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Les obres i la trajectòria del pintor 
manresà Vila Closes en un llibre editat per 
Zenobita edicions per encàrrec de la 
família Vila Roca 
 
L'obra, escrita per Fransesc Comas i Pere Sobrerroca, conté un CD 
amb les imatges dels quadres més importants de Vila Closes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vila Closes. Un home i 
un artista lliure 
 
Autors: Francesc Comas i 
Pere Sobrerroca 
Pàgines: 176 
Format:  21 x 29 cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-81-9 
P.V.P: 24 euros  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica, per encàrrec de la família Vila Roca, Vila Closes. Un home i 

un artista lliure, de Francesc Comas i Pere Sobrerroca. L’obra recull la trajectòria del 

pintor manresà Vila Closes, implicat en l’art i la societat del segle XX. Al llarg 

d’aquestes pàgines es poden veure les diferents facetes de l’artista (pintura, família, 

amistat i país) així com també la seva obra pictòrica.  

http://www.zenobitaedicions.com/�
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Vila Closes, entusiasta i inquiet, va ser promotor i dinamitzador de les arts a Manresa. 

L’obra pretén ser un reflex d’aquesta personalitat i demostrar com l’artista es dedicava 

en cos i ànima a la vida artística de la seva ciutat i també del seu país.  

Els quadres de Vila Closes son optimistes i destaquen per la seva expressió: pintava 

paisatges de la comarca i hi reflectia el seu caràcter i personalitat. Se’n por veure un 

recull de la part més representativa en el CD que s’inclou en el llibre. 

En homenatge a aquest gran pintor manresà, el 24 de març, a les 20 h, es farà la 

presentació del llibre a l’Auditori de la Plana de l’om de Manresa. Els actes de la 

celebració continuaran amb una inauguració de l’escultura de Vila Closes realitzada per 

Ramon Oms, que s’inaugurarà el 25 d’abril a les 13 h al vèrtex del Parc Pintor Vila 

Closes, i en l’”Exposició Antològica de Vila Closes”, que s’inaugurarà el 27 d’agost a 

la sala gran del Centre Cultural el Casino de Manresa. 

Presentació del llibre 

Dia: 24 de març 

Hora: 20 h 

Lloc: Auditori de la Plana de l'Om 
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