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El Temps
de les Arts



Arts Visuals
Aquest premi s’atorga a perso-
nes, projectes i iniciatives, tant 
públiques com privades, realit-
zades al nostre territori relacio-
nades amb les arts visuals con-
temporànies en totes les seves 
disciplines i facetes.

Poden optar als Premis ar-
tistes, comissaris, associacions, 
fundacions, entitats i institucions 
públiques. Prevaldran els crite-
ris de rigor, interès i compromís 
amb l’art i la societat actual.

Música clàssica
Aquest premi vol reconèixer el 
projecte més original, innovador 
i rellevant de música antiga, clàs-
sica, contemporània o d’òpera. 
El jurat valorarà especialment la 
innovació, la creativitat i la quali-
tat dels projectes presentats.

Hi poden optar tant autors, in-
tèrprets solistes i grups de mú-
sica que hagen publicat un disc 
o protagonitzat un concert sin-
gular, com agents de la indústria 

musical —promotors, festivals, 
discogràfiques, mànagers— que 
hagen promogut un espectacle 
de música en directe o altres 
projectes relacionats amb la mú-
sica.

Música popular
Aquest premi inclou els projec-
tes de pop-rock, cançó d’autor, 
jazz, folk, hip-hop, músiques ur-
banes, músiques del món i mú-
sica electrònica. El jurat valora-
rà especialment la creativitat, la 
qualitat de les lletres —en cas 
que n’hi haja— i la innovació dels 
projectes presentats.

Hi poden optar autors i grups 
de música en llengua catala-
na que hagen publicat un disc, 
protagonitzat un concert o una 
gira especial, i també agents de 
la indústria musical —promotors, 
festivals, discogràfiques, màna-
gers— que hagen promogut un 
espectacle de música en direc-
te o altres projectes relacionats 
amb la música.

Arts escèniques
Aquest premi s’atorga al millor 
projecte de dansa, teatre o circ 
que haja tingut un fort impacte 
en el territori per la seva quali-
tat artística i per comptar amb 
la implicació de diferents tea-
tres, artistes o companyies del 
país.

Els Premis estan pensats per 
representar les diferents parts 
del territori i per evidenciar i fer 
palesa la diversitat cultural del 
país.

Arquitectura
Aquest premi s’atorga a projec-
tes arquitectònics contempora-
nis de qualsevol tipologia: nova 
planta, rehabilitació, paisatgis-
me, i en qualsevol emplaçament: 
urbà o rural. Es valoraran aque-
lles intervencions que reflectei-
xin els canvis i les transforma-
cions que s’estan duent a terme 
des de l’arquitectura.

Patrimoni
El premi reconeix aquells pro-
jectes temporals o permanents 
que tinguen com a principal pre-
missa la promoció, protecció, 
restauració o valoració del patri-
moni, material o immaterial, pro-
mogudes per museus, entitats 
socials i culturals, fundacions, 
associacions, col·lectius o perso-
nes individuals vinculades al pa-
trimoni cultural. El jurat valorarà 
el seu impacte social, comunitari 
i territorial.

Cinema experimental
Aquest premi vol impulsar la 
creació audiovisual que viu als 
marges de la gran indústria cine-
matogràfica (videoart, cine abs-
tracte, cinema d’autor o concep-
tual, entre d’altres) i s’atorga a la 
millor obra o projecte, indistinta-
ment en format llarg o curt, que 
aconsegueixi un alt valor artístic 
tot desafiant les convencions 
del cinema narratiu d’estructura 
clàssica. El jurat valorarà la seva 
qualitat estètica i conceptual, i el 
seu nivell de risc.

Enguany presentem una segona 
edició dels Premis El Temps de 
les Arts, una innovadora convo-
catòria de guardons que abasta 
diverses disciplines artístiques 
dirigides a fer brollar el talent i 
la creativitat en tots territoris de 
parla catalana. Una ambiciosa 
iniciativa aixoplugada per un ma-
nifest, reflex dels nostres valors, i 
coronada amb un guardó disse-
nyat per l’artista Perejaume i un 
acte de lliurament dels Premis di-
rigit pel cineasta Lluís Danés. 

Seguint l’esperit fundacional 
del portal cultural d’El Temps de 

les Arts que segueix l’activitat 
artística més destacada dels nos-
tres creadors arreu, els Premis 
busquen estimular la cultura d’in-
novació i la creativitat dels nos-
tres artistes en set modalitats:

Premis i
modalitats
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Els Premis d’enguany seran 
atorgats a projectes presentats 
en la convocatòria oberta des 
del 20 de gener fins al 20 de 
juny de 2022.

Les candidatures podran ser 
presentades per una entitat ju-
rídica pública o privada (institu-
ció, museu, associacions, funda-
cions, col·legis, programadors, 
firmes, etc.) o per qualsevol per-
sona física.

De cada categoria se selecci-
onaran tres projectes finalistes: 
un guardó per al guanyador i 
dos accèssits.

Convocatòria 
2022

Els Premis compten 
amb un jurat altament 
qualificat format per 
professionals en ca-
dascuna de les espe-
cialitats i de diversos 
punts del territori de 
parla catalana.Jurat

José Luis Pérez 
Pont Alacant (Ala-
cantí). Director del 
Centre del Carme 
Cultura Contempo-
rània (CCCC) i del 
Consorci de Museus 
de la Comunitat 
Valenciana.

Imma Prieto
Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès).
Comissària, inves-
tigadora i directora 
d’Es Baluard Museu 
d’Art Contemporani 
de Palma.

Jesús Navarro
Lleida (Segrià).
Director del Museu 
d’Art Jaume Morera 
de Lleida.

Roberta Bosco
Torí (Itàlia).
Periodista i comis-
sària especialitzada 
en nous mitjans.
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Josep Pons
Puig-reig
(Berguedà).
Director musical 
del Gran Teatre del 
Liceu.

Hilari Garcia
La Pobla Llarga
(Ribera Alta).
Director d’orquestra 
i professor de músi-
ca i arts escèniques.

Gerard Claret
Andorra la Vella 
(Andorra).
Violinista. Intèrpret 
i pedagog. Crea-
dor de l’Orquestra 
Nacional Clàssica 
d’Andorra.

Antoni Parera Fons
Manacor (Mallorca). 
Cantautor i produc-
tor musical. Premi 
Nacional de Música 
del 2016.

Joan Magrané
Reus (Baix Camp). 
Compositor. Ha 
escrit per a cor, 
cançons i òpera.
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Música clàssica

Oriol Lluís Gual
Ceret (Vallespir).
Director del Centre 
Internacional de 
Música Popular i del 
Museu de la Música 
de Ceret.

Marc Lloret
Barcelona
(Barcelonès).
Teclista del grup 
Mishima. Director 
artístic del Mercat 
de Música Viva de 
Vic.

Davide Casu
L’Alguer (Sardenya).
Cantautor, poeta, 
pintor i escriptor.

Vicent Torrent
Torrent (Horta).
Musicòleg. Funda-
dor del grup Al Tall.

Claudia Darder
Sa Pobla
(Mallorca).
Periodista cultural.

Música popular

Joan Antón Rechi
Andorra la Vella 
(Andorra).
Director escènic 
especialitzat en di-
recció operística.

Clàudia Serra
Alacant (Alacantí).
Dramaturga, crítica 
teatral i membre del 
comitè de direcció 
d’Afers Narrativa.

Andreu Gomila
Palma (Mallorca).
Escriptor i periodis-
ta especialitzat en 
arts escèniques.

Marcos Morau
Ontinyent
(Vall d’Albaida). 
Director artístic de 
la companyia La 
Veronal.

Laia Torrents
Vic (Osona). 
Component del duo 
artístic sonor Cabo-
sanroque.

Arts escèniques
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Benedetta
Tagliabue Milà 
(Itàlia).
Arquitecta i direc-
tora de l’estudi d’ar-
quitectura Miralles 
Tagliabue EMBT.

Joan Cerdà
Manacor (Mallorca).
President de la De-
marcació Mallorca 
del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de les 
Illes Balears.

Marina Sender
València (Horta).
Presidenta del 
Col·legi Territorial 
d’Arquitectes de 
València.

Jordi Batlle
Ordino (Andorra). 
Artesà de l’arquitec-
tura.

Anna Puigjaner
Barcelona (Barcelo-
nès). Doctora arqui-
tecta i professora a 
la Columbia Univer-
sity. Cofundadora 
de l’estudi d’arqui-
tectura MAIO.
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Arquitectura

Xavier Llovera
Andorra la Vella 
(Andorra).
Membre del Con-
sell Assessor del 
Patrimoni Cultural 
d’Andorra.

Irene Ballester
Pedreguer
(Marina Alta).
Doctora d’Història 
de l’Art i membre 
del Consell Valencià 
de Cultura.

Josep Mesalles
Fraga (Baix Cinca).
Professor de llen-
guatge audiovisual 
a l’Escola Municipal 
d’Art Leandre Cris-
tòfol de Lleida.

Cristina Ortiz
Palma (Mallorca).
Cap de l’Àrea de 
Gestió Cultural de la 
Catedral de Mallor-
ca i del Museu d’Art 
Sacre de Mallorca.

Mònica Borrell
Barcelona
(Barcelonès).
Directora del Museu 
Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona.

Patrimoni

Chus Martínez
Ponteceso (Galícia).
Directora de l’Ins-
titute of Art de 
l’FHNW Academy 
of Art and Design 
de Basilea (Suïssa).

Albert Serra
Banyoles 
(Pla de l’Estany).
Director i productor 
de cinema.

Sébastien Planas
Perpinyà (Rosselló).
Director del Filaf 
(Festival Internacio-
nal del Llibre d’Art i 
del Film) de Perpi-
nyà.

Jordi Balló
Figueres
(Alt Empordà). 
Professor de la 
Universitat Pompeu 
Fabra, productor 
cinematogràfic i 
gestor cultural.

Cinema experimental



Guardó
Em demaneu unes paraules per acompanyar el guardó. Què 
voleu que en digui? És un gra de sorra muntat en un anell de 
plata. El guardó és això. En l’anell hi ha gravat “Gra de sorra 
a” i a continuació el nom del premiat. Això és tot: una mica de 
joia feta del sot que es buida amb el rial que en surt.

Els llocs no rivalitzen. Cada un reclama
una mesura pròpia per poder ser valorat
de manera justa. Cap no és comparable.

Prou, doncs, de parlar-ne en termes sectaris
i bel·ligerants.

·

FONT DE LA POCAIGUA.
La sospita que, en la vida, hi ha un excedent
d’espai inabastable —una immensitat present

però invisible— es combina amb l’evidència que
aquesta immensitat raja molt finament, feta 

d’aquest poc i no gaire extraordinari, d’aquesta
mica de res més, que és gairebé tot. 

·

Corporitzar en dotze paraules el
desenvolupament de l’aire de dotze

paraules. 

·

GRANA Un. Text. Madur. Amb. Grana. A. Cada.Final.De. Mot.

·

La imaginació és limitada.
Un gra de sorra és infinit. 

     Perejaume

El guardó és una peça artística genuïna que hem encarregat 
al poeta i artista Perejaume, el qual, amb molta atenció i es-
pecial creativitat, ha elaborat el Gra de sorra dels Premis El 
Temps de les Arts.



La crisi social, econòmica i sani-
tària que ens deixa aquesta pan-
dèmia, sumada a la crisi política i 
institucional que fa dècades que 
patim, ens obliga a repensar les 
bases sobre les quals hem de re-
construir un país que ha demos-
trat ser fràgil i ple de vulnerabi-
litats.

La cultura, que fou eix ver-
tebrador simbòlic de la nació 
durant la Transició, esdevingué 
amb el model liberal una sim-
ple indústria cultural en un món 
global que tendeix a marginar i 
arraconar les cultures minoritza-
des i les expressions artístiques 
deslligades dels grans oligopolis 
financers.

Les polítiques públiques no 
han afavorit un model propi 
d’equilibri entre la memòria i la 
innovació, i consegüentment no 
s’ha fet el trànsit cap a un ple po-
sicionament de la cultura com a 
eix central propi d’una societat 
avançada i adaptada als nous 
reptes. Alhora, el model autonò-
mic centralitzat ha impedit la co-
hesió d’un sistema obert, arrelat i 
en construcció permanent.

Després de tants anys de resis-
tència activa i militància persis-
tent que han permès disposar 

d’una cultura dinàmica i d’una 
llengua viva en condicions pre-
càries, cal que de forma urgent 
es posen les bases per a l’impuls 
d’un nou moment històric en els 
territoris que comparteixen la 
nostra llengua i la nostra cultura.

Deia Joan Fuster que la cultura 
és un patrimoni comú i és la base 
per a un futur també en comú. I 
és des d’aquesta premissa que 
llancem aquesta crida a la socie-
tat civil i a les institucions exigint 
més implicació i compromís per 
fer de la cultura, amb totes les 
seues expressions artístiques, la 
germinació d’un nou model de 
país més just i equilibrat.

Ara és un moment d’emergèn-
cia, en què la cultura ha de tenir 
un paper clau. Una cultura que 
cal estimar protegint-la, fomen-
tant-la i difonent-la. És temps 
per reconèixer-nos en una cul-
tura i una llengua mil·lenàries en 
un marc compartit que s’estén 
arreu dels territoris de parla ca-
talana. És temps per a la cohesió, 
temps perquè els ciutadans i ciu-
tadanes apostem decididament 
per enriquir la nostra cultura co-
muna que ens connecta des de 
Perpinyà fins a Alacant, des de 
Mequinensa fins a Maó, garantint 
la integració equitativa de cada 
indret del país. Un propòsit que 
es farà real amb l’organització 
dels Premis El Temps de les Arts, 
entregats de manera simultània 
a Perpinyà, l’Alguer, Andorra, Va-
lència, Palma i Barcelona.

També és temps d’internacio-
nalització. Cal que la nostra co-

munitat artística en xarxa apro-
fite al màxim el potencial de les 
innovacions tecnològiques de la 
comunicació per projectar-se a 
un món globalitzat i continuar 
transformant-lo. També és im-
prescindible que trasllade la seva 
producció en anglès per difon-
dre-la arreu del món.

És un temps per a la creació i 
el pensament crític. Ara és temps 
per als creadors i les creado-
res, els quals, amb la seua obra, 
transformen i imaginen mons 
possibles que dialoguen per 
construir societats més cultes, 
justes i lliures. Ara és temps per 
als treballadors i treballadores de 
la cultura, que la fan possible. Ara 
és temps per entendre la cultura 
com un bé essencial. Perquè és el 
foment de valors imprescindibles 
com la convivència, el respecte o 
el pluralisme, indispensables en 
moments en què la intolerància 
creix.

Per això fem aquesta crida. 
Perquè ara és temps per a la cul-
tura i les arts, com a màxima ex-
pressió de l’amor per la vida.

La cultura
és el nostre capital
i l’art és vida. 

Per una nova cultura
compartida i oberta al món
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El Temps
de les Arts

tempsarts.cat
premis.tempsarts.cat

Amb la col·laboració:

Amb el suport:


