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Agraïments

A la Carmina, per la seva 
hospitalitat i per permetre’ns 

endinsar-nos en l’obra i la 
biblioteca del Josep.
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Josep Campmany i Jané va ser profes-
sor de pintura artística a l’Escola Mu-
nicipal d’Arts i Oficis  durant 27 anys. 
La seva tasca docent venia motivada 
per una gran passió per l’art que volia 
compartir.  Volia “transmetre a l’alum-
ne no tan sols els coneixements per a la 
pràctica de la pintura, sinó la vivència, 
la comprensió, l’estima i la necessitat 
de l’art. Despertar la seva imaginació, 
i donar-li confiança perquè la pogués 
expressar per mitjà de l’art”. 
Espai Josep Campmany sorgeix de la 
voluntat de donar continuïtat a la idea 
que cal apropar l’art a les persones, per-
què el coneguin i en gaudeixin, creant 
un espai de treball, reflexió i recerca per 
tal d’aconseguir generar propostes que 
ajudin a la difusió i promoció de les Arts 
i les Humanitats en el context actual, 
mitjançant activitats que les facin ente-
nedores i visibles.
Generar propostes educatives, divulga-
tives, expositives i col·laboratives és un 
objectiu en el qual Espai Josep Camp-
many i l’Escola Municipal d’Arts i Oficis 
convergeixen, de manera que ha estat 
fàcil compartir i impulsar aquest espai 
obert de reflexió.
La proposta que us presentem és el 
resultat d’una feina intensa i il·lusiona-
dora, que pretén ajudar a comprendre i 
analitzar el Quixot a través de diferents 
llenguatges artístics.
La sèrie d’il·lustracions del Quixot de 

Josep Campmany ha estat el punt de 
partida del projecte  “El Quixot vist per 
Josep Campmany i altres il·lustracions”, que 
oferirà diferents visions i expressions 
de l’obra de Cervantes. Acompanyant 
l’exposició hi ha programades dues 
conferències que tenen per objectiu en-
dinsar-nos en el món del Quixot literari 
i l’il·lustrat. 
A banda d’aquestes activitats adreça-
des al públic en general, es va promou-
re un treball conjunt amb el professorat 
de literatura i arts plàstiques de secun-
dària. Es va proposar als centres desen-
volupar projectes artístics transdiscipli-
naris, personals o col·lectius, a l’entorn 
de l’obra del Quixot. Una mostra del 
resultat d’aquest treball es pot veure 
exposada a la sala annexa.
A  banda del treball transversal fet amb 
els alumnes d’art, professors de secun-
dària han participat  activament en el 
desenvolupament del projecte. Agraïm 
sincerament la seva implicació i espe-
rem que aquesta sigui la primera d’al-
tres iniciatives que puguem organitzar 
conjuntament.
Esperem que gaudiu de la proposta.

Mercè Segura i Badia
Directora

Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
Olesa de Montserrat, desembre 2017
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JOSEP CAMPMANY 
I EL QUIXOT
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Per la informació que va transmetre Mi-
guel de Cervantes y Saavedra, podríem 
generar la hipòtesi que potser les con-
seqüències de tenir una molt àmplia 
biblioteca al seu abast i l’amor des-
mesurat pels llibres, en especial pels 
que parlaven d’aventures i històries de 
cavallers, vagin ser la causa que Alon-
so de Quijano –personatge imaginari– 
donés peu a la transformació d’aquest 
en el Quixot –personatge doblement 
imaginari– cavaller i justicier que, amb 
el desig de retornar al món l’esperit de 
cavalleria, va dur a terme una deriva 
que el va conduir d’allò imaginat fins a 
allò viscut… amb el colofó d’un retorn, 
sense idealismes, a ell mateix i als seus 
orígens.
En el cas que ens ocupa, el Quixot 
“transformat” per Josep Campmany, 
l’amor pels llibres i  la cultura que ma-
nifestava en Josep, el conduí vers un 
coneixement ampli –lluny d’enlluerna-
ments artístics–, que va generar en ell 
una doble figura amb l’extraordinària 
capacitat de poder conjuntar la realitat 
més pragmàtica amb l’exercici d’una 
imaginació desbordant que es manifes-
ta en la seva obra.
Símbols i nous imaginaris reflectits en 
ella, són a voltes poètics o fins i tot des-
carnats, fan aflorar allò transmès per la 
literatura –o poesia– de Beckett, Lorca, 
Alberti o Cortázar… I, per descomptat, 
Picasso planejant..., com a cresol trans-

formador, del text vital, en forma visual. 
Aquest ha estat el nucli d’una obra i 
d’un procés artístic conduït amb silenci 
i sense cap mena de plantejament es-
tratègic o de transcendència mediàtica.
L’obra d’en Josep actua com a expansió 
de l’humanisme –adquirit– i de la seva 
humanitat com a persona. Capacitat 
de diàleg, observació i equidistància 
entre contraris, el portaren a una re-
cepció serena d’un món canviant i ple 
de complexitats, en el qual el saber 
“ser i estar”, cada cop més, es diluïa –i 
es dilueix– en una frivolitat sense fi ni 
mesura.
Els seus dibuixos automàtics, els seus 
apunts i les seves “derives” gràfiques, 
tornen al món el mateix que aquest 
produeix: enigmes i complexitats que, 
com la deriva del Quixot, ens fa enten-
dre que és el que ens construeix per, 
d’aquesta manera, alliberar-nos i fer-
nos conscients d’allò que Peter Handke 
anomena “el pes del món”*. 
El color, la línia, la forma i l’espai són 
eines que utilitza el pintor per articu-
lar pensaments**, no són elements 
–purament plàstics– plaents…, el que 
importa és l’element subjectiu que es 
diposita en elles, amb la voluntat de 
despertar reaccions, també subjecti-
ves, en qui les contempli. La preocupa-
ció es centra en el contingut que recull 
els pensaments de qui les genera.



8

D’aquí aquesta magnífica re-visitació 
del Quixot que se’ns ofereix en aquesta 
mostra.
Cal remarcar que les evidències que 
acompanyen l’obra donen fe que 
aquesta re-visitació no és fruit d’un 
eixelebrament casual, fortuït o ob-
sessiu, i menys, d’una desconnexió 
escèptica d’allò viscut… Hi ha darrere 
una deriva de saviesa i de coneixement 
construïts des d’un temps, lent, detin-
gut, de recerca i intimitat, que ha tingut 
l’aixopluc de saber “ser i estar” entre 
allò imaginari i allò real o quotidià.

Pep Montoya
Olesa de Montserrat,  27 de desembre de 2017

* Peter Handke. El peso del mundo. Laia Literatura, n. 
12, Ed. Laia, Barcelona 1981

** En referència als escrits de Barnett Newmann sobre 
La imagen plàsmica, part 4. Escrits a manera de diari, 
primavera 1945. Arte y Parte, n. 60, desembre 2005, 
pàg. 64
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QUIJOT_1
2013

Puesto nombre, y tan á su gusto, á su 
caballo, quiso ponérsele á si mismo; Y 
en este pensamiento duró otros ocho 
días, y al cabo se vino á llamar Don 
Quijote.
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QUIJOT _2
2013

En efeto, rematado ya su juicio, vino 
a dar en el más extraño pensamiento 
que jamás dio loco en el mundo; Y fue, 
que le pareció convencible y necesario, 
así para el aumento de su honra como 
para el servicio de su republica, hacer-
se caballero andante, y irse por todo el 
mundo con sus armas y caballo a bus-
car aventuras.
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QUIJOT_5
2013

Sumo fue el contento que los dos ca-
balleros recibieron de oir contar  á Don 
Quijote los extraños sucesos de su his-
toria; Y así quedaron admirados de sus 
disparates, como del elegante modo 
con que los contaba. Aquí le tenían 
por discreto, y allí se les deslizaba por 
mentecato, sin saber determinarse qué 
grado la darían entre la discreción y la 
locura.
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QUIJOT _6
2013

Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se 
descubren treinta ó pocos más desafo-
rados gigantes, con quién pienso hacer 
batalla y quitarles a todos las vidas, con 
cuyos despojos comenzarémos  á enri-
quecer;
Que esta es buena guerra, y es gran ser-
vicio de Dios quitar tan mala simiente 
de sobre la faz de la tierra.
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QUIJOT _11
2013

Prometióle Don Quijote de hacer lo que 
se le aconsejaba con toda puntualidad; 
y así, se dio luego órden como velase 
las armas… Asió de su lanza, y con gen-
til continente se comenzó á pasear… Y 
cuando comenzó el paseo comenzaba 
la noche.
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QUIJOT_14
2013

Dadme albricias, buenos señores, de 
que ya yo no soy Don Quijote de la 
Mancha, sino Alonso Quijano, á quién 
mis costumbres me dieron renombre 
de Bueno… Ya me son odiosas todas 
las historias profanas de la andante 
caballeria; Ya conozco mi necedad, y 
el peligro en que me puse con haber-
las leído; Ya, por misericordia de Dios, 
escarmentando en cabeza propia, las 
abomino.
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APROPEU-VOS
A L’ART

Us oferim un programa amb diverses activitats 
lligades a l’exposició, per realitzar en grup o 

individualment, amb diversos suports i nivells 
d’informació i coneixement.
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VISITA GUIADA

Hi haurà una visita guiada gratuïta per 
conèixer els aspectes més destacats de 
l’exposició.
Públic en general
Horari
Dimarts, 23 de gener de 2018 a les 19.00h.
Data límit d’inscripció: 19 de gener de 2018

Centres educatius de batxillerat i ESO
Horaris
Visites concertades. De dilluns a diven-
dres, del 15 al 26 de gener. Matins
Data límit d’inscripció: 22 de desembre de 2017

LA TÈCNICA DEL BOLÍGRAF 
SOBRE CARTOLINA

En el marc de l’exposició s’ofereix un 
vídeo on es mostren les idees clau per 
treballar l’expressió artística amb la 
tècnica del bolígraf.

TALLER PER TREBALLAR LA TÈCNICA 
DEL BOLÍGRAF

Públic en general                                                           
(Taller de lliure participació)
Horari
Dijous, 25 de gener de 2018 de 18.00 a 
20.00h.
Data límit d’inscripció: 19 de gener de 2018

Centres educatius de batxillerat i ESO
Horaris
Visites concertades. 
De dilluns a divendres, del 15 al 26 de 
gener. Matins.
Data límit d’inscripció: 22 de desembre de 2017

Inscripcions a:
Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
93 778 13 41   (horari de 17.00 a 21.00h)
secretaria@artsioficis.cat
Places limitades

1 2
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CONFERÈNCIES

“Don Quijote y yo. Las correrías de dos 
soñadores empedernidos.”

Conferència a càrrec d’Ismael Mengual, 
professor de llengua i literatura a l’IES 
Creu de Saba.
Lector: Ignasi Campmany
Horari
Dimecres, 17 de gener a les 20.00h
Lloc
Auditori de la Casa de Cultura
(durada de l’acte 60 minuts aprox.)

“El Quixot i les seves il·lustracions al 
llarg de la història”

Conferència a càrrec de Montse Cascante, 
il·lustradora.
La conferència serà introduïda per la dan-
sa d’un petit fragment del Ballet El Quixot, 
a càrrec de Move On Dance Studio.
Preguntes i Debat
Horari
Diumenge, 28 de gener a les 18.30h
Lloc
Auditori de la Casa de Cultura
(durada de l’acte 60 minuts aprox.)

3
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ESPAI 
EDUCATIU

EL QUIXOT A TRAVÉS DE DIFERENTS
          LLENGUATGES ARTÍSTICS
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Amb l’objectiu de promoure l’Art i les Humanitats 
s’han ofert, als centres educatius de batxillerat i 
l’ESO, propostes de treball lligades amb l’exposició 
que es presenta.
Durant el primer trimestre del curs 2017-2018 i en un 
treball transversal que ha aglutinat els Departaments 
Didàctics d’Arts Plàstiques  i Literatura, s’ha treballat  
el tema de la il·lustració dels textos literaris i  s’han 
centrat en l’obra de Cervantes: El Quixot.
El producte final d’aquest treball ha estat una sèrie 
de produccions de l’alumnat. De totes les obres rea-
litzades, cada centre n’ha escollit una mostra que es 
presenta a la Sala 2 i queden recollides també en el 
catàleg de l’exposició.
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ESCOLÀPIES D’OLESA

Títol

Autor

Curs

Tècnica

Les bones històries necessiten recursos 
pictòrics que les complementin i les fa-
cin arribar a la gent de manera directa, 
dibuixos definits i plens d’ofici.

El Quixot
Irene García
2n ESO 
Aquarel·la
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Títol

Autor

Curs

Tècnica

Amb aquesta aquarel·la volem seguir 
la tradició dels grans il·lustradors de 
narracions que sovint la feien servir per 
donar èmfasi a les històries.

El Quixot
Paula Margarit
2n ESO 
Aquarel·la
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COOPERATIVA D’ENSENYAMENT 
DAINA-ISARD

Títol

Autor

Curs

Tècnica

Quixot en píxels
Olivier Estévez
2n Batxillerat Artístic 
Dibuix digital sobre 
paper fotogràfic

“Quixot en píxels” és una petita col·lecció 
dels personatges més simbòlics de la 
novel·la de Cervantes, representats mi-
tjançant una tècnica digital anomenada 
“Píxel-Art”, la qual consisteix en dibuixar 
en petites resolucions.
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Títol

Autors

Curs

Tècnica

Gegants
N. Fandos, O. Estévez, 
J.Canals, P. Bonastre, J. 
Ponsa, N. Díaz, D. Buyse, 
A. Caballero, A. Toledo, 
C. Hidalgo, A. Espinar, 
O. Arnedo, G. Trueba, J. 
Arrufat, X. Hernández, A. 
Yepes, M. Galache, I. Ru-
bio, J. Segura i B. Libori.
1er i 2n Batxillerat
Instal·lació (mapping so-
bre cartró ploma)

“— ¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.
— Aquellos que allí ves —respondió su 
amo—, de los brazos largos, que los suelen 
tener algunos de casi dos leguas.
— Mire vuestra merced —respondió San-
cho— que aquellos que allí se parecen no 
son gigantes, sino molinos de viento, y lo 
que en ellos parecen brazos son las aspas, 
que, volteadas del viento, hacen andar la 
piedra del molino.
— Bien parece —respondió don Quijote— 
que no estás cursado en esto de las aven-
turas: ellos son gigantes; y si tienes miedo 
quítate de ahí, y ponte en oración en el 
espacio que yo voy a entrar con ellos en 
fiera y desigual batalla.”
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Títol

Autor

Curs

Tècnica

Dulcineas possibles
Judit Ponsa
2n Batxillerat Artístic
Collage

Dulcinea del Toboso és segurament el 
personatge femení més important del 
Quixot, malgrat això mai arriba a perso-
nar-se en l’obra i la coneixem gràcies a 
les descripcions tant físiques com psi-
cològiques que en fa l’autor. Tenint en 
compte que el personatge és una idea-
lització extrema de la seva estimada 
m’he plantejar obrir les portes a altres 
construccions del cos possibles a partir 
de les descripcions de la novel·la. 
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Títol

Autor

Curs

Tècnica

Quixot a través del mirall
Pau Bonastre
2n Batxillerat Artístic
Instal·lació (miralls, fil, 
paper i vinil)

La instal·lació “Quixot a través del mirall” 
mostra el reflex de la primera pàgina 
de l’obra literària a partir d’un joc de 
miralls que ens permet llegir-la a la ve-
gada que l’allunya i la reprodueix fins 
l’infinit.
La peça ens convida a reflexionar sobre 
com llegir els clàssics avui en dia, i les 
dificultats per acostar una obra literària 
que fàcilment ha quedat relegada.
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ESCOLA POVILL

Títol

Autor

Curs

Tècnica

Volíem crear una imatge icònica donant 
actualitat al Quixot.  Fent servir el fals 
tatuatge,  simplifiquem la imatge per 
fer que pertanyi a un grup concret de 
persones. Les inicials, igual que les del 
seu nom, ho volen confirmar.

Tatuatge
Classe 4rt d’ESO
4rt d’ESO
Bolígraf sobre pell. 
Fotografia.



35

I.E.S CREU DE SABA

Títol

Autor

Curs

Tècnica

Retrat del Quixot
Alba Ortiz
2n Batxillerat
Dibuix digital amb Paint 
Tool SAI




