
Guinovart, poetic i po|itic
Les exposicions de t’Any Guinovart son una mirada a I’expressi~) plSstica de I’artista, que sab~ ajudar les
noves generacions i restar amatent a [a construccio d’un pais, sense trair ni un mil.[imetre la seva pintura

per Pi~ar Parcerisas

Un dels deutes amb els artistes de la

segona avantguarda catalana se saldar~

enguany amb l’Any Guinovart, al cap de
deu anys de la seva mort, arab m(lltip]es

exposicions arreu del pals. Pintor estimat

i admirat, el Guino, corn tothom el coneix
familiarment en el mSn de l’art, ~s re-
cordat pel seu gran humanisme, la seva

generositat i per la seva energ]a wital feta

obra pl~stica.

Artista d’una gran mal .leabilitat, captava
l’ess~ncia de l’~poca, rant l’artistica, la

politica corn la social, i sabia expressar-la

pl~sticament corn ningfi. D’aqul que la
seva porositat envers el context prengu~s

dimensions histSriques, amb gran ]nflu-

~ncia del temps que visqu~ refugiat amb

la familia a Agramunt durant la Guerra
Civil. La terra, el blat, el rostoll, ]a sequera

d’estiu, el mSn agricola i ramader, els

camins de terra, el cel estelat de nit, una
11i~5 de paisatge des de la cultura material,

un refugi poetic al marge de les sirenes
de ]’altre refugi, e] de les bombes. Aquest

mSn marcar~ el relat material de la seva

pintura i escu]tura al llarg de tota la seva

trajectbria, avui present a l’Espai Guino-
vart d’Agramunt.

l’artista s’ha mostrat critic, rebel amb la
realitat que l’envolta i ha estat un dels

pocs artistes fidels al pensament de les
esquerres, que ha ent~s ]’art corn a treball.

La seva m~, el seu pinzell, era energia

pl~stica pura, un art critic carregat de

]irisme i humanitat, corn mostren els seus
cartells, sempre a punt per a la reivindica-

ci5 social, cultural i per combatre l’espessa

dictadura franquista. La seva obra no

ks fruit d’una posici5 intel .lectual, sin5
vital, que neix de la complicitat amb la

vida i la base social, de la qual l’obra d’art

es fa portaveu. La materialitat de l’obra

de Guinovart arriba a la seva m~xima
expansi5 quan ocupa l’espa], quan esdev~

instal "laciS, quan connecta amb cultures

materia]s, com ara ]’africana, i la seva
obra pren l’exotisme de les terres crues.

No oblidarem mai aquella instal-laci5 de

fang que va fer l’any 1981 a la capella de

[antic hospital de la Santa Creu. O aquella

altra experi~ncia escultSrica a la Fundaci5
Joan MirS, amb el fibrociment, popular-

ment conegut corn a uralita, avui, material

prohibit.

Obra activista i sempre po~tica. L’obra

de Gui~mvart, sigu~ mrs o menys activista,

sempre ~s po~tica. I ~s mitjan~ant aquest

component poetic que esdev~ una obra
polltica. Si hi ha una poesia comparable a

la pintura de Josep Guinovart, aquesta ~s

la de Joan Salvat Papasseit, poeta a] qua]

admirava i que esmentava sovint. Tots dos
coincideixen en un lirisme enfilat al capda-

munt de l’escala de la vida.

Guinovart va ser un artista que va sen-
tir-se al llindar de la poesia i de la mfisica.

Els quadres que dedic~ al jazz, al blues,

L’informalisme. I~s en ]’informalisme que

Guinovart desve]a aquest univers materi-

al, en qu~ inicia un proc~s de recerca infi-

nit fins a]s seus darrers dies. La mat~ria,
el pigment de color, la fusta cremada, la

incorporaci5 de l’objecte, la grafia, la pa-
raula, la palla, les closques d’ou, el pot de

pintura.., tot en Guinovart ens parla d’un

univers material proper a ]’home.
En la pintura, l’escultura, la instal ’laciS, bicicleta
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a il "lustrar Chopin, al flamenco el cante

jondo diuen molt en favor de ]a seva sen-

sibilitat plural que va al fons de l’hnima
de la persona. Per aLx5 molts homenatges

a Guinovart s’han fet des de la poesia, la

mfisica, el cant, la performance, animats
per poetes corn ara Carles Hac Mor o mfi-

sics corn per exemple Carles Santos. L’Any
Guinovart, comissariat per ~?k]ex Susanna

iamb la complicitat de moltes institucions
i particulars d’arreu del pals, respon a la

pluralitat de la seva personalitat artlstica.

S’ha plantejat corn una constel .laci6 tem~-

tica d’actes i exposicions, que vo] reflectir

la seva personalitat desbordant.

Les exposieions de I’Any Guinovart.
ALxi, les exposicions s’han definit tem/~-

ticament i tractaran especificament el

cartelhsrne (Temps de cartells, al Museu de

l’Hospita]et), l’erotisme (Mestre d’amor, al

Centre Cultural de Terrassa), la seva re-
laci5 amb Fran~a (Guinovart le parisien, 

l’Institut Francbs de Barcelona), ]a rnfisica
(Josep Guinovart. Variacions per a piano

en color, a] Palau de la Mfisica Catalana

i Gu-Inno-Vart, al Museu de la Mfisica de
Barcelona), els lligams arab l’arqueologia 

l’antropologia (Mesopaphitecus, al Museu

d’Art de Lleida), les influbncies (Refe-

rents, al Museu d’Art de Girona), la mar

Mediterr~nia (On conflueixen la terra i el
mar, Museu d’Art Modern de Tarragona),

l’escultura (La fotja d’Hefest. Guinovart es-

cult6ric, a la Fundaci5 Fran Daurel de Bar-
celona), el gravat (Gravar ds esgarrapar, al

Museu de la pell d’Igualada), la devoci6 

Chopin (Variacions Chopin, a la Cartoixa

de Valldemosa a Mallorca), la gastrono-

mia (Guinovart "h table’; a la Fundaci6

Parram6n, de Ventall6), la relaci6 amb el
disseny (GuinoFad, al FAD de Barcelona)

i l’Espai Guinovart d’Agrarnunt oferir~ un
tic conjunt d’obres de l’artista que estan

en espais institucionals de Catalunya i de

dificil acc4s.

Una esperada Retrospectiva Guinovart a
l’Espai Volart de la Fundaci6 Vila Casas a

Barcelona, comissariada per Lluci~ Horns,

corona les catorze exposicions que tindran

lloc aquest any arreu de Catalunya, una
rnirada calidoscbpica a l’expressi6 pl~stica,

polifac6tica, hurnana i vital de Josep Gui-

novart, que sab6 ajudar ]es noves genera-

cions i restar amatent a la construcci5 d’un

pals des de la pl~stica, sense trair ni un
mil .lirnetre la recerca en la seva pintura.
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