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O'entre els il-Iu s-

tres personatges

'que han sorgit al

lIarg de la nostra

historia, Martí

Torrents i Brunet
, •.~,

n'ocupa un Iloc

destacat.

Contemporani

d'Alexandre de

Cabanyes, Joaquim

M i r i En ri c C r i st of 01

Ricart, I'artista

Torrents va viure

al qun s ld e l s

moments mis signi-

ficatius i re llevánt s
•d'aquest's.egle xx.

')

ser acusat i perseguit per la seva
tasca com a jutge de pou en el
govern de la Generalitat republica-
na, Aquest fet va originar la destruc-
ció de tots els seus béns. amb la qual
cosa Ür1a gran part de la sevo pro-
ducció va desaparéixer.

MartL Torrepts fent eLs muraLs de L'esgLésLa de Mar

. )

Conéixer el'lIegat i l'obro de Martí
Torrents es fa gairebé impossible. _
D'una bondo perqué una gran part
de la seva extensa producció va
desaparéixer a resultes de la guerra
civil espanyola, i de l'oltro. perqué no
sho fet encara cap gran estudi o
exposició que tingui com a referent
la figura de Torrents.

Tot i amb olxó. una rópldo visita al
Museu Víctor Balaguer o a I'església
de Mar ens oerrnetro donar un cop
d'ull a alguns deis retrats, oqucrelles i
pintures murals d'aquest pintor, consi-
derat un deis deixebles oírectes de
Joaquim Mir, tot i que sempre es va

. , caracteritzar per la seva obra inde-
•. pendent. al marge- de la pintura nou-

centista o avantguardista de I'épcoca ..

La guerra va capgirar la vida perso-
nal i artística de Torrents. No en va va. ~

Malgrat tot podem conéixer la figura
de Martí Torrents a través del Ilegat.
que la seva víduc. Rosa Pelegrín, va
donar a l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú a canvi dun vitalici, i que és
dipositat a la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer. Més de 200 obres on hi tro-
bem retrats a carbó i oquorelles. pai-
satges, bodegons, esbossos. cartells i
fotografies.

A banda doquestes obres de petit o
mitja formato I'artista vilanoví va ser
l'outot també, de pintures murals de
gran format en edificis ernbternótícs
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de la ciutat. L'església de Mar,el Pósit
de Pescadors, el Cafe del Foment o
el Teatre Cinema Bese.van ser l'esce-
nari on Torrentsva plasmar gran part
del seu genio

Entre aquests rnurols. un deis més
ernblernótlcs va serel revestiment del
Teatre Cinema Bosc. que Martí
Torrents va realitzar entre els anys
1933i 1951. D'aquestes últimes crea-
clons. la majoria han estat preserva-
des foro del seu Iloc originari després
de les remodelacions que s'hon dut
a terme, com en el cas del Bosc,I'any
1969.Aquest mural és avui en dio al
Museu Víctor Balaguer a I'espera
d'uno restauració definitiva.

Pelque fa al fons del Museu Balaguer.
la dificultat de catalogar-les escau
en el fet que són obres que no estan
datades. Entre les200 obres que con-
formen aquest Ilegat, podem trobar
retrats de famosos del teatre i el cine-
ma de I'epoca, així com cartells des-
deveniments vilanovins, com el
Carnaval o anuncis per a obres de
teatre i pel-lícules que s'estrenaven a
la nostra ciutat.

L'any 1936,a punt d'esclatar la gue-
rra civil, MartíTorrents es trobava en el
punt algid de la seva vida professio-
nol, Reconegut per les millorsgaleries
de les grans capitals europees de
l'ort. viatjava sovint a Londres o París,
on s'hl estava períódlcornent,

La guerra, pero, va estroncar la carre-
ra artística del pintor. L'any 36va assu-
mir funcions administratives i va ser

jutge de pou donant fe deis naixe-
ments, les defuncions i els casoris de
la vila. En acabar la guerra, pero, va
ser destitu'it i empresonat a Barce-
lona. De Barcelona va aconseguir ser
traslladat a 'Girona, on es va fer pas-
sar per boig. Aixó Iiva merélxer el tras-
lIat a una institució psiqulótrico
regentada per monges, entre les
quals hi havia la seva germano.
Temps després va aconseguir un
dloqnóstic favorable que Ii va retor-
nar la llibertat.

M rti T rrents: I v sant h mana

Martí Torrentsi Brunet va néixer en el
si duno tornillo benestant de
Vilanova, els Torrents,l'ony 1887,que
tenien com a residencia familiar la
masia de Ca l'Onclet. anomenada
d'cquesto manera fent referencia a
un sacerdot de la família.

Físicament era un home olt, 1,90 m,
una olccdo que en un moment de la
seva vida es va convertir en una
malaltia. Els metges en veure que
creixia sense raó aparento el van con-
demnar dient que Ii quedava poc
temps de vida. Aquest fet el va
ernpénver a fugir de casa i fer de
rodamón, fins que un any més tardo
sense consequéncles aparents, va
tornar refet a la seva Vilanova natal.

Cursa estudis universitaris i obtení el
títol de perit ooronorn primer, i engin-
yer ocrónorn unsanys després.També
va ser alumne de I'escola de Belles
Arts de Barcelona i de l'occdérrao

D'entra

Bages. D'aquesta
epoca de la seva
vida cal destacar el
descobriment de la
vida bohemia i noc-
turna de Barcelona i
la qualificació d'ovelío
negra de la família.

Posteriorment, cansat dcquest rnón.
va retornar a Vilanova i es va casar
amb la criada de la casa poi rol. La
decisió va ser també motiu de crisi i
escondo: per a l'époco. Pero el
matrimoni va durar poc a causa
d'uno malaltia mental que va obligar
a Martí Torrents a ingressar la seva
dona en un centre psiquiótric.

L'any 1922va conélxer Joaquim Mir,
qui es convertiria en el seu mestre, i
un deis seus millors ornlcs. juntament
amb Alexandre de Cabanyes i Enric
Crlstofot Ricart. Són conegudes les
tertúlies deis quatre del Foment. De
fetodlórlornent aquests quatre artistes
es trobaven a Can Mir o bé al cote
per opinar i xerrar sobre temes diver-
sos.Alsanys 30va entrar a formar part
de la junta del Foment Vilonovi presi-
dida pel també artista i amic
Joaquim Mir.

En esclatar la guerra, pero, va assolir
rellevóncia funcionaria!, tal i com ja
sho esmentat anteriorment, desen-
volupant tasques de jutge de pau.
Després del porentesl de la guerra i
postguerra, de I'empresonament a
Barcelona i Girona, de la reclusió en
un centre psiqulótric. i ja amb la
carta de Ilibertat a la rnó. Martí
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Torrentsva retornar a la nostra ciutat.
Aquí I'esperava Rosa Pelegrín , una
noia que havia conegut tot just aca-
bar la guerra i que va tenir cura les
poques pertinences que li quedaven
fins que va tornar.

La destrucció de tots els seus béns
personals i familiars van decidir Martí
Torrentsa marxar de Vilanova. EII i la
seva esposa van instal·lar-se a
Ciurana. Lenvoronco del rnotproto-
gonista de moltes de les sevesaqua-
relles. pero, van fer apropar la pare-
110a Viladellops, des d'on habitual-
ment feien passejades fins a la platja
de Vilanova.

Aquells onvs. pero, no van ser gens
fócils. Lartista es va anar ensorrant a
poc a poco La seva obra, tot i el pres-
tigi d'abans de la guerra a
Barcelona, París i Londres, no tenia
sortida. Elsseusamics el van ajudar a
sortir del pou i, de mica en mica, es
va anar integrant a la vida social.

La seva dona el va acompanyar fins
que va morir, I'agost de 1977, als
noranta anys d'edat.

Entre les últimes exposicions, cal
esmentar la que va realitzar a la
Galeria Prisma de la nostra ciutat, el
21 de desembre de 1974.
Posteriorment va patir algunes malal-
ties, la més demolidora de les quals
vas ser la ceguesa, que li impedia
pintar. Amb aquest nou cop de la
vida, la toreo de Martí Torrentses va
anar apaivagant fins expirar l'estlu

¡ del 77.

*Aquest reportatge ha esta elaborat
apottir d'un estudi de Griselda Ruiz
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MartL Torrents a
L·a pLatja de

vLLanova
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