
Guinovart:
satíric, tràgic i grotesc

21 desembre 2019 I 21 juny 2020
Agramunt (Lleida)

ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Dijous i divendres de 10h a 14h (només visites concertades).
Dissabte d’11h a 14.30h i de 17h a 19h.
Diumenge d’11h a 14.30h.

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

PROTECTORS CORPORATIUS
Sr. Joan Uriach i Marsal

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Imatge: Els Segadors II, 1952.             
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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dissabte 21 de 
desembre a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 21 de desembre de 2019 al 
21 de juny de 2020

Properes activitats                

A l’Espai 

LLOTJA i MASSANA
42 mans, 2 projectes
i un mateix fi l conductor: Guinovart
1 de desembre 2019  I  23 de febrer  2020

CARLES GABARRÓ

8 de març l 12 de juliol 2020   

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L1340-2019

Guinovart: satírico, trágico y grotesco

La obra de Guinovart es de una profunda humanidad. No es de extrañar, 

pues, que esté llena de contrastes, que sea sutil y ruda a la vez, que sea, en 

definitiva, el reflejo de una existencia —como la de cualquier hombre— llena 

de contradicciones. Así pues, en su obra convive una visión existencialista, 

profunda y sentida, con una visión irónica y satírica de la vida. El sentido trá-

gico de la vida se hace presente en sus vanitas, en los hombres que gritan, 

en los cuerpos torturados o en la dureza del color y la naturaleza áspera 

de los rastrojos quemados. O bien, con un gran sentido crítico, en la visión 

grotesca del hombre, deformado, ridiculizado y degenerado. Desde una óp-

tica humana pone al hombre en el punto de mira para analizarlo, remedarlo, 

criticarlo, para aflorar sobre la tela lo mejor y lo peor de su esencia, porque 

como hombre, pero también como artista, nada humano le es ajeno

Bernat Puigdollers

Comisario

Guinovart: satíric, tràgic i grotesc

L’obra de Guinovart és d’una profunda humanitat. No és estrany, doncs, que 

estigui plena de contrasts, que sigui subtil i alhora rude, que sigui, en defini-

tiva, el reflex d’una existència —com la de qualsevol home— plena de con-

tradiccions. Així doncs, en la seva obra hi conviu una visió existencialista, 

profunda i sentida, amb una visió irònica i satírica de la vida. El sentit tràgic 

de la vida es fa present en les seves vanitas, en els homes que criden, en 

els cossos torturats o en la duresa del color i la naturalesa aspra dels ros-

tolls cremats. O bé, amb un gran sentit crític, en la visió grotesca de l’home, 

deformat, ridiculitzat i degenerat. Des d’una òptica humana posa l’home al 

punt de mira per analitzar-lo, estrafer-lo, criticar-lo, per fer aflorar damunt la 

tela el millor i el pitjor de la seva essència, perquè com a home, però també 

com a artista, res humà no li és aliè. 

Bernat Puigdollers

Comissari

Imatge: Sobre les decapitacions de Pere Quart, VI, 2000
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