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Constel·lacions des de La Cabana.



ACTIVITATS A L’ESPAI
La  Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es 
complau a convidar-vos a l’exposició

Col·lecció de la Fundació Privada
Espai Guinovart 1948 | 2003
Segona Petita antologia de tres
                      
                
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 17 
de juliol a les 12.30 h.      
   

Cap, 2003
Tècnica mixta sobre tela, 46 x 38 cm

Lliçó de terra, 2003
Tècnica mixta sobre tela, 81 x 100 cm

L’etern moviment de la mula, 2003
Tècnica mixta sobre fusta, 122 x 122 cm

Futur i closques, 2003
Tècnica mixta sobre fusta, 122 x 122 cm

COL·LECCIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART D'AGRAMUNT (1948-2003)
SEGONA PETITA ANTOLOGIA DE TRES
 
Ara fa un any, amb motiu de la celebració del desè aniversari de la inauguració de la Fundació Privada 
Espai Guinovart, vàrem presentar la “Primera Petita antologia de tres”. Era la primera exposició d’una 
sèrie de tres que tenen per objectiu presentar (a manera de “petites antologies”) la col·lecció permanent 
de la Fundació. Tal com explicàvem llavors, les successives donacions de Josep Guinovart han anat 
constituint un fons notable que compta amb dos-cents vint quadres, quaranta-quatre escultures i dues 
instal·lacions.

 Per a aquesta “Segona Petita antologia de tres”, hem considerat interessant tornar als inicis, a l’exposició 
inaugural de l’any 1994 i recuperar la terra. Recuperar la terra en un doble sentit. D’una banda, en el sentit 
que li donava Guinovart al catàleg que llavors es publicà: <<La possibilitat d’aquest Espai em dóna 
l’entusiasme per fer coherents idea i sentiment. No he pretès de fer un museu, sinó una obra que pertany a 
Agramunt, al seu entorn, als seus habitants, a aquestes terres i a les seves estacions: simplicitat des del 
verd de la primavera als daurats dels blats de l’estiu, dels rostolls de la tardor vermella a la gamma freda i 
boirosa de l’hivern. Agramunt, més Segarra que Urgell. Amb el misteri quiet de la conca del Sió>>1. Les 
obres que ara presentem reprenen l’expressió d’aquest sentiment de pertànyer a un paisatge i al seu 
paisanatge. I en part és així perquè moltes varen ser a l’exposició Raó de rostoll, presentada al Museu 
d’Art Jaume Morera de Lleida a finals de 2003 amb motiu de la concessió del premi d’arts plàstiques 
Medalla Morera l’any anterior. Formen part d’un seguit d’obres que, periòdicament (1948, 1975, 1994 i 
2003), recuperen les vivències d’Agramunt per recrear-les novament sota una nova perspectiva: la que 
dóna el pas del temps. I és que, com diu Guinovart, <<[...] jo tenia nou anys i vam anar a Agramunt. 
Aquesta circumstància ha marcat per sempre la meva trajectòria. El meu tatuatge és la terra>>2.

 Però aquest recuperar la terra ens porta indefectiblement a considerar la terra en un segon sentit. Com a 
element, com el material on tot germina i a on tot torna al final del seu cicle. I Guinovart ha sabut 
apropiar-se de la terra incorporant-la a la seva obra. Els rostolls, el gra, el fang, la iconografia de les feines 
al camp i del cicle de la vida amb les seves estacions formen part del llenguatge guinovartià des de l’any 
1948, quan pintà La sèrie del blat. Perquè en la seva obra, idea i sentiment han anat plegats, conjuminant 
el treball manual amb l’intel·lectual. Com diu Carles Hac Mor: <<[...] L’art de Guinovart és mental per tal 
com és material, i a l’inrevés. I, precisament per això, les seves obres, segons com, són més conceptuals 
que no les dels qui no s’embruten les mans perquè només pensen, tot just tenen idees. Guinovart 
reflexiona a través de la matèria, de les mans, de la pinzellada, dels colors, de les formes. Pensa i diu allò 
que únicament pot ser pensat i dit a través del seu treball i del resultat d’aquest>>3. La seva obra és una 
recerca constant de l’equilibri entre forma i contingut.

 Tant de bo que el ferm compromís de Guinovart entre l’ètica i l’estètica ens porti, també, a recuperar la 
Terra.
 

Notes:

1  GUINOVART, Josep: “Un espai”, dins el catàleg Espai Guinovart. Agramunt. Editat per la Fundació Privada Espai 
Guinovart d’Agramunt amb motiu de la seva inauguració, el dia 2 de juliol de 1994.
2  GUINOVART, Josep: “L’art és l’home”, dins el catàleg Guinovart. Obres del 1948 al 2002. Sala d’exposicions de la 
Fundació Caixa Catalunya, del 12 de març al 26 de maig de 2002 (Barcelona).
3 HAC MOR, Carles: “Raó de rostoll”, dins el catàleg Raó de rostoll. Josep Guinovart 1993-2003.
Museu d’Art Jaume Morera, del 27 de novembre de 2003 al 8 de febrer de 2004 (Lleida).

COLECCIÓN DE LA FUNDACIÓN PRIVADA ESPAI GUINOVART D'AGRAMUNT (1948-2003)
SEGUNDA PEQUEÑA ANTOLOGIA DE TRES

Hace un año, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la inauguración de la Fundación Privada 
Espai Guinovart, presentamos la “Primera Pequeña antologia de tres”. Era la primera exposición de una serie 
de tres que tienen por objetivo presentar (a modo de “pequeñas antologías”) la colección permanente e la 
Fundación. Como explicábamos por entonces, las sucesivas donaciones de Josep Guinovart han ido 
constituyendo un fondo notable que cuenta con doscientos veinte cuadros, cuarenta y cuatro esculturas y dos 
instalaciones.

Para esta “Segunda Pequeña antologia de tres”, hemos considerado interesante volver a los inicios, a la 
exposición inaugural del año 1994 y recuperar la tierra. Recuperar la tierra en un doble sentido. Por un lado, 
en el sentido que le daba Guinovart en el catálogo que entonces se publicó: <<La posibilidad de este Espai 
me da el entusiasmo para hacer coherentes idea y sentimiento. No he pretendido hacer un museo, sino una 
obra que pertenece a Agramunt, a su entorno, a sus habitantes, a estas tierras y a sus estaciones: simplicidad 
desde el verde de la primavera a los dorados de los trigos de verano, de los rastrojos del otoño rojo a la gama 
fría y neblinosa del invierno. Agramunt, más Segarra que Urgell. Con el misterio quieto de la cuenca del 
Sió>>1. Las obras que ahora presentamos retoman la expresión de este sentimiento de pertenecer a un 
paisaje y a su paisanaje. Y en parte es así porque muchas estuvieron en la exposición Raó de rostoll, 
presentada en el Museo de Arte Jaume Morera de Lleida a finales de 2003 con motivo de la concesión del 
premio de artes plásticas Medalla Morera el año anterior. Forman parte de una serie de obras que, 
periódicamente (1948, 1975, 1994 y 2003), recuperan las vivencias de Agramunt para recrearlas nuevamente 
bajo una nueva perspectiva: la que da el paso del tiempo. Y es que, como dice Guinovart, <<[...] yo tenía 
nueve años y fuimos a Agramunt. Esta circunstancia ha marcado para siempre mi trayectoria. Mi tatuaje es la 
tierra>>2.

Pero este recuperar la tierra nos lleva indefectiblemente a considerar la tierra en un segundo sentido. Como 
elemento, como el material donde todo puede germinar y a donde todo vuelve al final de su ciclo. Y Guinovart 
ha sabido apropiarse de la tierra incorporándola a su obra. Los rastrojos, el grano, el fango, la iconografía de 
las faenas del campo y del ciclo de la vida con sus estaciones forman parte del lenguaje guinovartiano desde 
el año 1948, cuando pintó La sèrie del blat. Porque en su obra, idea y sentimiento han ido juntos, combinando 
el trabajo manual con el intelectual. Como dice Carles Hac Mor: <<[...] El arte de Guinovart es mental por tal 
como es material, y al revés. Y, precisamente por esto, sus obras, según como, son más conceptuales que 
las de aquéllos que no se ensucian las manos porque sólo piensan, sólo tienen ideas. Guinovart reflexiona a 
través de la materia, de las manos de la pincelada, de los colores, de las formas. Piensa y dice aquello que 
únicamente puede ser pensado y dicho a través de su trabajo y del resultado de éste>>3. Su obra es una 
búsqueda constante del equilibrio entre forma y contenido.

Ojalá que el firme compromiso de Guinovart entre la ética y la estética nos lleve, también, a recuperar la 
Tierra.

 
Notas:

1 GUINOVART, Josep: “Un espai”, en el catálogo Espai Guinovart. Agramunt. Editado por la Fundación Privada Espai 
Guinovart de Agramunt con motivo de su inauguración, el día 2 de julio de 1994.
2 GUINOVART, Josep: “L’art és l’home”, en el catálogo Guinovart. Obres del 1948 al 2002. Sala de exposiciones de la 
Fundación Caixa Catalunya, del 12 de marzo al 26 de mayo de 2002 (Barcelona).

Latung La La i l'home rural, de DAVID YMBERNON

Latung La La i l'home rural és una exposició-instal·lació pensada per a l'Espai Guinovart 
i per Agramunt, cosida com una coreografia d'imatges sota una visió pictòrica i poètica. 
Aquesta tindria a veure amb la convivència humana i objectual, amb l'inconscient i 
l'oníric.

del 2 d'octubre al 13 de novembre de 2005
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