


L’Ajuntament de Terrassa – Cultura mitjançant 
Terrassa Arts Visuals ha produït dins del cicle Art 
Terrassa 2016 aquesta exposició sobre l’obra de 
Lluís Jové, comissariada per Antoni Verdaguer 
(Associació Cultural 21 de Novembre) i Miquel 
Mallafré, amb la col·laboració de familiars i amics 
de l’artista.



Lluís Jové i Teixidó (les Oluges, Lleida, 1948 – Terrassa, 
1991) era fill de família pagesa sense lligams artístics. 
Va viure des dels dos anys a Terrassa. El 1970 va entrar 
en contacte amb l’entitat Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals, on va coincidir amb persones amb inquietuds 
similars. Durant els anys 1974, 1975 i 1979 va passar 
llargues temporades a París, Florència, Granada i Madrid, 
tot alternant-ho amb èpoques a Terrassa i Barcelona.

Lluís Jové va desafiar l’art entès com a objecte, en prioritzar 
la idea i l’acció sobre l’obra. Des d’una escena artística 
local va experimentar amb unes pràctiques artístiques 
en consonància amb el que s’estava treballant a la resta 
d’Europa en aquell moment. Artista culte i autodidàctic, 
Jové va treballar en la línia de l’Arte Povera, tot imposant-
se la superació de l’art entès com a pintura/escultura i 
obrint la porta a l’experimentació amb nous materials i 
formats a la Terrassa de principi dels anys setanta, en ple 
conceptualisme català. 

Aquesta exposició mostra una selecció de les seves obres 
més significatives, centrada en les accions efímeres dels 
anys setanta juntament amb algunes mostres de la seva 
producció pictòrica posterior.



Lluís Jové i l’art conceptual

Les creacions amb bosses d’escombraries de Lluís 
Jové es poden definir com una forma d’expressió 
que intenta evitar l’estímul òptic a favor dels 
processos intel·lectuals; el públic és convidat a 
compartir amb el creador, participa amb l’artista en 
la seva disciplina cromàtica, lluminosa, ambiental i 
en totes les seves variacions de l’obra. L’obra de Lluís 
Jové la podríem situar en els orígens del Dadaisme 
–primer moviment d’avantguarda que desmitifica 
i que trenca totalment l’art– amb pinzellades 
minimalistes. També absorbeix del Body Art, el Land 
Art, el Process Art, la Performance Art, l’Arte Povera, 
i, sobretot, del Happening o “esdeveniment”, en què 
l’autor implica l’espectador utilitzant elements que 
no el deixen indiferent.

La seves creacions estan moltes vegades influenciades 
per la senzillesa del Minimalism, però Jové desitjava 
en tot moment apartar-se de la idea minimalista. 
Buscar un llenguatge al més nu d’essències possible 
era la clau de volta de l’obra de Lluís Jové. Un art 
que no necessités prendre una forma física concreta. 
Abandonar la noció tradicional de l’objecte d’art 
com a cosa bella, finament treballada i atentament 
acabada; aquí està el sediment, l’essència conceptual 
en l’obra de Lluís Jové.



Lluís Jové – a contracorrent

El disseny de l’exposició ret homenatge a la 
intervenció de Lluís Jové a Amics de les Arts el 
1972, en la qual va instal·lar un laberint de bosses 
de plàstic a l’espai expositiu, proposant al públic 
un recorregut interactiu. En aquesta exposició, les 
bosses divideixen l’espai en diferents àmbits, en els 
quals es podran veure fotografies, pel·lícules i reculls 
de premsa de les seves accions efímeres, exposicions 
i producció cinematogràfica. Complementa el 
recorregut una selecció de la seva obra plàstica i un 
documental amb entrevistes realitzades a familiars, 
amics i professionals que contextualitza la vida i 
obra de Jové.
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Accions amb bosses de plàstic

Terrassa (1972): grups de Sant Llorenç, 
Plaça Vella, Pont de Vallparadís i Xemeneia 
Almirall

Cardedeu (1972), Rubí (1972), 
Ripoll (1972), Sabadell (1973)

Plaça Vella, Terrassa, 3 de desembre de 1972
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Altres accions efímeres

Terrassa (1972): Col·legi Torrella, Processó 
Armari, Inauguració CPLL i Amanida pintada 

Masia d’en Batlle, Gramenet (1972)
Facultat de Teologia, Barcelona (1972)
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Facultat de Teologia, Barcelona, 1972



Exposicions

Amics de les Arts, Terrassa (1972)
Barcelona (1973), Sabadell (1973), Lleida (1974)

Experimentació cinematogràfica

Lluís Jové com a director i actor.
Col·laboracions amb Antoni Verdaguer, 
participació en el III Certamen de Cine Ciutat 
de Terrassa (1972) i projecció de les seves 
pel·lícules a Barcelona, Montcada i Reixac 
i Terrassa (1972)

Fotograma d’Un home estirat damunt d’un llit (1971)
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Lluís Jové en la memòria

Entrevistes a familiars, amics i professionals sobre 
la seva relació amb Lluís Jové i la seva obra

Guió i direcció: Antoni Verdaguer
Fotografia i muntatge: Santi Ortiz
Producció: Marta Begué

~120 min, 2016

Fotograma del primer clip d’entrevistes amb Carme Jové, germana de Lluís Jové

Obra pictòrica

Una selecció de l’obra plàstica de Lluís Jové: 
dibuixos, pintura i un mural amb trencadís

Plaça Dr. Robert, dibuix, 25x 35 cm, 1989



Organitza i produeix
Ajuntament de Terrassa 
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Terrassa Arts Visuals

Alcalde
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Traducció
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Equip clips audiovisuals
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Agraïments
A la família Jové, a totes les 
persones entrevistades i les 
entitats col.laboradores, i 
als col.leccionistes que han 
cedit les seves obres per a 
l’exposició

www.lluisjove-acontracorrent.com
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Terrassa, setembre de 2016
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