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"Caldria que no caigués sobre I'escultor, escrip-

tor ipoeta que fou Damio Torrents els trist vel de

I'oblit per part deis seus conciutadans ... »

(Paraules pronunciades en ocasió del centenari

d'Iu Pascual iRodés, el 25de novembre de 1983)

L'HORAVIVA tre amb major ardiment, recolzat, des de Barcelona, per Josep

Janes i Oliver. Ara, passats més de cinquanta anys, rellegida

l'obra, més que intentar valorar-la, ens sembla molt pueril aquella

polseguera que, de totes maneres, era un clar indicador que, a la

vi/a, es vivia, tanmateix, una hora viva. Hora viva que és, potser,.

la clau d'aquella mostra poética. Ja molt abans, en un quadern

manuscrit per I'autor , llegim aquest paráqraf: «Ern preocupa

l'hór~ viva en que veritablement s 'edifica. Jo visc totalment la

vida del'obra ... » i, encara, vint-i-tres anys més tard, en l'obra

publícadaIp, 24) puntualitza: «Només amor, només - I'hora viva

és amor ... » Podríem sintetitzar: edificar, construir ... amb amor,

només amb amor. 1 és amb amor que, en reobrir «L'Hora Viva»,

llegeixo la dedicatoria manuscrita que diu «Al benvolgut i aprofitat

deixeble d'idioma catala Albert Virella. Afectuosament, L' Autor»

Tenim a la nostra rná un petit volum que porta per títol «L'Hora

Viva» - «Poernes». El seu autor és Darniá Torrents. Es un llibret de

13 x 18, de 72 pagines en paper acigronat i verjurat, acabat d'es-

tampar el23 de desembre del 1933 a la impremta Económica de la

nostra vi/a, amb un contingut de 26 poemes. L'autor , en unes

notes autobiografiques posteriors al llíbre , ens diu: «Coneixedor

de l'idioma catalá funda, junt amb En Rafael Sala, la revista titula-

da Themis, publicant, més tard, un volum de versos titolat "L 'hora

viva» que dona lloc a llargues polérniques ... » Recordem quelcom

de l'enrenou que es mogué en el petit món de les lletres vi/anovi-

nes. Anton Escofet i Francesc Serra i Novascornentaren molt favo-

rablement l'obra. Pere O. Montserrat -i Soler fouqui la va comba-



L 'HEREU DE CA L 'ONCLET

Així, familiarment, l'anomenava I'arquitecte Josep F. Ráíols,

pare pedac d'aquell aplec de joves amb inquietuds espirituals que

congríá en aquella pomposament anomenada «Escola de Vilano-

va». Dones bé, Darníá, l'hereu de ca l'Ondet porta va damunt les

seves espatlles el feixuc pes de moltes generacions de geltrunencs

que foren els seus avantpassats: «, ~.s'han anat succeint en temps

molt llunyans ... » La casa pairal, al carrer del Palmerar Baix, núm.

4, damunt del portal de mig punt de pedra de Montjulc ostenta la

data 1610, pero, sense cap dubte, la casa seria reconstruida aquell

any parque la família era coneguda de molt abans. Un Jósep Tor-

rents, «Onclet», fou regidor el 1718 del primer ajuntament vilanoví

de la Nova Planta. Al Cadastre del 1739 hi ha un bon esplet de

propietaris cognominats Torrents, entre ells Sebastiá Torrents i

Marich, posseídor ja de la casa del carrer del Palmerar, parroquia

de la Geltrú, casa que és, probablement, la mateixa en que segons

el pare Gar ' la vídua Anna Torrents, «Onclet» , l'any 1735 dona

estatge al provincial deis carmelites, amb el seu secretari i set fra-

res, que venien per fundar el convent dit del Josepets. Un Joan

Torrents, «Onclet», tenia la casa al carrer de Bonaire, una casa de

camp i terres al Molí de Vent, a la carretera de Vilafranca i al cor-

nil d'En Guardiola, que era el més abastat de la família t, tal vega-

da, se'l podria identificar amb I'onde capellá, més aviat baix de

talla, que dona a la família el motiu d'Ondet. Cal esmentar un

Damíá Torrents, «Xirivia», propietari de l'epoca, que esmentem

pel patronímic, que l'identifica del mateix arbre que el nos-

tre literat-artista.

Sebastiá Torrents, segons I'arbre genealogic que ens va mostrar'

Jordi Torrents, actual planeó de la família a la casa del Palrnerar,

es casa amb Magdalena Ventosa el 1733 i el seu fill Joan Torrents i

Ventosa es casa amb Magdalena Montserrat, d'un arbre la soca de

la qual tenia tanta o més antiguitat g~ltrunenca que la deis rna-
,.

teixos Torrents. Joao Torrents i Montserrat es casa amb Francesca

Valles, el 1787. S:ba~tia Torrents i Valles. el 1809, és casa amb .

Marianna Pascual i Escardó..L'esrnentat Joan Torrents I'esmenta

el pare Gari en ocasió de ia construcció d~ l' es,glésia del barri de

mar. Sebastiá Torrents i Pascual -avi de Damiá Torrents- es casa el

1847 amb Petronella Marques i 2iba, t~mb~ de la Geltrú, germa~a

del conegut industrial Isidre Marques' i Riba. Fou regidor el 1856

i pare de Joan Torrents i Marques (1850-1920). Batxiller, el 1869,

sortít del co1.legi de segon ensenyame1t que dirigí el senyor Fran-.

cesc de P. Gatell, llicenciat en dret civil i canóníc el 1875 per la

Universitat de Barcelona. Liberal convencut i bon patrici ocupa

l'alcaldia, fou jutge de pau i, després de primera instancia, presidí

l' Ateneu durant vint-i-cinc anys i col.labora sobretot al vell «Dia-

rio», amb artides d'amenitat, recordant. sobretot, el temps vell,

perque per a ell era un axioma l'adagi que diu que qualsevol

temps passat fou millor. El 1902 aná a viure a Barcelona, amb la

família, portant el jutjat de Sant Martí de Provcncals. El 1882 es

casa amb Isabel Brunet i Bosch, de cal Reí. Del matrimoni nasque-

ren els germans Darníá (1883-1965) i Martí (1887-1977).

Darniá va aprendre les primeres lletres 'al co1.legi de les mares

. teresianes, aleshores a la placa de la Casa de la Vila. Passá des-

prés als Escolapis, on acaba el batxillerat, el 1900. Ben segur que

el seu pare hauria volgut que Damíá fos advocat com ell, pero

l'hereu se sentia endut per la vena artístíca.i Quan la família se'n

va anar a Barcelona, Damiá aviat es dirigí al taller de l'escultor

Manuel Fuxá amb delit d'aprendre el que molts creuen la més difí-

cil de la Belles Arts, cursant, alhora, a I'Escola de Belles Arts, les

assignatures teóriques j practiques d' estética i anatomia artística,

amb les millors qualificacions. Amb aquest bagatge, i com no

podia deixar de ser, el 1905, se'n va anar a Paris, on residí catorze

mesos, perfeccionant-se en l'estudi de les obres deis gran s mes-

Damlá Torrents en la sevajoventut, Pintura d' Alexandre de Cabllnylll-



tres, singuíarment de Francois August Rodin (1840-1917) que fou

qui més influí en la carrera artística de Darníá. Remarquem que,

com a introducció als seus poemes de «l/Hora Viva .•, hom hi lle-

geix un pensament del mestre Rodin, d'un article publicat el 1910

i transcrit al quadern d'anotacions del Damíá del mateix any.

L 'HOM QUE ROMP

Torrents, profundament trasbalsat pel connubi que tingué amb

Rodin i la seva obra escultóríca, de retorn a Barcelona se sent del

tot disposat a fer feina, molta i ben feta. El seu interior bull en una

barreja de misticisme i d'esclectiscisme que traspua en els seus

quaderns, avui descolorits, de lletra ferma i densa: «Veus aquí

que, un escultor com jo, creu en 1'idealisme més devot i en la carn

per la carn, ja que en la carn esta la norma que duu fins a I'ideal.de

fortalesa que és l'escultura immutable vers on faig vía» ... «sóc jo»

L'hom qui romp» amb la vida de la il.lusió i de la vanitat estéril.

Sóc jo «L'hom qui romp», i l'hom que no romp co que cal rompre

per a ésser lliure com la materia conscient que és l'hom sense és-

ser la carn de l'home, que és l'esforc viu d'un intel.lecte mort en

llur aptitud creadora, raig de llum pura de migdia d'un sol que

s'ha post per sempre ... » (maig i juny 1910).

A Barcelona es posa a treballar al taller de Pau Carbonell, en el

«curriculum vitae» del qual figurava la monumental escultura de

pedra del patró Sant Antoni Abat, que figura a la facana .nord de

l'Església arxiprestal de Vilanova. No sabem el temps que hi tre-

balla, pero el cert és que, cap el 1910 ja el trobem a un petit local

del carrer de Córceqa, treballant de valent en pedra i en marbre.

Participa, aleshores, en la VI Exposició Internacional d' Art a Bar-

celona, el 1911, a la d'Artistes vilanovins de l'any 1912, i, er ma-

teix any, a l'Exposició Nacional de Belles Arts celebrada a Madrid,

on presenta un «Tors de dona», guardonat amb una tercera me-

dalla.

Pero la seva tasca escultórica es vegé sobtadament pertorbada

per.Ia realitat nua i crua: «en retornar amb la seva família a Vila-

nova, disperses les sevesenergies es va trobar en tan precaria

situació económica que, per a defensar una apremiant setmanada,

va entrar a treballar d' empleat al' empresa Productes Pirelli, cap

a l'any 1915. «L'hom qui romp» veia així rompudes les seves il.lu-

sions! "

NO LA FACIS ... 1NO LA «THEMIS .•

Fou per aquel! temps del retorn a Vilanova que Torrents va tro-

bar-se amb el grupet d'artistes que havien estat, com ell, alumnes

de can Culapi, Rícart, Sala, Gurná ... que havien format un cenacle

nomenat «Il.lici», no se sap ben bé per que, i aviat intentaren fer

una revista literaria. Darniá Torrents va proposar donar-li el nom de

«Thernis», deessa de la Justícia, qui sap si per reminiscéncies

d'~n pare jutge, i fou eU qui va redactar els mots de presentació

del davantal del número 1, sortit a la llum la diada de Sant Pere de

l'any 1915: «THEMIS vol que l'afany de bellesa cívica, arribi a és-

ser per als mostres conciutadans una.habítud d'espiritual aseen-

-ció .. » Molt s'ha parlat de «Thernís», primera guspira de l'avant-

guardisme literari de tot el-Gran Penedés, i:nalgrat i que, en la-

sevacurta vida, fou de tan redurda circulació que ben poc impacte

causaria en la vida de la vila i de la Zomarca. El cert és, pero, que

arriba a reunir un envgjable nbmb~e d'autors; entre redactors i

col.Íaboradors, n 'havern cómptat una sei~ntená. ~Els més asidus,

Damíá Torrents, Rafael Sala, Josep F. R'afols i Enric C. Ricart.

DeIs forans, cal esmentar el sitqetá Trinitat Catasús i el mallorquí
Miquel Ferrá, primer bíblíotecarí que el cos d'erxívers, bíbliote-

caris i arqueóleqs porta l'Estata la fundació ba)*gueriana. Entre

tants col.laboradors podem esmentar Francesc Gumá i Carreras,

Bust del patrici vilanovi I'arquitecte Josep Font i Gumil, obra de I'escultor Damlil

Torrents.

«Hector Oriol» (Víctor Oliva), Morera i Galícia, Guerau de Liost,

Surinyach i Senties, Josep M. de Sagarra. J.M. López Picó,

Ambrosi Carrion, Joaquim Folch i Torras i molts altres). Segons

l'arquitecte Rafols, Darníá Torrents era, tal v.egada, el mes comba-

tiu de tots. Pero no fou Torrents el causant de la rnort civil de

«Thernis», sinó un «Manifest de la dona futurista», de Valentine

de Saint-Point, traduit del francés per Rafael Sala. Aquell text es

va veure que no sintonitzava amb l'opinió de laqent benpensant

que llegia i protegia «Thernis». Els subscriptors es van donar mas-

sivament de baixa. L'escádol fou majúscul i la revista no arriba a

celebrar el primer aniversario S'extinguí al seu número 18.

Pero en resta, per a Damíá Torrents, un caliu que mai no s'havia

de refredar. Dos -del grup, dues promeses, quasibé dues realitats,

deixaren aquest món ben aviat: Francesc Gumá i Carreras (1888-

1918) i Rafael Sala i Marco (1891-1927) i per a ells mantínque un

record immarcescible. A ells dedica dos sonets publicats a «L 'hora

viva»: «L'amicpintor» flotant polsina imperceptible al meu

voltant com per a fer més viu el teu record?« «L'cnamorat poeta»:

«El teu vers, és com I'aire perfumat a l'ombra confortable d'un

bell pi». 1, encara, en altre lloc: «En Francesc Gurná sostenia sobre

el món i les coses, un criteri ben distint del meu, pero com els seus

versos més bonics ... La devoció per a Rafael Sala aria més enllá,
plasmant-se en un marmori bust del malaguanyat pintor al bell

mig de la saleta que se li dedica a la 1II Exposició d' Art del Pene-

des (1929).

1 TORNEM A LA GEL TRÚ

Joan Torrents, pare de Darníá, morí l'any 1920 a la casa pairal

del carrer del Palmerar, número 4, a l'edat de 70 anys. Darniá, el

seu hereu, viuria i moriria el 1965 :als vuitanta-dos anys- a la

mateixa casa. A la llar deIs ancestrals hi porta l'any 1923 la seva
esposa -Montserrat Codina i Canals-, germana d'un altre .escult~r O
vilanoví, del qual algun día s'haura de treure la seva memo aa 8_
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d'un immerescut ostracisme. A la c.asadel carrer del Palmerar van

néixer els seus dos fills Damíá i Jordi, mort el primer I'any 1931,
en plena infantesa, i a la mateixa casa -als baixos- seguí rompent

la pedra, mentre que al pis, seguí fent prosa !vers fins el darrer

ale de la seva vida, el nostre artista Damíá.

Geltrunenc de pro, cal fer esment d'una facecia en la qual parti-

ciparen pare i fill, l'any 1915,quan l'estat del castell de la Geltrú

plantejá el problema de la seva subsistencia. «Aurelio» (el pare)

escrivia que el castell era, aleshores, un munt de runes que ame-

nacava la vida deis vianants, pel constant perill d 'una ender-

rocada. Demanava I'aplicació taxativa de les ordenances munici-

pals. El fill, Damiá, més radical, afirmava: «Votem, dones, pel

total enderrocament del castell de la Geltrú». Pero el castell se sal-

va per la providencial intervenció de I'arquitecte vilanoví Josep

Font i Gurná, i Darníá Torrents fou qui esculpí el bust de qui féu

possible aquella restauració, bust que, encimbellant un senzill

monument, és l'única obra escultórica de I'insig ne artista que el

poble pot admirar pels carrers de la vila. Fou inaugurat el 1923.
Uns altres artistes de la vila van tenir el goig de veure's esculpits

en pedra: Enric Crístófol Ricart i Salvador Masana, Féu, d'encar-

rec, un bust de bronze de Francesc Sanrorná, destinat al monu-

ment funerari eregit al poble de la serra d' Albarrací on caigué en

combat l'any 1937, una Marededéu de la Puríssima, de 1,80 me-

tres, per a Vilare"ial deis lnfants, els Sants Gervásí íProtasi per a

l'ermita dellloc d'Adarró, i tantes obres més, disperses, que ens

excusem d'enumerar.

Si haguéssim d' encasellar l 'escultor Damíá Torrents l'hauríem

a')! situar al corrent post-Impressíonista o noucentista. Fidel Clara-

munt, bon amic de Damiá i nostre, el definí amb exactitud i senzi-

Ilesa: «Les seves figures del natural són d'una force de dignitat

admirablement proporcionades, rítmiques i serenes». Si bé en

altres aspectes s'alíneá als corrents futuristes i a altres ismes de la

literatura del seu temps, en I'escultura fou cateqóric. Una reco-

manació a un «jove escultor»-també reproduída de Fídel Clara-

rnuns-és la de «jamai perdre el temps amb l'art abstracte».

Damiá Torrents, polífacetíc, fou un excel.lent dibuixant i un

caustic caricaturist~. Durant els anys de la primera autonomia

catalana, escriví al periódic local «Democracia», signant amb el

pseudónim SEM;' 1-a seva tasca de cara al públic acaba el 1936.
Home de pau, re'butjava les víoléncíes bél.líques i deplorava les

moltes ofenses causades a la dignitat i a la Ilibertat de Catalunya .

. No deíxá d'escriure. V<iia fer un reculldels.seus millors versos

d'aquell període 'que s'aplegaria sota el norn de «De /'Amor enca-

ra», que algú hauria de procurar que s'ecÚtés, tal vegada el proper

any, que sera el vínté aniveu;ari del seu traspaso 1, segons les

seves notes manuscrites « ... ja 'vkll i malalt, escriu versos satírics
que ell en diu «Pa i mal»:

J
«Parque avui bo i tot fa riure

sento ganes de plorar !

i anar fent, t'has de tornar

sord i mut per menjar i viure ... »

Una cosa és la lIuna en un cove i una altre cosa és I'Estatut. L'Ayguadé, paró, diu:
.Socoptimista». (Acudit grilfic de Damill Torrents publicat en el setmanari republicil
«Democracia», de Vilanova i la Geltrú, els anys de la República).

EL MEU COR A VILANOV A

Quantot éstrist, fins l'aire que respiro,
yola el meu cor a Vilanova. ~m perdo
pels daurats sorrals, sernbratsde petxines,
caminoen soledati l' ample mar
contemplo. La barcaavarodels tristos
pensaments,perqué navegui lluny sobre
les onesi quan a ponent el cel
negreja, la meva barcaesperd entre
l'oratge, a l'horitzó borrós, cansat,
inassolible, senselimits d'espai,
sensefronteres de temps, i respiro.
Arriba la pau, creix la calma. l' anima
somnia, somniaen Déu, riba, far,
port segur, etern, amod'eternitats,
i, enmig de la remor adormidora,
la meva barcas'adorm ijo en ello

LLUÍS ALBALATE i GUILLAMÓN


