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• Durant el segle XX Catalunya ha estat cabdal en l’A rt 
contemporani, sobre tot durant la segona meitat del  segle, 
fet que ha propiciat que aquesta terra fos bressol de grans 
artistes, i que encara ho continués sent.  

 

• En un moment de recuperació de les llibertats nacionals i com acte adherit al 
Congrés de Cultura Catalana  l’any 1977 naixia la primera Biennal d’Art 
Contemporani Català a Sant Cugat del Vallès, sota la direcció de Josep Canals. En 
aquella edició, només hi varen participar artistes de la població, amb diferents estils 
creatius, tot fent un repàs de com estaven les arts plàstiques a la vila. Aquella 
primera edició es va exposar a Sant Cugat i a Camprodon. 
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Des d’aleshores i fins avui, aquest destacat certamen artístic ha escrit una història 
que  és paral·lela a la història de la democràcia del no stre país , ja que va néixer 
amb la recuperació de la democràcia a tot l’estat. 

La biennal ha estat present en els grans esdeveniments socials  i culturals  –
Congrés de Cultura Catalana 1977, Mundial de Futbol 82, Olimpíada Cultural 
Barcelona 92, Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, esdeveniments que ha viscut el 
nostre país en els últims trenta anys.  

 

• A partir d’aquella primera edició i sempre sota la direcció del seu creador Josep 
Canals, la Biennal ha crescut amb els anys com una alternativa plàstica, convertint-
se en una biennal important a Catalunya, i la mes antiga dedi cada l’art jove de 
l’estat espanyol  en la qual s’hi impliquen institucions i empreses. 
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• La Biennal ha estat una proposta de  col·laboració de l’activa societat civil i les 
institucions , que es comprometen amb les propostes més noves dels nostres 
artistes. Aquest fet ha permès un recorregut itinerant, que des dels seus inicis ha 
apropat la praxi artística fins els indrets que es troben més allunyats dels grans 
nuclis urbans.  

• És una convocatòria pública oberta a creadors menors de 35 anys i amb un jurat 
independent de professionals, que representa els diferents sectors de les arts 
visuals, artistes, galeristes, la Universitat, crítics...  

• Hi ha d’altres certàmens més eclèctics, però tant uns com altres, no deixen de ser 
fets locals o comarcals, sense incidència remarcable dins el panorama nacional. 
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• La Biennal no ha d’imitar cap de les temptatives noves que han sorgit en el país i 
més quan la Biennal és la més antiga de totes. 

• Per tant, cal seguir fent unes bases el més obertes possible, que permetin una 
varietat de conceptes plàstics, tan amplis com els que avui es produeixen a tot el 
territori català. 

• El jurat eclèctic de reconegut prestigi  i representatiu de tot el territori és el que ha 
de seleccionar la línia o línies juvenils, que avui es conreen al Principat, entre les 
propostes rebudes. 

• Per tant, amb aquestes premisses, la  Biennal d’Art Contemporani Català continuarà 
essent una mostra eclèctica, però al mateix temps, força representativa del tarannà 
dels artistes catalans de la segona dècada del segle XXI. 



XVIII Biennal d’Art Contemporani Català 
2012 

 

 6 

 

 

• Més de quatre dècades avalen aquesta filosofia, que ha implicat els sectors més 
representatius: crítics, historiadors, galeristes i artistes, que són els que han format 
part dels diferents jurats. 

• També avala aquest certamen, el fet d’haver estat plataforma d’alguns dels noms en 
vies de consolidació i d’altres noms reconeguts de l’art jove del país, com són entre 
d’altres Ignasi Aballí, Pep Agut, Tom Carr, Joan Pere Viladecans, Charo Pradas, 
Neus Colet, Sergi Barnils, Pep Camps, Quim Corominas, Albert Gonzalo, Xavier 
Grau, Lluís Lleó, Joanpere Massana, Àlex Nogué... 

• Des del seu naixement, ha volgut aproximar la creació emergent a un públic més 
ampli, sobre tot fora de l’àrea metropolitana de Ba rcelona i per això té caràcter 
itinerant pel país , exposant-se moltes vegades a indrets poc habituats a entrar en 
contacte amb l’art més nou. 
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La biennal apropa l’art contemporani a la societat en general 
i incentiva la pluralitat i el contrast dels difere nts llenguatges 
plàstics, per diferents indrets de la nostra geogra fia, 
premissa que continua en la present edició. 

 

Presentem al país una nova forma de veure, apreciar i entendre millor l’art d’avui, tot 
constituint un punt de referència de l’art jove català de les primeres dècades del segle 
XXI. 

• Donar suport a la creació visual emergent, que es d esenvolupa a tot el 
territori 

• Facilitar la difusió i promoció dels projectes a to t Catalunya 
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•  La Biennal mostra l’art més punyent que es fa actu alment al país. 

•  Treballar per a l’equilibri territorial, el suport  i la visualització de l’art 
emergent 

En uns moments de canvis successius i ininterromputs de la societat actual, la Biennal 
d’Art Contemporani Català vol ser un toc d’atenció dirigit a la societat, mostrant alguns 
dels artistes joves més creatius de la segona dècada seg le, que parlen de la 
diversitat cultural, mitjançant les arts visuals . 

La cultura necessita creadors, a més d’espectadors i els creadors necessiten un ajut 
difós, imparcial i generalitzat a la seva base, amb ajudes senzilles, poc espectaculars, 
que no es veuen i no es capitalitzen en els mitjans, però que creen clima de creativitat. 
Només en aquest context una cultura pot respirar amb vitalitat, i això és el que ha 
intentat fer la biennal, durant els últims trenta-quatre anys.  
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L’edició 2012 representa un alè d’aire fresc i d’es perança cap a l’art d’avui i una 
motivació de la societat vers l’espiritualitat de l ’ésser humà.     

 

Aquesta alternativa plàstica descentralitzadora d’art jove sorgida a les comarques, amb 
els anys,  ha aconseguit agrupar en la seva organització diferents sectors implicats en 
l’art dels nostres dies. Així, el jurat sempre ha estat format per representants dels 
galeristes, artistes, historiadors, crítics d’art i  la Universitat . També empreses 
civils han sponsoritzat l’exposició i diverses institucions han fet possible el seu 
recorregut itinerant.  

 

La Biennal d’Art Contemporani Català és la biennal d’art jove mes antiga de 
l’estat espanyol i l’única manifestació d’aquestes característiques que existeix al 
continent europeu. 
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Bases de la XVIII Biennal d’Art Contemporani Català 2012 

 

 

Es convoca la “XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012”, exposició 
itinerant, organitzada per Canals-Galeria d’Art, amb l’objectiu d’estimular i de promoure 
la creativitat dels joves artistes de les arts visuals, posant especial atenció en els 
components d’innovació. 

 

Hi poden participar tots els artistes de les arts visuals residents i empadronats a 
Catalunya nascuts a partir del gener de 1976. No hi poden participar els artistes que 
hagin estat seleccionats en les dues últimes edicions de la Biennal.  
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El tema, la tècnica i el procediment són lliures. En tractar-se d’una exposició itinerant,  
les obres no han d’excedir els 200 x 200 cm., en el cas de les obres bidimensionals i de 
100 kg. de pes les tridimensionals i d’altres formats, inclòs l’embalatge.   

 

Les obres seleccionades s’exposen a Sant Cugat del Vallès del 19 d’abril al 9 de juny 
de 2012 i seguidament, a diferents ciutats de Catalunya de forma itinerant. 

 

La inscripció és gratuïta 

 

Els artistes seleccionats rebran 400 €uros, com ajut per la producció de l’obra. 
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S’ha de presentar un dossier amb:   

 

• Un mínim de sis fotografies -d’alta qualitat- d’obres diferents i inèdites, en color, 
que l’artista pretén presentar per aquesta biennal, i realitzades dins l’últim any, que 
no hagin estat seleccionades ni premiades en cap altre certamen.  

• Cada fotografia haurà d’anar acompanyada d’una fitxa tècnica de l’obra: títol, 
tècnica, suport, mides, any de realització i si cal, comentaris addicionals).  

• Currículum artístic. 

• Dades personals de l’artista: adreça actual –nom, carrer, Cp i població-, telèfon 
mòbil, adreça de correu electrònic. 

• Fotocòpia del DNI o d’altre document acreditatiu 
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• Fotocòpia d’empadronament a la població corresponent de Catalunya 

• Declaració escrita de l’artista, on hi consti que les obres que presenta no han 
participat en cap altre concurs. 

• Tots aquests documents són imprescindibles per a optar a la participació en la 
Biennal 2012. 

Aquest dossier s’ha de lliurar per correu a Canals-Galeria d’Art c/ de la Creu, 16 -
08172 Sant Cugat del Vallès-, tln.  93 675 49 02, fins al dia 22 de febrer de 2012. Per 
a qualsevol consulta relativa a l’enviament del dossier, adreçar-se al telèfon de la 
galeria els dilluns de 17 a 20 h. 

 

El jurat de selecció està format per: Lluís Campins , director del Museu de Sant Cugat; 
Eudald Camps , crític d’art de Girona, Josep Canals, galerista i director de la Biennal, 
Francesc Gabarrell , Conservador del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, Àlex 
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Mitrani , crític d’art i comissari independent, Josep Montoya , Vicedegà de Cultura de la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i Aureli Ruíz , artista plàstic i 
visual de Reus.  

 

Entre les fotografies rebudes en els dossiers, el jurat seleccionarà les obres que 
formaran part de la “XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012”. La 
decisió del jurat és inapel·lable.  

Un cop s’hagi conegut la decisió del jurat, el material dels artistes no seleccionats per a 
participar en aquesta edició es podrà recollir fins el dia 30 d’abril de 2012. Després 
d’aquesta data, qualsevol reclamació de l’artista sobre el material no retirat en el 
termini establert serà inviable. 

 

Els autors de les obres seleccionades per a participar en la XVIII Biennal  hauran 
d’aportar l’embalatge adient a les característiques de la peça i la naturalesa itinerant de 
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la biennal. Alhora, si les obres han de tenir un muntatge específic, s’acompanyaran 
amb una fotografia o croquis model de com han d’anar muntades, o bé s’adjuntaran les 
corresponents instruccions per realitzar-ne la correcta col·locació. 

La presentació de les obres implica la cessió gratuïta a favor de Canals-Galeria d’Art, 
durant el termini de duració de la Biennal i dels drets de reproducció. 

 

Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre les obres 
presentades, així mateix, que no es puguin fer reclamacions de drets d’imatge. 

 

La participació en aquesta “XVIII BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012” 
estableix l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia de qualsevol reclamació legal. 
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Les bases es donen a conèixer per tot el territori a través dels diferents mitjans de 
comunicació. Es pengen a les diferents webs dels organismes oficials, s’envien per 
correu electrònic a crítics d’art, artistes, museus, escoles d’art, centres oficials..., 
arribant a tots els sectors interessats. 

 

Artistes participants edició 2012 

Lúa Coderch, Loretta Firmani, Ayukp Hoshino, Laura López Balza, Clàudia Pagès 
Rabal, Francesc Ruiz Abad, Joan Saló Armengol, Serg i Serra Mir i Mireia Terrado 
Lozano. 
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Ciutats participants a l’itinerari 

Sant Cugat del Vallès, Cambrils, Lleida, Tortosa, Cadaqués, Reus, Rubí, Olesa de 
Montserrat, Tarragona, Les Borges Blanques, Mollet del Vallès i Sant Boi de Llobregat. 

 

Exposició  

Es fa un catàleg que conté la biografia de cada artista participant i totes obres 
seleccionades, amb una salutació del President de la Generalitat de Catalunya i la 
presentació del jurat, que raona el perquè de la selecció. 
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PARAULES DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERAL ITAT PER AL CATÀLEG DE LA XVIII 
BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2012 

 
“ És tot un honor poder adreçar unes paraules de felicitació als propietaris de la Galeria 
Canals de Sant Cugat del Vallès, per l’organització de la XVIII Biennal d’Art 
Contemporani Català, un esdeveniment cultural que va començar l’any 1977 i que ha 
sabut mantenir-se en el temps i adaptar-se a les noves realitats. 
 
Poques coses més arriscades, alhora que il·lusionats, hi deu haver en el panorama 
galerista actual que donar una oportunitat a joves artistes emergents perquè tinguin 
l’ocasió de mostrar la seva obra arreu del país. Aquesta és la raó de ser de la Biennal 
d’Art Contemporani Català, i el compromís que tenen les persones, les administracions 
i les institucions que hi col·laboren, i que cada dos anys fan possible la celebració d’una 
nova edició. 
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Catalunya sempre ha estat un país de creadors, de persones avançades al seu temps 
en el món de l’art i en moltes altres disciplines. Com a tot arreu però, sempre ha estat 
necessari que algú apostés per ells i els donés una oportunitat. És el que té ser jove. 
 
Aquesta Biennal és una magnífica ocasió per poder comprovar la vitalitat dels nostres 
joves creadors, i el camí que marquen les noves tendències de l’art contemporani 
actual, un art i uns artistes sacsejats per la crisi, però que no han perdut l’empenta i el 
dinamisme característic del jovent. 
 
Desitjo que l’edició d’enguany de la Biennal sigui ben reeixida, que sigui un estímul i un 
al·licient per als qui tenen la sort de poder-hi ser presents, i que el recorregut que farà 
per Catalunya serveixi per mostrar al públic el gran potencial i futur dels nostres joves 
creadors.”  
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Text del jurat de selecció  
 
“La biennal de la responsabilitat i el compromís 
 
Ara cal que tot el que fem ho fem bé i amb sentit. Són temps difícils i d’incertesa per a 
tots. El sector cultural és un dels més fràgils i afectats davant aquesta conjuntura. Però 
hem de fer entendre a la societat que no només la cultura no és part del problema sinó 
que, al contrari, és una de les solucions, una autèntica i indefugible necessitat del país 
per a poder afrontar el futur amb perspectives millors. 

 

El jurat ha sigut conscient de la transcendència d’aquest edició de la Biennal d’Art 
Contemporani Català 2012. Hi ha un perill de des-capitalització cultural del país: un 
empobriment que també és molt real i perillós.  

 
Són a l’ordre del dia els ajustaments i les restriccions que, si bé semblen necessàries i 
inevitables, han de ser fets amb afinat criteri i responsable planificació. Com diuen els 
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experts i sentim sovint, d’una banda cal focalitzar-se en ser més competitius, més 
creatius, oberts i preparats, i d’altra banda es necessari també renovar el nostre 
compromís comunitari, actuar amb responsabilitat, pensant en comú, de manera 
generosa, humana i crítica. 

 
 L’art contemporani, encara que alguns els sorprengui encara, contribueix 
poderosament al progrés d’un país, a la seva capacitat de pensar i pensar-se, a la seva 
maduresa i al seu prestigi, tal com podem comprovar a les societats més avançades. 
L’art no ha de ser entreteniment i plaer (que també pot ser-ho de vegades); l’art 
contemporani en la seva millor accepció és recerca, innovació, crítica, aprenentatge, 
creixement i obertura, en definitiva: intel·ligència. Ens fa més forts i més creatius i 
Catalunya hauria de mostrar, un cop més, aquesta capacitat seva d’experimentar i 
avançar. 

 
La XVIII edició de la Biennal d’Art Contemporani Català, pensada i impulsada des de 
Sant Cugat del Vallès i més necessària que mai, és doncs una ocasió per a reivindicar 
el paper de l’art, per a donar exemple d’esforç i imaginació.  
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L’artista jove està acostumat a la incertesa i la precarietat, però aporta també la seva 
vocació i entusiasme. Però aquest any hem constatat, a més, una tendència clarament 
a l’alça en quant a la serietat i cura del projectes artístics, cada cop millor presentats i 
argumentats, cosa que dona també la mesura del treball fet des de les Escoles 
Superiors d’Ensenyaments Artístics i Facultats de Belles Arts, així com de la 
progressiva adaptació als criteris d’exigència internacionals. 
  
Hem tractat de respondre amb respecte i rigor al desafiament exemplar que ens 
plantegen els nostres artistes. Cal dir que més enllà de la selecció reduïda que hem 
hagut de fer, hi ha un nombre molt destacable d’artistes que han presentat propostes 
de gran qualitat. Segurament podríem haver fet una segona biennal de la mateixa 
categoria amb opcions que han quedat descartades per qüestions de format de la 
biennal.  
 
Creiem que l’exposició derivada de la nostra tria permetrà apreciar la diversitat i 
densitat de les propostes artístiques. Vídeo, pintura, performance, dibuix, objecte… 
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trobem aquí totes les tècniques, sovint combinades i conciliades. Uns artistes 
investiguen sobre el llenguatge visual i la cultura de la imatge, altres s’aboquen a la 
història o a la política i l’analitzen críticament. Hi ha qui reflexiona sobre la identitat 
individual o sobre els comportaments col·lectius. Hi ha qui renova, un cop més, les 
facultats de la imaginació i la poètica. Fresques i alliberadores o bé analítiques i 
crítiques, les obres d’aquests joves.  
 
No sempre aquestes obres són fàcils, però avui qui vol la facilitat? Apostem, doncs, per 
l’exigència i el creixement.” 
 

 

La Biennal té la web http://www.canals-art.com/biennal2012.html que recull tota la 
història i les edicions anteriors. Hi és present tota la informació molt detallada de la 
present edició: plantejaments, itinerari, àlbum de fotografies, catàleg... 
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La informació de la Biennal també es pot seguir a les xarxes socials Facebook i Twitter 

 

En resum: 

La Biennal d’Art Contemporani Català  té un ampli prestigi i un innegable 
reconeixement al país i sorgeix de l’activa societat civil, que ha aconseguit implicar-hi 
diferents administracions públiques i privades. 

 

 

En aquesta nova edició 2012, la Biennal serà fidel reflex de l’art que es fa al país, ja 
que els seleccionats seran exponent de les tendències actuals en les arts visuals a tot 
el territori.  


