
Un dels grans de I’art catal&

El Museu Can Mario de Palafrugell
recorda els 20 anys de la mort de
I’artista arab una exposici6 de les seves
darreres peces m6bils de bambO

Vill lia,

I’escu II:or

humil
Maria Palau
PALAFRUGELL

L’filtim refugi de l’artista
Mois~s’Cdi~lia (Barcelona,
1928-199~) va ser el petit
poble de MollS. S’hi va ins-
tal-lar a principi dels anys
setanta despi~s d’un peri-
ple que elva dur de Paris a
terres llatinoamericanes,
conscient que rant ell corn
la seva ohm el que necessi-
taven era est~’aprop de la
natura i, el que menys, les
interfer~ncies mercanti-
listes d’una ciutat corn
Barcelana, de la qual ell
tant menyspreava les ca-
pelletes i, patint-ho en si-
lenci, cer~a insensibllitat
tomb el seu art. ~fil~lla va
anar sempre per ]]inre i va
pagar el preu d’un relega-
ment i~comprensible. No
va permet~e que res ni
ningd contaminds la seva
aposta artistica. "El que
no perdi~ ser~la meva ne-
cessitat de treballar dia a
dia i m~ bon grapat d~ho-
res, ja que, si no, no val ]a
pena."

Aix5 ~s el que va fer les
darreres dues d~cades de
la seva vida a la vail de
Camprodon. Treballm"

arab te~mcitat i perseve-

ranga. I, tom sempre, aliat
amb els seus materials
se~mllls, fl~lls i quoti-
dim]s, arab un amor infinit
pels escuradents i el ban]-

bfi. Corn deia, li suposaven
"una posici5 ideolSgica di-
fe~nciada dels que treba-
llen amb materials nobles,
bronze ipedi~s, coses que
nora, s poden fer els rics".
El seu estimat bambfi, pri-
mordial en totala sevatra-
jectSria, a partir del qual
va erigh’ les obres m~s co-
negudes: unes escultures
mSblls que estampen sub-
tils dibuixos en l’espal,
corn traces de poesia que
emulen l’esperit juganer i
imprevisible dels nfivols.
Un treball d’una humilitat
i una ingravidesa, amb un
cLar influx d’Angel Fer-
rant, molt m~s que d’Ale-
xander Calder, que ha dei-
xat una petja irrepetible
en ]a histSria de l’escultu-
ra catalana d’avantguar-
da.

Aquest any en fa vint
que V’fll~lia va morir, a una
edat encara massa injus-
ta, els 66 anys. Des que li
van diugnosticar el seu
~m:d, un c~ncer, vadesafiar
la mort arab molta fortale-
sa mental i arab m6s fe en
ell mateix que an la cibn-
cia. ~ va poder viure
amb dignitat una bona co-
Ha d’anys, pr~cticament
~s als darrers mesos. No

va de’Lxar de crear i ]es se-
ves hores es repartien en-
tre les lectures i les con-
verses. E1 seu fill, Nahum,
el recorda felig, vital. "Co-
mengava moltes peces al
mateix moment i les ana-
va acabant. Mai el vaig
veure comen~ar i acabar
una mateixa pe~a."

Vfll~lia va motif gaireb~
a la penombra, per b~ que
uns dies abans va rebre un
reconeixement oficial ~e-
confor~ant, el Premi Na-
cional d’Arts Pl~stiques.
Ara, el vint~ aniversari de
la seva desaparici5 no pas-
sar~t del tot desapercebut
gr~tcies a una exposici5 al
Museu Can Mario de la
Ftmdaci5 ¥~lla Casas, a Pa-
]afrugell, Vill~lia, creador
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El Palau Solterra un nou esclat de fotografia
La Fundaci5 Vila Casas des-
plega el seu projecte artistic a
partir de tres col.leccions:
una de pintura, que Ilueix al
Museu Can Frarnis de Barce-
lona; una d’escultura, desti-
nada al Museu Can Marie de
Palafrugell, i una de fotogra-
fia, que dSna sentit al Palau
Solterra de Torroella de
MontgrL El fens de fotografia
ks I’,’,nic arab carbcter inter-
nacional, i el seu mecenes,
Antoni Vila Casas, I’ha refor-
qat de manera destacada els
darrers temps amb incorpo-
racions de primer nivell.
D’aquique s’imposava una
renovacib de la col.leccib per-

manent per tal de fer Iluir
aquestes no~s adquisicions.
I aixb ks el que s’ha let aquest
estiu. EIs grans noms de la fo-
tografia nacional i internacio-
hal Ilueixen en un recorregut
per 300 obres -la fotografia
que a~mpanya aquest text
ks de Robert Mapplethorpe-
en un itinerari de nora tan
suggestiu corn Traces de me-
mbria. Mentre a Barcelona hi
ha una incapacitat histbrica
per erigir un museu de la fo-
tografia, ~lla aspiracib del
sector, el del Palau Solterra
omple aquest buit i d~na pis-
tes als que algun dia es deci-
deixin a obrir-lo a la capital

catalana.
El Palau Solterra ha gestat

una temporada plena
d’atractius, reestructuracib
de I’exposicib permanent a
part. Tamb~ s’hi pot veure
una mostra d’AgustiCente-
Iles, Retrats deguerra,teixida
arab el fens de cbpies d’autor
que la Fundacib Vila Casas va
adquirir als descendents del
c~lebre fotoperiodista. I, dins
la seva Iinia de petites mos-
tres dedicades a un artista de
la col.leccib, proposa una
connexi~ intima amb les
creacions de Margarita An-
dreu, que va morir rany pas-
sat.

de mons onirics (fins al 
de desembre).

La mostra es capbussa
profundament en la seva
etapa mollonenca, amb
peces c~ades a partir del
1983 i fins al mateix 1994.
Nahum V’fll~lia i G]bria
Bosch, la directora d’art
de la fundaciS, lmn com-
partit les tasques de co-
missariat i han impregnat
d’mm renovadapo~tica els
seus mSbfls de bambfi, al-
guns arab teranyh~es de fil
inco~oorades, disposats a
la sala corn un eixam de re-
nfinisc~ncies insect~o-
res, tot invocant aquella
impressi5 que van causar
a Joan Perucho: "Aquest
escultor fa arab les canyes
una escultura arab uua iu-

genuitat que nom~s ~s
aparent: les seves inven-
cions tenen, de segur,
agressivitat i orgull, refi-
nament i sadisme, astficia
i perversitat. Les seres
obres sSn corn grans in-
sectes que avancen lenta-

revista Destine.
A l’exposiciS, hi ha una

vintana de treballs de dife-
rents formats, molts d’ae-
ris, alguns de ben monu-
mentals realitzats arab la
guadua bambusa, una ca-
nya molt potent que va
descobrir a l’Equador. Tot
ks obra, una part inbdita,
que es conserva en la col-
lecci5 de la famflia, que
ta~nb~ s’ha avingut a expo-
sar una selecci5 de maque-
tes per a escultures pfibli-
ques. Els V’fllblia estan
sempre ben predisposats
en totes les iniciatives de
divulgaci5 delllegat de rar-
tista. Han batal]at moltis-
sim, i he con~inuen fent,
per impedir les subhastes
d’escul~ures desmembra-
des, unes terribles mufffla-

tot just despr~s de la seva
mort. Es venien per t~os-
sos i ells he van denunciar.
"l~s molt desmoralitzant

obres", plora elfill Nahum.
En paral.lel a aquesta

lluita, estan concentrats
en la digitalitzaci5 de la se-
va documantaci5 i en l’eha-
boraci5 del catb]eg raonat
(de moment, ja tenen ~e-
gistrats 2.000 dibnixos i
300 eseultures). No per-
den l’esperanqa que algan
dia amb m~s bones pers-
pectives econ6miques es
pugui obrir un museu mo-
nogrAflc, potser a Moll6
mateix, i nisisteixen que,
a Wlllblia, encara queda
pendent organitzar-]i una
gran exposiei6 antol6gica.
"No s’ha fet. La de I’IVAM,
e] 1999, donava pinze]la-
des, per6 lxi havia molts

La del Museu Gargallo de
Saragossa, el 2006, erain-
teressant, per5 tampoc he
resseguia tot", subratl]a
Nahum V’fll8]ia.

El fill de l’artista ]aman-
ta que s’oblida sovint que
Vfil~lia va set molt m~s
que un escultor, i que el
seu polifacetisme ~s la ve-
rit able essbncia del seu ne-
guit ereatiu. Eseen6graf,

poeta, dissanyador de mo-
bles, inventor de joguines,
ordenador de jardins...
gran part d’aquestes a/-
tres facetes no sXqan rela-
tat mal en una exposici6.
Els seus descendents tru-
quenportes, corn arala del
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), perb
de moment res els fa crcu-
re que elprojecte th’ienda-
rant.

Matar6, molt
vinculatalsseus
ori ens, exhibeix
les primeres
obresquevacrear
alsanyscinquanta

Matar5 tamb~ hatingut
present cls vint anys de la
seva mort, i el recorda en
una mostra a Ca l’Arenas
que eanjuga una molt peti-
ta tria d’obres seves arab
d’altres d’Antoni Tgpies,
amic seu. Mois~s Villdlia/
An~oni Tdtpies. Aire i ~erra
(fins a128 de setembre) 
unaproposta a cura d’Alex
Mitrani que s2qa farcit so-
bretot amb pr6stecs de
col.leceionistes particu-
Ira’s i que furga en els ori-
gens de la carrera de res-
cultor -tamb~ en la del
pintor, arab la qual dialoga
a for~a de cont~astos-,
molt vinculada amb la ca-
pits] del Maresme.

Despr6s delaguerra, els
~lll~lia Vml deixar Barce-
lona i es van establir a Ma-
tarS, on el pare va muntar
un taller d’ebenisteria i
fuster/a m~istica. E1 jove
escultor va fer hu seva p~-
mera exposici5 el 1954 en
el museu municipal, on
aniriapresentant les seves
peces e]s anys segfients, iel
1960, amb ]a pmtecci5 de]
Club ~t9 fundat per Joan
Prats. l~s un per/ode clau
perqu6 va trencar defmiti-
vament arab la figuraci6 i
de segalda va incol~porar la
canya de r/era al seu t~-
ball, despr6s d~qaver-se
bregat arab els materials
m~s precar/s (cloves de
mol.]usc, trossos de fusta
florida, crostes de sure, fu-
lles seques...).

L’filtim i el primer ~fil~-
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