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El Museu de Lleida va acollir al maig l’exposició ‘Agramuntophitecus’ amb motiu de l’Any Guinovart.

LLEONARD DELSHAMS

R. BANYERES

❘ AGRAMUNT ❘ La Fundació Guino-
vart d’Agramunt fa una crida a 
aquelles entitats i particulars 
que tinguin obres “desconegu-
des” de l’artista vinculat a Agra-
munt Josep Guinovart (Barce-
lona, 1927 – 2007) perquè es 
posin en contacte amb l’entitat. 
L’objectiu és catalogar i inven-
tariar aquestes peces aprofitant 
que aquest any es commemora 
l’Any Guinovart, el desè ani-
versari de la seua mort i s’estan 
organitzant múltiples exposi-
cions commemoratives, no no-
més a Catalunya, sinó també a 
l’exterior.

“Tenint en compte que hi ha 
moltes exposicions programa-
des i s’hi poden veure peces 
que habitualment no estan a la 
vista del públic o fins i tot que 
no sabem que existeixen per-
què en el seu dia Guino les va 
vendre o les va regalar, creiem 
que és molt interessant fer-ne 
un inventari”, va explicar a SE-
GRE Maria Guinovart, la filla 
de l’artista i responsable de la 
fundació que porta el seu nom. 
La seua intenció no és recupe-
rar-les sinó inventariar-les per 
poder portar un registre com-
plet de la producció de l’artista. 
“Per això demanem a la gent 
que ens enviïn imatges de les 
peces que tenen”, va assenya-
lar. “A l’exposició Guinovart, 
animal poètic, pot veure’s una 

La Fundació Guinovart busca 
“obres desconegudes” de l’artista
Desè aniversari de la mort del creador vinculat al municipi d’Agramunt
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peça absolutament meravellosa 
que va sortir així, per casualitat. 
És una obra excel·lent, dels seus 
principis.” 

De fet, tenen constància fins 
i tot de l’existència de peces al 
Museu d’Art de Colòmbia, “una 
obra fantàstica que no teníem 
controlada” assenyala Maria, 
o també a Veneçuela, “encara 
que en aquest cas no sabem ni 
on són ni qui les té”, es lamen-
tava la filla de l’artista.

n L’obra de Josep Guino-
vart va arribar a molts ra-
cons del món i a públics de 
totes condicions, i fins i tot 
en mans de reconegut presti-
gi. Un bon exemple d’aquest 
fet és el cas del Premi Nobel 
de Literatura colombià Ga-
briel García Márquez, autor 
de novel·les com Cien años 

de soledad, Crónica de una 
muerte anunciada, El otoño 
del patriarca o El amor en 
los tiempos del cólera, per 
exemple. “Sabem que Ga-
briel García Márquez tenia 
obres seues, però desconei-
xem quines eren i on es tro-
ben actualment”, va assenya-
lar Maria Guinovart.

Gabo, amb obra de Guinovart

Una vintena  
de creadors 
‘estrenen’ el 
Festival Siartb
Preveuen ampliar-lo  
la pròxima edició

CERTÀMENS ART

Una era de Vilamur, amb quadres penjats en el marc del Festival d’Arts Siartb, ahir.

ACN

❘ VILAMUR ❘ El petit poble de Vi-
lamur, al Pallars Sobirà, es va 
omplir ahir de creadors palla-
resos per donar a conèixer la 
seua obra en el marc del Fes-
tival d’Arts Siartb, que acaba 
avui. Es tracta d’un certamen 
de nova creació que vol ser punt 
de trobada dels artistes del Pa-
llars. En aquesta primera edició 
es van reunir una vintena de 
creadors d’arts visuals com per 
exemple la fotografia, pintura, 
dibuix o escultura. A aquestes 
disciplines, s’hi van sumar al-
tres com la dansa o la música. 
Els visitants, mentre passegen, 
descobreixen racons improvi-
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sats reconvertits en galeries 
d’art. Pallers, eres o menjadors 
de cases estan habilitats com a 
sales d’exposicions. El punt cul-
minant del festival tindrà lloc 
avui amb la subhasta d’obres 

d’art dels participants. Més enllà 
d’aquests dos dies de fira (ahir 
i avui) els organitzadors volen 
que la col·laboració entre ar-
tistes sigui permanent. Per a la 
següent edició estudien ampliar 

el radi d’actuació i que hi parti-
cipin artistes d’altres punts del 
país. El festival pretén donar vi-
sibilitat a l’art local i reivindicar 
la força i la màgia dels territoris 
de muntanya.

Ticketmaster 
tancarà el portal 
de revenda

CONCERTS

❘ MADRID ❘ Ticketmaster, la 
companyia de venda d’en-
trades d’esdeveniments, va 
fer pública ahir la decisió de 
tancar el seu portal de re-
venda de mercat secundari, 
SeatWave, a causa de la po-
lèmica per la revenda amb fi-
nalitats especulatives. “Hem 
sentit les vostres peticions i 
us hem escoltat: els webs de 
mercat secundari [revenda] 
ja no us convencen i sabem 
que esteu cansats de veure 
com altres persones compren 
entrades només per obtenir 
un benefici econòmic”, va 
assegurar en un comunicat. 
Com a alternativa llançarà 
una plataforma d’intercanvi 
dins de Ticketmaster.

Estrena del 
muntatge ‘Air 
Otic’ a Barcelona

TEATRE

❘ BARCELONA ❘ La companyia 
Les Farfadais, dirigida per 
Stéphane Haffner, uneix 
el món de les acrobàcies i 
la sensualitat amb música i 
efectes especials d’il·lumina-
ció a l’espectacle eròtic i gai 
Sexy and sensual circus style 
show: Air Otic. El muntatge 
es podrà veure al Teatre Vic-
tòria de Barcelona des d’avui 
i fins diumenge que ve. Air 
Otic es representa per prime-
ra vegada a l’estat espanyol 
i compta amb el suport de 
Circuit, the Biggest Interna-
tional Gay Festival Barcelo-
na 2018, que va començar 
dijous passat i acabarà diu-
menge vinent.

Cher grava els 
grans èxits 
d’Abba

MÚSICA

❘ MADRID ❘ Després de la seua 
tornada al cine com una es-
pectacular àvia i mare de 
Meryl Streep per a la sego-
na part de Mamma Mia!, en 
la qual canta a duo el tema 
Fernando al costat d’Andy 
García, Cher ha tornat als 
estudis per gravar els grans 
èxits d’Abba. Gimme! Gim-
me! Gimme! és l’avançament 
que ja es pot escoltar d’aquest 
nou àlbum de Cher, que es 
dirà Dancing Queen i que, 
amb una portada en la qual 
la cantant apareix rossa, mo-
rena i molt jove, sortirà a la 
venda el pròxim 28 de setem-
bre, segons va avançar a la 
seua pàgina web.


