
Llàgrimes

02 octubre 2022 I 12 març 2023
Agramunt (Lleida)

ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Dijous i divendres de 10.00 h a 14.00 h
Dissabte d’11.00 h a 14.30 h i de 17.00 h a 19.00 h
Diumenge d’11.00 h a 14.30 h

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

PROTECTORS CORPORATIUS
Sr. Joan Uriach i Marsal

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat
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Llàgrimes fossilitzades, 2005. Mixta sobre tela 195x130 cm. Josep Guinovart ©Vegap 2022
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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Llàgrimes

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge
2 d’octubre de 2022 a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 2 d’octubre de 2022
al 12 de març de 2023.

Altres exposicions al Petit Espai                

Mercis Rosseti
Les estructures elementals

03 juliol 2022 I 30 octubre 2022 

Jaume Geli
“D’escriure la terra”

06 novembre 2022 I 26 febrer 2023 

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL: L 706-2022

Lágrimas

“El compromiso, el único compromiso posible, es tener concien-
cia del mundo que nos rodea, ejercer la crítica constante y pro-
fundizar esencialmente en el lenguaje; esto hará posible la atem-
poralidad” aseguraba Josep Guinovart. En muchas de sus obras, 
las lágrimas nos llevan a su mundo más comprometido y belige-
rante. También el más poético. Las lágrimas liberan y consuelan. 
Protegen también. Y denuncian. “Las Decapitaciones están algo 
vinculadas a toda la tragedia humana, forman parte de la historia 
del hombre, y Pere Quart me ofrece un pretexto para reflexionar 
sobre este tema”, afirmaba Guinovart. La guerra de Iraq provoca 
el dolor de las personas que huyen de ella. De todas las guerras. Y 
es con ellas, con las Lágrimas de siempre que habitan muchas de 
las obras realizadas por Guinovart a lo largo de su vida, que he-
mos querido dar la mano a otros artistas que han trabajado esta 
imagen tan potente y catalizadora de emociones para hablarnos 
de sentimientos que son universales e intemporales. Pasado y 
presente se disuelven en la lágrima; ahí están las injusticias, las 
guerras, el dolor, el silencio, la incomunicación, los conflictos éti-
cos, pero también las lágrimas no lloradas. Con Guinovart, nos 
acompañan Jordi Abelló, Núria Corretgé, Carme Masià, Anna 
Monzó, Lluc Queralt, Amèlia Riera, Carme Sanglas, Tura Sanglas 
y Jordi Vallès. 

Las lágrimas como señal de vida, “fósiles vivientes”, en palabras 
de Arnau Puig. “Aunque Guinovart se lo proponga, no puede con-
vertir en vida el arte. El arte tiene que ser, forzosamente, un mo-
mento estático en la vida. Tal vez sea esta la mayor tragedia de 
Guinovart: no poder realizar su arte simplemente viviendo. Para 
hacerlo debe paralizar, fosilizar la vida. Y efectivamente, en este 
sentido, sus obras ofrecen estas características de fósiles vivien-
tes: de realidades que ya tan solo llevan con impregnación estra-
tigráfica la vida, cuando aquellos mismos elementos manan en 
la propia vida: sangre, sudor y lágrimas, alegrías, deseos, satis-
facciones, placeres, desengaños”. ¿No es en la propia vida, en 
la propia lágrima, donde se encuentra todo? Vida y proceso se 
transforman en imagen, y con ella, nuevas miradas e interpretacio-
nes que las devuelven a la vida…

Texto y curadoría:
Glòria Bosch y Susanna Portell

Llàgrimes

“El compromís, l’únic compromís possible, és tenir consciència 
del món que ens envolta, exercir la crítica constant i aprofundir 
essencialment en el llenguatge; això farà possible l’atempo-
ralitat” assegurava Josep Guinovart. En moltes de les seves 
obres, les llàgrimes ens porten el seu món més compromès i 
bel·ligerant. També el més poètic. Les llàgrimes alliberen i con-
solen. Protegeixen també. I denuncien. “Les Decapitacions es-
tan vinculades una mica a tota la tragèdia humana, formen part 
de la història de l’home, i Pere Quart m’ofereix un pretext per 
reflexionar sobre aquest tema”, afirmava Guinovart. La guerra 
de l’Iraq porta el dolor de les persones que en fugen. De totes 
les guerres. I és amb elles, amb les Llàgrimes de sempre que 
habiten moltes de les obres realitzades per Guinovart al llarg de 
la seva vida, que hem volgut donar la mà a d’altres artistes que 
han treballat aquesta imatge tan potent i catalitzadora d’emo-
cions que és la llàgrima, per parlar-nos de sentiments que són 
universals i intemporals. Passat i present es dissolen en la llà-
grima; hi són les injustícies, les guerres, el dolor, el silenci, la 
incomunicació, els conflictes ètics, però també les llàgrimes no 
plorades. Amb Guinovart, ens acompanyen Jordi Abelló, Núria 
Corretgé, Carme Masià, Anna Monzó, Lluc Queralt, Amèlia Ri-
era, Carme Sanglas, Tura Sanglas i Jordi Vallès.
 
Les llàgrimes com a senyal de vida, “fòssils vivents”, en parau-
les d’Arnau Puig. “Encara que Guinovart s’ho proposi, no pot 
convertir en vida l’art. L’art ha de ser, forçosament, un moment 
estàtic en la vida. Potser sigui aquesta la tragèdia més gran 
de Guinovart: no poder realitzar el seu art simplement vivint. 
Per fer-ho ha de paralitzar, fossilitzar la vida. I efectivament, 
en aquest sentit, les seves obres ofereixen aquestes caracte-
rístiques de fòssils vivents: de realitats que ja tan sols porten 
amb impregnació estratigràfica la vida, quan aquells mateixos 
elements brollen en la mateixa vida: sang, suor i llàgrimes, ale-
gries, desitjos, satisfaccions, plaers, desenganys”. No és en 
la mateixa vida, en la mateixa llàgrima, on tot es troba? Vida i 
procés es transformen en imatge, i amb ella, noves mirades i 
interpretacions que les tornen a la vida...

Text i curadoria: 
Glòria Bosch i Susanna Portell
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