
He participat, com membre del Jurat d’aquests Premis de Pintura Torres García - Ciutat de Mataró 
–convocats i organitzats per l’Associació Sant Lluc per l’Art, Mataró- en múltiples ocasions. A l’inici 
podia semblar un goig i/o una distracció d’un grup de gent que, cert, tenen gust per l’art, 
especialmente per la pintura i, amb aquesta acció positiva, ajudar a expandir aquest gust 
d’immersió a l’art i, en general, de les arts. Però transcorregudes vuit convocatòries biennals he 
verificat que la pensada inicial dels seus promotors –uns ciutadans que haurien pogut dedicar-se a 
qualsevol altra passatemps– en realitat venia impulsada per l’esperit d’aquell mataroní per via 
paterna que fou l’homenatjat amb el nom del Premi: Joaquim Torres García, nat a Montevideo, 
Uruguai (1874), però, afincat a Catalunya durant els anys de revulsió creativament més inquieta de 
la seva vida. És clar que, com bon català d’arrel, també cregué que en altres indrets hi havia forces 
i motius suficients per ser creatiu i, així, recorregué des d’Itàlia als Estats Units passant, òbviament, 
les temporades adients i adequades a París. 

Torres García fou un immens treballador manual i mental; portava perfectament tramada l’acció 
gestual del seu cos i la reflexió mental que l’entorn li oferia. El que sentia era pensat i el que 
pensava era plasmat; tot era interessant, interès i curiositat que el conduiria a passar des de la 
comprensió del més rigorós academicisme a la llibertat creativa més impulsiva, així com entendre 
que l’art –i la pintura o dibuix o dissenys en el seu cas– no era un exercici autònom, sinó que 
funcionava perfectament engalzat amb la vida i totes les seves activitats. Però sempre tot amb visió 
i comprensió nova, intel·ligent, innovadora, mai com una simple còpia del que es deia o del que es 
fes. Aquestes tesis el conduirien a passar des de la il·lustració d’un ideal de cultura –el 
mediterraneisme (un classicisme sentit viscut i assimilat, no una simple lliçó executiva de preceptes 
acadèmics)– a pensar en uns fonaments universals de tota sensibilitat i de tota mentalitat que ell, 
en Torres García, per la seva cultura adquirida havia verifi cat que semblava es generaven i 
produïen en tota cultura humana, en tota acció dels humans davant del seu entorn. Òbviament, 
tenia visions particulars com el cas del mediterraneisme però que en altres context, com els de 
Paris, Londres, Itàlia o Nova York tenien –en els temps corresponents i radicalment 
circumstancials-, les seves formes, com era el cubisme, l’expressionisme, el neo-plasticisme, 
l’abstracció geomètrica, el primitivisme, el constructivisme o les formes que escaiguessin en el lloc 
on es produís l’acció creadora. Tot ho sentí, assajà i experimentà, llevat d’una de les experiències –
l’informalisme- de la riquíssima varietat creativa de la primera meitat del segle XX. Per Torres 
García si bé l’art era un tremolor, sempre s’havia de manifestar sota una forma, mai solt o només 
present per un indici. 

Torres García veia, en tot, un sistema formal però, com que es tractava de sensibilitat, d’estètica i 
no de ciència, aquestes formes sempre havien de portar, de transmetre, la sensibilitat del lloc on 
s’executaven, de qui les executava i de la cultura o contracultura que les generés. D’aquí que, amb 
un dels seus amics més íntims -ultra un altre uruguaià, Rafael Barradas, amb inquietuds i 
sensibilitat similars a les seves–; emprengués la intencionalitat creativa d’il·lustrar àmpliament els 
cal·ligrames de Salvat Papasseit, poeta i creador infinit, amb qui, a més, col·laborà en la fenomenal 
revista Un enemic del Poble (parodiant la contradicció exposada per Ibsen en el seu teatre social) i 
on començà a exposar (1918) les seves tesis d’uns fonaments universals de l’art. 

I, no cal dir, en la seva estada a París es relacionà amb Michel Seuphor, amb qui creà el grup 
d’acció estètica Cercle et Carré. Per Torres García tot estava integrat i relacionat: des dels joguets 
de la canalla fins l’arquitectura que dóna aixopluc, passant, òbviament, per tot el que constitueix la 
societat on es viu –com en són exemple les seves al·lusions a mitjans de mobilitat nous i a recursos 
socials de comunicació innovadors-, dels que l’art, per mitjà de la sensibilitat, ha de mostrar a la 
ment les formes primeres, radicals de tot el que ens entorna i, ensems, les conseqüències 
filosòfiques finals. 

Doncs bé, aquest contingut que evoca el nom de Joaquim Torres García i la seva obra tant plàstica 
com escrita, és el que he anat trobant en les successives convocatòries del Premi que porta el nom 
de l’artista que honora. Com si els concursants s’adonessin de l’empeny que implica participar al 



Premi Torres García, tots i cadascun s’hi presenten amb una obra de compromís personal i amb 
afecció de la seva circumstància. Enguany, són més de dos cents els candidats que concorren al 
Premi, procedents, tanmateix, d’una quarantena de països o d’àmbits geogràfics, cadascun amb el 
seu tarannà personal i cultural o social de l’indret o estament del que procedeix. La varietat d’obres 
ha resultat tremendament enriquidora. El membres del Jurat hem assistit a una lliçó de sensibilitats 
perceptives o al convenciment que no hi ha només una estètica universal sinó, com deia Torres 
García, uns principis universals que cadascú extreu de la totalitat que és el món segons el seu 
tarannà, cultura, procedència i voler o sentir del compromís. 

Observem amb atenció els quadres que ara oferim i verificarem que cal mirar el que es fa per saber 
què és el que potser haurem de comprendre i/o fer en un futur. L’art no és un passatemps, sinó una 
invitació per estar, trobar-se, sempre, plenament en forma per assajar d’entendre els altres i 
obligar-los a que també ens entenguin. 

Tots hi som en aquesta tasca d’elaborar un món vivible. 

Arnau Puig 


