
Feia temps que la Funda-
ció Vila Casas preparava
un homenatge al pintor
tortosí Francesc Todó
(1922-2016) en forma
d’exposició retrospectiva.
Però, malauradament, no
s’hi va ser a temps i l’artista
va morir el novembre pas-
sat, als 94 anys, abans de
veure inaugurada aquesta
mostra, que ara es pot visi-
tar a l’Espai Volart de Bar-
celona.

L’ha comissariada Àlex
Susanna, que apunta que
l’exposició havia de ser “un
homenatge en vida”. Al se-
tembre, quan Susanna va
anar a casa de Todó a mos-
trar-li la selecció d’obres, se
li van encendre totes les
alarmes: “Li vaig ensenyar
les obres, se’m va quedar

mirant i em va dir: «Jo ja he
tancat la barraca.» «Os-
tres, Paco!, no em facis
aquesta putada», li vaig
dir”, recorda el comissari
de l’exposició.

Avantguarda figurativa
La intenció de la mostra,
que reuneix una quarante-
na d’obres, és oferir un
“compendi de l’imaginari
plàstic de Todó, i res millor
que fer-ho a través del món
dels objectes”, en un recor-
regut que va passant de
manera subtil per les diver-
ses etapes de l’artista. To-
dó, malgrat que al final de
la seva vida se’l va rei-
vindicar, va pagar un preu
per ser un dels represen-
tants de “l’avantguarda fi-
gurativa enmig de l’hege-
monia de l’abstracció”.

Però Susanna insisteix
en la modernitat de la figu-

ració de Todó exemplifica-
da en les pintures maqui-
nistes dels anys cinquanta i
seixanta que acusen la in-
fluència d’artistes com
Torres-García, Klee i Cal-
der. “El maquinisme va te-
nir un gran ressò i als anys
seixanta Todó no para
d’exposar i rebre encàr-
recs. Realitza murals com
el del nou edifici de la Mú-
tua Metal·lúrgica. Fa l’esce-
nografia de l’obra Una voz
en off, de Xavier Montsal-
vatge, al Liceu el 1962. Col-
labora amb escriptors i crí-
tics d’art, exposa a la sala
Gaspar... vaja, que no li va
faltar notorietat, tot i que
semblés que la seva obra
estava fora del cànon impe-
rant en el panorama de la
pintura catalana de post-
guerra”, explica Susanna.

A poc a poc Todó va anar
evolucionant cap a una

poètica de l’objecte que
Susanna defineix de “crea-
ció d’una sintaxi virtual,
d’un camp de forces mag-
nètiques”. Amb la intro-
ducció de colors suaus com
el blanc i el blau clar, de mi-
ca en mica la pintura de To-
dó entra “en un procés
molt sofisticat de desmate-
rialització, a una lleugeresa
del pintar, amb transpa-
rències i punts de llum”.
Susanna compara aquesta
manera de pintar amb “la
música callada de Mom-
pou”.

L’abandonament del
maquinisme i la preponde-
rància de la natura morta i
el paisatge en aquest mo-
ment coincideixen també
amb una davallada en la vi-
sibilitat de la seva obra, que
no seria reconeguda de nou
fins que el 2006 se li va fer
un ampli homenatge amb

dues exposicions a la des-
apareguda sala Vinçon (on
Todó havia debutat el
1946) i a la sala Parés.

Aquesta evolució és la
que traça l’exposició, que
inclou bàsicament acrílics
sobre tela i aquarel·les so-
bre paper. “El món de Fran-
cesc Todó és una mena de
retrat tardà del món nou-
centista que entronca amb
artistes com Xavier Valls,
Lluís Marsans i Maria Giro-
na. És un món equilibrat,
culte, enemic d’escarafalls,
en definitiva, són expo-
nents d’un món estètic
molt barceloní i d’una mo-
dernitat tranquil·la”, con-
clou Susanna. ■
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L’Espai Volart de la Fundació Vila Casas ofereix una retrospectiva
del pintor Francesc Todó que l’artista preparava abans de morir
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‘Estació de servei’, obra del 1960 de Francesc Todó que es pot veure a la retrospectiva de l’Espai Volart de Barcelona ■ FUNDACIÓ VILA CASAS
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