
Josep Guinovart i l’art contemporani català

Josep Guinovart (1927-
2007) ha estat objecte 
d’exposicions recents en 
centres com el Museu de 
l’Hospitalet, el Museu 

d’Igualada, l’Institut del Teatre, la 
Fundació Fran Daurel de Barcelo-
na i el Museu de la Música, entre 
d’altres. Recentment se li ha dedi-
cat una gran exposició, gairebé an-
tològica, als Espais Volart de la 
Fundació Vila Casas de Barcelona. 
I ara n’hi ha una de més petita a 
l’abadia de Sant Joan de les Aba-
desses. També Albert Ràfols-Ca-
samada i Maria Girona han vist 
com el Museu de Montserrat els 
dedicava una mostra l’any passat. 
Però si ara vull veure obra 
d’aquests artistes tan importants 
de l’art català, on he d’anar? Quin 
museu públic presenta de manera 
permanent el seu art? On pot veu-
re el públic què ve, en l’art català, 
després dels períodes antics i fins 
a les primeres avantguardes, que 
és el que ofereix el MNAC? Al 
Macba?  

L’any 1934, quan s’inaugura el 
Museu d’Art de Catalunya de 
Montjuïc durant la República, la 
col·lecció que s’hi exposa resse-
gueix la història de l’art català i ar-
riba fins a aquell mateix moment, 
és a dir, des del Romànic fins a les 
primeres avantguardes del segle 
XX. Després de la Guerra Civil, 
amb el franquisme es trenca aquest 
discurs, i s’ocupa l’edifici del Par-
lament de Catalunya amb les obres 
del Museu d’Art de Catalunya que 
corresponen a períodes posteriors 
al Barroc. A Montjuïc queden l’art 
Romànic, el Gòtic, el Renaixement 
i el Barroc.  

A partir d’aquesta situació, i ja 
en període democràtic, recupera-

da la Generalitat, co-
mença un procés de re-
construcció de la histò-
ria de l’art català. La llei 
de museus de 1990 pro-
posa la unificació dels 
dos museus: el Museu 
d’Art de Catalunya de 
Montjuïc i el Museu 
d’Art Modern del Parc 
de la Ciutadella, que 
passen a conformar el 
Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC). 
L’edifici de Montjuïc acollirà les 
dues col·leccions, i donarà així 
continuïtat a la història de l’art ca-
talà des del segle XI fins a l’entorn 
del primer terç del segle XX. L’edi-
fici del Parlament al Parc de la 
Ciutadella tornarà a les seves an-
teriors i principals funcions.  

Però durant aquests anys han 
tingut lloc fets que determinaran la 
situació actual, per exemple la cre-
ació del Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona (Macba), que cor-
respon en un principi a la iniciati-
va privada de Cirici Pellicer i tam-
bé de Corredor Matheos, i de la 
Fundació Macba, fundada el 1987, 
que rep l’encàrrec de formar la 
col·lecció. El 1985 es crea el consor-
ci del Macba, amb la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona, i des-
prés s’hi incorpora la Fundació. 
L’Ajuntament encarrega a l’arqui-
tecte Richard Meier l’edifici, que el 
1995 s’obre al públic al barri del Ra-
val, quan el MNAC encara estava 
tancat per reformes. 

El primer director del Macba és 
Daniel Giralt-Miracle, que propo-
sa, al meu entendre encertada-
ment, continuar la història de l’art 
català en paral·lel amb l’art inter-
nacional, continuant així d’alguna 

En paral·lel a aquesta tendència, 
a Catalunya han funcionat i seguei-
xen funcionant, ben gestionades i 
dirigides, les fundacions i museus 
de Miró, Tàpies, Picasso i Dalí. I 
sembla que ara, un cop obert amb 
totes les seves col·leccions, el 
MNAC ha pres la decisió de no tenir 
límits, cosa que vol dir fer arribar 
fins a l’actualitat el seu discurs.  

Davant d’aquest panorama, 
crec que val la pena una breu refle-
xió sobre el moment internacional 
i de globalització en què ens tro-
bem, i sobre la història o l’art con-
cret d’un territori. Ja la va fer fa 
molts anys Francesc Vicens, ales-
hores director de la Fundació Mi-
ró. M’ho va comentar un dia tot 
passejant pels espais de l’edifici de 
Josep Lluís Sert, l’arquitecte del 
GATCPAC, autor de l’edifici de la 
Fundació, construït entre el 1972 i 
el 1975. Reconeixíem la utilització 
de la volta catalana de l’arquitec-
tura industrial del nostre país en 
les cobertes de les sales d’exposi-
ció, i vèiem també que l’edifici 
d’oficines responia a una estructu-
ra vuitavada de pisos, que seguia la 
construcció de les torres i campa-
nars de les esglésies del Gòtic cata-
là. Així, l’arquitectura anterior, es-
pecífica de Catalunya, era present 
en l’arquitectura contemporània 
de Sert. En canvi, si mirem l’edifi-
ci Vela del port de Barcelona, n’hi 
ha un de gaire bé igual a Londres, 
i un altre a Dubai.  

La reflexió, doncs, era i és que 
en els nostres museus d’art con-
temporani, i en els discursos que 
hi fem, hem de partir del concret 
per anar a l’universal. Hem de 
partir de la nostra història de l’art 
per anar al nivell universal en la 
contemporaneïtat. 

manera el discurs del 
MNAC. Però aviat entra 
un altre factor en joc: el 
concepte d’art contem-
porani. Impulsat per 
l’Ajuntament de Barce-
lona, es fa seguint el te-
òric francès  Jean-
Louis Froment. Giralt-
Miracle dimiteix el 
1994. Els directors suc-
cessius han portat plan-
tejaments diversos, 
amb els seus propis dis-

cursos de contemporaneïtat, mar-
cats per factors com l’internacio-
nalisme. Això comportarà l’allu-
nyament de l’art d’un territori 
concret, en el nostre cas Catalunya 
i l’art català. 

Es produeix una disfunció entre 
el concepte de contemporaneïtat i 
el temps històric concret d’un ter-
ritori. Cada museu, cada director, 
defineix el seu discurs de contem-
poraneïtat en art. Tria una opció. 
Sovint s’abandonen aquells movi-
ments i artistes que, malgrat la se-
va qualitat, el museu entén que no 
aporten res a l’evolució de l’art 
contemporani. Això farà que molts 
artistes no tinguin el seu lloc re-
presentatiu en el museu. Possible-
ment tenen un lloc a la història de 
l’art concret d’un país, però no en 
el seu museu d’art contemporani. 
Els museus construeixen la seva 
pròpia història de contemporane-
ïtat en art. Es tendeix a universa-
litzar les obres que s’entén que de-
fineixen l’art contemporani glo-
bal. Així, obres sovint de molt po-
ca importància però d’autors 
internacionals figuraran en totes 
les col·leccions de tots els museus 
i en els seus discursos, siguin en el 
lloc que siguin. 
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