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ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Dijous i divendres de 10h a 13h.
Dissabte d’11h a 14h i de 17h a 19h.
Diumenge d’11h a 14h.

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

SOCIS 

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat
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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Jordi Larroch  Black&White 

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 16 
de setembre a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 16 de setembre de 2018 al 
6 de gener de 2019

Properes activitats    
            
Patrimoni: Guinovart el què i el com
Espai Guinovart
7 octubre I 3 febrer 2019

Fora de L’Espai 

On conflueixen la terra i el Mar 
Museu d’Art Modern de Tarragona
19 Juny | 30 Setembre 2018

Guinovart Volumètric
Poble Español de Barcelona 
28 Juny | 30 Setembre 2018

De l’ou a la vaca cega
Fundació Perramon, Ventalló (Girona)
08 Setembre | 07 Octubre 2018 

BLACK & WHITE, Jordi Larroch

Jordi Larroch (seudónimo de Jordi Alcaraz) se suma a la estela de los creado-

res contemporáneos que convierten la poesía en imagen. «Black & white» es 

una muestra que evidencia cómo la poesía es un medio de comunicación al 

servicio de una idea, una manifestación de cómo lo poético forma parte de lo 

cotidiano. Veinte imágenes en blanco y negro que, a partir de la unión, el empa-

rejamiento y la combinación de objetos caseros con una función y un contexto 

determinados, se convierten en algo distinto. Unos objetos que mutan, que se 

transforman y generan nuevos significados. En un ejercicio de minimalismo y 

síntesis extremos digno de admirar, la obra de este fotógrafo barcelonés ins-

talado en Pamplona nos enseña a percibir las cosas desde otra óptica con la 

voluntad de captar la parte subyacente del espacio circundante, de descubrir lo 

que no se ve, de recuperar la mirada del niño libre de prejuicios. 

Las fotografías aquí presentes son escenarios llenos de carga conceptual, y 

los objetos, despojados de cualquier ornamento superfluo, se convierten en 

los auténticos protagonistas de cada captura. Son composiciones que hablan, 

que comunican. En algunas ocasiones dos elementos se unen para dar lugar a 

un nuevo significado, a una realidad inesperada. En otras, incluso, es el propio 

objeto quien es manipulado de forma sutil. La incorporación de títulos a las 

obras, con juegos de palabras e interpretaciones polisémicas, pone de mani-

fiesto cómo el texto forma parte de la obra, dado que ayuda al espectador a 

completar el significado. El relato que construye Larroch es una narración visual 

juguetona, delicada, vital, emotiva, divertida y también crítica. Se trata de una 

serie de ocurrencias lúcidas que, sin olvidar la composición y el valor estético, 

dialogan con el espectador, y lo invitan a observar, a reflexionar, y, a veces, 

incluso a sonreír y, por qué no, a soñar. 

Agramunt, la villa natal de Guillem Viladot, el municipio que acoge el único 

parque dedicado a la poesía visual de nuestro país, recibe ahora al heredero 

de Joan Brossa y Chema Madoz, la tercera generación de creadores sensibles 

al sentir de la humanidad que penetran en la retina para alojarse en la parte 

más profunda de nuestra memoria. Sin rima, sin estrofas, pero con metáforas, 

oxímoron y analogías, Jordi Larroch, con sus odas a la cotidianidad, nos ayuda 

a leer imágenes, a alfabetizar el ojo en el siglo de la inmediatez, del impacto 

visual y de la saturación informativa. Y es que, como creía Brossa, «no existe 

una cosa para todos los tiempos, sino un tiempo para cada cosa».

Judith Barnés

Comisaria

BLACK & WHITE, Jordi Larroch

Jordi Larroch (pseudònim de Jordi Alcaraz) se suma al rastre dels creadors 

contemporanis que converteixen la poesia en imatge. «Black & white» és 

una mostra que evidencia com la poesia és un mitjà de comunicació al ser-

vei d’una idea, una manifestació de com el fet poètic forma part de la quoti-

dianitat. Vint imatges en blanc i negre que, a partir de la unió, l’aparellament 

i la combinació d’objectes casolans amb una funció i un context determinats, 

esdevenen quelcom diferent. Uns objectes que muten, que es transformen 

i generen nous significats. En un exercici de minimalisme i síntesi extrems 

digne d’admirar, l’obra d’aquest fotògraf barceloní instal·lat a Pamplona ens 

ensenya a percebre les coses des d’una altra òptica amb la voluntat de cap-

tar la part subjacent de l’espai circumdant, de descobrir allò que no es veu, 

de recuperar la mirada de l’infant lliure de prejudicis.

Les fotografies aquí presents són escenaris plens de càrrega conceptual, 

i els objectes, despullats de qualsevol ornament superflu, esdevenen els 

autèntics protagonistes de cada captura. Són composicions que parlen, que 

comuniquen. Algunes vegades dos elements s’uneixen per donar lloc a un 

nou significat, a una realitat inesperada. En d’altres, inclús, és el mateix ob-

jecte qui és manipulat de manera subtil. La incorporació de títols a les obres, 

amb jocs de paraules i interpretacions polisèmiques, posa de manifest com 

el text forma part de l’obra, atès que ajuda l’espectador a completar-ne el 

significat. El relat que construeix Larroch és una narració visual juganera, 

delicada, vital, emotiva, divertida i també crítica. Es tracta d’un seguit d’ocur-

rències lúcides que, sense oblidar la composició i el valor estètic, dialoguen 

amb l’espectador, i el conviden a observar, a reflexionar, i, de vegades, fins 

i tot a somriure i, per què no, a somniar.

Agramunt, la vila natal de Guillem Viladot, el municipi que acull l’únic parc 

dedicat a la poesia visual del nostre país, rep ara l’hereu de Joan Brossa 

i Chema Madoz, la tercera generació de creadors sensibles al sentir de la 

humanitat que penetren en la retina per allotjar-se en la part més profunda 

de la nostra memòria. Sense rima, sense estrofes, però amb metàfores, 

oxímorons i analogies, Jordi Larroch, amb les seves odes a la quotidianitat, 

ens ajuda a llegir imatges, a alfabetitzar l’ull en el segle de la immediatesa, 

de l’impacte visual i de la saturació informativa. I és que, com creia Brossa, 

«no hi ha una cosa per a tots els temps, sinó un temps per a cada cosa».

Judith Barnés

Comissària
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Una infància sota les bombes 
El Born, Centre de cultura i memòria, Barcelona
26 Setembre | 31 Març 2019 

Univers Guinovart
Cercle Belles Arts Lleida
17 Octubre | 17 Novembre 2018 

GuinoFAD
Foment Arts Decoratives, Barcelona
12 Desembre | 11 Febrer 2019 
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