
Jordi Alcaraz
Alè

25 abril 2021 I 24 octubre 2021
Agramunt (Lleida)

ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Horari provisional degut a les restriccions covid-19:
Dijous i Divendres de 10.00 h a 13.00 h
Dissabte i 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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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Jordi Alcaraz

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge 25 d’abril 
de 2021 a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 25 d’abril al 24 d’octubre de 
2021.

Properes activitats                

Exposició al Petit Espai 

“Entre l’alquímia i l’art”
Josep Vallés Rovira

31 d’octubre 2021 I 13 de gener 2022 

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L 246-2021

Aliento 
Jordi Alcaraz

La obra de Jordi Alcaraz tiene vida propia: nace, crece y respira por sí misma. 

Todas sus obras son fruto de una fuerza ignota que las empuja a ser como 

son. El misterio se nos revela ante nosotros del mismo modo que se hace 

presente en el brote tierno de un árbol, en un golpe de viento o una helada. 

La tinta -contenedora de todo lo imaginable- mana incesantemente y desci-

ende como un magma oscuro sobre el blanco. Las sombras se ensanchan y 

se dilatan. Las líneas de los dibujos sobrevuelan las estepas albas del papel. 

Alcaraz nos adentra en el mundo de lo intangible. Hace visibles las presenci-

as que ya no están pero que todavía permanecen, las sombras que huyen por 

miedo a ser vistas, las cosas que podrían ser y nunca serán. Sus obras son 

hechos, presencias que viven, y nadie sabe por qué. Toda su obra está soste-

nida por un extraño equilibrio, por una fragilidad misteriosa que lo llena todo.

Bernat Puigdollers
Comisario de la exposición

Alè 
Jordi Alcaraz

L’obra de Jordi Alcaraz té vida pròpia: neix, creix i respira per si mateixa. 

Totes les seves obres són fruit d’una força ignota que les empeny a ser com 

són. El misteri se’ns revela davant nostre de la mateixa manera que es fa 

present en el brot tendre d’un arbre, en un gir de vent o una gebrada. La 

tinta —contenidora de totes les coses imaginables— brolla incessantment i 

davalla com un magma obscur damunt el blanc. Les ombres s’eixamplen i es 

dilaten. Les línies dels dibuixos sobrevolen les estepes albes del paper. 

Alcaraz ens endinsa al món de l’intangible. Fa visibles les presències que ja 

no hi són però encara romanen, les ombres que fugen per por de ser vistes, 

les coses que podrien ben ser i no seran mai. Les seves obres són fets, pre-

sències que viuen, i ningú sap per què. Tota la seva obra és sostinguda per 

un estrany equilibri, per una fragilitat misteriosa que ho omple tot.

Bernat Puigdollers
Comissari de l’exposició

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Partitura, 2021 Jordi Alcaraz © VEGAP 2021
225x370 cm. Resina, dibuix i metacrilat


