
ARTISTES SELECCIONATS A LA BIENNAL DE VALLS _ 2017 
 

 
Joan-Marc Batlle (Barcelona, 1971) 

Joan Bennassar (Palma de Mallorca, 1991) 
Sergi Clavé (Barcelona, 1974) 

Ainara Elgoibar (Mungia, 1975, actualment residents a Barcelona) 
Matteo Guidi (Cesena, Itàlia, 1978) i Giuliana Racco (Toronto, 1976)   

actualment residents a Barcelona 
Marla Jacarilla (Alcoi, 1980) 

Lola Lasurt (Barcelona, 1983) 
Laura Llaneli (Granada, 1986, actualment residents a Barcelona) 

Oriol Nogués (Reus, 1984) 
Levi Orta (La Habana, 1984, actualment resident a Vidreres) 

Ariadna Parreu (Reus 1982) 
Germán Portal (Montevideo, 1979, actualment residents a Barcelona) 

Ignasi Prat (Palautordera, 1981) 
Diana Rangel (Caracas,1987, actualment residents a Barcelona) 

Jaume Vidal (Amposta, 1977) 
 

Marc Anglès (accèssit) (Sant Andreu de la Barca 1993) 
Pablo del Pozo (accèssit) (Badajoz, 1994, actualment resident a Barcelona) 

 
 

 

Seguint la convocatòria de la Biennal d’Art de Valls /Premi Guasch-Coranty 2017, el dia 3 de 
juliol es va reunir el jurat del premi per seleccionar els artistes que prendran part en 
l’exposició de la Biennal de Valls.  
 
S'han presentat a concurs un total de 148 artistes procedents de Catalunya, el grup més 
majoritari, però també de València i de les Illes Balears (recordem que el premi és obert a 
artistes residents als Països Catalans).  
 
S’han seleccionat un total de 17 propostes, que corresponen a 18 artistes (una de les 
propostes és conjunta de dos artistes), d’entre tots els presentats.  
 
Totes aquestes propostes, pel sol fet d’haver estat seleccionades, rebran 600€ com a 
reconeixement al seu treball. A més formaran part de l'exposició i del catàleg de la Biennal 
d’Art de Valls, que s’editarà. D'altra banda, la Fundació, de comú acord amb el Museu de 
Valls, ha decidit atorgar dos accèssits a dos artistes menors de 30 anys, amb una dotació de 
300€ cadascun.  
 
L’exposició està prevista que s’obri la primera quinzena d'octubre d’aquest any al Museu de 
Valls, ocupant tot l'espai disponible. 
 



 
El jurat, format per Teresa Blanch, crítica d’art, Pep Anton, Galeria Silvestre, Cèlia del Diego, 
directora del Centre d'Art la Panera, Joana Hurtado, coordinadora del programa d'arts visuals 
de Can Felipa i Mireia Sallarés, artista, es reunirà de nou el mes d'octubre per decidir quins 
són els guanyadors de l’edició d’aquest any que es repartiran els 12.000€ en què estan dotats 
els premis.  
 
En total és repartirà gairebé 20.000€ entre els artistes premiats i seleccionats.  
 
En aquesta edició el jurat ha triat a artistes de generacions diferents, a on es pot copsar el 
treball dels creadors més consolidats de la dècada dels setanta amb els artistes més joves de 
la dècada dels vuitanta i dels noranta.  
  
Les propostes presentades i seleccionades són arriscades, des del punt de vista conceptual, i 
en línia amb l’art més emergent. 
 
La Biennal de Valls, organitzada per la Fundació Ciutat de Valls i amb la col·laboració del 
Museu de Valls, és possible gràcies a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Valls, la 
Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
  

 

 

 


