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

Joaquim
Nadali
Farreras

Paco Torres

Historiador.
Universitatde Girona

Mons6

1 quatre d’abril de
1992, l’alcalde de
Barcelona Pasqual
Maragall va inaugutar la inst al.laci6 de l’esculturaElllarg viatge, de l’escultor
gironi Paco TOlTeSMons6al
barei de Sant Mal~i, a la rambla de Prim en la cruilla arab
la rambla de Gnipflscoa.
ESTICCONVEN(~UT
que molt
pocs barcelonins que passin
aquests dies a prop d’aquesta
eseultera s2~aurausentit commogutsper la notlcia del trasphs del seu autor, el dia 30 de
gener de 2015. No ~s gens estrany;, primer perqu~ ell mateix no ho volia, no buscavani
l’aplaudimentf~cil ul un ]~coneixement massiu. Cercavala
capacitat de trasbalsar i sabia
perfectament que aquest trasbalsament podia set minoritari. Per5 la segonara5 de l’anonimat ~s perqu~, tret d’algunes molt honorables excepcions, la noticia de ]a mort de
Paco Tortes s~a fet m~s evident a la premsa generalista
per les esquelce de la Creu de
Smlt Jordi que pels trac~amentsperiodlstics.
l’escripter
Llnis MuntadaVendrell mclamayafauns anys la necessitat
d"Mnes~udi rigor6s i integral
de robra d’aquest m*ista reticent a pronunciar la parau]a
artista, i unabiografiaque consigni els avatars d’undels creadors m~svigoresos que va brillar emulgde la negra nit del franquismei
que tla con0nuat ~ fulgint arab llum prSpia durant]a llm~gas~rie d’extincionsdeftnitives que de manera reiterada, en una
secular profecia de l’apocMipsi, ha anunciat l’art dels darrers trenta anys". Potser
elmateixtext de Muntada,molt elaborat i
d’una grun forqa, ds l’inici d’aquest treball, en un recorregut pels temesi els valors que hau acompanyat Torres Mons5
tota la seva vida ~s la mort que "pot ser
un alllberament", en expressi5 seva.
PO’I’SER PERAIX~),

cional de Cultura, saludat per
ell arab una de les seves ironies, preguntant-se per qu~
els reconeixements sempre es
produeixen molt
SEGUINT
ELFIL de Muntadahe
reculat fins als cat,legs de rexposici5 d’Albl, d’abril de 1986,
arab textos de G15ria Boschi
Narcis Comadira; el de 1989,
que ilmuguravala s~rie d’exp~sicions d’m~de les Sales de la
Ramb]a,en qu~ Daniel GiraltMiracle conclou el seu escrit
dient que el gran art de Tortes
Mons5ds ’~aver estat fidel a
l’esculturai, sobretot,fidel a si
mateix",i el de l’antolSgica de
~990, arab un text de Lnis Casado. Aquesta antol6gica era
un compendifins a la d~cada
delsnoranta; per5 TorresMonso, critic, rebel, sempreexperimentant nova parar en La seva
evoluci6, que s’endinsa quinze
anys en el segle XXI.
EL LUBRE Torms

Estemdavant
I’obra d’undels
artistes complets,
innovadors,
creatius i
suggestius
de I’escultura
contemporSnia
a Catalunya

AMBUN SOMRIUREIR~NIc, merament insi-

nuat, Torres Mons6saludaria aquest intent de reivindicar-lo d’un anonimatexcessiu iinjust, perqu~estemdavantl’obra d’un
dels artistes m~scomplets, innovadors,
creatius i suggestiusde l’escultura contem-

MonsO.

El

dret a mirar (200~1, Ajuntament de Girona-La f~brica de
gel) ambfotegrafies de Josep
M. Oliveras i el text esmentat
de Lluls Muntada,~s un rep,s
visible de ritinerarivital
derescultor. Al~’ecop arab textos de
Llnis Muntada,i de CarmeO~
tiz, ifotografies de JosepM.Oliveras, el llibre cat~egde l’ exOosici5 Una¢Tla habitada (2012)
explora runivers de Torrss
Mons5en un exercici de comXAVIERPORRATA plicitat que converteixcada
tografia en un let creafiu.

porhnia a Catalunya. Arab un gruix i una
dimensi5 que a molts altres p~sos hauria
fet un salt cap al reconeixementi que aqul
s~a prodffit arab comptagotes, mnigrat
l’atorgament, l’any 20~3, de] Premi Na-

LA CULMINACI(~D’AQUEST
ITINERARI ~8 do-

ble. P~ner, tamb~ el 2012, l’exposici5
Anarfent i prou, a la Fundaci5 V’fla Casas de Palafrugell, ambextensions a Paris, Gironai Barcelona,il’exposici5 Drone, a Girona, que tancaria, simb01icamerit, en les mateixes dates que TorTes
Mons5comenqaria, a primers de 2015,
el seu alliberament definitiu.
EL CAT.~LEG D"ANARFENTI

~’incerpora

~
u~ creuament emotiu i tendrissim de cm
tes entro G15riaBoschiPepAdmetlla,
curadors de l’exposiciS, en el seu descobriment
reiterat deTorres MonsSiuntextdeRafael
Argullol quc, en una inirada des de fora,
conclou que l’escultura de Tortes Mons5
"est~ destinada a la perman~ncia".

