
Josep Safont
Si pogués ser,
escolliria ser el moment

05 març 2023 I 11 juny 2023
Agramunt (Lleida)

ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Dijous i divendres de 10.00 h a 14.00 h
Dissabte d’11.00 h a 14.30 h i de 17.00 h a 19.00 h
Diumenge d’11.00 h a 14.30 h

SERVEI EDUCATIU
L’Espai ofereix visites comentades amb tallers complementaris 
per als centres educatius

INFORMACIÓ AMICS DE L’ESPAI GUINOVART I 
CONCERTACIÓ DE VISITES EN GRUP
Telèfon 973 39 09 04 - A/e: info@espaiguinovart.cat

PROTECTORS CORPORATIUS

Sr. Joan Uriach i Marsal

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat
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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Josep Safont
Si pogués ser, escolliria ser el moment

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge
5 de març de 2023 a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 5 de març de 2023
al 11 de juny de 2023.

Propera exposició a les Galeries de l’Espai               

La ferida infinita: tres mirades sobre el conflicte

Guinovart- Narotsky- Cardona Torrandell 

19 març 2023 I 10 setembre 2023

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL: L 139-2023

Bajo el título “Si pudiera ser, escogería ser el momento” el 
artista Josep Safont (la Jana, 1990) presenta en el Petit Espai 
una serie de piezas y de instalaciones que invitan al espectador a 
reflexionar sobre las relaciones que establecemos con nosotros 
mismos y con nuestro alrededor.

“Muchas veces funcionamos por inercia. Damos por supuestas 
unas cualidades o condiciones en los materiales, las relaciones o 
las situaciones. Es preciso que nos tomemos un momento para 
reflexionar respecto a las etiquetas que nos vienen dadas por la 
cultura, el uso cotidiano o bien otra persona. ¿Qué ocurriría si a 
algo que se considera ‘desecho’ (por ejemplo la piel del ajo) se 
le diera un tratamiento distinto del que tenemos asumido como 
‘normal’? Si actuamos de forma no esperada sobre la materia, 
los objetos, las relaciones y las personas, podemos obtener 
resultados inesperados y a veces extraordinarios”, explica Safont.

Josep Safont es un artista textil establecido en Barcelona, que 
terminó sus estudios en la Escola Massana en 2019 y obtuvo el 
diploma y el Premi Extraordinari d’Ensenyaments Artístics que 
otorga la Generalitat de Catalunya.

Ha sido seleccionado para asistir a distintas exposiciones y 
seminarios internacionales, entre otros, Homo Faber de Venecia 
o la Escuela de Verano de Tapiz Artístico y Contemporáneo de 
Aubusson, ambos de la Fundación Michelangelo.

En 2020 recibió el Premi Nacional d’Artesania en la categoría Talent 
Jove otorgado por la Generalitat de Catalunya y, recientemente, 
uno de los premios Rising Talents Awards Craft por parte de 
Ateliers d’Art de France, que le ha permitido participar en la 
exposición Maison & Object y mostrar su trabajo en París.

Durante los últimos años ha ido desarrollando sus propias 
técnicas con materiales que convencionalmente no se ven como 
textiles, cuyo resultado se expone ahora en la Fundació Espai 
Guinovart Agramunt.

Josep Safont cose sentimientos, borda ideas utilizando agujas 
enhebradas con el hilo de la sensibilidad. 

Maria Guinovart - Eva Rodríguez 
Comisarias de la exposición

Sota el títol “Si pogués ser, escolliria ser el moment” l’artista 
Josep Safont (la Jana, 1990) presenta al Petit Espai un seguit de 
peces i d’instal·lacions que conviden l’espectador a reflexionar 
sobre les relacions que establim amb nosaltres mateixos i amb el 
nostre entorn.

“Moltes vegades funcionem per inèrcia. Donem per descomptades 
unes qualitats o condicions en els materials, les relacions o les 
situacions. Cal que ens prenguem un moment per reflexionar 
respecte a les etiquetes que ens venen donades per la cultura, l’ús 
quotidià o bé una altra persona. Què passaria si a una cosa que 
es considera ‘rebuig’ (com per exemple la pela de l’all) se li donés 
un tractament diferent del que tenim assumit com a ‘normal’? Si 
actuem de manera no esperada sobre la matèria, els objectes, les 
relacions i les persones, podem obtenir resultats inesperats i de 
vegades extraordinaris”, explica Safont.

Josep Safont és un artista tèxtil establert a Barcelona, que va 
acabar els estudis a l’Escola Massana l’any 2019 iva obtenir el 
diploma i el Premi Extraordinari d’Ensenyaments Artístics que 
atorga la Generalitat de Catalunya.

Ha estat seleccionat per assistir a diverses exposicions i seminaris 
internacionals, entre d’altres Homo Faber de Venècia o l’Escola 
d’Estiu de Tapís Artístic i Contemporani d’Aubusson, ambdós de 
la Fundació Michelangelo.

L’any 2020 va guanyar el Premi Nacional d’Artesania en la 
categoria Talent Jove atorgat per la Generalitat de Catalunya i, 
recentment, ha rebut un dels premis Rising Talents Awards Craft 
per part d’Ateliers d’Art de France, que li ha permès de participar 
a l’exposició Maison&Object i mostrar la seva feina a París.

Durant els últims anys ha anat desenvolupant les seves pròpies 
tècniques amb materials que convencionalment no es veuen 
com a tèxtils, el resultat de les quals s’exposen ara a la Fundació 
Espai Guinovart Agramunt.

Josep Safont cus sentiments, broda idees tot fent servir agulles 
enfilades amb sensibilitat. 

Maria Guinovart - Eva Rodríguez 
Comissàries de l’exposició
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