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CERCAVA LA CAPACITAT
DE TRASBALSAR, NO
L’APLAUDINIENT F~.CIL

Paco Torres Mons6
1 quatre d’abril de
1992, l’alcalde de
Barcelona Pasqual
Maragall va inaugu-

tar la inst al.laci6 de l’escultu-
raElllarg viatge, de l’escultor
gironi Paco TOlTeS Mons6 al
barei de Sant Mal~i, a la ram-
bla de Prim en la cruilla arab
la rambla de Gnipflscoa.

ESTIC CONVEN(~UT que molt
pocs barcelonins que passin
aquests dies a prop d’aquesta
eseultera s2~aurau sentit com-
moguts per la notlcia del tras-
phs del seu autor, el dia 30 de
gener de 2015. No ~s gens es-
trany;, primer perqu~ ell ma-
teix no ho volia, no buscava ni
l’aplaudiment f~cil ul un ]~co-
neixement massiu. Cercavala
capacitat de trasbalsar i sabia
perfectament que aquest tras-
balsament podia set minorita-
ri. Per5 la segona ra5 de l’ano-
nimat ~s perqu~, tret d’algu-
nes molt honorables excep-
cions, la noticia de ]a mort de
Paco Tortes s~a fet m~s evi-
dent a la premsa generalista
per les esquelce de la Creu de
Smlt Jordi que pels trac~a-
ments periodlstics.

PO’I’SER PER AIX~), l’escripter
Llnis Muntada Vendrell mcla-
maya fauns anys la necessitat
d"Mn es~udi rigor6s i integral
de robra d’aquest m*ista reti-
cent a pronunciar la parau]a
artista, i una biografia que con-
signi els avatars d’un dels crea-
dors m~s vigoresos que va bri-
llar emulg de la negra nit del franquisme i
que tla con0nuat ~ fulgint arab llum prS-
pia durant ]a llm~ga s~rie d’extincions deft-
nitives que de manera reiterada, en una
secular profecia de l’apocMipsi, ha anun-
ciat l’art dels darrers trenta anys". Potser
elmateixtext de Muntada, molt elaborat i
d’una grun forqa, ds l’inici d’aquest tre-
ball, en un recorregut pels temes i els va-
lors que hau acompanyat Torres Mons5
tota la seva vida ~s la mort que "pot ser
un alllberament", en expressi5 seva.

AMB UN SOMRIURE IR~NIc, merament insi-
nuat, Torres Mons6 saludaria aquest in-
tent de reivindicar-lo d’un anonimat exces-
siu iinjust, perqu~ estem davant l’obra d’un
dels artistes m~s complets, innovadors,
creatius i suggestius de l’escultura contem-
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porhnia a Catalunya. Arab un gruix i una
dimensi5 que a molts altres p~sos hauria
fet un salt cap al reconeixement i que aqul
s~a prodffit arab comptagotes, mnigrat
l’atorgament, l’any 20~3, de] Premi Na-
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cional de Cultura, saludat per
ell arab una de les seves iro-
nies, preguntant-se per qu~
els reconeixements sempre es
produeixen molt

SEGUINT EL FIL de Muntada he
reculat fins als cat,legs de rex-
posici5 d’Albl, d’abril de 1986,
arab textos de G15ria Bosch i
Narcis Comadira; el de 1989,
que ilmugurava la s~rie d’exp~-
sicions d’m~ de les Sales de la
Ramb]a, en qu~ Daniel Giralt-
Miracle conclou el seu escrit
dient que el gran art de Tortes
Mons5 ds ’~aver estat fidel a
l’escultura i, sobretot, fidel a si
mateix", i el de l’antolSgica de
~990, arab un text de Lnis Ca-
sado. Aquesta antol6gica era
un compendi fins a la d~cada
delsnoranta; per5 TorresMon-
so, critic, rebel, sempre experi-
mentant nova parar en La seva
evoluci6, que s’endinsa quinze
anys en el segle XXI.

EL LUBRE Torms MonsO. El

dret a mirar (200~1, Ajunta-
ment de Girona-La f~brica de
gel) amb fotegrafies de Josep
M. Oliveras i el text esmentat
de Lluls Muntada, ~s un rep,s
visible de ritinerarivital de res-
cultor. Al~’e cop arab textos de
Llnis Muntada, i de Carme O~
tiz, ifotografies de JosepM. Oli-
veras, el llibre cat~eg de l’ exOo-
sici5 Una ¢Tla habitada (2012)
explora runivers de Torrss
Mons5 en un exercici de com-
plicitat que converteix cada
tografia en un let creafiu.

LA CULMINACI(~ D’AQUEST ITINERARI ~8 do-
ble. P~ner, tamb~ el 2012, l’exposici5
Anarfent i prou, a la Fundaci5 V’fla Ca-
sas de Palafrugell, amb extensions a Pa-
ris, Girona i Barcelona, il’exposici5 Dro-
ne, a Girona, que tancaria, simb01ica-
merit, en les mateixes dates que TorTes
Mons5 comenqaria, a primers de 2015,
el seu alliberament definitiu.

EL CAT.~LEG D"ANAR FENTI ~’incerpora
u~ creuament emotiu i tendrissim de cm~
tes entro G15riaBoschiPepAdmetlla, cura-
dors de l’exposiciS, en el seu descobriment
reiterat deTorres MonsSiuntext deRafael
Argullol quc, en una inirada des de fora,
conclou que l’escultura de Tortes Mons5
"est~ destinada a la perman~ncia".
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