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Nota de premsa  

 

RAFAEL TOUS DONA LA SEVA  
COL·LECCIÓ D’ART CONCEPTUAL AL MACBA 

 
 
► Amb un miler d’obres que són el testimoni de diverses dècades 
de creació, aquest conjunt d’art conceptual és el més destacat del 
nostre país i un exemple d’una manera de col·leccionar, des de la 
complicitat i la intensitat. 
 
► Aquesta donació és una de les més generoses de les últimes 
dècades  i reforça el MACBA com una institució de referència per a 
l’art conceptual. 
 
► El MACBA prepararà una exposició amb una part d’aquest 
important llegat a final d’any. 
 

  

Barcelona, 24 de febrer del 2020.- Rafael Tous ha escollit el MACBA per donar la 
seva important col·lecció d’art conceptual. En un acte de gran generositat, la mateixa 
generositat que va inspirar la seva vocació de mecenatge, ha fet donació de prop d’un 
miler d’obres d’artistes essencials per entendre l’art dels últims cinquanta anys. El 
MACBA, que ja compta en l’actualitat amb un important fons d’art conceptual construït 
des dels seus inicis, es posiciona encara més com una referència imprescindible per al 
coneixement i l’estudi d’aquesta etapa fonamental de l’art.  

La Col·lecció Rafael Tous és el conjunt d’obres d’art conceptual més important del 
nostre país. Integrada per prop d’un miler d’obres, aplega treballs d’una trentena dels 
artistes més destacats de les dècades dels setanta i vuitanta a Catalunya i a la resta 
d’Espanya. 

Vinculat al món tèxtil, Rafael Tous (Barcelona, 1940) és col·leccionista d’art des de la 
seva joventut. Es va iniciar adquirint obres de l’impressionisme, però ben aviat, el 
1970, va començar a col·leccionar obres d’artistes de la seva generació amb qui, amb 
els anys, ha anat bastint estretes relacions d’amistat. De les visites als seus estudis i 
de les exposicions a la Galeria G, a la Sala Vinçon, a l’Espai 13 de la Fundació Joan 
Miró o a l’espai de la Universitat a la Universitat Autònoma de Barcelona, en va anar 
sorgint la seva col·lecció.  

La Col·lecció Rafael Tous està construïda des de la complicitat i la proximitat. És el 
resultat d’una intensa relació d’amistat i d’un compromís ferm amb una generació de 
creadors que l’ha portat a estar al seu costat al llarg dels anys, fins al dia d’avui. Si 
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aquesta generació va poder ser tan radical en els seus plantejaments va ser, en part, 
perquè darrere seu hi havia persones com Rafael Tous, que recolzaven el treball 
artístic amb lleialtat i entusiasme. D’aquesta manera, es va convertir en un agent clau 
per al desenvolupament i la consolidació de la generació d’artistes conceptuals, i va 
marcar un camí per al futur de l’art a Catalunya.  

El seu compromís va continuar posteriorment amb la posada en marxa de la sala 
Metrònom. A partir de 1980 i fins al 2006, primer a Sant Gervasi i després a 
l’emblemàtic espai del carrer Fusina al Born, Metrònom va ser un espai 
d’experimentació no només en el camp de les arts visuals, sinó també en la música, la 
dansa i el teatre, en el qual produïa nous treballs amb risc i una extraordinària 
exigència de qualitat. 

Va ser el compromís poètic, així com el contingut polític i social de les propostes 
conceptuals, el que va portar Tous a adquirir les obres que configuren el seu fons d’art 
contemporani. En aquesta col·lecció s’hi troben representats els comportaments 
precursors d’Antoni Llena i Àngel Jové als darrers anys seixanta, les obres del període 
central del conceptualisme català (1970-1975), així com mostres del seu 
desenvolupament posterior en trajectòries individuals que arriben fins a l’actualitat.  
Obres  centrades en la  crítica política (Francesc Abad, Francesc Torres, Grup de 
Treball o Muntadas); en l’art social i l’atenció als mitjans de comunicació (Muntadas, 
Joan Rabascall, Eulàlia Grau); en les recerques entorn de la matèria i de l’objecte 
(Pere Noguera, Jordi Pablo, Jaume Xifra), del cos i la natura (Jordi Benito, Àngels 
Ribé, Fina Miralles, Carles Pujol) o les cerimònies rituals del grup dels anomenats 
Catalans de París, entre d’altres interessos i artistes, donen una idea del vast 
panorama artístic d’aquell moment.  

La Col·lecció Tous ha estat objecte de diverses exposicions. Una sèrie de tres mostres 
diferents, comissariades per Glòria Picazo, es va presentar al Museu de Girona 
(desembre de 1992), a la Universitat de Barcelona (juny de 1993) i al Palau de la 
Virreina (octubre de 1993). Una altra exposició de la mateixa comissària va viatjar a 
catorze seus catalanes de la mà de la Diputació de Barcelona entre 2001 i 2003. L’any 
2002 es va inaugurar l’espai del Centre Cultural Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat 
amb una exposició del fons de la Col·lecció Rafael Tous, comissariada per Victòria 
Combalia. La participació regular de les obres de la Col·lecció Tous en nombroses 
exposicions col·lectives contribueix a la seva difusió i coneixement.  

Pel seu fons d’art contemporani, per la seva col·lecció d’art primitiu africà −amb unes 
dues mil peces que abasten escultura, màscares i objectes quotidians− i per la 
col·lecció de fotografia nacional i internacional, l’any 2016 la Col·lecció Tous va ser 
guardonada amb el Premio a la Colección Nacional Particular atorgat per l’Asociación 
de los Amigos de ARCO i amb el Premi GAC 2016 al Col·leccionisme.  

 

FOTOS aquí: https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges 
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ARTISTES CONCEPTUALS COL·LECCIÓ RAFAEL TOUS 

Abad, Francesc (Terrassa, 1944) 

Balcells, Eugènia (Barcelona, 1943) 

Benito, Jordi (Granollers, 1951 – Barcelona, 2008) 

Calvo, Carmen (València, 1950) 

Cerdà, Jordi (Barcelona, 1949) 

CVA. Comité de Vigilancia Artística, format per Juan Luis Moraza (Vitòria, 

1960) i María Luisa Fernández (Villarejo de Obrigo, 1955), actiu entre 1979 i 

1985. 

Ferrer, Benet (Sabadell, 1945) 

Fingerhut, Alicia (Barcelona, 1948-2017) 

Gancedo, Teresa (León, 1937) 

García Sevilla, Ferran (Palma de Mallorca, 1949) 

Grau, Eulàlia (Terrassa, 1946) 

Joan i Rosa, Josep M. (Figueres, 1940) 

Jové, Àngel (Lleida, 1940) 

Llena, Antoni (Barcelona, 1942) 

Lootz, Eva (Viena, 1940) 

Miralda, Antoni (Terrassa, 1942) 

Miralles, Fina (Sabadell, 1950) 

Muntadas, Antoni (Barcelona, 1942) 

Noguera, Pere (La Bisbal d'Empordà, 1941) 

Pablo, Jordi (Barcelona, 1950) 

Palomer, Pilar (Barcelona, 1945) 

Pazos, Carlos (Barcelona, 1949) 

Pujol, Carles (Barcelona, 1947) 

Rabascall, Joan (Barcelona, 1935) 

Ribé, Àngels (Barcelona, 1943) 

Rossell, Benet (Àger, 1937 – Barcelona, 2016) 

Torres, Francesc (Barcelona, 1948) 

Valverde, Lorenzo (Barcelona, 1961) 

Xifra, Jaume (Salt, 1934 – París, 2014) 
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