
Àlex Susanna, codirector
de la Fundació Vila Casas
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El poeta compartirà les funcions amb
l’actual directora, que es jubila el 2020
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“La Fundació Vila Casas
busca cada cop més la pro-
fessionalització. Crec que
Àlex Susanna, amb la seva
experiència com a gestor,
però amb esperit de crea-
dor, reuneix les condi-
cions per a la direcció ar-
tística de l’entitat”, va de-
clarar ahir a aquest diari el
president de la fundació
que porta el seu nom, An-
toni Vila Casas.

El poeta Àlex Susanna
substituirà la crítica d’art
Glòria Bosch, que ha ocu-
pat el càrrec aquests úl-
tims anys i que a finals de
l’any vinent es jubilarà.
“Incorporem com a codi-
rector Àlex Susanna l’1 de
novembre perquè d’aques-
ta manera, fins a la jubila-
ció de l’actual directora,
Susanna podrà conèixer
de primera mà el funcio-
nament dels nostres cen-
tres artístics”, va explicar
Vila Casas, que es reserva
la prerrogativa de ser ell
qui mantingui el criteri de
la col·lecció. “El meu objec-
tiu és continuar amb la fita
de tenir una col·lecció
d’art d’autors catalans que
abasti des del 1930, any en
què vaig néixer, fins al
2030 i que aquestes obres
tinguin diferents presen-
tacions.” Vila Casas també
vol seguir la línia, i més
aviat potenciar-la, de les
itineràncies en les tries de
la seva col·lecció.

Àlex Susanna, tot i ser
escriptor i poeta, facetes
que mai ha abandonat, va
endinsar-se en el món de
l’edició; una fita destacada
va ser la creació d’una edi-
torial de referència: Co-
lumna, que també va diri-
gir del 1985 al 1999. Va ex-

ercir la docència com a
professor de literatura ca-
talana a la Universitat Ro-
vira i Virgili (1982-1992) i
va estar a càrrec del Festi-
val Internacional de Poe-
sia de Barcelona. També
ha tingut càrrecs en diver-
ses institucions de caire
cultural: director de Cul-
tura de l’institut Ramon
Llull (2002-2004); direc-
tor de la Fundació Caixa
Catalunya, i director de
Cultura de l’Obra Social de
CatalunyaCaixa a La Pe-
drera (2009-2013). El
2013 fou nomenat direc-
tor de l’Institut Ramon
Llull, i ha dirigit l’Agència

Catalana de Patrimoni
Cultural. Tota aquesta ex-
periència és la que ha valo-
rat Vila Casas per fer-li la
proposta.

A banda del pròxim no-
menament, Àlex Susanna
ja ha començat la col·labo-
ració amb la Fundació Vila
Casas amb el comissariat
de l’exposició que s’hi po-
drà veure fins al desem-
bre: Maillol Horvat, dues
exposicions en una. D’una
banda, la mostra presenta
el món de les terracotes de
l’escultor, pintor i grava-
dor català Arístides Mai-
llol (Banyuls de la Maren-
da, 1861-1944) i, de l’al-
tra, l’exposició presenta
les fotografies que Frank
Horvat (Abbazia, 1928)
va fer de les terracotes
d’Arístides Maillol. ■

El poeta compartirà el càrrec de director d’art amb la
responsable actual, Glòria Bosch, que es jubila el 2020

Vila Casas fitxa
Àlex Susanna
Jaume Vidal
BARCELONA

Àlex Susanna, en l’exposició que ha comissariat als Espais Volart ■ ORIOL DURAN

La incorporació
a la fundació serà
l’1 de novembre
i es valora la seva
experiència en
gestió cultural
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