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a il·lustrar Chopin, al flamenc o el cante 
jondo diuen molt en favor de la seva sen-
sibilitat plural que va al fons de l’ànima 
de la persona. Per això molts homenatges 
a Guinovart s’han fet des de la poesia, la 
música, el cant, la performance, animats 
per poetes com ara Carles Hac Mor o mú-
sics com per exemple Carles Santos. L’Any 
Guinovart, comissariat per Àlex Susanna 
i amb la complicitat de moltes institucions 
i particulars d’arreu del país,  respon a la 
pluralitat de la seva personalitat artística. 
S’ha plantejat com una constel·lació temà-
tica d’actes i exposicions, que vol reflectir 
la seva personalitat desbordant. 

Les exposicions de l’Any Guinovart. 
Així, les exposicions s’han definit temà-
ticament i tractaran específicament el 
cartellisme (Temps de cartells, al Museu de 
l’Hospitalet), l’erotisme (Mestre d’amor, al 
Centre Cultural de Terrassa), la seva re-
lació amb França (Guinovart le parisien, a 
l’Institut Francès de Barcelona), la música 
(Josep Guinovart. Variacions per a piano 
en color, al Palau de la Música Catalana 
i Gu-Inno-Vart, al Museu de la Música de 
Barcelona), els lligams amb l’arqueologia i 
l’antropologia (Mesopaphitecus, al Museu 
d’Art de Lleida), les influències (Refe-
rents, al Museu d’Art de Girona), la mar 
Mediterrània (On conflueixen la terra i el 
mar, Museu d’Art Modern de Tarragona),  
l’escultura (La forja d’Hefest. Guinovart es-
cultòric, a la Fundació Fran Daurel de Bar-
celona), el gravat (Gravar és esgarrapar, al 
Museu de la pell d’Igualada), la devoció a 
Chopin (Variacions Chopin, a la Cartoixa 
de Valldemosa a Mallorca), la gastrono-

“Guino” blau.

mia (Guinovart “à table”, a la Fundació 
Parramón, de Ventalló), la relació amb el 
disseny (GuinoFad, al FAD de Barcelona) 
i l’Espai Guinovart d’Agramunt oferirà un 
ric conjunt d’obres de l’artista que estan 
en espais institucionals de Catalunya i de 
difícil accés. 
Una esperada Retrospectiva Guinovart a 
l’Espai Volart de la Fundació Vila Casas a 

Barcelona, comissariada per Llucià Homs,  
corona les catorze exposicions que tindran 
lloc aquest any arreu de Catalunya, una 
mirada calidoscòpica a l’expressió plàstica, 
polifacètica, humana i vital de Josep Gui-
novart, que sabé ajudar les noves genera-
cions i restar amatent a la construcció d’un 
país des de la plàstica, sense trair ni un 
mil·límetre la recerca en la seva pintura. 
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