
Barcelona homenatja el nebot de Picasso

Cinc museus i galeries de Barcelona obren simult~niament cinc exposicions
dedicades a I’artista catal& mort el 2000, que va crear sota I’influx picassi~

vi lató torna a casa
Maria Palau
BARCELONA

A Javier V’flató el va perse-
guir tota la vida un afegitó
mal~it i diví alhora: Javier
V’flató... el nebot artista de
Pieasso. El va arrossegar
més ell que el seu gern~,
també artista, que siguava
les obres amb un criptic J.
Fin justament per ocultar
el parentese. Vflató va viu-
re iva crear sota l’iaflux -i
la generositat- del seu on-
cle, per5 mal elva utilit zar
per aia seva prSpia c elebri-
tat. Discret i prudent, s’in-
comodava molt amb els ta-
faners que furgaven en els
secrets de la seva familia.

Fill del neurepsiquiatre
Joan Baptista Vflató i de
Dolores Ruiz Picasso, Ja-
vierV’flató, uascut el 1921,
es va criar il.luminat pelvi-
sionari univers visual de
les obres barcelonines de
Picasso que estaven penja-
des a les parets de casa se-
va o de casa els seus avis,
primer a la Bareeloneta i
després al passeig de Gr&-
cia, d’on sortirien alguns
anys després per farcir ]es
col.leccions del Museu Pi-
casso. Vflató va ser un ar-
tista marrec com ho va ser
Picasso 40 anys abans,
amb la eomplicitat d’una
&via, doña María, que li
preparava les te]es amb
sensibilitat iintel.lig~ncia,
com les hi havia preparar
al seu fil] 40 anys abans.

Tot i que va desapar~i-
xer del mapa barceloní el
1946 -ell i el seu germ~
van ser becats pel govern
frane~s i es van instal.lar
definitivament a Pari~,
no va perdre el contacte
amb la seva ciutat natal.
Per diferents circanmt~n-
cies, per5, va exposar poe
la seva obra a Bm~celona.
Per aixS, quan la Sala Dal-
mau li va organitzar una

Marianne, la vídua de Javier Vilató, amb un bell retrat seu que llueix al Museu Picasso ¯ QUIM PUIG

exposició, ja el 1999, esva
il.hisionar molt, "com un
nen petit", reeorda el seu
fill Xavier. I més que esva
entusiasmar quan l’Ajun-
tament de Barcelona li va
prometre que li dediearia
una retrospectiva de pri-
mera. Tres mesos després
Vflató moria.

El gran homenatge pro-
m~s ha anat desafiant di-
ferents adversitats i, final-
ment, dotze anys després,
ja és una realitat. Una rea-
]itat en cinc dimensions,ja
que l’exposició es desplega
en cinc seus diferents (en
total, s’hi apleguen més de
160 obres), cada una amb

un vincle especial amb Vi-
lató: la Galería Joan Gas-
par, la Sala Dalmau, elMu-
seu Frederic Mar~s, l’Es-
palVolart 2 de la Fundació
Vila Casas i, el clímax del
circuir, el Museu Picasso.

Va copiar en
excés al seu
oncle? El circuit
d’exposicions és
el lloc ideal per
reobrir el debat

Una excel.lent ocasió per,
a més d~aomenatjar-lo,
trencar -o confirmar- els
tSpics que sempre han pla-
nat sobre l’obra de Vflató:
copiava en excés a Picas-
so? "Ara sí que ser& l’hora
de parlar de la seva obra;
fins ara tothom n~a par-
lar sense haver-ne vist
cap", exclama Xavier Vfla-
tó, que ha tingut cura del
comissariat del pl~jeete.

És al museu del carrer
Montcada on es recomana
comenqar el periple cxpo-
sitiu -ho recomana Pilar
Vélez, la coordinadora de
l’homenatge-, perqud all&
és on se situa el personat-

ge en clau biogr~ñca i on es
desconstrneixen els seus
naqos de sang amb Picas-
so. Es mostren valuosos
documentsin~dits que de-
mostren -per si algú en
dubtava- la forra estima
que el geni sentia pe] seu
nebot, al qui a vegades
tractava com un fill propi,
per no dir fins i tot com el
seu ~lter ego artístic. Tot
desxifrant els documents,
el visitant pod~~t capbus-
sar-se en ]es pintures de
més gran formar que va
produir Vflató, ñdels a un
art que és un canta lavida
i a les passions mediterr&-
nies. A més, hi llue’LX una

peqa singular, una pintura
feta a quatre mans amb el
seu onc]e, signada justa-
ment així, Vilató y su tío.

Si no la primera, la se-
gona expo sieió que cal visi-
tar és la de l’EspalVolart 2,
on s’imposen les peces
més personals de V’flató,
les més alliberades dels
tics picassians. A les sales
de la Fundació Vila Casas,
on el 2005 es va presentar
la prhnera exposieió p6s-
turna de Vflató, s~aan pen-
jat ohi~es de bestioles, una
tem&tica que li encantava
representar, molt sovint
amb un deix mironi&. Vila-
tó pintava els animalons
que veia ala seva casa d’es-
tiueig d’Alarant, apartada
de la ciutat, sense electa’i-
citar ni algua.

Alpati delMuseu Mar~s
hidansenuna deserta d’es-
cultures en bronze, obres
que Vdató va crear els úl-
tims anys de la seva vida
-n’hi una de corprenedora
dedicada ala seva &via Ma-
ría-. "Va morir eseulpint’,
assegura lavídua, Marian-
he. I, en eontrast amb la
producció escult0rica, a la
Galeria Gaspar es deseo-
breix el Vflató gravador,
faceta que va conrear tota
la vida, des que el 1939 va
arribar a París, des del
eamp d’Argelers, lescatat
per Picasso.

Elrecolvegut es pot cul-
minar a la Sala Dalmau,
tot ique s~~ipot iniciar. Els
galeristes Draper han pre-
parat un muntatge exqui-
sit amb bodegons de dife-
rents dpoques. ̄

Vilató (1921-2000). Bar-
celona-Paris. Un cami de
Ilibertat. MUSEU PICASSO,
MUSEU MARÉS, ESPAI VO-
LART 2, SALA DALMAU I GA-
LERIA JOAN GASPAR. A PAR-
TIR DEL 17 DE MAl&
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