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Petit reflex de les activitats
culturals que passen per casa
nostra, publiquem ara la
presentació dels grwats
dtAntoni Vila Arrufat llegida
per Maria Elena Marató el
ves re del dimecres 29
d'aEril, al Museu de Manresa.
Pel seu caracter panoramic
i valoratiu de la globolitat de
I'obra de I'artista sabodellenc
bé mereixia superar el
caracter efímer d'aquesta
mena d'actes. Hi ha una
valoroció estetica, la que
pertoca a I'experimentació
tkcnica o al coneixement de
I'utillatge; pero també etica,
quan I'articulista li esbossa
uno actitud -«llicó de
tenacitat, de voluntat creativa,
d'irreductibilitat enfront de la
rutina ide les pressions
externes de les males>+,
producte dels lligams
establerts entre el1 mateix i el
seu art, el d'una obra -com
destaca M. Elena Morató- de
«corocter marcadament
biogr6fic, real i profvndament
sentiM.

L'exposició inaugurada el 29
d'abril al Museu de Manresa (promoguda pel Departament de Cultura
de la Generalitat i que segueix un
recorregut itinerant per diferents indrets de Catalunya) sera sens dubte
punt obligat de referenciano tan sols
en el context del'obradel polifacetic
artista sabadellenc queva ser Antoni
Vila Amfat, pintor fill de pintor,
sinó també en el de la historia del
gravat contemporani.
En la seva voluntat de donar a
conkixer els diversos llenguatges de
l'expressió artística, la Generalitat
ha plantejat una exposició dedicada
a I'obra grhfica gairebé completa, la
primera d'aquestes caractenstiques.
d'aquest pintor nascut el 1894.
Encara avui dia, en que sembla
que es tomi de tot, resulta gratificant, tant per als qui es dediquen al
món de I'art com per als profans en
aquestesmatkries, unallicódegravat
com la que tenim aquí. Perque no és
tan sols una Iliqó de tecnica, de
mecanica, sinó que és sobre tot una
lliqóde tenacitat,devoluntat creativa,
d'irreductibilitat enfront de la rutina

i de les pressions extemes de les
modes. Si el gravatcontinuasentuna
de les disciplines més apassionants i
més suggestives pera l'artistaque és
creador, és precisament per aquest
caracter de repte constant que té, i
perque noexisteixengaranties d'exit
més que a través dela constancia i de
la mestna de qui les realitza. El g n vat és un camp d'experimentació on
queden paleses les millors qualitats
dels artistes. allb que de vertader hi
ha en la seva expressió.
Aquest que podríem dir «elogin
del gravat il.lustraria en certa manera el gran amor que Vila Amfat va
sentir sempre per aquesta tkcnica.
Des dels primers gravats que realitzi, en tomar de París, exposats per
primera vegada a la galena Camarín
de Barcelona el 1922. i fins que el
seupols li hovapermetre, als vuitanta
anys, els de Vila Anufat van ser un
estudi constant, un materialitzar el
sentiment pictbric i dibuixístic a través de les diverses tecniques. tot
adaptant-les a les seves necessitats
expressives mitjancant aportacions i
variacions creades per el1 mateix,

tant pel que fa referencia als estris
com a la combinació de solucions.
Hem de recordar que amb Vila
Amfat, que va exercir la catedra de
gnvat a I'Escola de Belles Arts de
Sant Jordi des que es va crear el 1949
fins al 1958. s'han iniciat en aquest
procediment els més importants g n vadors catalans d'aquesta generació. A part de la seva importantíssima labor docent, a que es va dedicar amb tot I'entusiasme i amb més
aportacions de les que li pertocaven
-ja que era el1 qui proveia I'escola
del materialque faltava-AntoniVila
Amfat. des de la seva posició artística absolutament independent i a la
qual després farem referencia, va
entendre el gravat no com una finalitat sinó com un mitji que li permetia comunicar els seus sentiments
més íntims. És aquesta consideració
fonamentalment pictbrica la que d 6
na cana d'identitat a aquest conjunt
de 56 peces que abracen des dels
primers paisatges, els anys 30, fins a
les darreres figures realitzades durant els primers vuitanta.
Que el gravat era per a Vila A m -
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fat un procediment tan original com
pot serun dibuix, unolioun fresc ho
demostra el fet que mai no va voler
numerar els tiratges que, a excepci6
de dues litografies de la Mare-deDéu (de les quals, acabada la guerra,
en va estampar dues-centes), van ser
tiratges curts, si no únicament proves d'artista.
Aquesta «batalla del blanc i del
negrem, com s'ha assenyalat, abraqa
des del monotip a I'aiguafort, el vernís tou, la punta seca o la manera
negra, i qualsevol altre procediment
que convingués a les seves exigencies creatives: ara lineals, ara corpdries, ara diafanes o bé intenses;
pero sempre fresques i directes, pro-

fundes,d'unariquesaextraordinhria.
encara que mai espectacular. Vila
Arrufat no vaseguir el camífacil. Al
contrari, s'adoni ben aviat que I'an
era una qüesti6 de tensi6 emocional.
no de malabarismes, i es mantingué
sempre fidel aell mateix. ~Piritorde
tremp, de roca>,X o m diu Joan Oliver-, el seu a n va ser marcat per la
propia vida. pel que li era proper; de
manera que la seva és una creació
delimitada per I'entorn quotidiii: el
paisatge, la figura, la marca puntual
de la guerra queden reflectides de
manen esporiidica o constant en la
seva obra. El paisatge és el seu paisatge-pnmerSabadell i després Sant
Sebastia de Montmajor-; la figura
són les seves figures. la seva família:
els pares, I'esposa -losefina Grau- i
els dos fills, Teresa i Joan.
Si és veritat allo que ha dit Francesc Minlles que Vila A m f a t en el
pla estetic -no pas en el tecnic- no
pertany al m6n dels qui obren camins sin6 al dels qui els eixamplen,
també és veritat que la seva manera
deveure la pintura, lacomposiciói la
tecnica, absolutament singular davant de la generació que per edat li
pertocava, va influir en un seguit de
pintors que van assimilar d'ell les
seves Iliqons de figura, les més singular~i les que potser ajudaren a
retrobar la tradició de la nostra pintura sense supeditar-se excessivament als corrents que venien de fora.
mis concretament de Franca.
La figura és, doncs, el tema per
excel.lencia devila Arrufat, larealiiat «més alta i rnés noble que un
pintor por interpretar». D'aquí que

tota la seva obra tingui aquest caricter marcadament biogrific, real i
profundament sentit.
Hem repassat fins ara el que ha
estat el gravat en I'obra d'aquest
pintor, a qui fou concedida la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat el
1982 i I'any següent la Medalla al
Merit Artístic de I'Ajuntament de
Barcelona. Pero crec que no hem de
deixar de fer menció, encara que
sigui només de manera rhpida, dels
altresaspectesqueconformen laseva
producció: el dibuix, que guarda similitud de plantejament amb el gravat; la pintura de cavallet i I'obra

mural, marcant, aquestes dues últimes, epoques molt concretes de la
seva vida.
L'estil d'Antoni Vila Armfat
queda definit després del viatge a
Itiliade 1923.becatperI'Ajuntament
de Sabadell que ja abans li havia
proporcionat estades a Madrid i a
París, que van significar la primera
un allunyament de I'academicisme i
la segonaun profund replantejament
estetic i I'inici de I'obra gravada.
Italia i el quattrocento marquen el
seu classicisme vital i profund, la
seva mediterraneitat, alhora que
I'apropament al muralisme.
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Fins a després de la guerra civil
va alternant l'obra mural amb exposicions nacionals i intemacionals, en
les quals obté diversos guardons,
perb a partir del 1939 es dedica intensament a la realització de murals
(vint en total), fonamentalment d'art
sacre, tant a Espanya com a Amkrica, i I'obra de cavallet queda una
mica abandonada. Recordem que
Vila Anufat va ser també un dels
artistes que més van incidir en I'art
religiós catala dels anys 40. No sera
fins al 1971, arran d'una important
exposició a la Sala Parés i per causa
de I'abandó per qüestions d'edat de
la seva activitat munlista, que com e n p de nou una activa epoca com
apintordequadresquedurariafins a
pocs anys abans de la seva mort, als

94 anys.
Antoni Viia Armfat va ser un
pintor íntim, que va realitzar molt
poquesexposicions tenintencompte
I'ampli abast de la seva obra, pero la
seva incidkncia, quant a plantejaments estetics. és molt important en
lageneraciód'artistes figuratiusdels
50, i queda perfectament refleciida
en aquestes paraules d'una de les
seves alumnes, M. Teresa Bedós:
«El1 va serpera la nostra generació
una completa nirejada: eils va fer
sortir del nostre banv d'impressionisme i erls va donaraquell tocde
classicisme, de bondibuixidepi~itnr
amb rransparencies; ens va treure
d'empnstar i ens va ajudar a no
matar el dibuix i a sublirnirzar el
rema. Retortihvem als italians i erls

deixflvei?~
elsfrancesosn.
Sens dubte ens hem quedat curts
en aquesta petita valonció de I'obra
de Vila Arrufat: sens dubte també,
aspectes de la seva vida artística que
són molt importants hanquedat aquí
només apuntats.
Tanmateix, perb. quedi palesa la
nostra admiració de I'obra d'un pintora qui, ambaquesta extraordinaria
mostra, retrem un nou i merescut
homenatge.
Antoni Vila Arnifat, aquí ho
veiem, posseia I'esperit dels grans
gravadors de tots els iemps.
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