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El 13 de febrer de 2020 es va presentar el llibre Canto jo i la muntanya balla, de l’escriptora i 

artista visual Irene Solà (Malla, 1990). L’acte estava organitzat per Òmnium Cultural la 

Garrotxa, amb la col·laboració de l’Associació Cultural Binari i la llibreria Drac. La novel·la 

Canto jo i ... (guardonada amb el 4at premi Anagrama, el Premio Cálamo en la categoria 

"Otra Mirada" i l’European Union Prize for Literature 2020, entre d’altres), va ser el punt de 

partida del diàleg conduït per David Santaeulària que va servir per aproximar-se a la manera 

d’afrontar el seu procés creatiu; el seu concepte de la natura com uns ens insensible i 

determinant; la necessitat d’incorporar la memòria del lloc i de les persones amb diverses 

capes indestriables; la relació entre la seva vessant d’artista visual, novel·lista i poeta, i un 

llarga etcètera. Tota la sessió va anar acompanyada de la sinceritat, la franquesa i la capacitat 

gairebé pedagògica de l’autora d’aproximar els seus interessos, dubtes i afinitats, fet que va 

animar als assistents a un interessant diàleg en el torn de preguntes.  

 

 

 

  

 1_ Presentació del llibre Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà  
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Degut a les circumstàncies provocades per la pandèmia, el professor universitari i pedagog, 

Joan Serra Capallera, va comissionar Animatopia, un cicle de recomanacions de 

curtmetratges d’animació. Durant el confinament, cada dia es proposava el visionat d’una 

obra, amb la premissa de la seva qualitat, representativitat i accés lliure. El ventall abastava 

obres multi premiades i reconegudes (When the Day Breaks, d’Amanda Forbis & Wendy 

Tilby; Father And Daughter, de Michael Dudok de Wit; The Fan and the Flower, de Bill 

Pympton; The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, de William Joyce i Brandon 

Oldenburg...); rareses (The man with the beautiful eyes, de Charles Bukowski; A Morning Stroll, 

de Grant Orchard; Second to None, de Vincent Gallagher: El meu pare em va ensenyar a fer les 

maletes, de Max Porter i Ru Kawahata; Peur(s) du noir de Lorenzo Matotti...) o molt populars 

(Vincent, de Tim Burton; Big Band Big Boom, de BLU; Sledgehammer, de Peter Gabriel; The 

Village, de Mark Baker...). 

 

  

  

2_ Animatopia, cicle de recomanacions de curtmetratges d’animació 
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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 de l’Associació Binari és Eurozona de l’artista Antoni Abad i es 

tracta d’una moneda d’euro, de curs legal, intervinguda i manipulada amb un gravat làser en 

baix relleu. És una sèrie limitada de 50 exemplars, signats, numerats i amb estoig 

contenidor de metacrilat. La peça es va començar a distribuir durant l’octubre de 2020. 

 

 

 

  

3_ Eurozona d’Antoni Abad (Edicions limitades núm. 3)  

http://carlescongost.blogspot.com/
http://www.perellobera.com/
http://www.perellobera.com/
https://blind.wiki/
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El dia 3 d’abril, a les set del vespre, i en una sessió en línia (a través de la plataforma 

ZOOM) va celebrar-se la Playlist#8 Alba Badia, Mar Giménez i David Santaeulària. A cada 

sessió de Playlist tres o quatre persones són convidades a presentar, durant quinze minuts, 

deu elements, deu aspectes, deu 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… És, a fi de comptes, una reformulació de l’esperit lúdic i solidari 

que ens anima a compartir els nostres interessos, gustos i descobertes (tan habitual, per 

exemple, a les xarxes socials). En darrera instància, també es pretén que tothom que tingui 

inquietuds culturals pugui convertir-se en un bon prescriptor i ajudi a tenir una visió més 

àmplia i polièdrica de la realitat. 

En aquesta ocasió, Alba Badia es va centrar en recomanacions de perfils de xarxes socials 

(fonamentalment Instagram) que valia la pena seguir per tots els amants de l’art i la cultura 

visuals contemporànies; Mar Giménez va fer una hilarant sessió sobre exercicis físics per 

fer a casa amb elements quotidians i, finalment, David Santaeulària va centrar-se en alguns 

personatges històrics que van fingir, ficcionar o crear una gran impostura amb la seva 

biografia 

   

4_ Playlist#8  amb Alba Badia, Mar Giménez i David Santaeulària 
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Els dies 10 i 11 d’octubre es va dur a terme la Bianyal 2020, un itinerari cultural, organitzat 

per l’Ajuntament de la Vall de Bianya i l’Associació Binari, que centrava el seu interès en 

una sèrie d’intervencions artístiques efímeres dutes a terme en espais d’interès patrimonial 

de la Vall de Bianya. En aquesta setena edició –degut a les circumstàncies derivades de la 

pandèmia–  va tenir un format diferent per tal d’adaptar-se a les directrius sanitàries. Per 

aquest motiu, tota l’activitat es va centrar en una sola seu –el mas Sobeies i l’església veïna 

de Sant Andreu de Socarrats– i no va tenir el tradicional recorregut circular per diferents 

indrets de la Vall de Bianya. Així mateix, es va limitar el nombre d’assistents a cada visita, si 

bé, per compensar la pèrdua d’aforament, es van afegir dues sessions més respecte a 

edicions anteriors. 

Els artistes de la Bianyal 2020: 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 l’entorn escollit, o bé, els que generen projectes 

específics partint de processos d’investigació i documentació sobre l’entorn. També 

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

lectura i a una certa amplitud generacional: des d’artistes emergents fins a trajectòries més 

consolidades. En la Bianyal 2020 s’ha comptat amb la presència de: Oscar Holloway, 

Marla Jacarilla, nyamnyam (Iñaki Alvarez - Ariadna Rodríguez), Víctor Masferrer, 

Gino Rubert, Francesc Ruiz Abad i Tura Sanglas. La majoria dels projectes artístics 

han estat pensats i creats específicament pel lloc en què es presenten. En aquesta edició, es 

compta amb la col·laboració i coproducció dels projectes de Gino Rubert, amb el festival 

Lluèrnia, d’Olot, i el de Víctor Masferrer amb ÜdelBac, a la Vall de Bac. 

 

La visita 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, 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 2020 (una amalgama de visitants locals i públic 

especialitzat que procedia de diverses poblacions catalanes) van valorar positivament 

l’experiència malgrat les circumstàncies i el canvi puntual del format.  

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

_vídeo-resum de la Bianyal 2020 (clicar AQUÍ)  

 

  

 5_Bianyal 2020.  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=uwnMY1ZTjE8
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>selecció d’imatges:  
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Holding on to + Monarch of the Glen – Oscar Holloway 

(Barcelona, 1989) 

Holding on to presentava una sèrie de pintures del retratista eqüestre 

Richard Stone Reeves que havien estat alterades digitalment. 

Aquests retocs es traduïen en un buit compositiu generat per 

l’espai vacu, un posat incòmode, així com la nova prominència de 

la persona encarregada de subjectar el cavall (protagonista original 

de l’obra) i unes regnes que semblen desafiar la força de la 

gravetat. Tot plegat delatava les estructures de classe, poder i 

propietat que originàriament emanen d’aquests quadres. Aquest 

projecte estava integrat al context del mas Sobeies, en un entorn 

senyorial que li podria ser propi. Les pintures anaven 

acompanyades –com una mena de constel·lació afí– d’un seguit de 

fotografies amb la mateixa temàtica i intervenció formal. 

Paral·lelament, Holloway també presentava una instal·lació amb 

un visor telescòpic de caça situat a l’entrada de l’església de Sant 

Andreu de Socarrats, a través del qual es podia veure el cap de 

cérvol de Monarch of the Glen, una coneguda obra d’Edwin 

Landseer. Es tractava d’una reproducció en un drap de cuina –

comprat com a recordatori a la National Gallery de Londres–, i 

penjada en un fil d’assecar roba al balcó del mas Sobeies. La 

imatge descontextualitzada i la forma d’observar-la, permetia 

reflexionar sobre els hàbits de la nostra mirada envers el món 

natural i la seva representació iconogràfica. 

https://oscarholloway.hotglue.me 

 

El arte de perder el tiempo – Marla Jacarilla (Alcoi, 1980)  

El llibre humorístic El arte de perder el tiempo, escrit, l’any 1946, per 

Noel Clarasó Daudí, servia com a punt de partida per una 

performance homònima que reflexionava sobre les possibles 

raons per perdre el temps i les probables conseqüències de fer- ho 

en el segle XXI. Encara és possible perdre el temps en una 

societat que cada dia ens obliga a ser més productius? Què 

significa, realment, “perdre el temps”? Segons la Real Academia 

Española, perdre el temps significa: “No aprofitar-lo, o deixar de 

fer amb ell el que es podia o s’havia de fer. Treballar en va”. El 

que la definició no especifica és què és això que hem de fer amb el 

nostre temps. Fer moltes coses alhora? O focalitzar les energies en 

un sola tasca? Tenir sempre pressa amb el risc d’equivocar-nos? O 

mantenir la calma i fer les coses a poc a poc, però amb cura? Ser 

productius i obeir a la lògica neoliberal? O gaudir al màxim del 

temps sense tenir en compte la productivitat? Parlar sobre 

l’indefugible pas del temps? O callar i limitar-nos a veure’l passar? 

Al final de la performance, es convidava als assistents a buscar un 

seguit d’instruccions sobre com perdre el temps disseminades per la 

https://oscarholloway.hotglue.me/
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casa. I, un cop acabat tot l’itinerari de la Bianyal, es feia entrega del 

llibret 100 maneras de perder el tiempo, escrit per la pròpia artista. 

 www.marlajacarilla.es  

 

A raig – nyamnyam (Iñaki Alvarez, Vic, 1975 - Ariadna 

Rodríguez, Barcelona, 1980) 

A raig és una intervenció que es formalitza amb una cervesa 

elaborada especialment per a l’ocasió, amb l’aigua de la font de 

Sobeies, i una àudio-guia (disponible en aquest enllaç). Un codi 

QR imprès a l’etiqueta de l’ampolla activava un relat que descrivia 

aspectes relacionats amb l’arquitectura de la casa, la seva història i 

el seu entorn, i, alhora, també feia visibles coses invisibles, com el 

cicle de l’aigua, l’elaboració de la cervesa o el motiu pel qual la casa 

i la font es troben ubicades en aquest lloc. L’àudio acompanyava el 

procés de beure la cervesa mentre es passejava pel voltants i 

acabava amb la proposta de pixar per tal de retornar el líquid al 

lloc d’on originalment havia sortit, i, així, completar el cicle. A raig 

exemplifica el caràcter pluridisciplinari de les accions del col·lectiu 

nyamnyam que, a través de la investigació i relació entre allò local i 

allò global, busquen activar al públic i la memòria col·lectiva. [La 

cervesa va ser elaborada amb la col·laboració de l’Andreu Monells 

i la Rita Andreu]. www.nyamnyam.net  

 

Contenir i explotar – Víctor Masferrer (Barcelona, 1980)  

El projecte Biometries – fruit d’una residència a la seu d’Üdelbac (a 

la masia del Bagatell, a la Vall del Bac)–, utilitza l’hort com a cultiu 

d’imatges o cultiu d’icones. Cultivar carbasses per a ser 

reproduïdes, mitjançant motllos, com a icones tridimensionals, 

orgàniques, per, després, “disseminar-les” en un entorn virtual. 

Una mà planta un fruit a l’hort i el fruit es converteix en aquella 

mateixa mà. O en un “intent” de dir-se a sí mateixa. 

Transformada, indesxifrable, potser una mà primigènia, anterior 

fins i tot a la mà que la va plantar. En un gest no exempt de 

violència, comprimir el fruit de la terra, comprimir les imatges, les 

icones. Comprimir el gest per mantenir en expansió i en suspensió 

el seu significat. 

La sèrie de peces Contenir i explotar, (instal·lades a l’interior de 

l’església de Sant Andreu de Socarrats), se centraven en la mà i en 

la seva simbòlica i variada gestualitat. La mà expressa la idea 

d’activitat, al mateix temps que la de potència i domini. Així es 

manifesta en el complex simbolisme de les mans a la iconografia 

religiosa. Cal recordar, tal com diu Jean Chevalier, que la paraula 

“manifestació” té la mateixa arrel que mà. Allò manifestat és el 

que pot ser agafat amb la mà. 

victormasferrer.net 

Aquesta obra ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el projecte ÜdelBac. 

(udelbac.cat) 

http://www.marlajacarilla.es/
http://www.nyamnyam.net/araig/bianyal.mp3
http://www.nyamnyam.net/
http://www.udelbac.cat/
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És el principi d'un nou final – Francesc Ruiz Abad (Palamós, 

1990) 

És el principi d'un nou final és una instal·lació formada per un 

conjunt de quadres pintats per ambdues cares. Partint del binomi 

vers/revers, recupero llenços descartats dels darrers tres anys que, 

per abandó, insatisfacció pictòrica o perquè la seva realització va 

ser durant una mudança, no s'havien acabat. O més ben dit, que 

no han passat el filtre de "quadre acabat”. 

Pinto el revers d'aquests llenços amb un esperit optimista: 

intentant millorar-los i, d’alguna manera, donar-los un nou final. 

Em costa molt obviar que les teles han estat pintades i que ja 

tenen una història. És per això que les treballo a partir de l'acció-

reacció. Com a resposta del que ja són, runes repletes d'històries. 

M'afronto a elles de d'un exercici conceptual senzill: el revers de la 

tela com el seu oposat. Un joc de miralls, de simetries invisibles i 

relats que s'estimen i es repel·leixen alhora.  

Al pintar els quadres, penso amb les relacions entre els elements 

temporals i els processos artístics. De com mirar enrere m'ajuda a 

anar endavant. www.francescruizabad.com  

 

Batecs + Eina – Francesc Ruiz Abad (Ordis, 1992) 

 Batecs i Eina, són dues obres al voltant de la dimensió física, 

instrumental i conceptual de peces fetes amb ferro forjat. La feina 

del forjador, sovint, és la de realitzar eines de ferro, de forjar-se els 

seu propis instruments, que, en el cas de Batecs, formen un conjunt  

d’“eines” que s’obren i es tanquen com unes tenalles, i, en obrir-se 

i tancar-se repetidament, fan soroll. Bateguen, en certa manera. 

Cada eina té la forma de dos cors, alguns les quals, bateguen 

alhora (s'obren i es tanquen alhora), i, d’altres estan descompassats 

(quan un s'obre, l'altre es tanca).  Una eina també serveix per a 

transformar, per a crear. En canvi, la peça Eina és aparentment 

inútil, la seva forma fa que quedi permanentment bloquejada, 

físicament no serveix per a res. És una eina per a la ment. I no és 

l'art una eina per la ment? Una eina per a transformar-la, per a 

crear pensament.  tura.cat 

  

http://www.francescruizabad.com/
http://www.tura.cat/
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5b_ Concert de Guillem Roma        

 

Com a complement a la Bianyal 2020, i amb la col·laboració del festival Elmini d’Olot, el 

diumenge, 11 d’octubre, a les cinc de la tarda, es va oferir un concert en format acústic de 

Guillem Roma, a l’era del mas Sobeies, al costat de l’església de Sant Andreu de Socarrats, a 

la Vall de Bianya. L’entrada era gratuïta però l’aforament era limitat donades les normatives 

de seguretat.  

Guillem Roma (Manlleu, 1984): amb sòlida formació musical (piano, saxo, guitarra...) i 

llicenciatura en Comunicació Audiovisual a la UAB, va ampliar els seus estudis i experiència 

amb llargues estades a Cuba o Mèxic. Ha publicat els treballs “Secret Place” (2007), 

“Oxitocina” (2012), ”Nòmades” (2014), “Connexions” (2017) i “La constant i la variable” ( 

2019). En els seus discos hi ha col·laboracions puntuals d’altres músics (Joan Colomo, 

Alessio Arena, Judit Neddermann, Joan Garriga...) i en les gires de presentació dels seus 

discos utilitza múltiples formats: des d’actuacions més íntimes, fins a acompanyaments més 

grans i flexibles a través de la Camping Band Orchestra. Ha actuat a festivals i sales com el 

FIMPT, l’Aphònica, el Portal Blau, el Grec, l’Auditori de Barcelona, el Kursaal de Manresa, 

així com en espais de Sant Francisco, Boston, Los Àngeles... “En el seu pop elegant s’hi 

senten ecos de xarangues de l’est o cants de mariaxi però el que realment emociona son les 

seves melodies agredolces i infinitat de detalls que eleven les parts vocals” (Ramon Súrio, 

La Vanguardia). “Brillant i inclassificable... utilitza en la seva música algunes pinzellades 

sonores de les tradicions musicals de Cuba, Mèxic, els Balcans...” (Xavi Castillón, El Punt 

Avui).  “Un homenatge a la música com a màxim exponent d’allò que no atura cap 

frontera” (Xavier Bardolet, El 9NOU). 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.elmini.net/
http://guillemroma.com/
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5c_ Els amants de Gino Rubert al Festival Lluèrnia 2020        

 

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

Rubert (Ciutat de Mèxic, 1969- www.ginorubert.com) la producció de l’obra Els amants que 

es va poder veure a la Bianyal 2020 (10 i 11 d’octubre) i en el Festival Lluèrnia, exhibida a 

l’aparador de l’antiga botiga de roba Ca la Flora situada al passeig de Miquel Blay (del 28 

d’octubre al 22 de novembre). 

 

L’obra de Gino Rubert (pintor, fotògraf, escriptor...) ens presenta un univers creatiu d’una 

bellesa inquietant i pertorbadora que explora el desig, l’inconscient, les relacions de parella, 

l’entorn social, el món de l’art... Amb aparença figurativa i elements quotidians, els seus 

característics personatges estilitzats (com les icòniques portades de la trilogia Millenium del 

novel·lista Stieg Larsson) es mouen en representacions que es troben a mig camí entre 

l’escenificació teatral i l’al·lucinació, amb la voluntat explícita de suggerir més que de narrar. 

A nivell formal, sempre ha mostrat interès per la de la pintura com a objecte, com a peça 

física que l’espectador tingui ganes de veure, tocar i, fins i tot, transitar, motiu pel qual 

utilitza sovint el recurs del trompe l’oeil. Aquesta sensació de profunditat, d’escenari en el que 

es mouen els protagonistes, es veu accentuada en algunes de les seves darreres obres gracies 

a la incorporació d’il·luminació artificial en el revers que, alhora, afegeix noves capes de 

contingut, en un seductor joc d’ocultació i desvetllament. Segons indica el propi artista: 

“sempre m’ha interessat particularment aquesta ambició-funció original de la pintura de 

crear la il·lusió d’espai; el procés de traduir amb trucs, lleis i enginy, el mon que percebem 

en tres dimensions en el pla dimensional sobre el que dibuixem”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ginorubert.com/
https://www.lluernia.cat/
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Durant el mes d’octubre, i amb la col·laboració de l’Associació Cultural Binari, es van dur a 

terme visites guiades a l’estudi de l’artista Quim Domene, per presentar el seu darrer 

projecte. Es tracta d’una cinquantena d’obres (de tècnica mixta sobre paper fet a mà 

de107x77 cm.) produïdes fonamentalment durant el confinament i disposades amb un 

muntatge específic per a l’ocasió per facilitar la seva contemplació. Són obres amb la 

característica iconografia de l’autor (amb una barreja entre imatges pròpies, manllevades i 

manipulades) que posen en relació, o contraposen, aspectes de la realitat, referències 

culturals, tendències artístiques, arqueologia popular, etc. 

Les visites estaven obertes a tots els socis i al públic en general, prèvia inscripció i amb 

grups reduïts, per tal de seguir les directrius de seguretat. 

  

6_ Exposició Surfing Europe de Quim Domene 

http://www.quimdomene.com/
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7_1 Col·laboradors  

Col·laboradors principals: 

 

  

 

Col·laboradors Bianyal  i Bianight: 

 

 

 

Col·laborador Sessió doble:  Col·laborador Res a dir i Sessió doble:  

 

 

 

 

7_2 Binari a les xarxes  

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

  

 7_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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7_3 Dossier de premsa  

- Art a les portes de la Vall – La Bianyal 2020. El Temps de les Arts. Enllaç AQUÍ. 

- Òmnium acull la presentació del llibre ‘Canto jo i la muntanya balla’ d’Irene Solà. OTV. Enllaç 

AQUÍ. 

- Presentació del llibre ‘Canto jo i la muntanya balla’ d’Irene Solà. Garrotxa Digital. Enllaç AQUÍ. 

- Vídeo entrevista: Irene Solà presenta a Olot el seu llibre “Canto jo i la muntanya balla”, 

Elgarrotxi.cat.  Enllaç AQUÍ. 

- La Bianyal 2020 es confina al Mas Sobeies, Radio Olot. Enllaç AQUÍ. 

- Clouen la Bianyal 2020 al mas Sobeies i l'església de Socarrats. Diari de Girona. Enllaç AQUÍ.  

- Bianyal, El Punt Avui. Enllaç AQUÍ. 

- Bianyal 2020. La Finestra, Olot Televisió. Enllaç AQUÍ. 

- La Bianyal es concentrarà al mas Sobeies i limitarà l’assistència de públic: Garrotxa digital. Enllaç 

AQUÍ. 

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

- Aquest cap de setmana tindrà lloc la 7a edició de La Bianyal s’adapta a la nova situació “, 

Elgarrotxi.cat. Enllaç AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tempsarts.cat/la-bianyal/
http://olottv.alacarta.cat/les-noticies/capitol/omnium-acull-la-presentacio-del-llibre-canto-jo-i-la-muntanya-balla-direne-sola
https://www.garrotxadigital.cat/2020/02/14/omnium-acull-la-presentacio-del-llibre-canto-jo-i-la-muntanya-balla-direne-sola/
https://www.elgarrotxi.cat/video-entrevista-irene-sola-presenta-a-olot-el-seu-llibre-canto-jo-i-la-muntanya-balla/
http://www.radiolot.cat/noticies/la-bianyal-2020-es-confina-al-mas-sobeies/
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/10/12/clouen-bianyal-al-mas-sobeies/1067507.html
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1863231-bianyal.html
http://olottv.alacarta.cat/la-finestra/capitol/bianyal-2020
https://www.garrotxadigital.cat/2020/10/02/la-bianyal-es-concentrara-al-mas-sobeies-i-limitara-lassistencia-de-public/
http://www.alacarta.cat/territori-contemporani/tall/bianyal
hhttps://www.elgarrotxi.cat/la-7a-edicio-de-la-bianyal-sadapta-a-la-nova-situacio/
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 Per més informació: https://binariolot.com/ 

Documentació gràfica ampliada. Reportatges en vídeo. 

Memòries d’activitats: de 2014 a 2019 

Contacte: binariolot@gmail.com 

 

https://binariolot.com/
https://www.flickr.com/photos/135734714@N07/albums
https://www.youtube.com/channel/UCHzHSP0o6flLy9GywfdEnsg/
https://binariolot.com/memories-dactivitats-2014-2019/

