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L’esperit de Josep Guino-
vart és ben viu a Agra-
munt, si tenim en compte
la manera experimental i
subversiva amb què s’ha
commemorat el primer
any de la mort de l’artista a
la població urgellenca que
el va nomenar fill adoptiu i
on hi ha la fundació Espai
Guinovart, a l’antic mercat
de la vila, on es pot fer una
extensa visita panoràmica
a la seva obra com a escul-
tor, pintor, cartellista i, en
general, experimentador
artístic sense límits for-
mals ni materials.

Justament davant de
l’Espai Guinovart, el com-
positor Carles Santos, dis-
tingit recentment amb el
premi de música de l’Estat
espanyol, va posar en mar-
xa l’homenatge amb la
crema d’una pila d’una
dotzena de pianos davant
d’una multitud que s’ho
mirava entre incrèdula i di-
vertida darrere d’un pre-
cinte de protecció. L’es-
pectacle anava acompa-
nyat d’una peça musical
de caire wagnerià i tre-
mendista que havia com-
posat Carles Santos per a
l’ocasió i que els altaveus
difonien amb força mentre
Santos es movia amunt i
avall vigilant la progressió
del foc.

Un cop carbonitzats els
pianos, una rua de la com-
panyia Teatredetics amb
caps de personatges guino-
vartians, fets per Mariaele-
na Roqué, va dirigir el pú-
blic fins a la plaça de l’es-
glésia, on es va fer un es-
pectacle poètic que va ju-
gar amb les lletres d’«art

viu» per composar, final-
ment, el nom de Guinovart
mentre es desplegava en un
dels laterals un mural amb
una coca amb samfaina de
dimensions gegantines.

Un vestit comestible de
torró i un concert coral amb
música de Carles Santos i
lletres del mateix Guino-
vart van completar l’home-
natge. El conseller de Cul-

tura, Joan Manuel Tresser-
ras, el president de la Dipu-
tació de Lleida, Jaume Gi-
labert, i l’alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu, van ser
algunes de les autoritats
que van assistir a l’home-
natge.

Suport a la fundació
El conseller Tresserras va
aprofitar l’homenatge per

anunciar que el Departa-
ment de Cultura donarà su-
port a la fundació privada
Espai Guinovart per conso-
lidar-ne el projecte museís-
tic a Agramunt i aconseguir
que l’obra de Guinovart
«tingui el reconeixement
que es mereix».

L’Espai Guinovart es va
crear el 1994. Hi ha unes
400 peces exposades en

tres espais en què l’artista
va dividir l’edifici: el mu-
ral, la cabana i l’era.

Guinovart (Barcelona,
1927-2007) es va formar a
l’Escola d’Arts i Oficis de
la Llotja, va treballar en el
grup Dau al Set i el grup Ta-
hull amb Tàpies i Tharrats,
i se’l considera un dels pre-
cursors de l’art abstracte a
Catalunya.

Agramunt commemora l’aniversari de la mort de l’artista amb una festa provocadora i avantguardista

Guinovart és l’hòstia

A l’esquerra, la crema dels pianos, en una orgia de foc i música wagneriana ideada per Carles Santos. A la dreta, les lletres
del poema espectacle fet a la plaça de l’església i el concert amb la imatge de Josep Guinovart en un cartell. / ORIOL DURAN

DAVID MARÍN / Agramunt (Urgell)

● Agramunt va homenatjar ahir Josep Guino-
vart en el primer any de la seva mort amb uns
actes d’homenatge trencador i avantguardis-
tes com ho va ser l’artista, fill adoptiu de la

població. Carles Santos va cremar dotze pia-
nos en una plaça del poble, una rua inquietant
formada per ninots guinovartians va recórrer
els carrerons, es va celebrar un poema espec-
tacle davant de l’església, i un cor va interpre-

tar peces de Carles Santos amb lletres del ma-
teix Guinovart: «És el súmmum, és l’hòstia»,
deia amb insistència una d’elles, com si l’ar-
tista es rigués des del més enllà de l’homenat-
ge que li feien.

Lluís Llach i Jordi
Dauder recorden
Martí i Pol
● Barcelona. El retroba-
ment amb Miquel Martí
i Pol de Lluís Llach i
Jordi Dauder, dos amics
del poeta mort ara fa
cinc anys, serà a la Sala
Fabià Puigserver del
Teatre Lliure, dimarts al
vespre. Fa mesos que no
queden entrades per
aquesta única funció.
Miquel (homenatge a
Martí i Pol) defuig la pa-
raula homenatge, per-
què «no li agradava al
Miquel», diu Dauder, i
incorpora una veu feme-
nina, la de Sílvia Bel,
que permet trenar uns
diàlegs amb els matei-
xos versos del poeta de
Roda de Ter. El recital fa
un recorregut per l’ado-
lescència de Martí i Pol,
els anys de treball a la
fàbrica i la seva lluita
amb la malaltia, així
com la sexualitat i els
«patriòtics», que acla-
reixen la militància amb
la llengua i el seu com-
promís social. Lluís
Llach interpreta compo-
sicions a partir de les
quals va musicar versos
del poeta i altres partitu-
res escrites expressa-
ment per aquest dimarts.
No està previst que can-
ti. L’expectativa pel re-
cital va fer que es plante-
gés la possibilitat que
TV3 gravés i el retrans-
metés. Tot i tenir el su-
port de la direcció, el re-
cital ha saltat de la grae-
lla, cosa que va fer em-
pipar Dauder: «És un er-
ror cultural que el poeta
no es mereix.» / J.B.

Vint-i-nou obres
aspiren al 41è
Premi Josep Pla
● Barcelona. Un total de
29 obres s’han presen-
tat al Premi Josep Pla,
que enguany arriba a la
41ena edició. Entre els
originals aspirants n’hi
ha que tracten sobre te-
mes de la realitat con-
temporània amb la for-
ma de thrillers i histò-
ries de ciència ficció. El
jurat està format per
Àlex Susanna, Sebastià
Alzamora, Baltasar
Porcel, Rosa Cabré i
Ester Pujol. Al premi
Nadal, també convocat
per Destino, s’hi han
presentat 274 novel·les,
53 de les quals d’autors
de Barcelona, i hi pre-
domina la temàtica
amorosa i la intriga. Els
guardons es lliuraran el
dia 6 de gener. / EL PUNT

● L’escriptor gal·lès su-
pervendes Ken Follet, que
era de visita ahir a Barce-
lona, està pensant d’es-
criure sobre la Guerra Ci-
vil espanyola, cosa que
podria fer quan acabi el lli-
bre en què treballa actual-
ment sobre les vicissituds
de tres famílies durant la
Primera Guerra Mundial i
la Revolució Russa. Follet
va fer ahir una visita llam-

pec a Barcelona, on no es
va cansar de signar llibres i
es va deixar fotografiar
amb molts dels seus lec-
tors, als quals va premiar
amb la seva presència per
celebrar que a l’Estat espa-
nyol ja ha venut un milió i
mig d’exemplars d’Un
món sense fi (Edicions
62), l’esperada continua-
ció de la seva tan aclamada
Els pilars de la terra.

Ken Follet va explicar

que actualment està treba-
llant en la novel·la Full of
giants, en què se submer-
geix en la història de tres
famílies durant la convul-
sa època de la Primera
Guerra Mundial i la Revo-
lució Russa. L’escriptor
gal·lès calcula que neces-
sitarà tres anys per com-
pletar aquest llibre, ja que,
a diferència de les seves
novel·les breus, en què sis-
temàticament necessita

dos anys, en aquesta obra
ambientada en els bel·lico-
sos primers anys del segle
XX necessitarà força més
temps. Després, Follet té
previst «escriure alguna
cosa» sobre la Guerra Ci-
vil. «No l’he començada a
treballar ni tampoc a plani-
ficar, però la idea la tinc al
meu cap i això és l’impor-
tant», va dir l’autor super-
vendes, que es confessa un
«enamorat d’Espanya».

Pocs escriptors poden pre-
sumir, com ell, d’haver ve-
nut a tot el món gairebé 50
milions de llibres de totes
les seves obres. En ser pre-
guntat per la fórmula mà-
gica que li permet conver-
tir en or tot el que escriu,
respon: «Intento assegu-
rar-me que en cada pàgina
hi hagi quelcom que inviti
el lector a llegir la següent
pàgina, perquè així se sub-
mergeixi en la història».

El supervendes Ken Follet planeja escriure en
el futur sobre la Guerra Civil espanyola

AGÈNCIES / Barcelona


