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Les Pintures de Mon Repòs s’instal·len al vestíbul  

del Centre Cultural Terrassa 
Els frescos de Joaquim Torres-García són una de les peces més valuoses del Fons d’Art 

de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa 

El President de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa (FACT), Ignasi Cusidó, ha presentat en roda 
de premsa aquest migdia la nova instal·lació dels frescos de Torres-García al vestíbul del Centre 
Cultural Terrassa. ‘Tenim la voluntat de fer que el Centre Cultural de Terrassa sigui un 
equipament de referència arreu del país, més obert a la ciutat i més proper’, ha explicat Cusidó. 
Per aquest motiu, els valuosos frescos estan ara ubicats en un espai de pas, a la vista de tothom 
perquè la ciutat ‘se senti orgullosa’ i pugui observar-los sempre que vulgui, ha afegit Cusidó. El 
regidor de cultura de l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha estat present en l’acte on ha 
celebrat aquesta nova ubicació que ‘posa en valor la sensibilitat artística de la FACT’. 

Eduard Vives, membre del consell assessor de la Fundació Antiga Caixa Terrassa i expert en l'obra 
de Torres-García, ha explicat l’origen dels frescos i les seves característiques. L’artista Joaquim 
Torres-García (Montevideo, Uruguai 1875 – 1949), màxim representant de la pintura del 
Noucentisme, va pintar l’any 1914 quatre frescos decoratius en el lluernari d’una propietat que 
es va fer construir a l’antic olivar de Can Colomer (Terrassa), la casa de Mon Repòs. Les pintures, 
de 2 metres d’alçada i 3 metres d’amplada, estan inspirades en escenes hel·lenistes clàssiques i 
pintades a l’estil del pintor simbolista francès, Pierre Puvis de Chavanne (1824-1898), a qui 
Torres-García admirava profundament. Els frescos estan pintats amb òxids de diferents colors 
sobre lletada de calç fresca i sense sinòpsies, ni reserves, d’una sola vegada.  

Vives ha anat fent un recorregut visual de les quatre obres i ha explicat alguns dels detalls en què 
es manifesta la llibertat de la que gaudia l’artista. ‘Les pintures tenen un valor extraordinari, 
treballava per a ell mateix i no devia favors a ningú’, ha dit. Fruit d’aquesta llibertat, els frescos 
tot i ser noucentistes tenen alguns elements avantguardistes –com són les línies rectes que 
dibuixen el nas de les figures representades-. ‘Veiem com Torres-García s’escapa del 
noucentisme i fa incursions avantguardistes, moviment en el que hi serà molt representat anys 
més tard’, ha conclòs.  

El director de Museu de Terrassa, Domènec Ferran, ha destacat la vinculació de Torres-García 
amb Terrassa i ha citat un text del pintor Rafel Benet on constata la llibertat que es prenia 
l’artista i la seva manera de fer ‘alguns cops es dignà a assistir a reunions del gremi’, manifesta 
l’escrit. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://ca.wikipedia.org/wiki/1875
http://ca.wikipedia.org/wiki/1949
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Exhibició de l’obra 

L'any 1993 l’antiga Caixa de Terrassa va adquirir aquests quatre murals i les llegendes llatines que 
l’acompanyen. Les obres van ser presentades públicament al Museu d'Art Modern del MNAC, a 
Barcelona (17 de gener al 23 de març de 1995), i a les sales del Centre Cultural Terrassa (del 20 
de març al 7 de juliol de 1995), lloc on van quedar en exhibició temporal fins al novembre de 
2001, quan van passar a decorar el vestíbul de la nova seu de l’entitat.  

 
L'any 2003-2004 van ser exhibides de nou a Barcelona dins l’exposició Torres-García al Museu 
Picasso i aquest mes de juny de 2015 s’han instal·lat definitivament al vestíbul del Centre Cultural 
Terrassa. Els quatre frescos estan disposats en un lluernari de la mateixa manera que ja van ser 
concebuts en el pati de llums de la casa de Món Repòs.  

 
La col·locació d’aquestes pintures noucentistes en un espai de pas, dóna l’oportunitat als visitants de 
contemplar una de les peces fonamentals i de més valor del Fons d’Art de la Fundació. 

 
 
Estudis i publicacions  

 
Arran de la recuperació d’aquestes peces, s’han realitzat diversos estudis i presentacions del 
projecte com és el cas d’un estudi elaborat pel profesor Joan Sureda (1993) sobre l’època 
catalana del mestre Torres-García. L’any 1995 es va publicar un catàleg editat pel MNAC i  

 
 

Caixa Terrassa i un any més tard es va presentar el projecte de recuperació de les pintures al 
Congrés Internacional sobre Torres-García Santiago de Xile.  
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Descripció de l’obra 

 
1            2                   3            4 

 

 

 
1. LA VERITAT I UNA NIMFA 
OMNIA MECUM PORTO = TOT HO PORTO AMB MI 

Ciceró, Stoicorum (1.8) 

La veritat (figura nua), també podria ser el bany de Venus, sota una olivera. 

 
2. LA MÚSICA, LA DANSA I LA SAVIESA 
EST MODUS IN REBUS = LA MODERACIÓ EN TOTES LES COSES  

Horaci, Sàtires (1.I.106). 

Dues figures femenines que podrien ser la música (Euterpe) i la dansa (Terpsicore), 

acompanyades d'un home vell (la saviesa), sota un llorer. 

 
3. APOL·LO I DUES NIMFES 
VITAM  IMPENDERE VERO = GASTA LA VIDA EN COSES VERES  
Juvenal, Sàtires, (1.IV.91). 

Apol·lo i dues nimfes recollint taronges. 

 

4. LA TERRA, ENNES I PAN 

MELIORIBUS ANNIS = DELS MILLORS ANYS  

Virgili, L'Eneida (VI.649) 

La terra fecunda  (Demeter), l'agricultor (Enees), la ramaderia (Pan flautista), sota una figuera. 
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Biografia  

Joaquim Torres-García  (Montevideo, Uruguai 1875 – 1949), de pare català i mare canària 

emigrats a l’Uruguai. Ben aviat es traslladà a Barcelona on va estudiar pintura a la Llotja i a 

l’Acadèmia de Belles Arts. Més tard, es va dedicar a la il·lustració de llibres i revistes, sense deixar 

mai la pintura.  La seva etapa a Catalunya comença als 16 anys i acaba amb la seva marxa el 

1920, un període en els quals se succeeixen les etapes modernista i noucentista. Finalment es 

decanta per les tendències avantguardistes en voga en aquell moment a Europa. 

  

Fruit de la seva llarga estada a Catalunya, són les pintures murals a la capella del Santíssim de 

Sant Agustí de Barcelona (1904) i els plafons de la sala dels Passos Perduts del Palau de la 

Generalitat de Catalunya, encarregats pel president Enric Prat de la Riba. Posteriorment van ser 

exposats al Saló Sant Jordi i actualment a una sala al mateix Palau que porta el nom de l’artista. 

 

Torres-García també va viure temporades a Nova York, París i Madrid fins que va tornar a 

Montevideo des d’on va contribuir a irradiar les idees de la modernitat a tot el continent sud-

americà fundant l’Associació d’Art Constructiu i realitzant nombroses pintures murals i 

conferències per difondre el constructivisme.  

 

 
Cessió d’una obra al MoMA de Nova York 

 
 
El MoMA de Nova York prepara per al proper mes d’octubre una exposició antològica de Torres-
García. A principis d’aquest any, els responsables de la mostra van visitar Fons de la  Fundació 
Antiga Caixa de Terrassa i fruit de la trobada, han sol·licitat la cessió d’un dels treballs previs als 
frescos de Mon Repòs; una aquarel·la de 61x151cm que viatjarà a Nova York per formar part 
d’aquesta retrospectiva. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://ca.wikipedia.org/wiki/1875
http://ca.wikipedia.org/wiki/1949
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Més informació: 
 

 

 
Link amb imatges de les Pintures de Mon Repòs i l’aquarel·la cedida al MoMA 
 
 
Vídeo sobre la vida i l’obra de Torres-García 

https://drive.google.com/a/fundacioct.cat/folderview?id=0BxYhrIZBQe7zfnNjN291SHpHdVh1RzVyZXVFbEVZVVRZOXRZVWFtN2hMM2VqY2dIdHl4dGs&usp=sharing_eid
https://www.youtube.com/watch?v=rrYD-nQ-KFo&feature=youtu.be

