
L’Any Guinovart descobreix 
les mil cares de l’artista

rà les obres que l’artista va pintar a 
París el 1953, una producció figura-
tiva poc coneguda sovint eclipsada 
pel Guinovart més matèric. Girona 
acollirà dues exposicions: el Museu 
d’Art repassarà els referents de l’ar-
tista, i la Fundació Parramon Ven-
talló, les seves diferents etapes.  

A Tarragona, el Museu d’Art Mo-
dern explorarà com convergeix en 
la seva obra la Mediterrània i el pai-
satge de Ponent. També hi haurà 
mostres sobre el Guinovart d’inspi-
ració musical al Museu de la Músi-
ca de Barcelona, a la Cartoixa de 
Valldemossa i al Palau de la Música. 
Aquesta constel·lació de propostes, 
tan nombrosa que ha desbordat el 
marc temporal del 2018, culminarà 
el primer semestre del 2019 amb 
una gran retrospectiva a la Funda-
ció Vila Casas comissariada per Llu-
cià Homs i Marko Daniel, el nou di-
rector de la Fundació Miró. “No es 
feia una exposició antològica sobre 
Guinovart des de la del 2004 a la Pe-
drera”, subratlla Susanna. 

Projecció internacional 
Maria Guinovart, presidenta de la 
Fundació Espai Guinovart i filla de 
l’artista, avala la tesi que la projec-
ció de Guinovart no va assolir tot el 
seu potencial en vida del creador. 
“En aquest país de vegades sembla 
que només hi pot haver un artista 
–lamenta–. I si no reivindiquem els 
altres, el corró de la història passa-
rà per damunt d’ells”. És per això 

que l’Any Guinovart treballarà en la 
projecció externa de Guinovart, 
convidant comissaris de grans mu-
seus internacionals a veure la re-
trospectiva de la Fundació Vila Ca-
sas, que probablement viatjarà al 
Japó i a Sud-àfrica. Però també s’in-
cidirà en l’ampliació del coneixe-
ment d’un Guinovart multifacètic, 
amb obres monumentals a l’espai 

públic –un itinerari descobrirà la 
seva empremta a Barcelona– però 
també treballs amb tècniques d’es-
tampació que es podran veure en 
l’exhibició Grabar es arañar. Tan-
ta és l’ambició de l’Any Guinovart 
que un es pregunta que quedarà per 
fer d’aquí 10 anys pel centenari. “Ui, 
moltes coses. Encara la farem més 
grossa!”, promet Susanna”.e

Josep Guinovart assegut davant l’obra Memòria del blau. ESPAI GUINOVART

Una gran retrospectiva culminarà l’extens programa

Objectiu: reviure l’obra de Josep 
Guinovart i projectar-la internaci-
onalment. Amb aquesta ambició ar-
renca avui l’Any Guinovart, coinci-
dint amb els 10 anys de la mort de 
l’artista. Serà un tret de sortida amb 
sordina, condicionat per la situació 
política –la presentació oficial s’en-
darrereix al 12 de març a la Pedre-
ra–. Però la inestabilitat instituci-
onal no afecta el contingut de l’ex-
tens programa, que consta d’una 
quinzena d’exposicions i una allau 
d’iniciatives dels àmbits i espais 
més diversos. “Volem mostrar les 
múltiples cares de Guinovart, que 
sempre va ser un artista difícil d’en-
casellar”, explica el comissari, Àlex 
Susanna. “La seva obra té una ne-
cessitat indefallent d’interactuar 
amb la realitat en el sentit sociopo-
lític, paisatgístic, urbà o cultural”. 

Les primeres mostres comencen 
aquesta setmana. L’Harmonia de 
l’Hospitalet acull a partir d’avui un 
recorregut per l’evolució plàstica de 
Guinovart a través del seu cartellis-
me, Temps de cartells, que amplia 
l’última exposició feta en vida de 
l’artista, Cartells d’un temps. El 14 de 
desembre s’inaugurarà a la Funda-
ció Antiga Caixa Terrassa Mestre 
d’amor, que reuneix les obres més 
sensuals i eròtiques de Guinovart. 
Al gener, l’Institut Francès exposa-
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