
  
Les galeries del GAC obren temporada amb un 
programa que reflecteix les tendències actuals del 
mercat de l’art 

Cinquanta exposicions de diferents estils, períodes i formats presenten 
propostes arreu de Catalunya 

El programa de les galeries d’art catalanes per a la nova temporada presenta una 
polièdrica visió de les tendències del galerisme i el mercat de l’art actual. Des 
d’artistes catalans del tombant dels segles XIX i XX –com Mir i Sunyer– fins a 
figures actuals de projecció internacional –com Aaron Young i María Eugenia 
Trillo– passant per noms cabdals del segle XX –com Picasso, Miró, Tàpies o 
Warhol–, el programa ofereix un recorregut per diferents períodes de l’art, 
recollit en diverses expressions i formats. 
L’associació Galeries d’Art de Catalunya (GAC) agrupa més de quaranta galeries 
d’arreu del país, d’estils, tendències i trajectòries diverses. Per a saludar l’inici de 
temporada 2021/22 i sota l’eslògan Les galeries d’art de Catalunya t’obren la porta, les 
sales de les GAC han programat una cinquentena d’exposicions que permeten 
representar estils, èpoques i formats plurals. En aquest sentit –i després d’un intens 
cap de setmana del galerisme a Barcelona–, el programa d’inici de temporada 
constitueix una fotografia detallada de les actuals tendències del mercat, on hi conviu 
l’interès per obres d’artistes de primer nivell en la història contemporània de l’art amb 
nou talent local de tendències i estils, que naveguen des de la figuració contemporània 
fins l’abstracte. 
 
Art modern. En el programa de les galeries de les GAC per a l’inici de temporada 
destaquen noms rellevants de l’art modern: Joaquim Mir i Joaquim Sunyer (a Art 
Petritxol); Ramon Casas, Santiago Rusiñol i Hermen Anglada - Camarasa (a la 
Galería de arte David Cervelló), o Pau Gargallo (a la Galeria Roger Viñuela), entre 
d’altres. 
 
Art contemporani. També hi ha obra de figures de portada en l’art del segle XX: 
Picasso, Joan Miró, Tàpies o Andy Warhol (a la Galeria Roger Viñuela); Joan 
Hernández Pijuán i Albert Ràfols Casamada (a la Galeria Jordi Pascual); Josep 
Guinovart (a Art Petritxol) o Eduardo Chillida (a Galeria Cortina i a Artur Ramon Art) 
junt amb altres noms més recents, com Arranz Bravo i Perico Pastor (a La Galeria). 
També adquireixen protagonisme figures rellevants de les dècades anteriors, com el 
muralista Alceu Ribeiro (Sala Dalmau), Josep Grau Garriga (a Canals Galeria d'Art, 
que exposa artistes de Sant Cugat de diferents èpoques) o Mateo (Sala Rusiñol), 
entre d’altres. 
Projecció internacional. Figures de primer nivell en el panorama internacional també 
són protagonistes en l’agenda local: Gabrielle Graessle (a la Galeria Miquel Alzueta), 



Maria Paola Coda (a Villa del Arte), Aaron Young (a Lorena Ruiz de Villa Arte 
Contemporáneo) o María Eugenia Trillo (Imaginart Gallery). 
 
Artistes catalans actuals. Però on l’inici de temporada adquireix un major relleu és 
en la nòmina d’artistes catalans actuals, que troben el seu espai en les galeries del 
país: el realisme de Marc Figueras (a la Galeria Jordi Barnadas), la figuració 
contemporània de Mònica Castanys (a Anquin’s Galeria d'Art), l’expressivitat estètica 
de Núria Guinovart (Galeria Antoni Pinyol), la transgressió visual de Jordi Alcaraz (a 
Atelier), la llibertat gràfica de Sandra Partera (a Artevistas Gallery), l’art pop de Narcís 
Gironell (A Espai Cavallers i a L’Arcada Galeria d'Art), les natures d’Esther Tenedor 
(a Galeria Mar), la juxtaposició d’estils i formats de Carme Aliaga (a Espai G d’Art) o 
les escultures, pintures i collages recents d’Estrada (A|34). 

La fotografia. L’inici de temporada 2021/22 posa el focus d’una manera significativa 
en la fotografia. L’experiència de la transformació de Londres en el canvi de mil·leni 
per part de Diego Ferrari es mostra a Pigment Gallery, mentre que Gothsland exposa 
una important i rellevant col·lecció de fotografies originals de pel·lícules de Hollywood, 
que retraten alguns dels actors i actrius més rellevants del cinema del segle XX. 
 
Tèxtil, moble i collage. Els nous formats també estan representats en la campanya 
d’inici de temporada en diverses exposicions. Artur Ramon Art fa dialogar peces tèxtils 
de sis artistes amb obres de Chillida, Kuba i una catifa truca de fa 200 anys; Il·lacions 
programa sis exposicions paral·leles, en sis instal·lacions que adopten nous 
llenguatges i formats em àmbits com la gastronomia i el moble, mentre que Out of 
Africa dóna veu a l’art protesta de Bob Nosa, elaborada a partir de collages i objectes 
trobats. 
 
Ampliació de galeries i presència arreu del país. L’inici de temporada 2021/22 
suposa una lleugera ampliació dels espais expositius de les GAC en relació a l’any 
passat. Les noves sales de Villa del Arte, al passeig de Gràcia; de Galeria Miquel 
Alzueta, al Turó; i d’Il·lacions Design Gallery, a la Rambla, han permès ampliar l’oferta 
de galeries. A banda de Barcelona, el programa de les GAC s’estén per galeries 
d’altres punts del país: Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Sitges, Reus, Lleida, Blanes, 
l’Estartit i Cadaquès. 
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Vegeu el vídeo de presentació de l’inici de temporada 2021/22 

https://www.youtube.com/watch?v=J_1IAfctiHs


Les exposicions 
A|34 (Aribau, 34 | Barcelona) 
Estrada, obra recent. Una selecció de pintures, escultures, relleus i collages realitzats 
entre 2018 i 2021. 
30 de setembre – 27 de novembre de 2021 

Anna Ruiz. Galeria d’Art (Consell de Cent, 291 | Barcelona) 
Impressionistes catalans. Joaquim Mir, Joaquim Sunyer, Ramon Sanvisens i Casimir 
Martínez Tarrassó, entre d’altres. 
1 de setembre – 31 de desembre de 2021 

Anquin’s. Galeria d’Art (Campoamor, 2 | Reus) 
Mònica Castanys. Sinestèsies, obra recent. 
16 de setembre – 30 d’octubre de 2021 

Galeria Antoni Pinyol (Campoamor, 2 | Reus) 
Núria Guinovart. Relació i equilibri, obra recent, pintures i ceràmiques. 
18 de setembre – 19 d’octubre de 2021 

Art Petritxol (Consell de Cent, 315 | Barcelona) 
Del XIX al XXI. Curada selecció d’alguns dels artistes més rellevants de finals del 
segle XIX a començament del XXI: Josep Maria Sert, Eduardo Úrculo, José Navarrao i 
Josep Guinovart, entre d’altres. 
15 de setembre – 15 de novembre de 2021 

Artevistas Gallery (Passatge del Crèdit, 4 | Barcelona) 
Sandra Partera. Els àngels riuen. 
30 de setembre – 31 d’octubre de 2021 

Artur Ramon Art (Bailén, 19 | Barcelona) 
Laberints i textures. Sis dones artistes que treballen textures i volums tèxtils (Carla 
Mañosas, Aurèlia Muñoz, Francesca Piñol, Pilar Sala, Amparo de la Sota i Marga 
Ximénez) dialoguen amb obres contemporànies de Chillida, Kuba i una catifa turca del 
1800. 
15 de setembre – 29 d’octubre de 2021 

Atelier (Passatge Rovira i Trias, 9 | Barcelona) 
Jordi Alcaraz. Pintura, escultura i gravat. 
7 d’octubre – 30 de novembre de 2021 

Canals Galeria d’Art (Orient, 24 | Sant Cugat del Vallès) 
Sant Cugat, terra d’artistes. Josep Grau Garriga, Teresa Farrés i altres artistes locals 
actuals. 
1 d’octubre – 31 de desembre de 2021 

Espai Cavallers (Cavallers, 31 | Lleida) 
Dones no desdibuixades. Teresa Valentí, Maite Vilafranca i Jordi Zaldívar.  
17 de setembre - 4 d’octubre de 2021 

Espai Cavallers (Cavallers, 31 | Lleida) 
Narcís Gironell. Poptears.  
8 d’octubre - 30 d’octubre de 2021 

Espai G d'Art (La Palla, 10 | Terrassa) 
Tània Font. Quàlia, escultures. 
2 de setembre – 2 d’octubre de 2021 



Espai G d'Art (La Palla, 10 | Terrassa) 
Carme Aliaga. Habitant la incertesa. La ciutat com a metàfora de la complexitat 
humana. 
2 d’octubre – 20 de novembre de 2021 

Galeria Cortina (València, 248 | Barcelona) 
Eduardo Chillida. Espacio interior. 
15 de setembre – 30 de setembre de 2021 

Galeria de Arte David Cervelló (Muntaner, 390 | Barcelona) 
Impresionistas. Llum i color postimpressionista en la primera meitat del segle XX: 
Ramon Casas, Hermen Anglada - Camarasa, Rafael Durancamps, Emili Grau Sala, 
Eliseu Meifrèn, Isidre Nonell i Santiago Rusiñol, entre d’altres. 
13 de setembre – 4 d’octubre de 2021 
 
Galeria de Arte David Cervelló (Muntaner, 390 | Barcelona) 
Informalismos. L’abstracció, 1950 - 1990. 
11 d’octubre – 8 de novembre de 2021 

Galeria Jordi Barnadas (Consell de Cent, 347 | Barcelona) 
Marc Figueres. En què penses? Escenais de la Barcelona modernista i dones 
anònimes de la ciutat com a protagonistes. 
16 de setembre – 16 d’octubre de 2021 

Galeria Jordi Pascual (Consell de Cent, 317 | Barcelona) 
Mirada abstracta, obres de Joan Hernández Pijuán, Albert Ràfols Casamada, Luis 
Feito, Juan Uslé i José María Sicilia, entre d’altres. 
15 de setembre – 15 de novembre de 2021 

Galeria Roger Viñuela (Urgell, 252 | Barcelona) 
Col·lectiva, obres Picasso, Pau Gargallo, Antoni Tàpies i Andy Warhol, entre d’altres 
15 de setembre – 15 de novembre de 2021 

Gothsland (Consell de Cent, 331 | Barcelona) 
L’època daurada de Hollywood. Selecció de fotografies originals de la història del 
cinema: Audrey Hepburn, Liz Taylor, Paul Newmann, Robert Redford, Harrison Ford… 
4 d’octubre – 29 d'octubre de 2021 

Galeria Mar (Pau Claris, 120 | Barcelona) 
Col·lectiva d’inici de temporada. 
7 de setembre – 27 de setembre de 2021 

Galeria Mar (Pau Claris, 120 | Barcelona) 
Esther Tenedor. Pintura, joyería y escultura. 
7 de setembre – 8 d’octubre de 2021 

Il·lacions Design Gallery (La Rambla, 130 | Barcelona) 
Soupe, by Elsa Yranzo. Instal·lació participativa que convida a la reflexió sobre la 
importància de la sopa. 
7 d’octubre – 30 d’octubre de 2021 

Il·lacions Design Gallery (La Rambla, 130 | Barcelona) 
Davantals! De Josep Abril. Selecció de davantals de cuina de prestigiosos 
restaurants, bars i clubs de la mà del conegut dissenyador. 
7 d’octubre – 3 de desembre de 2021 

Il·lacions Design Gallery (La Rambla, 130 | Barcelona) 



Objects in the Bauhaus Kitchen. De MSubiràs by Bianna Creative Lab: 60 creatius 
de Barcelona exploren les interseccions entre l’art, el disseny i la gastronomia. 
7 d’octubre – 3 de desembre de 2021 

Il·lacions Design Gallery (La Rambla, 130 | Barcelona) 
Biografia d’una cadira. Per Oiko Design Office: presenta una col·lecció única de 27 
cadires construïdes amb plàstic reciclat. 
7 d’octubre – 14 de gener de 2022 

Il·lacions Design Gallery (La Rambla, 130 | Barcelona) 
Roca recicla. Iniciativa del celler de Can Roca per reduir els residus, comissariada per 
Andreu Carulla. 
7 d’octubre – 14 de gener de 2022 

I·lacions Design Gallery (La Rambla, 130 | Barcelona) 
IX, l’instint animal! De MSubiràs by Bianna Creative Lab. 
7 d’octubre – 25 de març de 2022 

Imaginart Gallery (Diagonal, 432 | Barcelona) 
María Eugenia Trillo. Ni sumisa ni devota.   
15 de setembre – 18 de novembre de 2021 

L'Arcada Galeria d'Art (Passeig Dintre, 11 | Blanes) 
Narcís Gironell. Pop. 
10 de setembre – 7 d’octubre de 2021 

La Galeria (Sant Jordi, 10 | Sant Cugat) 
Col·lectiva d’inici de temporada. Obres d’Arranz Bravo, Josep Moscardó, Miguel 
Olivares, Perico Pastor i Xavier Serra de Rivera. 
1 de setembre – 1 d’octubre de 2021 

Galeria Miquel Alzueta (Sèneca, 9 | Barcelona) 
Gabrielle Graessle. Yee yee: cultura pop, moda, cinema i western. 
15 de setembre – 30 de setembre de 2021 

Lorena Ruiz de Villa, arte contemporáneo (Camp d'en Vidal, 16. Local 2 | 
Barcelona) 
Exposició col·lectiva: Aaron Young, Tomás Saraceno i Jean Marie Appriou. 

Marges-U (Unió, 12 | Cadaqués) 
Col·lectiva: Haniko Hagesawa, Alfredo Sánchez, Bernd Block, G. Carbó Berthold, 
Jordi Jaumot, Lluís Estpiñán, Nobuko Kihira, Nobuko Ueda, Pilar Farrés i Hiroko Sato. 
1 de setembre – 30 de setembre de 2021 

Olivart Art Gallery (Banys Vells, 6. Tri | Barcelona) 
Meritxell Solà. Balada de Irkutsk, poemari de Klavdia B. Volkoba i Abelardo Gil. 
10 de setembre  

Out Of Africa (Nou, 1 | Sitges) 
Bob Nosa. Police brutality: textures i collages. 
15 de setembre – 24 d'octubre de 2021 

Pigment Gallery (Rosselló, 193 | Barcelona) 
Diego Ferrari. Space at the Centre: London 1994 – 2007, fotografies.  
15 de setembre – 2 novembre de 2021 

Sala Dalmau (Consell de Cent, 349 | Barcelona) 
Alceu Ribiero. Equilibrio y ritmo constructivo: collages en fusta i olis sobre tela. 



15 de setembre – 10 de novembre de 2021 

Sala Rusiñol (Santiago Rusiñol, 52 | Sant Cugat del Vallès) 
Mateo. Relats de l’interior: pintures 
2 de setembre – 5 d’octubre de 2021 

Subex Galeria d'Art (Mallorca, 253 | Barcelona) 
Exposició de tardor. Leire Flores, Merche Gaspar i Lucía Gómez Serra. 
5 d'octubre – 20 de novembre de 2021 

Villa del Arte (Passeig de Gràcia, 39 | Barcelona) 
Chelsea Davine. 

Villa del Arte (Palla, 10 | Barcelona) 
Masaya Eguchi, Lukas Ulmi. 

Villa del Arte (Tapineria, 10 | Barcelona) 
Maria Paola Coda. 



  
Propostes renovades per a nous temps 

El progressiu retorn a la normalitat després del fort sotrac provocat per la irrupció de la 
Covid ha aportat noves dosis d’il·lusió i renovades finestres d’oportunitat per al 
galerisme. Els efectes de la pandèmia han estat durs per al sector –com a tants altres 
àmbits econòmics del país–, però també han constituït una oportunitat de reafirmació, 
per una banda, i d’exploració de nous camins, per una altra. I això es manifesta en 
aquest inici de temporada 2021/22, que hem programat les Galeries d’Art de 
Catalunya (GAC), amb una seixantena de propostes variades arreu del país. 
La pandèmia ha afectat de ple diferents sectors culturals. El galerisme també se n’ha 
ressentit dels efectes demolidors provocats pel virus i les conseqüents reaccions de 
control i restricció de moviments. Però enlloc com a les galeries d’art s’ha posat de 
manifest l’esperit reactiu de la cultura per sortir de les situacions més compromeses, 
així com els seus efectes guaridors en circumstàncies de major dificultat.  
Ara fa un any, les galeries d’art van esdevenir, junt amb els museus, els únics 
escenaris de producció i difusió cultural que van aconseguir salvar les limitacions de 
moviment. Tot i les enormes dificultats –sanitàries, però també econòmiques– vam 
mantenir obertes les nostres sales, vam donar suport als artistes, vam continuar 
programant exposicions i mai no vam faltar a la cita amb els nostres clients i els 
consumidors de cultura. Ha estat un any especialment dur, però que ens ha aportat 
l’energia suficient per a reafirmar el nostre paper com agents canalitzadors en la 
projecció de la creativitat i la difusió de les arts visuals. I al mateix temps, ens ha 
convidat a desenvolupar nous camins en la relació amb el públic.   
La temporada 2021/22, en aquest sentit, constitueix un nou punt de partida. Les més 
de 40 galeries que integren les GAC han preparat un programa expositiu que recull 
estils, èpoques i expressions plurals i, al mateix temps, aporta els mecanismes 
necessaris per a garantir la visibilitat de l’art com a reflex de la naturalesa humana i les 
seves inquietuds expressives. Des de Barcelona fins a Lleida i des de Reus fins a 
Cadaqués, les galeries de les GAC han teixit una proposta diversa i enriquidora de les 
tendències actuals del mercat de l’art. 
La campanya d’inici de temporada recull aquest sòlid i plural programa expositiu, que 
recull mostres entre setembre i fins a Nadal. L’agenda estarà acompanyada d’una forta 
aposta que les GAC efectuaran el mes de novembre per situar l’art en l’epicentre de la 
societat catalana, a través d’una nova proposta que estem enllestint actualment. 
Les galeries d’art estan cridades a desenvolupar un paper rellevant en aquest inici per 
a la plena recuperació, després de l’impacte que ha suposat la Covid per al sector. El 
nou context ha afavorit l’exploració de noves formes de comunicació i relació amb els 
consumidors i clients, ha obert la porta a mercats fins ara allunyats i ha situat l’obra 
creativa –en les seves diferents expressions i formats– en el centre de les mirades. És 
el moment d’aportar ple sentit a la sentència de l’artista Keith Haring: “L’art celebra la 
Humanitat enlloc de manipular-la”. 
Mònica Ramon 
Presidenta de Galeries d’Art de Catalunya  
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