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Presentació

Per a la nostra fundació, la cita amb els Premis de Pintura, 
Escultura i Fotografia ha esdevingut una de les fites anuals 
més significatives per tal com ens permet fomentar la creació, 
reconèixer el talent emergent i valorar el context artístic actual.

Tot i les dificultats per les quals ha passat i continua passant, 
és innegable que la cultura catalana compta amb un gran 
potencial creatiu: només hem de fer una ullada al panorama 
artístic d’aquests últims anys. En un món global, cada cop són 
més les i els artistes catalans que troben el seu lloc en l’esfera 
no sols nacional sinó internacional i que esdevenen punts 
de referència o figures reconegudes en les grans cites de l’art 
contemporani.

Sent del tot conscients del moment tan fràgil que viuen la 
majoria d’institucions culturals a Catalunya, així com de la 
necessitat de prendre mesures concretes per enfortir el seu 
teixit creatiu, els Premis –que convoquem de manera rotatòria 
tenint en compte les tres disciplines de què es nodreix el fons 
de la FVC– són la nostra aportació a la consolidació d’aquelles 
trajectòries mereixedores de reconeixement i promoció.

2022 és el torn de la pintura. La tria de l’obra guanyadora 
i les finalistes ha estat sortosament complexa per la gran 
quantitat i qualitat de les obres presentades. Per això agraïm 
molt especialment la tasca d’un jurat renovat per a l’ocasió, i 
alhora celebrem aquesta exposició de les obres finalistes com 
una magnífica radiografia del panorama de la pintura catalana 
contemporània.

Fundació Vila Casas
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Obres

Eladio Aguilera 
(Los Corrales, Sevilla, 1995) 

Kippenberger en Carmona, II (The Carmony Fly). 2022.

Oli i bolígraf sobre llenç. 162×114 cm.

L’obra aplega tres imatges que volen teixir un mapa situacional de 
l’estada de Martin Kippenberger a Carmona. A l’esquerra, hi ha una 
reproducció del dibuix The Carmony Fly de Kippenberger; a baix trobem 
una foto amb Albert Oehlen a la torre de Carmona i que serà el cartell 
per a la seva exposició a la galeria Juana de Aizpuru; i a dalt, un tovalló 
usat del bar Botica.
E. A.

Alejandra Atarés 
(Saragossa, 1987)

Jardín con laguna, jarrones y columnas. 2020.

Aerosol, acrílic, esmalt i oli sobre lli. 170×200 cm.

Aquesta obra està feta amb pintura a l’oli, acrílic, esmalt, esprai acrílic i 
esprai sintètic. En aquest cas, els elements ornamentals que hi apareixen 
són columnes del Palau de la Música amb motius modernistes i 
elements de la catedral de Sevilla.
A. A.

Rafael G. Bianchi 
(Olot, Girona, 1967)

El col·leccionista absent, III. 2022.

Tècnica mixta (grafit, carbó, acrílic i oli) sobre tela. 200×200 cm.

“El col·leccionista absent” és un projecte d’investigació de llarg 
recorregut (2015-2022) al voltant d’una particular genealogia de l’art 
català, del qual formen part el col·leccionisme entès com un mecanisme 
discursiu, el concepte d’imitació i el sentit de l’humor. 
R. G. B.

Sara Bonache 
(Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1991)

S/t. 2021.

Oli sobre tela. 180×150 cm.

L’obra presenta un motiu vegetal on formes familiars i desconegudes 
s’entrecreuen. Plantes al·lucinatòries o màgiques, en què el límit de la 
forma es dilueix per donar pas a l’analogia. El treball de la metàfora es 
planteja des de la transformació i la transició a una nova imatge, una 
metamorfosi que ens parla de la nostra relació amb la natura, els nostres 
cossos i els seus cicles vitals. 
S. B.
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Jose Bonell 
(Barcelona, 1989) 

The Concert. 2021.

Oli sobre lli. 150×180 cm.

Com pintar el silenci? Aquesta va ser la tasca que, passat el temps, 
em sembla que va quedar amagada sota la tensió de les ‘primeres 
intencions’. Aquesta és una obra característica d’un període en 
què els objectes són els actors d’escenes inquietants, on s’amaguen 
històries metafòriques en relació amb un significat ocult, més enllà de 
l’explicació lògica. Aquí, el silenci és el gran protagonista.
J. B.

Bernat Daviu 
(Fonteta, Girona, 1985)

Just Kids, 2. 2022.

Oli sobre tela. 180×200 cm.

Just Kids, 2 forma part d’una sèrie de quadres monocromàtics que 
recullen l’ombra d’elements externs a l’obra d’art. Elements imprevistos 
que interfereixen en l’obra i que acaben jugant un paper determinant en 
l’experiència final del públic.
B. D.

Gonzalo Elvira 
(Plaza Huincul, Patagònia, l’Argentina, 1971)

P2. 2020.

Oli sobre tela. 195×130 cm.

L’obra P2 pertany al projecte “Lo Imborrable”. Ha estat creada a partir 
d’una pàgina de l’Enciclopèdia Larousse trobada al carrer. 
La intenció és treballar-ne l’estructura formal a través de diverses capes 
de veladura, les quals acaben convertint aquestes estructures en una 
arquitectura de la negació o ocultació.
G. E.
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Miquel García 
(Barcelona, 1975)

Llista de llibres en català cremats a Catalunya el 1939. 2022.

Pintura termosensible sobre paper imprès, performance (action painting). 
140×190 cm.

Llista de llibres en català cremats a Catalunya el 1939 correspon a una llista 
de llibres en català i autors prohibits pel franquisme. La llista, amb més 
de tres mil referències, ha estat elaborada a través d’un procés de recerca 
en diverses fonts, hemeroteques i arxius. La llista està impresa sobre 
paper i intervinguda amb una pintura negra que únicament permet 
revelar el seu contingut quan es crema.
(L’obra es presenta amb el vídeo de la performance.)
M. G.

Elena Kervinen 
(Iisalmi, Finlàndia, 1970)

Fragment de l’Infinit. 2022.

Oli sobre granit. 64×105 cm.

Les pintures que faig sobre l’univers sorgeixen de les vivències de 
seure cada nit, des de fa anys, a contemplar el cel nocturn. Idealment, 
la persona que contempla Fragment de l’Infinit descobreix un moviment 
que oscil·la expandint-se vers la immensitat i a la vegada penetrant al 
seu món interior. L’obra està pintada amb pintura a l’oli sobre granit i la 
seva forma fa referència a l’infinit.
E. K.

Gala Knörr 
(Vitòria-Gasteiz, 1984)

Party is over. 2021.

Tinta i laca sobre llenç. 116×90 cm.

Party is over està inspirada estèticament en la rebel cultura rave del Regne 
Unit de la dècada dels anys vuitanta. Fou la reacció de la joventut 
britànica a la natura opressiva de la política governamental de Margaret 
Thatcher. Un acte hedonista de protesta a través de la música i el cos.
G. K.
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Lola Lasurt 
(Barcelona, 1983)

Mona de pasqua d’Antoni Escribà, Noticiero Universal, dimecres 5 de març, 
1969. Per a “Joc d’Infants”. 2020.

Oli sobre tela. 195×130 cm.

Pintura a partir d’una imatge publicada al diari Noticiero Universal 
(març del 1969). Forma part del projecte “Joc d’Infants”, que aborda 
l’estat d’excepció polític que va partir Espanya des del 25 de gener al 
25 de març de l’any 1969, i que s’apropia d’imatges relacionades amb 
la infantesa, publicades a la premsa durant aquells dos mesos, a partir 
de la idea d’objecte transicional encunyat pel psicoanalista infantil D. W. 
Winnicott.
L. L.

Pere Llobera 
(Barcelona, 1970)

Festa arruïnada. 2020.

Oli sobre tela. 160×200 cm.

Festa arruïnada és un quadre creat en viu amb les restes d’una performance 
homònima que vaig portar a terme. Aquesta peça és pur situacionisme 
pictòric. La decisió de deixar testimoni sobre tela de la performance es va 
prendre després, tot observant les ruïnes de l’acció.
P. LL.

Francesca Llopis 
(Barcelona, 1986)

S. T. 2007.

Acrílic sobre tela. 150×150 cm.

La pintura té una cavitat orgànica en el seu interior que es converteix en 
fons, i el núvol vermell la deixa entreveure com una cicatriu.
F. LL.

Justine Lotus 
(Luxemburg, 1980)

You can’t put the toothpaste back in the tube. 2021.

Tinta xinesa sobre paper Fabriano de 350 g. 50×210 cm (mida total).

El tríptic representa els tres anys en el decurs dels quals vaig 
experimentar un intens procés de desenvolupament personal sense 
marxa enrere. El traç únic em va permetre expressar allò que no es pot 
fer veure amb paraules i que tan sols es pot copsar sentint des de la 
no-ment. L’expressió neix d’un estat d’atenció plena en què la tinta és 
aplicada de manera espontània per tal de fer visible l’intangible.
J. L.
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Ariadna Mangrané 
(Amposta, Tarragona, 1986)

The prospect of a large line(n). 2022.

Lli muntat sobre bastidor de fusta. Dues peces: 75×60 cm i 45×40 cm.

Aquesta obra fa referència tant a la modernitat industrial com a la 
història de la pintura. Uns quadres que no han arribat a ser pròpiament 
pintats es converteixen en paisatge, així com en la tela que sosté els 
cabells de la banyista de Valpinçon.
A. M.

Irma Marco 
(València, 1981)

Post-Pandemic Feeling. 2021.

Acrílic i llapis sobre tela. 120×240 cm (mida total).

Díptic sobre el caràcter acumulatiu cultural, especialment actiu 
en temps pandèmics i postpandèmics. Es basa en dos moments –
contracultura dels anys seixanta i era digital dels anys noranta– en què 
s’anunciaren inicis d’època a partir de la retòrica del nou que alhora 
revelava la inevitable convergència del passat viscut, testimoniatge del 
present i visió del futur en fases de canvi històric.
I. M.

Maria Mercader 
(La Bisbal d’Empordà, Girona, 1969)

Eixam d’estrelles. 2022.

Tècnica mixta (pigments, purpurina, pa d’or i vernissos) sobre fusta. 
220×150 cm.

Blaus i daurats –foscor i llum– descriuen parts de l’univers 
desconegudes pels éssers humans –visions celestes o oceàniques. En 
aquesta peça, les estrelles resplendents en grup al cel recordarien eixams 
d’abelles. També existeixen les lluminàries solitàries diminutes que 
només poden brillar en la fosca. Idea de traspassar cap al fons un cop 
percebuda la brillantor de la superfície.
M. M.
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Muma 
(Barcelona, 1957)

Panorama Est (Sèrie “Lausannensis”). 2022.

Acrílic i llapis sobre lli natural. 75×200 cm.

Treballo sobre el territori. La ciutat on visc: Lausana. És el que 
conec millor. Travesso la ciutat a peu, a la recerca de punts de vista 
d’un vianant. 3.000 km per any. L’aparença paisatgística amaga un 
qüestionament sobre les tensions que hi ha entre ciutat i paisatge, 
entre treball i lleure. A Catalunya, aquesta tensió Barcelona-Pirineu ha 
aparegut amb molta força al voltant dels Jocs Olímpics d’Hivern.
M.

Narotzky 
(Brooklyn, NY, EUA, 1928)

El Diablo. 2016.

Collage i acrílic sobre tela. 100×81 cm.

El Diablo pertany a la sèrie “OCASO”, en la qual fa anys que treballo. 
És una denúncia de les persecucions, les guerres i el terrorisme, i també 
de la destrucció del medi ambient. Un avís per als polítics perquè, si no 
deixen de lluitar entre ells i s’uneixen per resoldre aquests problemes, el 
resultat serà l’ocàs de la humanitat. El Diablo representa tot aquest mal 
present.
N.

José Luis Pascual 
(Barcelona, 1947)

El llanto del arte. 2022.

Tècnica mixta i collage de fusta sobre cartró. 105×75 cm.

Damunt d’un full de treball, una de les meves paletes de tota la vida es 
trenca sobre un quadrat negre –síntesi de l’art– i sagna sense fi.
J. L. P.

Jorge R. Pombo 
(Barcelona, 1973)

Variació de ‘San Luis de Tolosa, San Jorge y la Princesa’ de Tintoretto, 19. 2018.

Oli sobre lli. 226×145 cm.

Aquesta pintura, com totes les obres de la meva sèrie de variacions 
de clàssics, ha estat pintada de manera figurativa primerament i, 
posteriorment, diluïda amb dissolvents en un gest proper a la pintura 
d’acció abstracta, on perdo el control del resultat final.
J. R. P.
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Ignasi Prat Altimira 
(Sant Esteve de Palautordera, Barcelona, 1981)

Retratos reales. 2020.

Oli sobre tela. 100×82 cm.

Sàtira política a través de l’apropiació dels retrats ‘fallits’ que van formar 
part d’un concurs de pintura per escollir la imatge oficial del rei per 
presidir el saló de plens de la població de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 
En el marc d’aquesta convocatòria, es presenta una de les vuit pintures 
que integren el treball com a representant d’aquest projecte.
I. P. A.

Francesc Ruiz Abad 
(Palamós, Girona, 1990)

Repòs. 2021.

Oli i pigment sobre tela. 150×120 cm.

Repòs és una pintura a l’oli que mostra la figura d’un ànec recollit com 
a protagonista. Aquesta es troba arreplegada, vulnerable i en posició 
íntima: un sentiment amb el qual tots i totes ens hem vist obligats a 
conviure durant els dos darrers anys.
F. R. A.

Bea Sarrias 
(Barcelona, 1978)

Miró, Sert, Barcelona, Llum. 2022.

Tècnica mixta sobre lli (paper japonès, llapis, acrílic). 130×130 cm.

Miró, Sert, Barcelona, Llum és un retrat de la Fundació Joan Miró a 
Barcelona projectada per l’arquitecte Josep Lluís Sert. Hi poso en diàleg 
l’arquitectura de Sert amb l’espai, la vegetació, la llum i les ombres 
projectades per l’edifici. Intento captar l’esperit de l’obra de Miró i de la 
idea que va concebre Josep Lluís Sert per crear aquest espai.
B. S.

Manolo Sierra 
(Cadis, 1973)

Llums. 2018.

Llapis i oli sobre fusta. 162×122 cm.

Quan vaig començar aquesta peça, el meu plantejament va ser tenir 
un quadre per treballar de nit, amb llum elèctrica. Normalment pinto 
amb llum natural. Finalment, no vaig poder anar a l’estudi cap nit per 
logística familiar i el vaig haver d’acabar de dia. Molt més interessant 
cromàticament, ja que en l’ombra que projecten els focus es pot veure 
el color blavós del cel gràcies a la llum que entrava per les finestres.
M. S.
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Joan Soler 
(Alpens, Barcelona, 1963) 

Mirall de l’ocult, I. 2021.

Tècnica mixta, acrílic i fum sobre tela. 130×195 cm.

L’ordre del confinament enfront de la incertesa.
La composició es resol amb una trama regular de línies o franges 
de colors suaus i amables, contraposada a masses aleatòries de fum, 
dibuixades amb fum. La geometria i els colors, que remeten a l’equilibri 
i la protecció, enfront del fum, que significa perill i devastació.
J. S.

Ramon Surinyac 
(Manlleu, Barcelona, 1974) 

Relleu humà. 2022.

Tinta sobre tela. 162×130 cm.

El quadre Relleu humà és una pintura austera. És una tela crua amb 
pinzellades de tinta negra. Al primer cop d’ull, hi ha representat un 
relleu d’una muntanya nevada amb arbres. Aquests arbres són figures 
humanes, siluetes que, com un bosc, configuren el relleu d’una 
muntanya o un paisatge humà i suggereixen la idea de col·lectivitat i la 
de compartir un lloc comú.
R. S.

Guim Tió Zarraluki 
(Sant Pol de Mar, Barcelona, 1987) 

Parella. 2022.

Oli sobre lli. 130×162 cm.

Aquesta peça, on veiem una parella caminar abraçats entre camps 
i muntanyes, forma part de l’última sèrie de paisatges que fa uns 
anys que investigo. Aquests paisatges o camps de colors són espais 
descontextualitzats que tant ens poden recordar la proximitat de 
l’Empordà com la primavera d’Islàndia.
G. T. Z.

Jordi Torrent 
(Arenys de Munt, Barcelona, 1957)

Ànima. 2022.

Oli sobre tela. 93×130 cm.

Una imatge neutra, abstracta. 
Una ombra, grisa, figurativa en un marc blanc trencat que defineix 
aquesta dualitat en la memòria.
J. T.
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Clara Vidal 
(Barcelona, 1954) 

Cadira “Non conformist d‘Eileen Gray”. 2021.

Oli sobre tela i grattage. 114×146 cm.

Dissenyada després de l’obertura del seu despatx a París i coincidint 
amb l’exposició d’Art Déco del 1925, la Cadira inconformista de 
l’arquitecta i dissenyadora Eileen Gray (1878-1976) és una de les 
creacions més importants del disseny industrial i una peça clau del 
Moviment Modern. 
“He tret un dels reposabraços per tal de proporcionar al cos més 
llibertat de moviment, perquè es pugui inclinar cap endavant o girar-se 
lateralment sense problema”, Eileen Gray.
C. V.


