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L'Obra Mural d'en

Martí Torrents a Vilanova
La primera intenció en pensar aquest article,

fou la de presentar una síntesi d'uns recents
treballs de documentació que he realitzat amb

motiu d 'una exposició-homenatge dedicada a Mart í
Torrents per una societat privada de Vilanova, doncs
es tracta de les primeres aproximacions sisternáti-
ques a la vida i a I 'obra d 'en Torrents. Pero a ben
segur, els socis del Foment Vilanoví coneixen sobra-

dament la persona del pintor i en guarden un record
ben viu i propi.

Escriure sobre la relació d'en Torrents amb acuesta
il.lustre entitat, després de fer diverses consultes, em
va sembiar irrellevant, perqué no es pot dir que l 'ar-
tista fos un ciutadá molt vinculat a la vida de la Socie-
tal. Hi ha, pero, unes pintures que, participant d'un
comú projecte que irnplicavá els pintors vilanovins,
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va realitzar a I'any 1925 destinades al saló del cate
de I 'entitat. També hi ha un retrat al carbó de E.C.
Ricart signat per en Torrents, ambdós socis d'honor,
i com a tals. membres de la comissió orqanitzadora
deis actes del centenari de la societat, celebrat la
temporada 1953-54.

Aquestes pintures del popular «Saló deis íums» que

cassament estudiada i, de vegades, desapareguda
que, a ben segur, explicaria aspectes importants de la
nostra sensibilitat i podriem dir del gust oepoca
d 'aquells sectors de la nostra societat de la guerra
civil, assumiren la tasca de la renaixenca i construc-
ció de la moderna Catalunya.

Sovint s'ha establert la diferencia entre les dues

posicioris i períodes histories que omplen aquest
temps: al sensualisme decorati u i a I 'entusiasme
del modernisme, s'hi ha oposat el principi d'ordre
del noucentisme. La pintura sobre paret juga en
ambdues epcques un paper prou important, no sola-
rnent per a la conformació de determinats ambients,
sinó sobretot per a la tasca més transcendent de la
consolidació i transmissió d'idees i sentiments de
carácter col.lectiu. L'imperatiu del gust, la riquesa
ornamental de les nostres artesanies, la inicial coope-
ració de la técnica i la determinada preséncia del sen-
timent de la naturalesa conílulr en en els ambients
doméstics "deis habitants de la burgesia acabalada
del haixent eixample barceloní, i a la pintura va
correspondre la missió d'unificar els elements creant-
ne el teló de fons, el marc on van transcórrer molts
moments d'aquella vida, i els autors van triar, segons
les diterents demandes particulars, o bé el caprici es-
pectacular, ornamental i decoratiu de la natura
recreada, o bé la més acurada i precisa, refinada
i culta representació simbólica. Recordem les tan-
tasies Iluminases que en Joaquim Mir va pintar
a la Casa Trinxet, els plafons d'en Rusiñol, la quan-
tiosa i delicada feina de decorador d'Alexandre de
Riquer, les natures d'en Joaquim Vancells, la tasca
de Dionís Baixeres i les importants pintures simbóli-
ques d'en Joan Llimona al cambril del monestir
de Montserrat, a tall d'exemple.

El canvi de la direcció cultural assenyala a partir de
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Acte dedicat a Ricard Sunyé lanv 1952.

avui es troben degudament restaurades al Museu
Balaguer, rnóstren un excel.lent moment de la trajec-
tória ari íst ica de cada un deis autors, (M ir, Ricart,
Cabanyes i Torrents), pero també són un testirno-
niatge de I'activitat de la vila i I'apreci que ella rnos-
trava aleshores la creació deis seus artistes. No és
exagerat dir que són també un reflex de I 'esperit
assenyat pero festiu i alegre de la Catalunya deis
anys vint.

Demano excuses als técnics i especialistes en la
materia per I'ús que fem de la paraula «mural",
perqué ens remetem a I 'ús generalitzat del mot i
entenem per mural tota aquella pintura posada a la
paret, sense matisar les diferents técniques. En Martí
Torrents no fou un muralista, segons entenem, com
ho eren els mestres del Renaixement, pintors de
gran format treballant directament sobre la paret i
a la técnica deltresc, o, dintré de la nostra tradició
artística, els més anti<fs i anónirns artistes il.lustra-
dors de les parets de les esglésies romániques.

En general, podem dir ql'J~ coneixen:, els nostres
pintors recents per les sexes obres traslladables,
que sovint veiem a les sales d 'exposicions, als museus
o als domicilis particutars. Certarngnt , Catalunya no té
una vocació muralista, determinada pel concepte d'ús
públic i patrimoni col.lectiu de les arts visuals que han
fet seu al Ilarg det segle actual determinats paisos
llattno-arnericans, pero sí en té un b6Fi nombre de
pintura ornamental, poc coneguda o r¡-{ésben dit es-



1910 un ampli programa de pintura sobre paret als
edificis de carácter públic. L'ordre clássic, les tradi-
cions i costums populars, I'expressió deis nostres sen-
timents es van fer presents per encárrec de les corpo-
racions públiques catalanes a l'lnstitut d'Estudis Ca-
talans, a la Casa de la Ciutat, al saló de Sant Jordi, al
saló de les Cróniques. a la cúpula del Palau de Mont-
jU'IC,i més.tard, a la volta esquifada de la sagristia de
Montserrat, de les hábils mans deis pintors Joaquim
Torres i Garcia, Xavier Nogués, Francesc Galí, Sert i
Obiols, entre altres.

Així, doncs, no és gens estrany que a la Vilanova
activa d 'abans de la guerra, animada per la presencia
de pintors importants fos possible la simpática ofrena
de pintures murals per a decorar el saló del café de
I'entitat amb més solera de la vila. Personalment pen-
sO,i c'aíxó no en tinc cap confirmació segura, que la
iniciativa va sortir de la tertúlia de can Mir, on con-
corrien pintors experimentats en aquest tipus de fei-
na, tots ells amatents de la seva ciutat. Penso, doncs,
que en I 'origen de la idea hi ha aquest fet strnbó!íc de
representar aspectes característics de la vida de Vila-
nova, pero en la realització hi veig incardinades les
dues tendéncies abans esmentades: la fantasia deco-
rativa de la «Nuvolada» d'en Torrents, els elements
Iluminosos en els paisatges d'en Torrents, Cabanyes i
Mir, que ens remeten a la tradició decorativa del rno-
dernisme, pero també la serena i figurativa represen-
tació deis costums populars. El drac (Ricart), les corn-
parses (Mir), el berenar al camp (Ricart), la verema i
la marina (Ricart i Cabanyes), enllacen en el temps
históric i sobretot en la intenció, amb I 'esperit del
noucentisme.

Malauradament el sentit d'ús que tenien les pintu-
res decoratives per al consum exclusiu de les famílies
de I 'eixample barcelon í, va condemnant-Ies a la desa-
parició o al trossejament dues generacions més tard,

Una instantánea de I'Homenatge i exposició a Enric C. Ricart
el 19de novembre de 1960.
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mentre que aquella pintura que fou pensada per al
servei públic oertanv encara al nostre patrimoni visual
i significatiu d'un moment de la nostra historia.

L' act ivitat mural ista de Mart í Torrents fou genero-
sa i extensa, marcada sempre per la intenció de «ter
bonic» com acostumava dir i amb I'única funció d'or-
namentar, de crear un ambient.

La primera cita de qué disposo és la pintura de la
capella del Santíssim de I 'església de Cubelles, pintu-
ra avui inexistent. La data, pero, és segura, 1916, any
en qué Torrents es va casar per primera vegada amb
una noia filla de Cubelles; per aquest motiu va pintar a
la capella. En desconec I 'extensió, i els motius o temes
representats, pero és molt fácil pensar que la técnica
emprada fou la de sempre: pintura a I 'aigua sobre
paret encalada, vulgarment en diem «fresc», pero en
realitat, es «temple», és a dir, que en Torrents posava
la pintura directament sobre la paret seca i no sobre
cal e;;viva, i per aixó, desgraciadament, gran part de les
seves pintures no snan conservat perqué no han po-
gut resistir la torea depredadora de la humitat.

D'altres motius, pero, no tan técnics, han fet desa-
paréixer pintures rnur als d'en Torrents realitzades a
Vilanova. Sembla que lespintures que va realitzar de-
corant el café de la societat «Gran Penya», que repre-
sentaven arbres grans a un costat i a un altre de la pa-
ret,el mar, i que cobrien la quasi totalitat del saló,
després de la guerra van ésser tapadas per ordre
d'un regidor. En assabentar-se'n en Torrents va exigir
que fossin absolutament rascad es per evitar la seva
posterior aparició. Més bona sort tingueren altres rea-
litzacions anteriors a la guerra. Encara que no en la
seva totalitat, es conserven i algunes són encara visi-
bles; em refereixo a les pintures sobre tela que amb
motius de platja, festa i d 'estiu van decorar el menja-
dor del conegut restaurant «Peixerot» de la platja de
Vilanova, abans de les reformes que li donaren el seu



actual aspecte. Les pintures foren trossejades, em-
marcades i distr iburdes pels diferents espais del res-
taurant, de manera que podem imaginar el conjunt
que formarien al prlncipi en el seu conjunt original.
Curiosament, en. aquestes pintures, molt del gust
d'epoca previ a la guerra, el protagonisme recau en
les figures molt més que no en el tema del paisatge.

Els restauradors encarregats de vetllar pel trasllat
de les pintures de la sala de ball del Pósit de Pesca-
dors, trobaren mig amagat a un racó de I 'escenari, la
signatura d 'en Torrents, com a autor, el seu autorre-
trat i una data: 13"8-33. Els temes en aquest lIoc foren,
lóqicarnent. mariners, pero la fantasia del nostre
artista hi veié més I 'efecte decoratiu d 'una fragata
amb les veles inflades trencant el mar, que no la nor-
mal i modesta barca deis pescadors de la vila . Acuesta
gran composició dominava el centre d'una de les pa-
rets. A cada costat hi tenia dues composicions equiva-
lents, que també es conserven, traslladades sobre te-
la. Aquesta era la paret acabada. Sembla que I 'altra
només estava esbossada i I 'escenari presentava una
profusa decoració vegetal sense gaire interés. La So-
cietat ha volgut conservar aquestes pintures fetes es-
pontániarnent per en Torrents, quan essent veí de
mar, tenia al seu carrec la programació cinematográ-
fica del Pósit .

Cap a 1931, en Martí Torrents era coempresari del
cinema Bosc de Vilanova. Sembla que estava torea
ben documentat quant a la programació de qualitat
que oferia el cinema internacional del seu temps.
¿Cal recordar els in icis professionals d' artista q uan
pintava els cartells anunciadors de les pel.lícules que
es projectaven al cinema Coliseum de Barcelona, o els
seus treballs com a escenóqrat per a I'actriu Elena
Jcirdi al Teatre Goya? La pintura de la totalitat de I'es-
pai interior, I 'escenari i el teló estrenat I 'any 1934,

quan el Foment, presidit aleshores per en Joaqulrn

Mir, va organitzar una representació teatral amb Mar-
garida Xirgú i Enric Borras, ocuparen prop de vint
anys de treball (fins a 1952). Avui es conserven, qr á-

cies a la bona gestió de I 'ajuntament, en un magatzem
municipal. Aquí en Torrents va usar de tota la seva
fantasia, i al costat deis arbres i de les enramades,
algunes escenes conegudes, com la de les comparses
al centre del sostre, animaven la profusió de tons
verds propis de la representació d'un bosc. Així com
les pintures del Pósit eren fetes a I'aigua pel procedi-
ment del temple, les del teatre Bosc i les del restau-
rant Peixerot foren pintades sobre tela.

La guerra civil marca fortament la vida d'en Martí
Torrents, pero també la de la ciutat de Vilanova, de
manera que va apagar-se tota aquella espontánia acti-
vitat i interés per la creació artística. Malgrat tot, al-
gun reducte de I'anhga vitalitat va promoure petites
empreses particulars de carácter festiu. El grup
d'amics que crearen el «Roseqall», a una botiga de
pescador, bar.i Iloc de tertúlia i canco a les nits d'es-
tiu, restaurant amb «cnirtnqulto», després, es disol-
gué el 1954. En Martí Torrents, amic.de la gent i de la
gresca, hi fou present. Pintá el local. Va simular-hi
una finestra, a través de la;q.ual es veia IJn paisatge; a
les arcades hi va posar ratrns i taronges, amb molta
fulla verda; el color dominant, diuen, era el blau.
Aquest lIoc tancat durant molts arys, teta pensar que
servava encara les pintures, pero desgraciadament, la
humitat les ha fet desaparéixer completament. Les
pintures van ésser real itzades I 'any 1945.

D'aquesta mateixa data és una ri01~signada per
• . :J ~

mossen Garriga, rector de la parroquia de Sant Anto-

Del rnate.x Hornenatge I expos.c.o Enric Rrcar t , any 1960.

ni, on Ilegim: « ... en nom de la junta i propi, us remer-
cio I'ofrena artística que ens heu fet de cara al Quart
Are». Hem de pensar que es tracta d'un pintura, pero
en desconec I 'existencia.

A I'església de Mar, en Torrents va treballar-hi du-
rant molt de temps. ~n un principi, I 'obra era feta con-
juntament amb el pintor Cabanyes, pero sembla que
aquest, un cop realitzat I'absis, es va retirar de I'em-
presa. Afortunadament, aquestes pintures, iniciades
el 1952, es conserven en el seu lIoc, pero la naturalesa
de la seva funció temática, no permet de veure amb
amplitud alló que segurament fou característic de les
pintures murals d'en Martí Torrents: el desplegament
d 'una gran varietat d 'elements decoratius i I 'afirmació
de la seva fantasia lírica.

A aquest repertori cal afegir-hi diverses pintures
decoratives que en Torrents va fer a les cases deis
seus amics, i fins i tot a la seva casa del bosc, a Vilade-

ilops. Aquesta producció no té el carácter públic, ni la
+rnportáncta, ni el compromís que aixó suposa, de la
resta de les pintures murals.

Potser és I 'hora de fer balanc. Al Ilarg de tota la se-
va vida, en Martí Torrents, que no es movia del seu
indret, va treballar torea i desinteressadarnent sobre
I~s parets públíques de la seva vila, pero si en volem
veure I'efecte, resulta que només són al seu lIoc les
pintures de I'església de Mar, les menys representa-
tives. Com s 'ha dit, les altres o bé ja no hi són o bé
s'han modificat i desplacat

Sovint es diu que la historia devora els seus fills, i jo
diria, també les seves obres. Ultra I 'originalitat i la
qualitat, difícil d'obtenir en espais tan grans, segura-
ment el cas Torrents, pintor mural de Vilanova, és
únic en I 'evolució de la pintura catalana recent, i amb
la desaparició de les pintures, va desapareixer també
un testimoni de I'esperit fantasiós, líric i decoratiu del
nostre modernisme, perllongat fora del seu exacte mo-
ment históric.

Per acabar, podriem també preguntar-nos per qué
en Martí Torrents va voler fer-ho. Jo hi trobo diverses
raons. La primera, potser ja está dita, I 'esperit decora-
tiu del modernisme, pero sabem també que a Martí
Torrents li agradava pintar en gran, fer-ho ben gros,
com és a la Natura, encara que també penso que el
que movia Torrents era I 'entranyable afecte al seu po-
ble i la fidelitat al seu pensament de devoció i respec-
te a I 'essencia i I 'espectacle de la natura.

TERESA CAMPS I MIRO
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