
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA / Figueres

BON NADAL 
Aprofitem l’ocasió del nostre desig de bones festes per mostrar-vos una de les últimes 
donacions que ha rebut el Museu. Es tracta d’una obra original de l’artista Lluís Vilà,  
realitzada l’any 2009, que porta per títol El Català Universal –o el caganer de Can Japet. 

El Català Universal –o el caganer de Can Japet │ Lluís Vilà i Vendrell │ 2009



Fitxa de la peça
El Català Universal –o el caganer de Can Japet  de Lluís Vilà i Vendrell realitzada el 
2009.
Escultura múltiple. Tècnica mixta amb bany de pintura metàl·lica. 
Edició limitada de 200 exemplars. 

Fitxa de l’autor
Lluís Vilà i Vendrell (Banyoles, 15 de juny de 1952 – 30 de març de 2010) fou un 
artista català amb una àmplia trajectòria en pintura, escultura i disseny. Destaca el 
seu treball dins les corrents conceptuals de l’eat art i l’art fungible. Va ser membre 
fundador del grup d’intel·lectuals El Tint. 
Vilà va exposar, entre d’altres, a la Fundació Miró, a la Sala Montcada de “La Caixa” i  
al Centre Georges Pompidou de París. 
La  seva  intervenció  més  exitosa  fou  al  volcà  El  Croscat  a  la  Garrotxa,  amb  el 
paisatgista Martirà Figueras i que els hi va valdre un premi FAD.

Donador
Lluís Coromina Isern, empresari i filantrop banyolí que, per vocació i tradició familiar, 
ha fet una aposta decidida pel món de la cultura i les arts. És l’impulsor de l’Espai Eat 
Art i del  Showroom Lluís Vilà –ja que fou mecenes de l’artista durant més de dues 
dècades-, així com el creador del centre sociocultural El Puntal –laboratori de les arts. 
També ha endegat l’editorial Alfabia, la companyia de teatre Eironeia i la productora 
cinematogràfica Anderground, entre altres.  

MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA / Figueres
Premi ACCA 1982 / Associació Catalana de Crítics d’Art

Mosca Mediterrània 1991 / Col·legi de Periodistes
Premi Nacional de Cultura Popular 1999

Premio Asociación Espanyola de Fabricantes de Juguetes 2005
Creu de Sant Jordi 2007

Premio IPA ESPAÑA 2009 / Asociación Internacional por el derecho a jugar

La Fundació del Museu del Joguet de Catalunya/Figueres rep l’ajut de les institucions següents:

Ministerio de Cultura ◊ Generalitat de Catalunya ◊ Diputació de Girona
Consell Comarcal de l’Alt Empordà ◊ Ajuntament de Figueres 


