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Mor l’escriptor i advocat
Enric Vila Casas

L,
advocat i escriptor

.] Enric Vila Casas va
morir divendres a
Barcelona als 91
anys. Nasctlt ei1 una

famfiia d’industrials del tbxtil, En-
ric Vila Casas va exercir d’advocat
durant mds de cinquanta anys.
Tamb6 era el vicepresident de la
Fundaci6 Vila Casas, que presideix
el seu germh, Antoni Vila Casas,
empresari, divulgador de la indfls-
tria farmac~utica i mecenes. E1 fu-
neral se celebrarh avui, a dos
quarts de dues del migdia, al Tana-
tori de les Corts.

Nascut a Barcelona 1’1 de mart
del 1924, Vila Casas va estudiar
dret a la capital catalana i va fer la
diplomatura humanlstica a la Sor-
bona. L’entrada d’Enric Vila Casas
en el m6n de la literatura va ser
tardana, quanja tenia 60 anys. Va
publicar assajos i novel-les com
Membries d’un burghs ~ un proleta-
ri, amb Paco Candel. Es una obra
plurilingtie, en qu~ Candel i Vila
Casas hi escriuen les seves memS-
ries, dividides en 15 capitols dife-

rents. Cada capitol ofereix una do-
ble perspectiva sobre el mateix pe-
rlode: el de la classe obrera i el de
la burgesia. Candel escriu en cas-
tellh i Vila Casas ho fa en catalh. A
Delenda est Catalonia (Viena Edi-
cions), amb arguments hist6rics 
jur~’dics, Vila Casas hi exposa amb
rigor els motius pels quals la via
autonomista ha quedat del tot es-
gotada i cal, de manera imprescin-
dible, encetar un proc6s indepen-
dentista. AAra ds l’hora, catalans!
(Viena) tamb~ defensava la neces-
sitat de comengar un proc~s d’in-
depend~ncia de l’Estat.

Vila Casas tamb6 va escriure no-
vel-la histbrica, corn Bernat el coix
(Viena), en qu8 explica les intrigues
del Compromls de Casp, i va fer una
incursi6 en el camp biogrhfic amb
N+stor Lujdn: Entre el rostre i la m&s-
cara (Angle), en qu~ relatava el diff-
cil cam/de l’escriptor en temps de
censura.

Tamb~ va publicar una obra en
castellh: Memorial de a gravios de un
ciudadano de Catalufia. A D. Juan
Carlos, conde de Barcelona (D~ria
Editors), en qu~ detalla els greuges
contra Catalunya, corn el Decret de
Nova Planta i l’escassa inversi6 es-
tatal dels flltims anys.~
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