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ASSOCIACIÓ BINARI      *     MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 

>Memòria de projecte: projectes artístics de caràcter professional de formació, exhibició i 

difusió en l’àmbit de les arts visuals. 
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En la 35a edició dels Premis de l’Associació Catalana de Crítics d’Art de Catalunya 2018, la 

Bianyal va rebre el premi en la categoria d’Espais i iniciatives. El projecte va ser seleccionat 

inicialment per un comitè d’especialistes, juntament amb d’altres quatre projectes finalistes 

(Programa d’arts visuals de la Diputació de Barcelona, Full Contact. Scan Tarragona, 

Blueproject Foundation i Eufònic Festival), i, posteriorment, la votació dels socis de 

l’entitat va fer-lo mereixedor del guardó. En la gala de lliurament dels premis –que va tenir 

lloc el 2 d’abril, a l’Auditori del Museu d’Art Contemporani de Barcelona– es va fer  públic 

que, entre d’altres motivacions, la Bianyal mereixia aquesta distinció “per conjugar amb 

cura i qualitat el paisatge, el patrimoni i la contemporaneïtat, a través d’intervencions 

artístiques intergeneracionals”. (més informació sobre els finalistes i els guardonats en 

aquest enllaç) 

L’Ajuntament de la Vall de Bianya i l’Associació Cultural Binari – els organitzadors de la 

Bianyal– van manifestar la “satisfacció pel reconeixement que suposa a una iniciativa que, 

amb tot just cinc edicions, ha aconseguit consolidar un model propi i molt ben valorat per 

part dels assistents i per la comunitat artística”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1_ Premi de l’Associació Catalana de Crítics d’Art de Catalunya 2018 

http://acca.cat/premis/guanyadors-premis-acca-2018/
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El 14 de juny de 2019 es va presentar el llibre L’ull i la navalla, de la professora, productora, 

realitzadora  i especialista en cultura audiovisual Íngrid Guardiola (Girona, 1980).  En 

aquest assaig –publicat per l’editorial Arcàdia, l’any 2018, i guardonat amb el Premi Crítica 

«Serra d’Or» 2019– l’autora analitza el paper de les imatges en una època en què les dades 

que compartim en l’esfera virtual condicionen la nostra vida pública i privada. L’assaig  

planteja com ha evolucionat el llenguatge visual fins a convertir-se en una interfície de 

múltiples pantalles que influeixen en l’imaginari col·lectiu i en les nostres relacions.  

 

 

 

  

 2_ Presentació del llibre L’ull i la navalla, d’Íngrid Guardiola  

https://www.arcadia-editorial.com/llibres/lull-i-la-navalla/
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El 14 de juny de 2019 es va projectar el documental Casa de ningú (2017), produït per 

Boogaloo films i dirigit per Íngrid Guardiola. El contrast entre una residència de gent gran 

a Sant Andreu Palomar, Barcelona, i una  antiga colònia minera a Ciñera, província de Lleó, 

és el fil conductor del documental Casa de ningú, que s’estructura narrativament a partir de la 

pregunta bàsica de «què passa quan deixem de ser productius?», o «en quina situació 

queden les persones quan desapareix el treball com la seva raó de ser?» Les respostes es van 

teixint a través de fragments d’històries personals que remeten a la memòria col·lectiva, i 

s’acaba convertint en retrat poètic, obert a diferents interpretacions i, alhora, crític respecte 

un sistema social que arracona els individus quan deixen de ser «útils».  

 

 

  

3_ Sessió doble (7). Projecció del documental Casa de ningú (2017) 
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El projecte Dues molars de mamut d’Irene Solà (Malla, 1990 - www.irenesola.hotglue.me)  és 

el resultat d’un encàrrec fruit de la col·laboració entre l’Associació Binari d’Olot i el Centre 

Cultural Rizoma. Se centrava en una proposta que tingués en compte aquests dos contextos 

i els posés en relació. A l’espai Rizoma hi va dur a terme una residència creativa per 

elaborar un relat escrit, un àudio i prefigurar un format expositiu que després s’ampliaria 

com a intervenció específica a la Bianyal 2019.  

 

4a_residència i primera exposició al Centre Cultural Rizoma (Celrà) 

Pel que fa a l’exposició, Irene Solà va decidir desplaçar alguns dels continguts més enllà de 

l’espai expositiu habitual -expandint la mostra al magatzem o a l’oficina de la cooperativa- 

tot fent conviure la presència de les propostes audiovisuals TV i Perquè tornar (2019) amb el 

procés d’escriptura d’un relat que l’artista va començar a redactar in situ un cop inaugurada 

la mostra. 

Es tractava d’un procés d’escriptura obert al públic, en el qual ella explicava com 

evolucionava, com treballava o s’inspirava, i tenia el seu origen en un treball de camp previ 

realitzat als entorns de la Vall de Bianya –l’escenari de la Bianyal-. Amb les històries, 

llegendes i la informació diversa recollida d’aquest indret com a matèria primera, Solà va 

elaborar una peça sonora i un relat que, juntament amb les dues peces audiovisuals, van 

formar part de l’itinerari de la Bianyal 2019. 

 

  

 4_ Projecte Dues molars de mamut d’Irene Solà 

http://www.irenesola.hotglue.me/
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4b_exposició i publicació   

Irene Solà presentava a la Bianyal 2016 dues peces audiovisuals i un relat que, més enllà 

dels formats, exemplificava la voluntat de l’artista de moure’s entre diferents disciplines, tot 

deixant que l’una influeixi i participi en els codis de l’altra. L’obra TV, és una successió de 

gravacions de televisions enceses –que ningú mira– des de l’exterior de cases de diferents 

indrets del món. Situada a l’espai domèstic i confortable del saló principal del mas Sobeies, 

la peça ens apropava a una intimitat que, com a espectadors furtius, ens veiem abocats a 

omplir amb possibles relats. Per altra banda, una melodia enganxosa de pop coreà, ens 

guiava cap a la cuina per veure el vídeo Per què tornar?, en el qual elefants i persones 

executaven una curiosa coreografia que acabava relacionant, de manera juganera, uns i 

altres. I finalment, després d’un exhaustiu procés de recerca, va escriure el conte Dues molars 

de mamut que partia de referències històriques, llegendes i memòria oral de la Vall de Bianya. 

Un relat activitat per algunes troballes sorprenents, que mostraven l’interès de l’autora per 

posar en un mateix nivell les diferents capes de la història i donar veu a tots els elements 

(animats i inanimats) que recobreixen un territori. El conte (es pot llegir en aquest enllaç), 

en una gravació narrada per la pròpia autora, es va poder escoltar en un trajecte dels 

autobusos que duien d’una seu a l’altre i també es va fer una edició que es va repartir entre 

els assistents i algunes biblioteques i centres de documentació.  

[Aquest projecte va ser possible gràcies a la col·laboració amb la Cooperativa Cultural Rizoma. 

www.culturalrizoma.com] 

  

https://issuu.com/binariolot/docs/dues_molars_de_mamut_irene_sol_
file:///D:/Binari/Documentació%20general/Subvenció%20Generalitat/Subvenció%20Generalitat%202019/www.culturalrizoma.com
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El projecte Transhumar de Mar Serinyà (Torroella de Montgrí, 1986 - www.marserinya.com) 

és un procés d’interiorització que aglutinava tota una sèrie de gestos fruit d’una residència a 

la seu d’Üdelbac (a la masia del Bagatell, a la Vall del Bac) entre els anys 2018 i 2019. En 

aquesta estada, les marques distintives que cada masia utilitzava per marcar el bestiar en 

transhumància, van servir de punt de partida de la investigació. Una acció davant del públic 

–realitzada el 9 d’agost de 2019, a la mateixa seu– va servir per presentar el símbol propi, la 

marca personal de l’artista (que havia de servir de protecció i d’identificació) i començar el 

viatge cap a nous llocs on alimentar-se, tal com es fa amb els ramats. L’artista va prosseguir 

la transhumància en solitari fins a l’ermita de Santa Maria de Llongarriu i, un cop allà, va 

menjar un plat de farro.  

El resultat de tot el procés es mostrava a l’església de Sant Andreu de Socarrats en dos 

ambients diferenciats: a l’entrada, es presentava la performance inaugural i, a l’interior, se 

sobreposaven paisatges de la Vall de Bianya amb un plat de farro i una cullera de boix. Les 

dues seqüències remetien a aquest viatge –entre públic i privat– que acaba trobant en la 

natura el refugi simbòlic on nodrir-se. [més informació en aquest enllaç]  

[Aquest projecte va ser possible gràcies a la col·laboració amb el projecte Ü del Bac. 

www.udelbac.cat]  

5_Projecte Transhumar de Mar Serinyà: residència, acció performativa i 

exposició 

http://www.marserinya.com/
https://binariolot.files.wordpress.com/2019/10/transhumar_mar-serinyc3a0_bianyal-2019.pdf
http://www.udelbac.cat/
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Els dies 12 i 13 d’octubre es va dur a terme la Bianyal 2019, 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 

sisena edició es va dur a terme un recorregut circular que incorporava la casa de colònies de 

la Coromina, el mas Sobeies i les esglésies de Sant Pere Despuig, Sant Andreu de Socarrats 

i Sant Martí del Clot.  

Com és habitual en cada convocatòria, la selecció dels artistes es fa responent a una doble 

intencionalitat: els que disposen d’obres que -a nivell formal i conceptual- són escaients per 

a les seus de l’itinerari o bé, els que proposen projectes inèdits o poc coneguts. També 

s’intenta donar lloc a pràctiques artístiques variades, a propostes amb diversos nivells de 

lectura i a una certa amplitud generacional. En la Bianyal 2019 s’ha comptat amb la 

presència de: Antoni Abad, Alba G. Corral, Marcel Dalmau, Jonathan Millán, Eulàlia 

Rovira, Mar Serinyà i Irene Solà. La majoria dels projectes artístics han estat pensats i 

creats específicament pel lloc en què es presenten. En aquesta edició, a nivell de residència 

artística i coproducció de projectes convé destacar les que es van establir amb la 

Cooperativa Cultural Rizoma, a Celrà, el festival Lluèrnia, d’Olot, i amb ÜdelBac, a la Vall 

de Bac.  

 

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 2019 (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.  

_informació sobre les edicions de 2014, 2015, 2016, 2017,  2018 i 2019 

_vídeo-resum de la Bianyal 2019 (clicar AQUÍ)

 6_Bianyal 2019.  Itinerari d’art i patrimoni a la Vall de Bianya 

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://binariolot.com/bianyal-2018/
https://binariolot.com/bianyal_2019/
https://www.youtube.com/watch?v=rAwlWglrQjQ&t=51s
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>selecció d’imatges:  
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6b_ Bianight 2019: concert de Miquel Abras        

 

Com a complement a la Bianyal 2019, i amb la col·laboració del festival Elmini d’Olot, el 

divendres, 11 d’octubre, a les vuit del vespre, s’ofereix un concert en format acústic de 

Miquel Abras, a l’església de Santa Margarida de Bianya (entrada gratuïta).  

Miquel Abras (la Bisbal d'Empordà, 1977): ha guanyat cinc premis Enderrock i el premi al 

Disc Català de l’Any de Ràdio 4 i ha actuat en programacions de prestigi com l’Auditori de 

Girona, l’Auditori de Barcelona, el Festival de Cap Roig, el Festival de Guitarra de Bcn, el 

Festival Acústica de Figueres, el Festival Barna Sants, el Festival Sons del Món, el Senglar 

Rock... Al seu primer màxi-Cd Where is a Party?, publicat l’any 1997, l’han seguit  W.B.D 

(1999), Entre mil vidres trencats (2006), Temps de zel (2010), Equilibris impossibles (2012), Per amor 

a l'art (2014) i La vida en un sospir (2017). Finalment, l’any 2018 va sorprendre amb la 

publicació de dos nous discos amb un sol dia de diferència: Punt de no retorn i Punt de partida. 

 

 

 

 

 

  

https://www.elmini.net/
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6c_ Emergence d’Alba G. Corral al Festival Lluèrnia 2019        

 

Fruit de la col·laboració entre Lluèrnia i l’Associació Binari, es va encarregar a l’artista Alba 

G. Corral (Madrid, 1977 - https://blog.albagcorral.com/) la producció d’una obra –

Emergence– que es va poder veure a la Bianyal 2019 (12 i 13 d’octubre) i en el propi Festival 

Lluèrnia (9  de novembre). 

Emergence és basa en el concepte d’art generatiu, en el qual l’artista és l’autor i el dissenyador 

de la idea i de les regles de producció, però no pas de l’execució final de l’obra. És a dir, no 

era una filmació, ni una obra tancada, sinó que cada vegada que entrava en funcionament 

tenia una resolució diferent.  Es podia visualitzar ininterrompudament i mai trobàvem el 

mateix resultat. Es tractava d’un sistema auto-organitzatiu que, partint del concepte 

d’emergència i de com l’observació de complexos patrons d’actuació poden sorgir a partir 

d’un gran nombre de petites interaccions simples, funcionava com un organisme amb vida 

pròpia. Va crear, en definitiva, un ecosistema artificial en el qual tots els elements es 

relacionaven i s’influïen, i que, a estones, buscava reminiscències dels frondosos entorns de 

la Garrotxa i, en d’altres, a misteriosos fons marins.  

[Aquesta obra va ser possible gràcies a la col·laboració amb el Festival Lluèrnia, a Olot. 

https://www.lluernia.cat/] 

 

https://blog.albagcorral.com/
https://www.lluernia.cat/
https://www.lluernia.cat/
https://www.lluernia.cat/
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Amb una punt de partida i uns objectius molt semblants als d’una altra activitat que 

l’Associació Cultural Binari havia dut a terme amb èxit de participació (la Tourbinada, amb 

set edicions consecutives), es va organitzar una nova sortida que combinava la visita a un 

espai de creació artística i un entorn d’elevat interès patrimonial. En aquesta ocasió es va 

escollir el centre històric d’Esplugues de Llobregat, amb un recorregut guiat per un erudit 

local que va descriure els principals elements patrimonials: el carrer de Montserrat, Can 

Cortada, Can Tinturé, la “Rajoleta”, Can Casanoves... Posteriorment, de la mà de la que fou 

ajudant personal de Xavier Corberó, es va visitar l’espectacular espai de taller-estudi-

habitatge ideat i construït pel propi artista. 

La visita estava oberta a tots els socis i al públic en general que es va acollir a la proposta. 

7_Visita guiada a l’estudi de Xavier Corberó i al centre històric 

d’Esplugues de Llobregat 

https://binariolot.com/la-tourbinada/
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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. El resultat final suposa una nova aportació d’obres 

artístiques originals, seriades i a baix cost, pensades per  a un públic ampli.   

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

proposta, amb el títol genèric de Fancinc,  aplegava sis publicacions de l’artista Pere 

Llobera que –a partir de dibuixos, fotografies, relats, poemes i d’altres dispositius 

narratius– desenvolupa conceptes entre quotidians i filosòfics com l’error, el joc, el poder, 

el fanatisme, l’atzar...  

La tercera edició limitada s’ha encomanat a l’artista Antoni Abad i es tracta d’una mena de 

ready-made o escultura Dadà, en la qual un cadenat forada i enganxa una moneda d’euro amb 

l’efígie del rei d’Espanya. La peça es troba en procés de producció i edició i es preveu que 

estigui en circulació durant el mes de febrer de 2020. 

 

 

 

  

 8_ Edicions limitades (3). S.T., d’Antoni Abad 

http://carlescongost.blogspot.com/
http://www.perellobera.com/
http://www.perellobera.com/
https://blind.wiki/
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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
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums
http://binariolot.com/
https://www.facebook.com/binariolot/
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums
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9_3 Dossier de premsa  

- Premis ACCA... El Punt Avui. Enllaç AQUÍ. 

- Premis de l’Associació Catalana de Crítics d’Art. Cultura 21. Enllaç AQUÍ. 

- L’Associació Catalana de Crítics d’Art de Catalunya atorga un premi a la Bianyal. Nació Garrotxa. 

Enllaç AQUÍ. 

- La Bianyal és guardonada com a millor proposta d’Espais i Iniciatives a la 35a edició dels Premis de 

l’Associació Catalana de Crítics d’Art. Garrotxa Digital. Enllaç AQUÍ. 

- 6a edició la Bianyal, Olot Televisió. Enllaç AQUÍ. 

- La Bianyal 2019 permetrà conèixer l’última adquisició de l’Ajuntament de Bianya, Radio Olot. 

Enllaç AQUÍ. 

- La Vall de Bianya obre el mas Sobeies per una activitat artística. Diari de Girona. Enllaç AQUÍ.  

- La Bianyal esgota totes les places i mostra per primer cop el Mas Sobeies, GarrotxaDigital. Enllaç 

AQUÍ. 

- 6a edició de la Bianyal. La Finestra, Olot Televisió. Enllaç AQUÍ. 

- Irene Solà presenta l’exposició “Dues molars de mamut” : Núvol. Com. Enllaç AQUÍ. 

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

- Els mamuts d’Irene Solà al Cultural Rizoma. Bonart. Enllaç AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1582580-premi-acca-a-l-art-fertil-de-fina-miralles.html?fbclid=IwAR0f0WduqK0FTQVpdtnvLvgnFWxNC27ewXMef54GrewxDn02zIH_Rs5RNz8
https://cultura21.cat/noticies-destacades/els-critics-dart-premien-lara-fluxa-maia-creus-cristina-zelich-i-pep-rigol/
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20361/associacio/catalana/critics/art/catalunya/atorga/premi/bianyal
https://www.garrotxadigital.cat/2019/04/03/la-bianyal-es-guardonada-com-a-millor-proposta-despais-i-iniciatives-a-la-35a-edicio-dels-premis-de-lassociacio-catalana-de-critics-dart/
https://www.youtube.com/watch?v=EWg25RrS4ks
http://www.radiolot.cat/noticies/la-bianyal-2019-permetra-coneixer-lultima-adquisicio-de-lajuntament-de-bianya/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/10/08/vall-bianya-obre-mas-sobeies/1006770.html
https://www.garrotxadigital.cat/2019/10/14/una-seixantena-de-persones-participen-en-la-6a-edicio-de-la-bianyal/
http://olottv.alacarta.cat/la-finestra/capitol/6a-edicio-de-la-bianyal
https://www.nuvol.com/art/irene-sola-presenta-exposicio-dues-molars-de-mamut-62954
http://www.alacarta.cat/territori-contemporani/tall/bianyal
https://www.bonart.cat/actual/els-mamuts-direne-sola-al-cultural-rizoma/
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https://binariolot.com/ 

 

https://binariolot.com/

