
NOTA DE PREMSA 

Els II Premis El Temps de les Arts i la cultura
compartida fan un salt endavant

Els  guardons,  presentats  avui,  afegeixen  una  nova
categoria de Cinema Experimental que se sumarà a Arts
Visuals, Arts Escèniques, Patrimoni, Arquitectura i Música
Clàssica i Popular

●  Albert Serra, Jordi Ballò, Chus Martínez i Sébastien
Planas formaran part del jurat de l’apartat audiovisual.
Una  trentena  de  figures  de  la  cultura  conformen  la
resta de tribunals

●  L’acte de lliurament, previst per a la tardor, tornarà
a  vehicular-se  a  través  d’un  ambiciós  audiovisual
dirigit per Lluís Danés retransmès simultàniament en
tots els territoris

El Palau Robert de Barcelona ha acollit aquest matí
la presentació dels II Premis El Temps de les Arts,
convocats  per  aquest  portal  cultural  per  segon  any
consecutiu.  Els  premis,  una  iniciativa  de  la  Fundació
Francesc Eiximenis, una entitat sense ànim de lucre,
amb  la  col·laboració  de  la  Xarxa  Vives
d’Universitats i la Federació Llull, arriben a l’edició
de consolidació i també fan un pas més enllà tot i afegint a
les  categories  ja  existents  una  nova  de  Cinema
Experimental,  disciplina  que  s’encarregaran  de  jutjar



Albert  Serra,  Jordi  Balló i  Chus  Martínez.  El
conjunt  dels  premis  seran  examinats  per  33  figures
rellevants  de  tot  el  territori.  El  termini  per  presentar
propostes finalitza el proper dia 30 de juny.

L’acte, conduït per la periodista  Txell Bonet, l’ha obert
el  secretari  general  de  Difusió  de  la  Generalitat  de
Catalunya, Jofre Llombart, qui tot just va destacar que
la composició dels jurats era «un exemple de rigorositat» i
una mostra del talent cultural del país.

Per la seua banda,  l’editor d’El Temps de les Arts,
Eliseu Climent, va recordar els precedents del portal,
dècades enrere, amb la creació de la revista Temps d’Art,
associada al setmanari El Temps, que tractava d’omplir
el  buit  d’una  publicació  cultural  que  parlara  i  generara
sinergies entre tots els territoris. La revista es va deixar de
publicar, però anys després, malgrat l’eclosió digital, «ens
trobàrem que el buit continuava existint, que calia habilitar
un espai  que fora capaç de parlar  de les  arts  visuals  i
escèniques, del patrimoni, l’arquitectura i la música de tots
els territoris».

Després de traçar un paral·lelisme pel que fa a la filosofia
amb  els  Premis  Octubre,  Climent  va  anunciar  que  el
lliurament  dels  II  Premis  El  Temps  de  les  Arts  serà
retransmesa  de  nou  de  manera  simultània  per  les
televisions  dels  territoris  amb  un  ambiciós  audiovisual
dirigit per  Lluís Danés el contingut del qual «serà una
sorpresa».  Climent  va  avançar  la  connexió  del  projecte
amb les arrels subterrànies de la cultura.

La directora d’El Temps de les Arts,  Ariadna Mas, va
subratllar  la  novetat  d’aquesta  nova  edició,  el  Cinema
Experimental, «una disciplina que destaca per la dimensió



artística  que  representa  i  perquè  dibuixa  molt  bé  una
especificitat que no sempre recullen els guardons del món
audiovisual». Mas va ressaltar que, en temps convulsos
com  els  presents,  «la  cultura  és  més  necessària  que
mai»,  el  valor  màxim  «per  fer  front  a  aquells  que  no
respecten els drets dels pobles ni la llibertat d’expressió».

L’acte es va enriquir de la presència d’alguns dels jurats,
els  quals  explicaren els  criteris  que se seguirà  aquesta
edició. Imma Prieto, directora d’Es Baluard Museu d’Art
Modern  i  Contemporani  de  Palma,  representant  la
categoria d’Arts Visuals,  va qualificar  el  certamen de
«necessari»  i  va  posar  en valor  l’intent  de «cohesionar
dinàmiques  de  diverses  disciplines  de  la  creació
contemporània».

El  crític  i  periodista  Andreu  Gomina (Arts
Escèniques),  membre  també  del  jurat  en  la  primera
edició, va ressaltar la riquesa de l’escena en els distints
territoris  i  el  fet  que els  guanyadors en 2021 foren una
companyia de les Illes, Hermanas Picohueso. Així mateix,
el compositor  Joan Magrané (Música Clàssica), va
lloar uns premis que integraren aquesta disciplina «on hi
són representats tots els territoris de l’art». 

En  l’apartat  de  Música  Popular,  l’històric  Vicent
Torrent,  fundador  d’Al  Tall,  va  felicitar-se  per  la
iniciativa.  «Sovint  no  es  dona  importància  als  nivells
populars  de l’art»,  va incidir.  I  va anunciar  que el  jurat
tindria en consideració la qualitat dels textos i la innovació
musical.

Joan Cerdà president del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de  les  Illes  Balears  (Arquitectura),  va  reivindicar  el
vessant cultural d’aquesta disciplina. «Fer arquitectura de



qualitat vol dir fer cultura i també fer país», va dictaminar,
al  temps  que  va  reivindicar-la  com  una  «eina  de
transformació social».  Finalment,  la directora del  Museu
Nacional  Arqueològic  de  Tarragona,  Mònica  Borrell,
(Patrimoni)  va  destacar  la  intenció  de  reconèixer
projectes amb incidència en el patrimoni material,  «però
també immaterial».  Una valoració  feta «des del  diàleg i
l’impacte  amb la  comunitat,  però  també  des  del  diàleg
amb el passat».

Per problemes d’agenda, no van poder ser presents els
jurats de la nova disciplina de Cinema Experimental,
Albert  Serra,  Jordi  Ballò,  Chus  Martínez  i
Sébastien  Planas.  En  el  seu  nom,  Txell  Bonet  va
explicar  que  la  intenció  és  buscar  experiències  de
«videoart, cinema abstracte i cinema conceptual». «Volem
factors d’alt  risc, una obra ha de ser arriscada per tenir
qualitat artística», va afegir.

Nota

Podreu  descarregar documentació  i  més  fotografies  en
l’apartat  de  premsa  del  web  dels  premis:
https://premis.tempsarts.cat/premsa/
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