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Francesc Torres Mons6,
l’escultor de la ironia
L’artista de les ’lletres toves’ mora Salt als 92 anys
de 70 anys ha anat obrint diferents
vies d’investigaci6 independentmentde les modesi de les exig6ncies del mercat, ha transitat sol de la
L’escultor Francesc Tortes Mons6 pedra mareal ferro, del plom als po(Girona, 1922-2015) va ser guardo- llmers ials plxels sense cap estrid~nnat amb el Premi Nacional de cultu- cia, ambla naturalitat de quitd un enra el 2013 i va rebre el guard6 amb chrrec per fer i se’n sent responsaironia, preguntant-se per qu~ els ar- ble",va escriure Oliveras per presentistes solen set reconeguts en l’flltar el projecte.
tim tram de la seva trajectbria. Creador infatigable i compromSs,i una DeI’acad~miaa la flen~ncia
de les figures cabdals de l’escultura A Barcelona hi ha una escultura pflcatalana de la segona meitat del se- blica de Tortes Mons6,Elllarg viatgleXX, Paco Tortes Mons6va morir ge, de11992,instaHadaa la cru’illa de
dijous als 92 anys a l’Hospital San- la rambla Prim amb la rambla Guita Caterina de Salt arran de les com- pflscoa. Perb per observar les etapes
plicacions sorgides d’un atac de cot de la seva evoluci6, des de Facademicismefins a la influ~ncia delpopque havia patit a principis d’any.
L’acceptaci6 pflblica ds un dels art als anys 80, cal anar a Girona.
reconeixements rods gratificants de Mdsendavant, Torres Mons6va dequ~ pot gaudir un artista. L’escultu- purar les formes i els colors de les
ra A.B.C.Q. (1980), instal-lada da- seves peces per posar l’accent en la
vant la seu de la Generalitat a Giro- chrrega conceptual. En els flltims
na, va fer d’aquest escultor unafigu- anys les seves obres estaven tenyira molt popular i estimada a la ciu- des d’un marcat to de denflncia i les
tat.
Arab motiu del seu 908 instal.lacions arnb fotografiaivldeo
aniversari, la Casa de Cultura de Gi- havien adquirit un pes significatiu
ronai el Museud’Hist6ria de la Ciu- en la seva producci6.
tat li van dedicar dues exposicions i
Francesc Torres Mons6 va eoel B61it va confeccionar un itineramenqarels estudis artlstics als anys
riurb~ perqu~elpflblic descobrls al- 30 a l’Escola de Belles Arts de Girotres treballs de diferents etapes de la na i es va formar arnb Aristides Maiseva traject6ria, comLlapis (1981), llol. La sevatraj ect6riava arrencarals
Maternitat (1963), Picador (1963- anys 50, desprds de treballar amb
1990) i Patella (1976). Tambdalesnoucentistes corn Enric Monjoi Johores, la Fundaci6 Vila Casas fi va sep Clar&idefer amis~at ambartistes
dedicar una mostra, Anarfent iprou, corn Josep Maria Subirachs, Esther
al MuseuCan Mario a Palafrugell.
Boix i Josep Guinovart. Des de mitL’flltima exposici6de l’artista, ti- jans dels anys 50 fins als 70 va contituladaDroneicomissariada pel fotbnuar la seva formaci6 a Paris i LongrafJosep Maria Oliveras, es vainau- dres i va exposar a nivell internaeiogurar al Bblit a l’octubre i va tancar nal. Pel conseller de Cultura, Ferran
les portes diumenge. Torres Mons6, Mascarell, la mort de Torres Mons6
que el 1991 va ser reconegut ambla "suposa la p~rdua d’algfl que arab un
Creu de Sant 3ordi, lava considerar treball tenaq, discret perb constant,
el seu testament artistic. "Comsi es ha sigut testimoni artistic del nostre
tractds d’un corredor de fons, al llarg m6ni el seu entornvitaF’.~
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