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SERVEI EDUCATIU
L’Espai ofereix visites comentades amb tallers complementaris 
per als centres educatius

INFORMACIÓ AMICS DE L’ESPAI GUINOVART I 
CONCERTACIÓ DE VISITES EN GRUP
Telèfon 973 39 09 04 - A/e: info@espaiguinovart.cat

PATROCINA

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de CulturaGeneralitat de Catalunya
Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Generalitat de Catalunya
Departament de CulturaGeneralitat de Catalunya
Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya
Departament de CulturaGeneralitat de Catalunya

Departament de Cultura

Imatge: Miracle Evolutiu. Martí Boada. 
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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Desemboscant. Martí Boada
L’amor a l’alzina surera i altres cal·ligrafies
 

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 19 
de juny a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 19 de juny a l’11 de setembre 
2016.

Properes activitats a l’Espai

Art i Territori III
Curs d’Estiu de la Universitat de Lleida
5, 6 i 7 de Juliol
 
Circ i Guinovart
4 setembre | 12 febrer 2017

Informalistes a Catalunya a l’entorn de Cirlot
8 octubre | 5 febrer 2017

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L 729-2016

Desemboscando. Martí Boada
El amor al alcornoque y otras caligrafías

Desde los bosques del Montseny llega Martí Boada, uno de los ambientólogos 
más destacados del país. Su trayectoria, llena de premios, méritos, 
publicaciones, congresos y libros, lo condujo, en 1995, a recibir, de la mano de 
Nelson Mandela, el 500 Roll of Honour, también conocido como Premio Mundial 
del Medio Ambiente. Este gran hito en su carrera no ha hecho que parara y, 
después de divulgar las ciencias ambientales por todos los canales posibles, 
saca de su taller sus obras de arte para abrir un nuevo camino comunicativo: 
el artístico y el estético. 

Boada, como buen divulgador, se agarra a Ramon Margalef —el gran ecólogo 
catalán— para recordar que «una persona bien informada siempre multiplica. 
Mal informada, siempre resta». Tanto en sus paseos por el Montseny como en 
las expediciones por el Amazonas —por mencionar un lugar— va recopilando 
hallazgos naturalísticos, a la vez que anota y dibuja en sus libretas todo lo que 
no puede olvidar. En el taller hace que el tiempo pare, manipula los elementos 
orgánicos para que no envejezcan, y con su caligrafía, tomada de las notas 
de campo, aporta a la naturaleza relaciones etnológicas, informaciones 
sociológicas y también históricas. ¿El resultado? Obras de arte donde la 
naturaleza es la protagonista y en las que el espectador puede recibir distintos 
inputs de información: el espectáculo estético de lo natural, la información 
encriptada en una grafía llena de vida… Como decía Antoni Tàpies: «Martí 
Boada nos confirma que el amor a la naturaleza no es solo extasiarnos ante 
unos panoramas y unas puestas de sol, por más válido que esto sea. Amar la 
naturaleza hoy también significa concienciarnos de que estamos haciendo algo 
esencial para nuestras vidas y las de nuestros hijos».

Paseando entre las obras de Boada se hace un viaje multicultural, y el mestizaje 
se vuelve más vivo que nunca: especies de aquí se relacionan con semillas 
de bosques lejanos, como la vida misma, un hecho imposible de parar en la 
sociedad de hoy en día. Pero siempre desde aquí, sin caer en el localismo, 
sino haciendo una reivindicación de lo que nos rodea. En una entrevista, Boada 
decía: «Todo el mundo está dispuesto a firmar un manifiesto para que en la 
Amazonia no toquen un árbol, pero para cosas más cercanas nadie se moviliza. 
Hay una idea de pensar que la naturaleza es lo lejano: los niños y niñas te dicen 
antes cinco animales de la sabana africana que de los pinares de los bosques 
de El Vallès». Y con la reivindicación del «desde aquí» presentamos el árbol 
protagonista, el alcornoque (Quercus suber) —Miracle evolutiu, Radicalitat 
d’alzina o Alzinar muntanyenc—, que podríamos decir que es el favorito de 
Boada: un árbol mediterráneo muy inteligente, con una barrera protectora que 
lo resguarda de los usuales incendios forestales y le permite soportar altas 
temperatura y sobrevivir. 

En «Desemboscando», Martí Boada aprovecha para difundir el medio ambiente 
y, al mismo tiempo, deja escapar historias de todas partes, siempre con mucho 
amor, entendido desde la pasión —Amor lianoide y Cor de suro—, que es lo 
que transmite Martí cuando divulga sus bosques: hace que los ames. 

«No olvidéis jamás que la gran causa de lucha de la humanidad es la lucha 
por el medio ambiente. Es el elemento clave que revolucionará el planeta y 
la sociedad», Nelson Mandela en la entrega del 500 Roll of Honour de las 
Naciones Unidas (1995).
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Desemboscant. Martí Boada
L’amor a l’alzina surera i altres cal·ligrafies

Dels boscos del Montseny arriba Martí Boada, un dels ambientòlegs més 
destacats del país. La seva trajectòria, plena de premis, mèrits, publicacions, 
congressos i llibres, el va conduir, el 1995, a rebre, de la mà de Nelson 
Mandela, el 500 Roll of Honour, també conegut com a Premi Mundial del 
Medi Ambient. Aquesta gran fita en la seva carrera no l’ha fet aturar i, 
després de divulgar les ciències ambientals per tots els canals possibles, 
treu del seu taller les seves obres d’art per obrir un nou camí comunicatiu: 
l’artístic i l’estètic.

Boada, com a bon divulgador, s’aferra a Ramon Margalef —el gran ecòleg 
català— per recordar que «una persona ben informada sempre multiplica. 
Mal informada, sempre resta». Tant en les seves passejades pel Montseny 
com en les expedicions per l’Amazones —per esmentar un indret— va 
recopilant troballes naturalístiques, alhora que anota i dibuixa en les seves 
llibretes tot allò que no pot oblidar. Al taller fa aturar el temps, manipula els 
elements orgànics perquè no envelleixin, i amb la seva cal·ligrafia, presa de 
les notes de camp, aporta a la natura relacions etnològiques, informacions 
sociològiques i també històriques. El resultat? Obres d’art en què la natura 
és la protagonista i en les quals l’espectador pot rebre diferents inputs 
d’informació: l’espectacle estètic d’allò natural, la informació encriptada 
en una grafia plena de vida… Com deia Antoni Tàpies, «Martí Boada ens 
confirma que l’amor a la natura no és solament extasiar-nos davant d’uns 
panorames i d’unes postes de sol, per més vàlid que això sigui. Estimar 
la natura avui també vol dir conscienciar-nos que estem fent quelcom 
d’essencial per a les nostres vides i les dels nostres fills».

Passejant entre les obres de Boada es fa un viatge multicultural, i el 
mestissatge esdevé més viu que mai: espècies d’aquí es relacionen amb 
llavors de boscos llunyans, com la vida mateixa, un fet impossible d’aturar 
en la societat d’avui en dia. Però sempre des d’aquí, sense caure en el 
localisme, sinó fent una reivindicació d’allò que ens envolta. En una 
entrevista, Boada deia: «Tothom està disposat a signar un manifest perquè 
a l’Amazònia no toquin un arbre, però per a coses més properes ningú no 
es mobilitza. Hi ha una idea de pensar que la natura és allò llunyà: els 
nens i nenes et diuen abans cinc animals de la sabana africana que de les 
pinedes dels boscos del Vallès». I amb la reivindicació del «des d’aquí» 
presentem l’arbre protagonista, l’alzina surera (Quercus suber) —Miracle 
evolutiu, Radicalitat d’alzina o Alzinar muntanyenc—, que podríem dir que 
és el preferit de Boada: un arbre mediterrani molt intel·ligent, amb una 
barrera protectora que el resguarda dels usuals incendis forestals i li permet 
suportar altes temperatures i sobreviure.

A «Desemboscant», Martí Boada aprofita per difondre el medi ambient i 
alhora deixa escapar històries d’arreu, sempre amb molt d’amor, entès des 
de la passió —Amor lianoide i Cor de suro—, que és el que transmet en 
Martí quan divulga els seus boscos: te’ls fa estimar.

«No oblideu mai que la gran causa de lluita de la humanitat és la lluita pel 
medi ambient. És l’element clau que revolucionarà el planeta i la societat», 
Nelson Mandela en l’entrega del 500 Roll of Honour de les Nacions Unides 
(1995).

Lara Vidal Santorum
Historiadora de l’art
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