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Reivindicar I’art catal~
La Fundaci6 Vila Casas s’ha convertit en
el refugi dels artistes catalans i m~s quan
les seres expositions fan justicia hist6rica.
Recentment, hi hem vist passar Xavier
Valls, Luis Marsans, Bigas Luna, i tants al-
tres a qui, oblidats per les institucions pfl-
bliques, se’ls ha pogut rendir un darrer
homenatge. Ara li ha tocat el torn a Albert
Coma Estadella (Lleida, 1933 1991). 
Lleida va ser tun referent durant tota la se-
va traject6ria, des dels anys seixanta fins a
la seva mort. Tres rites importants en el
vessant pflblic: la ftmdaci6 del grup Cogul
el 1964, amb Ernest Ibfifiez, Albert Vives,
Victor P~rez Pallar~s, ]aume Minguell i
Angel ]ov6; lbbtenci6 del Premi de Dibuix
loan Mir6 el 1968, i la programaci6 de la
Petite Galerie durant sis anys des de11970.

Aportaci6 a I’art catal~
Lleida, que havia tingut un esclat d’avant
guarda rellevant als anys trenta del segle
XX amb el grup a l’entorn de la revista Art,
amb noms com Enric Crous, Manuel Vio-
la i Leandre Crist6fol, troba en la genera-
ci6 dels anys selxanta una continuitat na
tural que hereta el seu sentit de ruptura,
experimentaci6 i recerca de nous horit-
zons. Coma Estadella ~s un d’aquests he-
reus que obren les portes a l’informalisme,
per6 arab una proposta diferent de la
prhctica iniciada per Angel Jov& Diu Jo-
sep-Miquel Garcia, comissari de l’exposi-
ci6, que Coma Estadel~a tingu~ a Lleida el
paper que R~fols-Casamada, Hern~indez
Pi)u~in i Guinovart simbolitzaren a la Bar-
celona de la transici6 democr~tica.

Per un art pobre
I~informalisme de Coma Estadella ~s m~s
auster i a penes usa el color en la seva s~rie
de Motllures que pinta als anys seixanta.
Les motllures i els elements decoratius es
devenen un model pict6ric per a l’abstrac-
ci6 i revelen al mateix temps la seva passi6
per l’escultura i lbbjecte, en la millor tradi-
ci6 pobra de loan Mir6 i Leandre Crist6
fol. Cordills, suros, fustes, teies, culleres,
vidres, fan una amalgama d’estbtica colla-
ge. Lbbra pren un sentit cada cop m~s es-
cult6ric, una combinaci6 de construc
cions geom~triques i objectes alhora, fins
a arribar a Els petits somnis o a la s~rie de
les M4quines a la crullla de la dbcada dels
noranta. Calia fer justicia a la figura d’Al-
bert Coma Estadella i aquesta ~s tma bona
oportunitat per con~ixer el seu treball. ~
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