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ESTIMATS LECTORS

A primers de juliol s'acomplí el desè aniversari de l'Espai
Guinovart. El dia 2 de juliol de 1994 l'aleshores president
de la Generalitat, Jordi Pujol, el va inaugurar oficialment.
D'aquesta manera es culminava tot un procés que s'havia

engegat feia temps, amb l'objectiu de convertir l'edifici del Mercat
Municipal en un espai dedicat a l'obra de Josep Guinovart. A més de
l'edifici es va transformar la plaça, tant urbanísticament com amb la
col·locació dels elements escultòrics, per tal de crear tot un conjunt
harmònic a partir de la idea de l'artista.

Els agramuntins esperàvem amb una certa expectativa, en alguns no
exempta de suspicàcia, el resultat final de tota aquesta operació. Val
a dir que tant el contingut com el continent va connectar d'immediat
amb els veïns. Guinovart va saber posar a l'Espai les nostres arrels
comunes. I ell, com un agramuntí més, però dotat de la sensibilitat
pròpia dels artistes, va saber convertir l'Espai en la plasmació d'allò
que tots portem en el més profund.

Al llarg d'aquests 10 anys les activitats de l'Espai han estat nombroses
i aquest centre cultural de primer ordre ha esdevingut uns dels
referents agramuntins de cara en fora. Josep Guinovart és un dels
artistes catalans més universals i la seva obra i trajectòria no ha fet
més que créixer durant aquesta dècada. Si el nostre Espai fos prop
d'una gran ciutat o d'algun indret turístic hi hauria cues per entrar.

Amb motiu de l'aniversari, la Fundació ha programat tres exposicions
antològiques de les obres que conformen el fons de l'Espai. Un fons
que el propi artista ha anat engrandint amb aportacions periòdiques,
ja sia amb obra nova o d'altres èpoques. Tenim, l'Espai té, ara una
col·lecció d'una importància difícil de mesurar. A més d’aquestes
exposicions i altres activitats programades, aquest aniversari ha de
servir també per marcar una nova etapa de projecció, nacional i in-
ternacional de l'Espai.

El dia 4 de juliol es va inaugurar la primera d’aquestes exposicions
antològiques, amb una important obra nova de la sèrie el Blat, que
arrenca de l'any 1948. Aquesta inauguració tenia, tant per la
importància de la mostra com pel caràcter simbòlic que representa
tot aniversari, unes connotacions especials. Era una ocasió per mos-
trar el suport i l'agraïment que li deu la nostra Vila.

Una vegada més, però, no ho van saber veure així els nostres
representants, els membres del Consistori, ja que la majoria, ja sigui
de govern o d'oposició, no hi van ser presents. Hi ha llocs i moments
que els representants del poble hi han de ser si es vol ostentar
dignament aquesta representació.

Afectuosament,
Bernat Jofre

Agramunt, juliol de 2004




