Fita,
raventura de Tart

F

;i quai-Luita anys que Dtimciicc Fila va cain-c de la hastitia nienii-e piniava un
mural a Tcsglésia tic Bellciii Je BarecUma. Den anys abans. liavia ennienval la
Iluiía de l'ai'iisia. reslbrí; per ¡nlcgrar la se\a obra en nn Une delermiiiai i a [larlir d'un encairec conerel. Ara. l-iUi ha U)rnal a Barcelona per mostrar els l'iLiiis
d'aL|Licst dcsigni: cinquania anys de irehall tenai;. sovinl anib la eoMaboraeió
de ícenles de les niés diverses disciplines, per exccular obres adeL|Liadcs a les ncecssilals i
adapiadcs a les oportunilals de cada cas. Amh elles ha omplcrl de dali a hai\ loi el palau
Roben, en una exposieió orjzanilzada peí Deparlanicnl de Cullura de la Gencralilat de Cauílunya, dissenyada i miintada per Arcadi Pia. sola el eomissarial de Sebaslia Gotlay.
La carrejada i artiriciosa arquileetura del i^alau Roben ui-i cvn. polser. e
niarc nics ailet¡üíU per a rcxhibició truna obra lan sobria coni la de Fila.
Per tal de fer Iliuar conlineni i eonlingiil. Areadi Pía ha hasiiu de Icr
equilibris i fins i lot algún pciii niiracle. La presencia de peces eabdals, eom el Crisl jaeenl de la Calcilral de Girona o el Saiit Benel
de Mt>nlserraL tlonav;i a la niosUa un lo d'cxeepeionalilal i de
poiencia creatloia tpic. sens dublé, ha soi-pi'cs molls visiianis,
Pero hí havia. a niés. iiU un seguit d'obrcs que rcsponicn a epoquos diverses i a pi'oposles concretes, i en elIcs Lc\periinenlaciií
con.staní i el [lei'maneiit al'aiiy rcnovadoi" de Lartista bi¡lla\en
anib una iiuisilada resplendor. Cada sala era una novclat: cada
f
cantonada, un eanvi: cada [iei,-a. LUÍ rec(inie[n.-atnenl. Ili ha\i;i els
nialci-jals mes diversos -faiíg. guix. fusta, pedra. cimcni. poliurcia.
vidre. ferro- i s"hi exhibien les mes dislinles iecnii.|ues. a panir de
le.s infinites possihjliíals de railesani;i. la indtistria i la leciiologia.
Tal com \a tlir r e s c u l l o r e n una oeasjc) solemne, cada obra sc\a es -e
iVuil d'una nmlivaeió difeient».
Per cloure el reeorrejzut, s'oferia tui projecíe nasctn ú'un enearicc imaginan: la ciilminació eseullorica de la Pona deis Apostols de la Seu de Girona.
cas li'niit d'inlcgraeió de Pan modern en un niarc gótic convencional. Al voltaní
de les d(H/,e esiiiiucs d"at|uest liipotéiie repte, dotzcncs de blocs oberts mosíraven a miíges el laborii'ts proccs de crcació de
des tlel primer dibuix fins a la tlarrera siniplifie:
[ludia veure com sorgeix rcspiirna de la inspirae
da qiiasi semprc en un esbós realista, i com es v;
llaiU poe a poc. en dibuixos successius. fins que
en el llindar tle Labstracció. quan les línies <
lums indispensables cxpressen la idea inicial ,
adhcrencies supcrllues. Poder contemplar aquest
ees eni aecedir a la iniimitat de Tariista. i el pri\
gi s'ampliava encara amb les notes personáis
Fila al peu de les fotognifies del caiideg. amb
formado sobre la genesi de cada pei;a i comenl
ris sobre els resullats obtingiiis.
Tol plegal era la il-lustració pcrfeela d'una
vocaeió i. sobrelol, d'una dedicació: la creaci*í
nascuda de Lencarrec pero viscuda amb la
llibcriat i el risc tl'un espon d'avcntura.
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