església. La instal·lació 

d’Ana Garcia-Pineda a la riera de Santa Llúcia tenia com a eix fonamental una gravació 

sonora que, amb l’aigua com a punt de partida, enllaçava sorprenents relacions 

metafòriques. En el museu d’estris antics del Molí d’en Solà, Pere Llobera va dur a terme 

una intensa tasca d’apropiació i diàleg amb l’espai, incorporant objectes de producció 

pròpia i posant en valor als que ja hi havia. Roc Parés va muntar una Cambra fosca que 

permetia experimentar des d’una nova i atractiva perspectiva l’idíl·lic entorn de la Vila (una 

nova seu de l’estudi d’arquitectes RCR). Finalment, a La Coromina Carles Congost 

presentava, The Wolf’s Motives, un projecte cinematogràfic gairebé inèdit sobre el 

comportament, les pressions i l’evolució d’un grup de joves dins del seu ecosistema. Per la 

seva part, Rubén Verdú desenvolupava la proposta Deriva 42° 14′ 07″ N en un doble 

format: un vídeo que seguia el moviment de la terra des d’una determinada altura fins a 

ubicar la casa, i uns caragols daurats que, entre d’altres coses, feien referència a 

l’experimental i pionera cria d’aquest animals que hi havia hagut en aquesta mateix lloc. 

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 2018 (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.  

 4_Bianyal 2018.  Itinerari d’art i patrimoni a la Vall de Bianya 

http://www.azaharacerezo.com/
https://www.olenka-macassi.com/
http://www.anagarciapineda.com/
http://www.perellobera.com/
http://www.roc-pares.net/
http://carlescongost.blogspot.com/
http://www.peepingmonster.com/
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_informació sobre les edicions de 2014, 2015, 2016 i 2017 

_vídeo-resum de la Bianyal 2018 (clicar AQUÍ)  

_selecció d’imatges de la Bianyal 2018. (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://binariolot.com/bianyal-2017-2/
https://www.youtube.com/watch?v=bWgFLIQICsY
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums/72157672675165297
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Com a complement de la Bianyal 2018 es va dur a terme dues activitats prèvies el dissabte, 

12 d’octubre, a l’església de Santa Margarida de Bianya.  

A les sis del vespre, es va presentar el projecte Fancinc de Pere Llobera. Es tracta de la 

reedició de sis publicacions que parteixen de l'estètica del fanzíne que l'artista ha anat 

publicant des de l'any 2016. El resultat final s'ha produït conjuntament amb l'Associació 

Cultural Binari i suposa la segona aportació d'Edicions limitades, un projecte per posar a 

disposició d'un públic ampli, obres artístiques originals, seriades i a baix cost. L’activitat va 

anar acompanyada d’un diàleg amb l’animadora cultural Anna Pahissa. 

A les vuit del vespre, va tenir lloc un concert en format acústic de Joana Serrat (Vic, Osona, 

1983), una cantautora catalana d'estil folk d'arrel americana amb tocs de pop que canta 

majoritàriament en anglès, però també, a vegades, en català. El seu folk intimista i evocador 

és de clares influències nord-americanes i canadenques. Amb el seu primer volum va ser 

escollida 'Artista Destacada de la Setmana' al web de Nashville Noisetrade i la seva música 

va sonar a les principals emissores musicals de parla anglesa. El concert va ser gratuït i es 

van aplegar dues-centes quaranta persones de públic. 

 

 

 

 

  

 4b_ Bianight. Presentació de Fancinc, de l’artista Pere Llobera i concert 

de Joana Serrat 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joana_Serrat_i_Tarr%C3%A9
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Fruit de la col·laboració entre Lluèrnia i l’Associació Binari, es va encarregar a l’artista Roc 

Parés la producció d’una obra –Cambra fosca– que es va poder veure a la Bianyal 2018 (13 i 

14 d’octubre) i en el propi Festival Lluèrnia (10 de novembre). 

Presenciar l’exterior des de l’absència de llum interior, aquesta és la paradoxa poètica que ens ofereix la 

cambra fosca. Aquest tipus d’instal·lació documentat des de fa més de vint-i-cinc segles ha interessat a 

filòsofs, científics i artistes d’Orient i Occident. Durant el Renaixement, la cambra fosca esdevingué un 

recurs per als dibuixants i un model de l’ull humà per als científics. Ja entrada la modernitat, serà entesa 

com a precursora de la fotografia i la cinematografia. Construir una cambra fosca, avui, en un indret 

privilegiat com la Vall de Bianya, ens recorda que els textos màgics antics recomanaven fer el forat de la 

cambra fosca amb una banya d’unicorn. 

Roc Parés (Ciutat de Mèxic, 1968). www.roc-pares.net 

   

 5_  Cambra fosca de Roc Parés al Festival Lluèrnia 

https://www.lluernia.cat/
http://www.roc-pares.net/
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El 28 de novembre va tenir lloc al Museu dels Sants una conversa entre l’artista Perejaume 

i l’arquitecte Jaume Coscollar a propòsit de l’experiència que ha inspirat el llibre Treure 

una marededéu a ballar. L’activitat estava organitzada per l’Institut de Cultura de la 

Ciutat d’Olot i comptava amb la col·laboració de l’Associació Binari. 

“Surto de Barcelona amb una marededéu. Duc la marededéu en una motxilla. La 

conservadora responsable del préstec ha protegit la talla amb dues capes de tissú, una de 

neoprè, una altra de paper de bombolles i un darrer envoltori impermeable. Amb 

l’embolcall, la marededéu ha pres l’aspecte d’una larva. No podré destapar la imatge en tot 

el trajecte. El contracte d’assegurança i el document de préstec així ho prescriuen. I aquesta 

forma larvada –tant en el sentit de semiimatge, com en el d’imatge seminal- esdevindrà 

definitiva. L’itinerari acaba girant entorn dels quatre museus que apleguen el major nombre 

de marededéus romàniques i gòtiques del país: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el 

Marès, l’ Episcopal de Vic i l’ Episcopal de Solsona.” 

Perejaume, fragment del llibre Treure una marededéu a ballar, Barcelona: Galaxia Gutemberg, 

2018. 

 

“A Treure una marededéu a ballar, Perejaume carrega una verge trobada a la motxilla, se 

l’emporta a “rumbejar” i escriu un llibre que és una narració, un dietari i un tractat d’art, tot 

alhora i sense indigestar com un d’aquells pedrots que ens fa empassar tan sovint aquesta 

literatura. És un goig acompanyar-lo i aprendre amb ell a “geolocalitzar les paraules” 

perquè pesin al lloc adequat, segures i fermes.” 

VÀZQUEZ, Eva, “Perejaume escriu”, El Punt Avui, 2.07.2018. 

 

  

 6_Conferència Treure una marededéu a ballar  de l’artista Perejaume 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Perejaume
https://www.laie.es/es/libro/treure-una-marededeu-a-ballar/9788417088385/474626
https://www.laie.es/es/libro/treure-una-marededeu-a-ballar/9788417088385/474626
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El 30 de novembre de 2018 va tenir lloc la conferència Monologue piece? de l’artista i 

crítica de cinema Marla Jacarilla. L’activitat es duia a terme amb la col·laboració del Cine 

Club Olot que complementava la xerrada amb la projecció de la pel·lícula La càmera de 

Claire de Hong Sang-soo. 

 Monologue piece? és una conferència performativa que analitza les maneres en què el cinema 

aborda l’art contemporani i les problemàtiques que li són pròpies. Què passa quan un art 

s’observa a l’altre? És capaç el cinema de ficció de reflexionar en profunditat sobre l’art 

contemporani? Pot abordar la figura de l’artista més enllà dels clixés, bé siguin els que 

enalteixen el geni romàntic creador o els que el converteixen en una mena de grotesc bufó 

al servei de les classes privilegiades? O potser no pot evitar caure sovint en una sèrie 

d’estereotips que poc o gens tenen a veure amb la realitat?    

 7_Conferència Monologue piece?  de l’artista i crítica de cinema Marla 

Jacarilla 

http://www.marlajacarilla.es/
https://www.filmaffinity.com/es/film982017.html
https://www.filmaffinity.com/es/film982017.html
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Les edicions limitades de l’Associació Binari tenen 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, se 

li paguen els convenients drets de reproducció i es signa un conveni per establir tots els 

drets d’autoria, difusió, distribució, etc..   

La primera edició limitada va ser l’obra Sunset_demo de Carles Congost i per a la segona 

proposta s’ha escollit l’obra Fancinc  (2016-2018) de Pere Llobera. Es tracta de sis 

publicacions que parteixen de l’estètica del fanzín –convenientment readaptada i polida pel 

dissenyador Sergio Ibáñez– que l’artista ha anat publicant des de l’any 2016. Cadascun dels 

exemplars porta un títol genèric com Error/Correcció/Error, El foc, El joc, Tàctica i Ultradreta 

del pensament: conceptes entre quotidians i filosòfics, que es desenvolupen a partir de 

dibuixos, fotografies, relats, poemes i d’altres dispositius narratius. Aprofitant la publicació 

del darrer fanzín que tanca la sèrie –¿Palacio Real?–, es va presentar la reedició de tot el 

conjunt (els anteriors números s’havien exhaurit) amb un packaging especial per donar 

unitat al conjunt. El resultat final suposa una nova aportació d’obres artístiques originals, 

seriades i a baix cost (30 euros), pensades per  a un públic ampli. 

 

  

 8_ Edicions limitades (2). Fancinc, de Pere Llobera 

http://carlescongost.blogspot.com/
http://www.perellobera.com/
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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 Sessió doble:  

 

 

 

 

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  

-L’art i el patrimoni de la Vall de Bianya s’uneixen en la cinquena edició de la Bianya. TV3. 

Enllaç AQUÍ. 

-La Bianyal, Territori contemporani, capítol 18. Enllaç AQUÍ. 

-Fins a set artistes d'arreu intervindran en la Bianyal 2018, Nació Digital. Enllaç AQUÍ.  

-La 5a edició de la Bianyal comptarà amb set artistes amb una destacada trajectòria, Olot televisió. 

Enllaç AQUÍ. 

-Cinquena edició de la Bianyal, Bonart. Enllaç AQUÍ.  

- Presentació de l’obra Fancinc de Pere Llobera, El Garrotxí. Enllaç AQUÍ. 

-Aquest divendres, concert de Joana Serrat, El Garrotxí. Enllaç AQUÍ. 

-Bianyal 2018, R4-RTVE. Enllaç AQUÍ. 

-Bianyal 2018, La finestra, Olot televisió. Enllaç AQUÍ. 

-La cinquena Bianyal omple els itineraris proposats per descobrir obres artístiques en entorns únics. Olot 

televisió. Enllaç AQUÍ. 

-Bianya difon el seu patrimoni amb intervencions artístiques efímeres. Diari de Girona. Enllaç AQUÍ.  

- La Bianyal comença divendres amb les activitats paral·leles de la Bianight 2018, Nació Digital. 

Enllaç AQUÍ. 

-Conversa amb l’artista Perejaume, Bonart. Enllaç AQUÍ. 

-Conferència de Marla Jacarilla: Monologue piece. El Garrotxí. Enllaç AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/324/lart-i-el-patrimoni-de-la-vall-de-bianya-suneixen-en-la-cinquena-edicio-de-la-bianyal/noticia/2880879/
http://www.alacarta.cat/territori-contemporani/tall/bianyal
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/19284/fins/set/artistes/arreu/intervindran/bianyal/2018/13/14/octubre
hhttp://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/presentada-la-5a-edicio-de-la-bianyal-que-comptara-amb-set-artistes-amb-una-destacada-trajectoria
https://www.bonart.cat/actual/cinquena-edicio-de-la-bianyal/
http://www.elgarrotxi.cat/presentacio-de-lobra-fancinc-de-pere-llobera-a-la-bianyal-2018/
http://www.elgarrotxi.cat/video-aquest-divendres-concert-de-joana-serrat-com-a-complement-de-la-bianyal-2018/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/vida-verda/vida-verda-liternatura-uniterra-bianyal/4783499/
http://olottv.alacarta.cat/la-finestra/capitol/bianyal
http://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/la-cinquena-bianyal-omple-els-itineraris-proposats-per-descobrir-obres-artistiques-en-entorns-de-gran-atractiu
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/09/27/bianya-difon-patrimoni-intervencions-artistiques/937348.html
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/19363/bianyal/comenca/divendres/amb/activitats/paralleles/bianight/2018
https://www.bonart.cat/actual/conversa-amb-lartista-perejaume-al-museu-dels-sants/
https://www.elgarrotxi.cat/agenda/conferencia-de-marla-jacarilla-monologue-piece/



