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Els referents són guies, són admiracions, són bastides per anar creixent. Tot artista en té i han 
contribuït a crear un nou estil, un nou talent, un nou referent per al futur. 

Aquesta mostra repassa diferents èpoques de Josep Guinovart, ensenya com els seus mestres 
artístics s’entreveuen en les seves obres, i també que importants foren per a ell, ja que fins i 
tot féu peces que titulà Homenatge. El format de l’exposició encara una peça de Guinovart 
amb una reproducció d’un dels seus referents. 

Els inicis són els moments en què tota persona necessita arrels per forjar-se i emmirallar-s’hi. 
Guinovart, en la seva etapa formativa, passà per la Llotja. Allà, els artistes de referència eren 
Francesc Gimeno, Isidre Nonell i Joaquim Mir. Els dos primers van ser molt reveladors en un 
inici; uns esbossos sobre paper vinculen els primers treballs amb aquest estil més intimista. 
Però ràpidament se n’allunyà, sense renegar mai dels seus primers passos.  

A mesura que s’anà fent un lloc dins de l’art emergent de Barcelona, conegué les obres de 
Cézanne i Gauguin; gràcies a ells tingué la primera aproximació als bodegons i els nus. Com 
es pot veure, aquests pintors destacats en les avantguardes tan sols deixaren unes pinzellades 
en el seu estil. L’artista es va creant mentre es nodreix de tot el que té al seu abast. I no només 
l’art visual creà l’imaginari de Josep Guinovart: la literatura, la música i els fets històrics, així 
com els polítics, també construïren la seva expressió. 

Un moment cabdal en la seva trajectòria d’artista fou l’estada a París. A la capital francesa va 
conèixer una varietat molt gran de referents, estils més trencadors i moderns: Mondrian, Van 
Gogh, Kandinski, Braque, Picasso, Miró… París es trobava a les antípodes de la situació 
social i política espanyola i, alhora, era una oportunitat per conviure amb l’art contemporani del 
moment. París fou un remolí de referents per a ell.

Picasso i Miró seran dos dels artistes que més presents han estat en la producció de Guinovart, 
en forma d’homenatges explícits i implícits. És per aquesta raó que, en aquesta mostra, 
ambdós hi són representats per dues obres d’art, perquè el seu pes ha estat cabdal en la 
trajectòria del Guino. 

És quan tornà de París que trencà amb la figuració. El seu estil anà madurant, però no per això 
deixà de tenir noves influències, que anaven donant matisos, varietats i contrapunts a les 
seves peces. 

«Referents» es presenta com un tast dels autors que crearen l’estil de Josep Guinovart, estímuls 
que li van permetre deixar una gran producció artística, la qual avui dia és un referent per a 
molts artistes emergents.
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ACTIVITAT REALITZADA 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE PATROCINA

HORARIS
Dijous i divendres de 10 a 13h.

Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 19h.
Diumenge d’11 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
Telefòn 973 39 09 04 - info@espaiguinovart.cat
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La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 29 de març a les 12.30 h.
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Los referentes son guías, son admiraciones, son andamios para ir creciendo. Todo artista tiene 
alguno, que ha contribuido a crear un estilo nuevo, un talento nuevo, un referente nuevo para 
el futuro. 

Esta muestra repasa distintas épocas de Josep Guinovart, enseña cómo sus maestros artísticos 
se entrevén en sus obras, y también lo importantes que fueron para él, ya que incluso hizo 
piezas que tituló Homenatge. El formato de la exposición carea una pieza de Guinovart con 
una reproducción de uno de sus referentes.  

Los inicios son los momentos en los que toda persona necesita raíces para forjarse y reflejar-se 
en ellas. Guinovart, en su etapa formativa, pasó por la Llotja. Ahí, los artistas de referencia 
eran Francesc Gimeno, Isidre Nonell y Joaquim Mir. Los dos primeros fueron muy reveladores 
en un inicio; unos esbozos sobre papel vinculan los primeros trabajos con este estilo más 
intimista. Sin embargo, pronto se alejó de él, sin renegar nunca de sus primeros pasos.  

A medida que se fue haciendo un lugar dentro del arte emergente en Barcelona, conoció las 
obras de Cézanne y Gauguin; gracias a ellos tuvo la primera aproximación a los bodegones y 
los desnudos. Como se puede ver, esos pintores destacados en las vanguardias solo dejaron 
unas pinceladas en su estilo. El artista se va creando mientras se nutre de todo lo que tiene a 
su alcance. Y no solo el arte visual creó el imaginario de Josep Guinovart: la literatura, la 
música y los hechos históricos, así como los políticos, también construyeron su expresión.  

Un momento primordial en su trayectoria de artista fue la estancia en París. En la capital francesa 
conoció una variedad enorme de referentes, estilos más rompedores y modernos: Mondrian, 
Van Gogh, Kandinsky, Braque, Picasso, Miró… París estaba a las antípodas de la situación 
social y política española y, a la vez, era una oportunidad para convivir con el arte contemporáneo 
del momento. París fue un remolino de referentes para él. 

Picasso y Miró serán dos de los artistas más presentes en la producción de Guinovart, en 
forma de homenajes explícitos e implícitos. Es por esta razón que, en esta muestra, ambos 
están representados por dos obras de arte, porque su peso ha sido primordial en la trayectoria 
de Guino.  

Cuando volvió de París rompió con la figuración. Su estilo fue madurando, pero no por ello dejó 
de tener nuevas influencias, que iban dando matices, variedades y contrapuntos a sus piezas.  

«Referentes» se presenta como una cata de los autores que crearon el estilo de Josep Guinovart, 
estímulos que le permitieron dejar una gran producción artística, que hoy en día es un referente 
para muchos artistas emergentes. 

Lara Vidal Santorum
Historiadora de l’art
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