Imatge: Bartomeu Massot, Retrat de Pep Vallès, 1958. Col·lecció Josep Vallès Rovira.
ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE

HORARIS
Dijous i divendres de 10.00 h a 14.00 h
Dissabte d’11.00 h a 14.30 h i de 17.00 h a 19.00 h
Diumenge d’11.00 h a 14.30 h

Josep Vallès
entre l’alquímia i l’art
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Josep Vallès Rovira, entre l’alquímia i l’art

Josep Vallès Rovira, entre la alquimia y el arte

Una visió de l’art a l’època de la transició democràtica

Una visión del arte en la época de la transición democrática

Josep Vallès Rovira (Bellpuig, Urgell, 1931 - Agullana, Alt Empordà, 2020) va

Josep Vallès Rovira (Bellpuig, Lleida, 1931 - Agullana, Girona, 2020) acom-

acompanyar els artistes catalans que empraven nous llenguatges estètics a

pañó a los artistas catalanes que utilizaban nuevos lenguajes estéticos a

través de les seves crítiques, que apareixien en les principals publicacions

través de sus críticas, que aparecían en las principales publicaciones del

del país a partir dels anys cinquanta, com Canigó, Vida Parroquial, 9 País, El

país a partir de los años cincuenta, como Canigó, Vida Parroquial, 9 País, El

Noticiero Universal, Artes i Crónica 3.

Noticiero Universal, Artes y Crónica 3.

Entre el 1969 i el 1979 Vallès va ésser el crític d’art de Tele/eXprés, on va fer

Entre 1969 y 1979 Vallès fue el crítico de arte de Tele/eXprés, donde hizo

un seguiment minuciós de l’art català reivindicatiu i innovador, amb un estil

un seguimiento minucioso del arte catalán reivindicativo e innovador, con un

literari molt peculiar, eliminant preposicions i articles. A través de la seva

estilo literario muy peculiar, suprimiendo preposiciones y artículos. A través

trajectòria entrem en contacte amb la complexitat creativa d’aquest període.

de su trayectoria entramos en contacto con la complejidad creativa de ese

A l’exposició hi trobareu les obres dels amics artistes de Josep Vallès que

periodo. En la exposición encontraréis las obras de los amigos artistas de

pertanyen a la seva col·lecció, acompanyades de citacions d’articles que

Josep Vallès que pertenecen a su colección, acompañadas de citas de ar-

els va dedicar, així com una selecció de la seva col·lecció de tapes de vàter

tículos que les dedicó, así como una selección de su colección de tapas de

artístiques, batejades com a «Opercula latrinae» per Camilo José Cela, amb

váter artísticas, bautizadas como «Opercula latrinae» por Camilo José Cela,

obres de Bartomeu Massot, Josep Guinovart, Amèlia Riera o Antonio Beney-

con obras de Bartomeu Massot, Josep Guinovart, Amèlia Riera o Antonio Be-

to, entre d’altres. A la sala també s’hi pot veure l’entrevista inèdita que van

neyto, entre otros. En la sala también se puede ver la entrevista inédita que

mantenir Josep Vallès i el filòsof i crític d’art Arnau Puig el 31 de maig del

mantuvieron Josep Vallès y el filósofo y crítico de arte Arnau Puig el 31 de

2018, un document de gran vàlua.

mayo de 2018, un documento de gran valía.

L’exposició va acompanyada del volum homònim editat per l’Institut d’Estu-

La exposición va acompañada del volumen homónimo editado por el Institut

dis Empordanesos, amb textos de diferents especialistes que apleguen les

d’Estudis Empordanesos, con textos de varios especialistas que reúnen las

diverses facetes de la seva figura i d’una època concreta.

distintas facetas de su figura y de una época concreta.			

Mariona Seguranyes i Bolaños
Comissària de l’exposició

Mariona Seguranyes Bolaños
Comisaria de la exposición

Agraïments a la producció:

Jaume Geli Jube (disseny gràfic)

La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició al petit Espai

Josep Vallès: entre l’alquímia i l’art

Exposició a l’Espai

Josep Guinovart:
anhels de llibertat
10 d’octubre 2021 I 6 de març 2022

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge
31 d’octubre de 2021 a les 12.30 h.
L’exposició romandrà oberta del 31 d’octubre de 2021
al 13 de febrer de 2022.
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