
 

Antoni Vila Arrufat fou un pintor d’exquisida sensibilitat i un gran artista. En tot 

moment, amb la pintura, el dibuix, els grans murals, el gravat i en altres camps, 

manifestà la seva intel·ligència, la sensibilitat, l’ofici, el magisteri i l’art conreats 

al llarg d’una vida fecunda i plena, viscuda amb senzilla discreció, amb sentida i 

autèntica modèstia i amb una personalitat definida, forta i exigent amb ell 

mateix.  

La magnitud de la seva producció artística, les aportacions puntuals que 

realitzà en determinades tècniques, el seu afany investigador i la profunditat 

conceptual i estètica de la seva obra el fan mereixedor d’ocupar un espai ben 

destacat en la cultura i en la història de l’art del nostre país.  

Per damunt dels corrents conceptuals i estètics amb els quals va conviure, la 

seva obra va prendre definició, es féu més personal i s’afermà en l’estil. En 

definitiva, va fer-se més madura com el mateix artista, a petits passos i sense 

presses, sabedor o intuïdor que la seva obra, per qualitat i magnitud, havia de 

transcendir el pas del temps.  

Voldríem esmentar que si bé en iniciar aquest llibre la coneixença d’Antoni Vila 

Arrufat com a home ja era molt gran, per motius familiars, certament no ens ho 

era tant el coneixement rigorós i sistemàtic de la seva obra.  

Al llarg d’aquest treball els aspectes humans d’Antoni Vila Arrufat i la seva obra 

han anat relacionant-se i encaixant en cada moment i en cada circumstància de 

la seva vida, revelant-nos lentament la manera de ser d’aquest artista i la seva 

entrega total a l’art. Tot aprofundint en aquest aspecte, hem copsat la seva 

senzilla i autèntica personalitat.  

També hem reconegut el valor d’una obra rigorosa, sense concessions i 

pregonament humana, molt més rica i complexa del que una mirada superficial 

ens podria donar: la recerca i la plasmació de l’aspecte humà, la intensitat 

expressiva, la psicologia dels personatges, els conceptes, els valors plàstics, 

compositius i pictòrics, i el domini de tantes tècniques.  

Antoni Vila Arrufat, conscientment allunyat de protagonismes, de l’afany per 

exposar, dels afalacs i els elogis fàcils, se’ns apareix com un autèntic mestre i 

un vertader creador que opta per la llibertat estilística i expressiva, enfilant 

decididament el seu art vers la introspecció, el concepte i la tècnica, amb un 

veritable esperit investigador.  

El seu afany investigador i la seva actitud oberta i comprensiva ens mostren un 

artista d’una profunditat i una seriositat de plantejaments, a tots els nivells, poc 

corrents.  

Sovint molts artistes han pintat la seva muller, però en l’obra d’Antoni Vila 

Arrufat aquest fet és notablement significatiu. La imatge de la seva esposa és 

persistent, va pintar-la més que cap altre tema. La bellesa, la serenitat, l’amor a 

la seva muller són presents quan la retrata i en altres moments, quan li fa 

només de model. En els retrats, tant en les pintures a l’oli com als dibuixos, 

murals o gravats en què ella és representada, hi ha sempre un reflex de 

l’admiració constant, d’una ferma estimació. L’obra ens mostra un esforç per 



copsar fins al límit tots els matisos de color i, sobretot, d’interpretació de la 

forma i d’expressió del seu rostre. L’obra del pintor és un homenatge 

permanent a la seva muller. També la família, els pares, els fills i els néts són 

un tema reiterat, però aquesta presència constant de la muller i el cercle 

familiar més proper no l’hem de veure com una repetició, ja que cada dibuix o 

cada tela sembla ser la primera i l’única.  

Aquest recurs constant a la família no fou una concessió a la comoditat ni una 

complaença; ben al contrari, va ser una certa insatisfacció el que l’empenyia a 

reprendre, una vegada rere l’altra, el mateix tema o model per cercar-hi el color 

subtil, la forma o l’expressió potser inabastable, ja que Antoni Vila Arrufat era 

d’aquells pintors a qui interessava més la intensitat que no pas la varietat.  

A cada obra, un intent constant i pregon de comprendre i d’exterioritzar les 

coses. L’exteriorització dels sentiments, de tot tipus de sentiments, és el comú 

denominador dels grans artistes, i Antoni Vila Arrufat va valdre’s de les arts 

plàstiques per a assolir aquest propòsit tan alt.  

Com deu saber el lector, Antoni Vila Arrufat és un autor ben conegut i amb una 

obra estudiada a bastament. El gran nombre d’estudis que s’han fet sobre la 

seva obra ho demostren. Autors i historiadors de l’art com Joan Sacs, Josep M. 

Junoy, Rafael Benet, Joan Cortés o, més recentment, José M. Moreno Galván, 

Rafael Santos Torroella, Enric Jardí, Francesc Fontbona, Daniel Giralt-Miracle, 

Pilar Vélez i, darrerament, Josep Casamartina, ens mostren la importància de 

l’artista, com també ho fan els nombrosos crítics que, a través dels seus articles 

a la premsa i en tot un ample ventall de revistes i publicacions, han comentat 

extensament l’obra i la vida del pintor. Alguns d’aquests historiadors i crítics són 

esmentats en més d’una ocasió i en més d’un capítol del llibre; això obeeix al 

fet que considerem molt vàlida la seva opinió com a estudiosos del nostre 

artista, i els seus escrits sempre han enriquit d’una manera o altra el 

coneixement de l’obra i del mateix Antoni Vila Arrufat.  

De Vila Arrufat, se n’ha parlat força. Però si fem una valoració global del que se 

n’ha dit no deixem de tenir la sensació que en certs autors poden trobar-se 

alguns tòpics o errors que semblen perpetuar-se. En el nostre estudi voldríem 

incidir en aspectes en què fins ara no s’havia aprofundit, i també esmenar els 

errors als quals hem al·ludit.  

Amb aquest propòsit presentem el catàleg complet de l’obra mural, en què 

distingim entre obra mural pròpiament dita i retaules, i també el currículum 

d’exposicions. A la vegada, estudiem aspectes que no s’han tractat 

anteriorment: el simbolisme del color, centrat especialment en l’obra mural; el 

sentit de transcendència i de comunicació amb l’espectador, molt important per 

a l’artista; l’estudi d’algunes obres murals no estudiades fins ara; una extensa 

visió global de la crítica d’art sobre Antoni Vila Arrufat, i l’estudi de les seves 

realitzacions gràfiques més conegudes.  

Antoni Vila Arrufat considerà que, per a un artista, l’obra mural és la més 

completa de les disciplines. Per això, per acabar incidim, una vegada més, en 

l’obra mural, en la qual depassà l’estadi purament decoratiu i bastí una obra de 



gran rigor compositiu, de gammes cromàtiques severes, amb un plantejament 

conceptual arrelat en la gran tradició mural renaixentista, però a l’ensems 

plenament modern en defugir recursos de perspectivismes o realismes 

extemporanis, on assolia el difícil equilibri entre la possibilitat d’una lectura 

directa, elemental però emotiva, i un llenguatge pictòric i conceptual assolible 

per una mirada més crítica i analítica.  

Antoni Vila Arrufat és l’encarnació de l’artista total que rebutja tot el que és 

banal o superflu. Aprofundeix en tot allò autèntic, veritable i suggeridor per a 

fer-nos arribar, a través de la seva obra, fragments de realitat, aspectes 

humans i vibracions espirituals. Així doncs, heus aquí el que fou la vida i l’obra 

del meu avi, Antoni Vila Arrufat. Que aquest treball sigui un homenatge a 

l’home i a l’artista que es consagrà plenament a l’art i a l’obra exemplar que ens 

va llegar. 


