La família Mateos Martínez va donar aquesta peça al MDM el 2016, realitzada per
l’artista amb uralita, corda i pintura l’any 1970

L’obra Amèrica llatina, de Josep Guinovart, a la
Finestra oberta del Museu de Montserrat
Durant el mes de gener es podrà veure a l’espai dedicat al dipòsit de
reserva, situat al final del recorregut de l’exposició permanent
Montserrat, gener de 2018. El Museu de Montserrat exposa durant el mes de gener, a l’espai Finestra
oberta al dipòsit de reserva, l’obra Amèrica llatina, de Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007),
realitzada l’any 1970 amb uralita, corda i pintura, i que va ser donada a Montserrat per la família Mateos
Martínez el 2016.
El primitivisme era una tendència subjacent a l’art contemporani des del cubisme fins a l’abstracte.
Josep Guinovart també es mostra interessat per l’art primitiu pel seu caràcter humà, sincer, directe i
visceral i ho fa posant-lo en relació amb els detritus de la societat industrial, tal i com evidencia amb l’ús
de la uralita o unes cordes grolleres. L’artista s’inspira directament –i d’aquí en treu el títol– en la
prehistòrica Cueva de las manos (7.350 aC), a la província de Santa Cruz, Argentina.
El Museu de Montserrat va acollir l’any 2016 una exposició antològica de Guinovart formada per una
cinquantena de peces d’aquest artista barceloní, una de les figures més rellevants de l’art català
contemporani. El recorregut de la mostra, titulada Geografies emocionals, s’iniciava amb la pintura
figurativa dels inicis fins a l’abstracta del final de la seva vida. Proposava un itinerari per tots aquells
indrets que van marcar un abans i un després en la trajectòria de Guinovart.
Arran d’aquesta exposició, el matrimoni Mateos Martínez va decidir obsequiar el quadre Amèrica llatina,
que era de la seva propietat, al Museu de Montserrat; una donació que es va formalitzar ara fa dos
anys.
L’obra Amèrica llatina, de Josep Guinovart, es pot veure durant el mes de gener a l’espai Finestra
oberta al dipòsit de reserva del Museu de Montserrat, ubicat al final del recorregut de l’exposició
permanent.
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