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ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Dijous i divendres de 10h a 13h.
Dissabte d’11h a 14h i de 17h a 19h.
Diumenge d’11h a 14h.

SERVEI EDUCATIU
L’Espai ofereix visites comentades amb tallers complementaris 
per als centres educatius

INFORMACIÓ AMICS DE L’ESPAI GUINOVART I 
CONCERTACIÓ DE VISITES EN GRUP
Telèfon 973 39 09 04 - A/e: info@espaiguinovart.cat

PATROCINA

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat
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©Josep Guinovart. VEGAP, Lleida 2016. 
Imatge: La Porta, 1964. Foto Museu de Valls. 
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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició
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La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dissabte dia 21 de 
maig a les 13.00h.

L’exposició romandrà oberta del 21 de maig al 21 d’agost 
de 2016, posteriorment itinirerà al Museu de Valls (25 de 
novembre 2016 - 22 de gener 2017)  i al Museu de Sant Pol 
de Mar (4 de febrer 2017 - 23 d’abril 2017)

Properes activitats a l’Espai

Martí Boada
12 Juny 2016
 

Art i Territori
Curs d’Estiu de la Universitat de Lleida
5, 6 i 7 Juliol 2016

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L 593-2016

Puede pasar.
Guinovart. Puertas, ventanas y otros

«Las ventanas siempre me han interesado
porque son paisajes entre el exterior y el interior.» 

Henri Matisse

Henri Matisse fue uno de los artistas que Josep Guinovart descubrió en su 
estancia en París, una estancia que supuso un punto de inflexión en su trayec-
toria artística: su visión del mundo, su estilo y su devenir quedaron influencia-
dos para siempre. Los tres meses en la capital francesa fueron un cóctel de 
conocimiento y vivencias. 
Estas puertas y ventanas —abiertas y cerradas— serán una constante en la 
obra del artista. «Puede pasar» ha reunido distintas piezas que tienen estos 
dos elementos presentes para reflexionar sobre el porqué de la presencia de 
esta madera con bisagras que permite entrar, salir y conectar espacios y situa-
ciones.  
Tantas puertas y ventanas han puesto sobre la mesa la importancia de la pro-
ducción de arte objetual de Guinovart. Es así como, sin querer coger mucho 
protagonismo, un baúl y una cabecera se suman a la muestra para subrayar, 
una vez más, la trayectoria pluridisciplinar del artista. Cualquier estímulo, ya 
fuera material o experiencial, servía para la creación de Guino.  
A nivel matérico, tal y como se dice en el libro Grans genis de l’art a Catalunya, 
«Guinovart había utilizado marcos, puertas y ventanas desde principios de la 
década de los sesenta, para dar sensación espacial a la composición. A me-
diados de década, empieza a usar estos objetos como elementos semánticos 
del cuadro. Si antes observábamos su interés por insertarlos como elemento 
compositivo, ahora se convertirán en el mismo soporte de la obra». El collage, 
siempre presente, le permitía huir de la superficie plana y lo acercaba a la cons-
trucción volumétrica.  
Conceptualmente, las lecturas pueden ser varias. Las puertas que se abren ca-
minan hacia aquello que tiene que ocurrir, hacia el futuro. Solo saber que algo 
tiene que venir permite trabajar para avanzar. Es el mismo significado que nos 
aporta el huevo o la semilla, símbolos constantes en la producción guinovar-
tiana; junto con puertas y ventanas, son elementos que miran hacia el futuro, 
traen la curiosidad y la fuerza para que el ciclo no se detenga. 
Aun así, las ventanas (y puertas) no miran solo al exterior; como decía Matis-
se, hay aberturas que conectan con el interior, se forman sinergias. Así es en 
Porta del 36, en la que la Guerra Civil está representada entre el azul del mar: 
las cintas de pintor protegiendo los cristales para que no se resquebrajen con 
las vibraciones de los bombardeos; los círculos rojos que son calaveras que 
representan la muerte, igual que los barcos del revés, o sea, marineros aho-
gados en el mar. También hay puertas musicadas: Homenatge a Bessy Smith, 
la abertura hacia la música, que permite adentrarse hacia el paisaje interior y 
personal. Y así podríamos hacer una enumeración explicada de cada una de 
las piezas que componen la muestra, pero todas representan una misma idea: 
Aberturas que hacen de lienzo para no cerrar ninguna opción de seguir avan-
zando, con el fin de ser y que todo pueda pasar.

Lara Vidal Santorum
Historiadora de l’art
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«Les finestres sempre m’han interessat 
perquè són paisatges entre l’exterior i l’interior.» 

Henri Matisse

Henri Matisse fou un dels artistes que Josep Guinovart descobrí en la seva 
estada a París, una estada que va ser un punt d’inflexió en la seva trajectòria 
artística: la seva visió del món, el seu estil i el seu esdevenir van quedar in-
fluenciats per sempre. Els tres mesos a la capital francesa van ser un còctel 
de coneixement i vivències.
Aquestes portes i finestres —obertes i tancades— seran una constant en 
l’obra de l’artista. «Pot passar» ha reunit diferents peces que tenen aquests 
dos elements presents per tal de reflexionar sobre el perquè de la presència 
d’aquesta fusta amb frontisses que permet entrar, sortir i connectar espais i 
situacions. 
Tantes portes i finestres han posat sobre la taula la importància de la produc-
ció d’art objectual de Guinovart. És així com, sense voler agafar gaire prota-
gonisme, un bagul i un capçal del llit se sumen a la mostra per subratllar, una 
vegada més, la trajectòria pluridisciplinària de l’artista. Qualsevol estímul, ja 
fos material o experiencial, servia per a la creació d’en Guino. 
Pel que fa a l’àmbit matèric, tal com es diu en el llibre Grans genis de l’art a 
Catalunya, «Guinovart havia utilitzat marcs, portes i finestres des de principis 
de la dècada dels seixanta, per tal de donar sensació espacial a la composi-
ció. A mitjan dècada, comença a fer servir aquests objectes com a elements 
semàntics del quadre. Si abans observàvem el seu interès per inserir-los com 
a element compositiu, ara es convertiran en el mateix suport de l’obra». El 
collage, sempre present, li permetia fugir de la superfície plana i l’apropava a 
la construcció volumètrica. 
Conceptualment, les lectures poden ser diverses. Les portes que s’obren ca-
minen cap a allò que s’ha d’esdevenir, cap al futur. Només saber que quel-
com ha de venir permet treballar per avançar. És el mateix significat que ens 
aporta l’ou o la llavor, símbols constants en la producció guinovartiana; junt 
amb portes i finestres, són elements que esguarden cap al futur, porten la 
curiositat i la força perquè el cicle no s’aturi.
Tot i així, les finestres (i portes) no miren només a l’exterior; com deia Ma-
tisse, hi ha obertures que connecten amb l’interior, es formen sinergies. Així 
ho fa Porta del 36, en què la Guerra Civil és representada entre el blau del 
mar: les cintes de pintor protegint els vidres perquè no s’esquerdin amb les 
vibracions dels bombardejos; els cercles vermells que són calaveres que re-
presenten la mort, igual que els vaixells capgirats, és a dir, mariners ofegats 
al mar. També hi ha portes musicades: Homenatge a Bessy Smith, l’obertura 
cap a la música, que permet endinsar-se cap al paisatge interior i personal. 
I així podríem fer una enumeració explicada de cada una de les peces que 
componen la mostra, però totes representen una mateixa idea:
Obertures que fan de llenç per no tancar cap opció de seguir avançant, per tal 
d’esdevenir i que tot pugui passar.

Lara Vidal Santorum
Historiadora de l’art
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