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El trompo (1968), tècnica mixta sobre fusta   
 
 

El Museu, sempre ha tingut una bona relació amb el món artístic i, sovint, hi ha trobat 
inspiració. Ara, en motiu del desè aniversari de la mort del pintor Josep Guinovart i 
Bertran (20 de març de 1927 - 12 de desembre de 2007), el Museu del Joguet de 
Catalunya, junt amb la Fundació Perramon i la Galeria Lola Ventós, i amb la 
col·laboració de la Fundació Espai Guinovart, hem elaborat una programació 
conjunta d’exposicions per a mostrar la personalitat i l’obra calidoscòpica de l’artista.  

 
Al Museu del Joguet de Catalunya presentem un Guinovart més objectual. Mostrem 
una sèrie de collages en els quals el visitant descobrirà i reconeixerà una sèrie 
d’objectes lúdics, quotidians i familiars.  

 
Per a l’ocasió, l’escriptor i crític literari Julià Guillamon ens connecta amb l’obra de 
Guinovart que exposem al Museu a través dels seus recordats estius d’infantesa. 

 
 

 



 
 

Porc (2002), pintura sobre fusta  
 

 

BOIGS FAN BITLLES* 
Vaig créixer al barri del Poblenou de Barcelona, en un ambient de fàbriques, i vaig 
jugar molt amb elements industrials que trobava al carrer, per terra: fils elèctrics 
amb fundes de plàstic de colors, galetes de xapa i encenalls d’acer de les planxes 
rectificades. Els guardava com si fossin tresors. Aquests elements industrials eren 
joguines solitàries. Ningú no te’ls donava, ni t’ensenyava a fer-los servir per jugar, no 
veies els obrers que hi treballaven o els manipulaven, o els veies de molt lluny, i 
quan albiraves pel carrer una peça abandonada, l’agafaves furtivament, pensant que 
si et veien, aquells senyors dels tallers et renyarien. 

Passàvem els tres mesos d’estiu a Arbúcies, on la família portava un hostal, i allà la 
idea de treball i la manera de jugar eren molt diferents. Els pares dels meus amics 
ens donaven peces avariades, coixinets de boles, trossos de fusta de les torneries, 
que tenien un nus o una esquerda, o que estaven a mig cremar (hi va haver una gran 
passa d’objectes de decoració de fusta cremada). El tapisser de la cantonada ens 
regalava un tub, l’ànima d’una peça de roba. Sempre hi havia un veí traçut que 
buidava una carbassa i hi posava una espelma a dins (ningú no parlava del 
Halloween, ni pensaments, i a més, érem al mes d’agost) o ens ensenyava a 
doblegar un perxa de castanyer, amb aigua i paciència, per fer-ne un gaiato. 

La primera vegada que vaig veure una obra de Guinovart inspirada en el món de les 
joguines va ser a la casa de l’escriptor Joan Perucho a Albinyana. Eren unes bitlles 
molt semblants a les que es presenten en aquesta exposició, però dels anys 
seixanta, l’època que Perucho, que era crític d’art de la revista Destino, i Guinovart, 
tenien més tracte. Em van recordar les peces de fusta de les torneries d’Arbúcies, 
que servien per fer respatllers i poms de cadires. Guinovart les havia pintat amb 
colors vius. La combinació feia un efecte extraordinari. Vaig tenir la sensació que 



Guinovart era com un d’aquells homes traçuts que havia conegut de nano, que en 
lloc de ser lampista, paleta o manyà fos pintor, escultor i dibuixant. 

 
 

Bitlles (2005), pintura sobre fusta 

Totes les peces que es presenten aquí tenen aquell aire encantat de joguina 
petanera sortida d’un taller on feineja un home bonàs. El retall de fusta, el musclo i 
el cordill. El tros de branca de figuera, una mica lletós, i el pàmpol rutilant pintat 
d’acrílic. Les òlibes discretes, mimetitzades de gris o de beix, o d’un blau cridaner. La 
cadireta de voga del més petit de tots, que encara ha de sortir de l’ou colorista. El 



calaix esfondrat i la llauna de sardines. El tirador i la baldufa. I també la bala de 
fusell automàtic, que els nanos veneren perquè els atrau la idea de tenir a les mans 
un explosiu i una càpsula que pot provocar la mort. 

   
A l’esquerra, Conill (2002) i a la dreta Gallina (2002), pintura sobre fusta 

 

      
Peça de la sèrie Menorca II (1964), tècnica mixta sobre fusta 

 
Quan vaig ser adolescent i ja no jugava al carrer, em feia regalar per la meva padrina 
discos de la Nova Cançó i un dels que més m’agradava era A Joan Salvat-Papasseit 
d’Ovidi Montllor, amb la gràfica potentíssima de Guinovart. Com que l’hostal no era 
casa nostra, tenia els discs però no tenia tocadiscs. Unes veïnes del carrer, la 
Tereseta de can Salau i la seva filla Cinteta, em deixaven fer servir el tocadiscs del 
seu nét, en Jordi. Can Salau era una casa molt vella. M’impressionava que el terra del 
primer pis fossin uns troncs immensos posats un al costat de l’altre, molt junts. Des 
del primer pis, per les escletxes, es veia el pis de baix. Vet aquí que les grans fustes i 
els dibuixos de Guinovart (fets amb esprai a la coberta del disc de l’Ovidi) tornaven a 
anar plegats, com en les bitlles d’en Perucho.  



  
 

El retaule de Jerusalem (2001), tècnica mixta i collage sobre fusta 
 

Tinc una altra imatge de Guinovart, fotografiat per Toni Vidal a començaments dels 
setanta, a Agramunt, amb una mena de gronxador, d’on anava penjant amb uns fils, 
en un equilibri delicat, pedres i fustes. La seva obra és una exaltació de les coses 
senzilles: del parrac, de la teia i del rostoll, de les joguines i de les ganes de jugar. Al 
Museu del Joguet de Catalunya-Figueres hi té una casa. 

Julià Guillamon 

 

*La gent vella d’Arbúcies tenia una dita que em va quedar gravada: “boigs fan 
bitlles”. Volia dir que els boigs, quan juguen a bitlles, pot ser que, contra pronòstic, 
les facin caure totes. La manca de fonament racional els atorga un sisè sentit que 
els permet fer strikes, pobres boigs que la gent menysprea. Guinovart és l’artista que 
fa les bitlles perquè hi juguin –perquè hi juguem-- els tocats del bolet. A la Galeria 
Ventós, on es presenta una exposició complementària d’aquesta que avui estrenem, 
han triat, amb un sentit similar, la idea de l’alquímia: Guinovart és un alquimista que 
transforma els materials senzills en objectes bells. Aquest homenatge a Guinovart 
es completarà amb una tercera exposició a la Fundació Perramon de Ventalló. 
Llarga vida als boigs i als alquimistes. 

   



 
 

 
 

Josep Guinovart en bicicleta. Fotografia gentilesa de Martí Gasull  

 
La filla de l’artista i Presidenta de la Fundació Privada Espai Guinovart, Maria 
Guinovart, inaugurarà l’exposició És quan jugo que hi veig clar el dissabte 8 d’abril a 
les 17 h a la Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya. 
  

 

 



    
 

Plats (2002), collage sobre plats.   
 
ACTIVITATS PARAL·LELES 
 

En el marc d’aquesta exposició, el Museu del Joguet de Catalunya presenta dos 
tallers familiars. El dissabte, 29 d’abril, a les 12 h, els nens i nenes crearan un joc on, 
lliurament, podran expressar la seva capacitat creativa tot utilitzant materials 
similars als que utilitzava Guinovart en moltes de les seves obres. Amb “D’ou a ou 
caminen les formigues”, coneixerem de prop les nocions de joc, sensacions, 
memòria, record, color, textura i volum que van envoltar el treball de Guinovart. 
Aquest taller l’impartirà Lluïsa Gabarra, responsable dels serveis educatius de l’Espai 
Guinovart.  
 
I el dissabte 27 de maig, a les 12 h, ens convertirem en artistes ecològics. En aquest 
taller, recuperarem receptes antigues i aprendrem a fer pintura amb uns pocs 
ingredients que de ben segur tenim per casa; tot 100% natural. Aquest taller 
l’impartirà Cristina Martí Ribas.  
 

Amb la col·laboració de 
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