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Dossier de premsa 

 

“Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes” 
 

El Departament de Cultura presenta l’exposició “Res no és mesquí. Josep Guinovart i els 
poetes”, en el marc del seu programa d’exposicions itinerants. Comissariada per Manel 
Guerrero, i amb el títol d’un dels poemes més coneguts de Joan Salvat-Papasseit, la mostra 
reuneix un conjunt d’obres que són testimoni del protagonisme de l’art poètica en la 
trajectòria plàstica de Guinovart. 
 
L’autor, que estigué vinculat a Dau al Set en la dècada dels anys 40 i 50 del segle passat, va 
descobrir la força del gènere amb la lectura de poemaris de Federico García Lorca. El poeta 
granadí fou qui li va obrir el ulls respecte de les potencialitats del llenguatge poètic per a la 
creació plàstica. 
 
Les creacions que conformen l’exposició procedeixen de la col·lecció de la Fundació Privada 
Espai Guinovart, d’Agramunt, i del Centre d’Obra Gràfica Josep Guinovart, de Barcelona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josep Guinovart. SOBRE LES DECAPITACIONS DE PERE IV VI, 2000. Tècnica mixta sobre fusta 
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“Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes” és una mostra del programa d’exposicions 
itinerants que el Departament de Cultura produeix i ofereix als municipis amb la voluntat 
d’acostar l’art contemporani als ciutadans, en cooperació amb els ens locals. Així, després 
de la seva estada al Museu de la Garrotxa, la mostra es podrà veure a l’Espai Betúlia de 
Badalona, el Centre Cultural El Casino de Manresa, Can Sisteré de Santa Coloma de 
Gramenet i el Museu Abelló de Mollet del Vallès. 
 
 

Relat i continguts 
 

Aquesta exposició s’estructura a partir de la relació de Guinovart amb els poetes i la poesia. 
Per bé que la descoberta dels no límits de la poesia va arribar als anys cinquanta, la 
incidència del gènere en la seva obra va anar en augment. En aquesta exposició veiem 
quadres en tècnica mixta, gravats a l’aiguafort, litografies i cartells relacionats amb 
importants manifestacions poètiques, un art que, amb la música, el va acompanyar 
sempre.  
 
La poesia catalana hi és àmpliament representada: Joan Maragall, Pere Quart, Màrius 
Torres, Salvat-Papasseit, els originals dels cartells del Primer Festival de Poesia Catalana i la 
trobada amb els poetes de l’exili i la llibertat. La primera manifestació important, però, de 
la presència explícita de la poesia en la seva obra va ser la carpeta Homenaje a García 
Lorca, amb set aiguaforts, editada a Cobalto, l'any 1951, per Rafael Santos Torroella, amb 
una coberta en tela estampada per René Métras. A més d'un retrat del poeta, els aiguaforts 
representen escenes realistes extretes del Poema del cante jondo, el Primer romancero 
gitano o el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. 
 

 
Josep Guinovart. LA VACA DE LA MALA LLET, 2000. Tècnica mixta sobre fusta 

 

En aquell moment, Guinovart va entrar en contacte amb els membres de la revista Dau al 
Set i va col·laborar en el número de març del 1952 de la publicació, on va il·lustrar amb cinc 
dibuixos la Carta a Miguel Hernández de Cesáreo Rodríguez-Aguilera. Ara bé, sens dubte, 
és Lorca el poeta qui li produeix un major impacte.  
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Joan Salvat-Papasseit és un altre autor decisiu en Guinovart. El seu compromís social i 
l’esperit avantguardista i popular enllaçaven directament amb les creacions plàstiques, 
directes i colpidores de l’artista. 
 
L'obra dels anys setanta ja s'inscriu de ple en el llenguatge lliure, informal, matèric i 
contundent de colors primaris vius que popularitzà l'obra de maduresa de Guinovart. Des 
d'aleshores, Guinovart no ha deixat de reescriure els versos dels poetes en les seves obres. 
La presència del signe, de l'escriptura i de la lletra en l'obra pictòrica pròpia ha esdevingut 
una de les característiques més significatives del seu art. El collage sobre fusta Homenatge 
a Allende, del 1973, per exemple, inclou uns versos de Pablo Neruda.   
 

 
 

Josep Guinovart. HOMENAJE A GARCÍA-LORCA. Aiguafort 

 
 
La sèrie extensa d’obres a partir de Les decapitacions de Pere IV, del 1969, o la dedicada a 
Poeta en Nueva York, de Lorca, del 1998, intensifiquen d’una manera rotunda la identitat 
entre el missatge poètic i el llenguatge plàstic buscada per l’artista. 
 
D’altra banda, edicions com Seis poemas galegos, de Lorca, del 1998; Las 4 estaciones, de 
José Hierro, del 1992, o les deu litografies dedicades a León Felipe, del 1991, són testimoni 
de la qualitat i de la riquesa de l’àmplia obra gràfica de Guinovart. 
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Probablement, la crisi de les ideologies i dels discursos polítics de l’esquerra va portar 
Guinovart a una major identificació amb el llenguatge poètic. L’homenatge A Màrius 
Torres, del 1998-2000, o l’obra Ítaca, del 2001, dedicada a Kavafis, són exemples d’aquesta 
política poètica en el darrer tram creatiu de Guinovart. 
 
Aquestes obres, d’un art molt lúcid i ric que es mantindrà per sobre del seu temps, són 
també una mostra de les inquietuds i els anhels sentits, patits o gaudits a la nostra època. 
Un conjunt representatiu de l’obra i la personalitat de Josep Guinovart, que ens parla no 
només de l’interès que sentia per la poesia, sinó també de la seva ànsia de llibertat, que 
compartien igualment els poetes representats i que és inseparable de tota poesia 
autèntica. 
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Oferta educativa i activitats vinculades 

 

 
Visites dinamitzades 
 
L’oferta educativa inclou la realització de visites dinamitzades com a aproximació a aquest 
part de l’obra de Guinovart. Aquestes visites dinamitzades seran a càrrec de monitors de 
cada centre d’art i museu, als quals formaran responsables de la Fundació Privada Espai 
Guinovart. 
 
 
 
 
 

Calendari de la mostra 
 

Del 5 de juliol al 18 d’agost de 2013 Museu de la Garrotxa 
C. de l’Hospici, 8 
Olot 

Del 9 de setembre al 3 de novembre de 2013 Espai Betúlia 
C. Enric Borràs, 43 
Badalona 

Del 13 de gener al 9 de març de 2014 Centre Cultural El Casino 
Pg. Pere III, 27 
Manresa 

Del 14 de març al 22 de juny de 2014 Can Sisteré 
C. de Sant Carles, s/n 
Santa Coloma de Gramanet 

Del 25 de setembre al 30 de novembre de 
2014 

Museu Abelló 
C. Berenguer III, 122 
Mollet del Vallès 
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Catàleg de l’exposició 
 
Amb motiu de l’exposició, el Departament de Cultura ha editat un catàleg consultable en 
línia i autoeditable pels centres que acullen l’exposició. 
 

 

 

 

 

 

Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes 

Barcelona: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 2013. 
 
Textos: Manel Guerrero, Biel Mesquida, J. Corredor-
Matheos, Maria José Botero i Eva Figueras. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per a més informació sobre l’exposició: 

 

Subdirecció General de Promoció Cultural 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals 
Departament de Cultura 
http://cultura.gencat.cat/promociocultural  
Tel. 935 511 370
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Programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura 
 
El Departament de Cultura desenvolupa una línia d’activitats que consisteix a promocionar, 
en col·laboració amb els ajuntaments catalans, exposicions d’art contemporani que 
itineren pels municipis del territori.  
 
Paral·lelament a la mostra “Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes”, el 
Departament de Cultura ofereix actualment als ens locals que disposen de programació 
estable d’arts visuals les exposicions itinerants: 
 

 

“Manel Armengol. Transicions. Els setanta a Espanya, 

els Estats Units i la Xina” 

A partir de març de 2013. 
 
Produïda per la Fundació Foto Colectania i 
comissariada per Irene de Mendoza, l’exposició 
reuneix 75 imatges de Manel Armengol preses a finals 
dels anys setanta a Espanya, els Estats Units i la Xina. 

 

 

 

 
“Passant pàgina. El llibre com a territori d’art” 

A partir de febrer de 2012.  
 
Comissariada per Rocío SC Santa Cruz i Òscar Guayabero, 
l’exposició s’articula al voltant del llibre com a forma d’expressió 
artística, que actualment manté una important vigència entre 
artistes i creadors gràfics contemporanis. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plaça de Salvador Seguí, 1-9, 3er  8 
08001 Barcelona 
Telèfon 935 511 370 

 

Itineràncies tancades 

 

Anteriorment, i seguint amb l’objectiu de difondre l’art contemporani en multiplicitat de 
suports (escultura, vídeo, fotografia...), el Departament de Cultura va promoure, en 
col·laboració amb els ajuntaments, la itinerància de les propostes següents: 
 
“A través del mirall”, de Joan Fontcuberta 
A partir de novembre de 2011.  
 
L’exposició indaga en la pràctica de l’art com a via de 
producció i transmissió de coneixement, des de la recerca 
dels mitjans que alimenten i distribueixen la creativitat, 
fins a les metodologies i situacions que faciliten la 
participació activa del públic en els processos i els resultats 
artístics. 
 

 

“El museu com a pretext” 
A partir de gener de 2011 fins al juny de 2012.  
 
Vuit artistes de diverses disciplines reflexionen sobre el museu com a 
contenidor d’art i d’història en una mostra concebuda amb la intenció 
de proporcionar un efecte mirall sobre la pròpia idea de l’art i la funció 
dels museus. 
 

 
 

 

“Nova avantguarda. Fotografia catalana dels anys 50 i 60” 
A partir de novembre de 2010 fins a l’abril de 2012. 
 
L’exposició traça un recorregut per la fotografia catalana dels anys 50 i 
60 a través de les obres de nou dels autors més representatius del 
període esmentat. Les fotografies que formen part de la mostra 
procedeixen de la Col·lecció de la Fundació Foto Colectania.  
 
 
 

“Recursos propis” 
A partir de març de 2010 fins a l’octubre de 2011. 
 
Projecte expositiu sobre l’art com a canal de producció i 
transmissió de coneixement a partir del treball de deu artistes 
de molt variades procedències i pràctiques. 
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“Construccions líriques. Man Ray / Leandre Cristòfol. L’objecte i 

l’esperit dadà” 
 
 
 

A partir d’octubre de 2009 i fins al juny de 2011. 
 
Diàleg visual entre les fotografies d’artefactes de l’artista nord-
americà Man Ray, procedents de la col·lecció Goldberg / D’Afflitto de 
Nova York, i les escultures fruit d’assemblatges del lleidatà Leandre 
Cristòfol, que formen part del fons del Museu d’Art Jaume Morera de 
Lleida.  
 

 

 

 

“Més enllà de l’objecte. Obres de la Col·lecció MACBA” 

Des d’octubre de 2008 i durant el 2009. 
 
Exposició col·lectiva que explica l’evolució de l’art català des dels 
anys seixanta fins a l’actualitat a partir de peces d’art del fons de 
col·lecció del MACBA. 

 
 

 

“Talent latent” 

A partir de novembre de 2008 i durant el 2009. 
 
Exposició col·lectiva de diferents artistes emergents que treballen 
amb la fotografia. 
 
 
 

 

“Peces de Col·lecció” 

Des d’abril de 2007 fins a gener de 2009. 
 
Exposició col·lectiva (de pintura, escultura, gravat...) que incideix  
en el paper de les galeries en la difusió de l’art català. 
 

 

 

 

“Chillida. Codis” 
Entre maig de 2006 i desembre de 2007. 
 
Exposició de gravats poc coneguts d’Eduardo Chillida. 
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“Huellas. Humberto Rivas” 

Entre desembre de 2006 i abril de 2008. 
 
Producció fotogràfica que pren com a punt de partida la Guerra Civil 
Espanyola i mostra la petjada del temps transcorregut.   
 

 
 
 
“Joan Miró. La metàfora de l’objecte” 
Entre febrer de 2007 i març de 2008. 
 
Una selecció de vint-i-cinc escultures i una sèrie d’imatges de l’àmbit de 
treball de Miró, així com esbossos i projectes improvisats formen aquesta 
exposició que va donar a conèixer una part essencial de l’obra de Miró. 
 
 
 
 

 
“OVNI. Arxius de l’Observatori” 

Programa de vídeo itinerant de març a desembre de 2007, i 
de novembre a desembre de 2008. 
 
Selecció de programes de vídeo a partir del fons de l’Arxiu 
OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat). 
 

 
 
Trobareu més informació al web: http://cultura.gencat.cat/promociocultural 


