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GLORIA BOSCH

l’art catal calla
cobrir determinats

buits instimcionals 

La directora d’art de la Fundaci6 Vila Casas,
Glbria Bosch (Girona, 1955), explica quins

s6n els seus projectes de futur i el paper
del col.leccionisme privat en el

context artistic i cultural.

Entrevista de No~iia lterndndez
Fotografia de Robin Townsend

C
om es va comen~:ar a deflnir el pro-
jecte de la Fundacid Vlla Casas i quirts
n’eren els principals objec~us?

--Sovint, el president, Antoni Vila
Casas, ha insisfit en les paraules de Machado,
aquest cami que es va fent, sempre en proc~s,
oberE Hi havia claredat an la filosofia: donar
visibflitat i reconeixemem a I’art catath, amb una
poE~ca d’espais que ha reanperat un patrimoni
arquitectdnic important per al pals. Era necessari
cobrir determinats buits inst~mcionals, aprofundir
trajectories desapa~egudes i enfortir la pres~ncia
dels artistes joves.

--De quina manera s’organltzen les obres
que formen la col.lecci6 i quina lectura oferei-
xen del periode hlstdric que abracen?

--La coI.lecci6 est~ distribu’ida en tres espais
de la Fundaci6 en funci6 d’una disciplina: pintura
(Can Framis, Barcelona); fotog~afia (Palau Solter-
ra, Torroelia de Montgr~) i escuAtura (Can Mario,
Palafrugell). El contingut parteix dels anys 40 fins 
l’actualitat, per6 no s’ha let una distribuci6 crono-
16gica o enfocant diferants tendencies, perqu~ ~s

important que hi hagi un diMeg entre ~poques.
--Com a directora d’art I responsable de la

programaci6 d’aquests espais exposltius, quirts
s6n e|s principals reptes a I’hora de definlr els
relats que cont~ una col.lecci6?

--Un col.leccionista, corn ~s el cas d’,Matoni
Vila Casas, compra obres per afinitats i passions
determinades que no sempre colncideixen amb
les de la persona responsable de construir el relat.
D’entrada, el nostre di~.leg constructiu parteix
de dos perfils dfferents: la contraposici6 entre la
meva formaci6 interdisciplinhria i la seva x4si6
lligada a un ordre de disciplines o gbneres. E1 m~s
importam ~s el proc~s d’un dihleg on, des de| que
t’allunya, puguis u’obar punts de contacte. Arab la
col.lecci6 hem crascut junts per buscar objectius
complementaris.

--Corn es reescriuen aquests relats?
--Per a b~ o per a real, el relat no prescriu. Da-

vant tin conjunt d’obra tan diversa vols contradir
ies normes per demostrar que un discurs mai
no ~s tancaC Busques relacions entre elements
oposats que es complememen iet permeten
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pensar. Aquest 6s i ha estat el meu repte des de
l’inici: obrir vies ales idees i ales reflexions que es
generen. Una col.lecci6 6s un element vlu i no un
objecte esthtic per a la contemplacid, amb unes
variants que sorgeLxen entre els diferents contac-
tes que es produeixen entre les obres.

--M~s eall~ de les exposicions permanents i
de carhcter temporal, de quina manera la Fun-
daci6 Vi[a Casas s’acosta al pdblic?

--Des de Ia Fundacid ViJa Casas hem halpulsat
diferents vies mds enllh de la col.lecci6 amb expo-
sicions temporals, acfivitats, premis i convenis que
van comen~ar amb la Universitat de Belles ,~ts,
per consolidar-se a poc a poc amb altres projectes
corn els d’Elisava o BDN. Ara mateix hi ha una
nova via encetada molt important, Diner’ART, que
est’. donatu molta ~sibilitat a diferents autors,
corn 6s el cas d’en |ordi Fulla.

--La Fundaci6 ~s sensible a la necessitat de
debars entre diferents agents culturals; artistes,
col.leccionistes, gestors, critics, etc. Quin paper
juga Quiral Art o PArt de Col.lecclonar, en
aquest sentit?
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--Sf, la Fundaci6 ds sensible i potencia aques-
tes trobades. A travds d’Opini6 Quiral Art hi ha
la oportunitat d’accedir a un autor, descobrir uns
plantejaments vitals i creatius a partir d’una con-
versa arab un fildsof corn 6s en losep Ramoneda,
cream tamb6 un debar amb el pfiblic. I l’Artde
col.leccionar 6s una via important per entrar en el
mdn del col.leccionisme, descobrir les obres a qub
no tenim accds perqu6 pertanyen a un m6n privat,
perb sobretot endinsar-nos en diferents perfils
i maneres de pensar. Per aLx6 els di~.legs entre
Daniel Giralt-Miracle i el col.leccionista convidat
s6n un complement indispensable. El conjunt
6s la cartugrafia emocional i cultural de la nostra
societat.

--Molts col,lecctonlstes m°trm en que el que
m4s els anima 6s la passid. Corn creLx la col-
lecci6 Vila Casas i corn deflniria vost~ la seva
personalitat ?

Potser, en un primer moment, va ser una
necessitat interior, per6 el temps l’ha transformat
en un projecte no tan sols ~4tal sin6 cultural. Hi
ha un clar interds a projectar l’art catalh contem-
porani i recuperar els buits que el pas del temps
ha deLxat en un estat clar de marginacid, corn si
no formessin part del tebdt histhric d’un pals. En
aquest sentit s’ha let una tasca molt important
arab autors que mai no havien tingut I’oportunitat
d’exposar a Barcelona, corn 6s el cas actual de
Coma Estadella, o pertanyien a l’oblit pel let de no
viure aqui, corn per exemple Subirh-Puig. Tamb6
hem recuperat trajectdries d’artistes corn Llucih,
Faixd, Ponq, Mensa, Vilacasas o Clavd.

--Quina visibilitat creus que t4 el col-
leccionlsme privat i quirt paper juga en el con-
text artistic i cultural del nostre pals?

--Cal potenciar el col.]eccionisme. Hi ha insti-
tucions que ho estan lent en formats debar, per6
estarien m~s incentivats si es reconeg~ds ]a seva
tasca. Aquests fragments que, corn deia abans,
dibuL,,~en una cartografia i sdn necessaris. El futur
necessitar~, per reconstruir determinats moments
aquest cami sovint let de silencis que constitueix
una col.lecci6. S6n peces fonamemals.

--Desprfs de vint-i-cinc anys quines l/nies
d’actuaci6 preveu la Fundaci6 Vfla Casas?

--La base 6s la mateLxa, els eixos d’identitat
d’un pals. L’.&ntoni Vila Casas no ha deixat mai
d’insistir-hi: la tradicid, la cultura i la llengua.
Sense camfar la filosofia global, les propostes
s’han anat adaptant de la mateixa manera que es
transforma el procds creariu. Hi ha un interds per
reflectir les diferents maneres de fer i pensar de la
nostra societat, amb projectes que sovint interpel-
len aspectes del moment viscut. Seria bo pensar
que, m6s enllh del propi territori, cal crdLxer i
donar visibilitat sense tancar-se. Sense renunciar
als seus criteris, la Fundaci6 seguir~ arab el seu
compromls de potenciar la col.lecci6 i els autors. ̄
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