
Guinovart
Terres

27 març 2022 I 25 setembre 2022
Agramunt (Lleida)

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

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

Guinovart  Terres

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge
27 de març de 2022 a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 27 de març de 2022
al 25 de setembre de 2022.

Activitats al Petit Espai                

Jose Bonell: El banquet

20 febrer 2022 I 26 juny 2022 

Activitats altres indrets                

Museu Josep Mas Dordal d’Almacelles (Lleida)

24 febrer 2022 I 29 maig 2022

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL: L 165-2022

En Nochebuena de 1975 murió Dolors Bertran Porta, nacida en Agramunt, la 

madre de Josep Guinovart Bertran, y, por lo tanto, mi abuela. Dicha muerte 

marcó un antes y un después en nuestras vidas y sin lugar a dudas en la obra 

de mi padre, Guino.

En 1976, buscando la forma de anestesiar el dolor de la muerte de la madre, 

de la abuela Lola, y huyendo de los recuerdos estrechamente vinculados a 

las fiestas navideñas, mi padre decidió llevarnos a Argelia, donde el 25 de 

diciembre es un día cualquiera.

Era su primer viaje al norte de África, en realidad, su primer viaje a un mundo 

que hasta entonces le era muy ajeno. Lo que él no sospechaba ni intuía era 

que aquella huida iba a reconectarlo con un paisaje que ya formaba parte de 

su ADN: Agramunt.

Tal vez fue la fragilidad anímica del momento, tal vez fue porque la tierra lo 

interpeló directamente, pero lo cierto es que Guinovart, al pisar tierras arge-

linas, se sintió en casa. La arena, los paisajes, los colores, la arquitectura de 

los pueblos... todo lo emocionó, lo sacudió y lo transportó de nuevo a la tierra 

árida, al sol de junio y a sus recuerdos de infancia estrechamente vinculados 

a la tierra agramuntina.

Y de la sacudida nacieron estas piezas que hoy exponemos, obras que nos 

hablan del norte de África, pero al mismo tiempo de Agramunt, del Urgell de 

Ponent, de donde el artista se sentía i se sabía cerca de la madre. Como si de 

un cordón umbilical se tratara, Argel nutre Agramunt y Agramunt nutre Argel, 

y ambos nutren a Guinovart.

Tierra, tierras, madre, vivencias y emociones se traducen en estas obras que 

ahora, por primera vez, se exponen en el Espai Guinovart de Agramunt.

Bienvenidos a Tierras, mil paisajes, pero unas únicas raíces.

Maria Guinovart
Comisaria de la exposición

La nit de Nadal de 1975 va morir Dolors Bertran Porta, nascuda a Agramunt, 

la mare de Josep Guinovart Bertran i, per tant, la meva àvia. Aquest fet va 

marcar un abans i un després en les nostres vides i sense cap dubte en l’obra 

del meu pare, en Guino.

El 1976, buscant la manera d’anestesiar el dolor de la mort de la mare, de 

l’àvia Lola, i fugint dels records estretament lligats a les festes nadalenques, 

el meu pare va decidir que se’ns enduia a Algèria, on el 25 de desembre és 

un dia qualsevol.

Era el seu primer viatge al nord de l’Àfrica i, de fet, el seu primer viatge a un 

món que fins aleshores li era molt aliè. El que ell no sospitava ni intuïa era 

que aquella fugida el reconnectaria amb un paisatge que ja formava part del 

seu ADN: Agramunt.

Potser va ser la fragilitat anímica del moment, potser va ser perquè la terra el 

va interpel·lar directament, però el cas és que Guinovart, en arribar a terres 

algerianes, es va sentir a casa. La sorra, els paisatges, els colors, l’arquitec-

tura dels pobles... tot el va emocionar, el va sacsejar i el va transportar de 

nou a la terra àrida, al sol de juny i als seus records d’infantesa estretament 

lligats a la terra agramuntina.

I d’aquest sacsejament en van néixer aquestes peces que avui exposem, 

obres que ens parlen del nord de l’Àfrica, però alhora d’Agramunt, de l’Urgell 

de Ponent, d’on l’artista se sentia i se sabia a prop de la mare. Com si d’un 

cordó umbilical es tractés, Alger va nodrir Agramunt i Agramunt va nodrir 

Alger, i ambdós van nodrir Guinovart.

Terra, terres, mare, vivències i emocions es tradueixen en aquestes obres 

que ara, per primera vegada, s’exposen a l’Espai Guinovart d’Agramunt.

Benvinguts a Terres, mil paisatges, però unes soles arrels.

Maria Guinovart
Comissària de l’exposició 
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