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La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. FONS ÀUDIO 
és una sèrie documental des de la qual artistes de la 
Col·lecció MACBA parlen en primera persona de la seva 
obra.  
 

FONS ÀUDIO #50 
Francesc Torres 
 
Francesc Torres (Barcelona, 1948) és artista, assagista, poeta, col·leccionista i 
comissari d'exposicions. Vinculat a l'art conceptual des de finals dels seixanta, ha 
estat a més una figura pionera en l'ús de la instal·lació com a dispositiu artístic i 
narratiu amb el qual investigar les possibilitats de l'espai expositiu, de l'objecte 
artístic i de les interaccions que s'estableixen entre el públic i l'obra. La memòria 
històrica, entesa com a categoria política, ha estat una altra constant en el seu 
treball. A FONS ÀUDIO #50 Francesc Torres ens parla sobre algunes de les seves 
obres presents a la Col·lecció MACBA, alhora que repassa els seus anys a París 
treballant amb Piotr Kowalski, les seves primeres perfomances als Estats Units, 
reflexiona sobre les propietats estètico-polítiques de la instal·lació, sobre 
memòria històrica, col·leccionisme i sobre el paper dels museus. 
 
 

01. Sumari 
 
Francesc Torres inicia la seva formació en dibuix i pintura a l’Escola Massana de 
Barcelona i a la Facultat de Belles Arts de la mateixa ciutat. També aprèn l'ofici 
del seu pare, que era il·lustrador de publicitat. Però el mitjà pel qual s'introdueix 
en les pràctiques artístiques conceptuals és l'escriptura, els experiments amb el 
llenguatge, dels quals deriven peces com Prototype for a Series of Multiple 
Polyester (1967-1986) i Poème – eméoP (1968) –pensats per a reproduir-se en 
sèrie– o Sculptura (1969). Són peces de caràcter objectual, d'estètica fràgil i 
poètica, amb les quals li planta cara a la mercantilització de l'obra única i 
subverteix les bases del minimalisme. Aquestes obres coincideixen en el temps 
amb el seu període parisenc. Torres viu a la capital francesa entre 1967 i 1969, 
on forma part del grup dels anomenats “catalans de París” (Miralda, Benet 
Rossell, Joan Rabascall i Jaume Xifra) i on viu de primera mà les revoltes del 
maig francès. Durant aquests anys treballa d'assistent de l'escultor Piotr 
Kowalski, amb qui comparteix una pràctica artística que concep l'art com a idea, 
aposta per la desaparició de l'obra única i per les estructures dinàmiques i 
variables. 
 
El 1792 s'instal·la als Estats Units (primer a Chicago i després a Nova York) i 
comença a produir, d'una banda, una sèrie d'accions de caràcter efímer en les 
quals experimenta amb les formes de la natura i el paisatge urbà i que 
documenta en format fotogràfic –com a Triángulo semioculto por una nube 
(1972), Constatación de la luz en el piso trece (1972) o Reflejo (1973)–; i per 
un altre, accions corporals de caràcter nihilista i ritual amb les quals investiga els 
límits del seu propi cos i consciència com a exercici de crítica cultural –An 
Attempt To Decondition Myself (1974), Images’s Identity (1974) o Almost Like 
Sleeping (1975)–. 
 
A mitjan dècada dels setanta tota una generació de joves creadors del Soho 
novaiorquès treballa i experimenta amb la fusió de formats com la fotografia, el 
vídeo, l'escultura i la performance. Treballen amb els pocs mitjans que tenen al 
seu abast i amb la complicitat de les galeries de la zona. En aquell moment 
sorgeixen també els primers departaments d'audiovisuals de museus com el 
Whitney, el MOMA o el Carnegie. I és de tota aquesta confluència creativa que 
acaba emergint un nou format: la instal·lació. La instal·lació suposa, com 
assenyala Francesc Torres, un canvi ontològic en la pròpia naturalesa del museu, 
que passa de ser caixa receptora de patrimoni artístic a produir-lo. 
Francesc Torres ha estat una figura clau i pionera en el desenvolupament de la 
instal·lació com a dispositiu narratiu amb el qual ocupar el museu i proposar 
lectures crítiques de la història, la política, el poder i els usos de la imatge com a 
sistema representacional. 
 
Torres s'implica en rigorosos processos de recerca històrica i sociològica que 
acaben adoptant diferents formes en funció de les necessitats de cada relat. En 
obres com Amnèsia-Memòria (1991) o Oscura es la habitación donde dormimos 
(2007) se submergeix en les formes de violència, abús i repressió derivades de la  
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Guerra Civil espanyola i la dictadura franquista. Construction of the Matrix 
(1976), Belchite / South Bronx. A Trans-Cultural and Trans-Historical Landscape 
(1988) i Okinomos (1989) ens proposen una contraposició dialèctica entre 
diferents relats, ideologies o moments històrics per a reflexionar novament sobre 
els abusos del poder, les repercussions de la guerra i les formes de violència 
econòmica. 
 
Torres també ha explorat les possibilitats i els límits de l'arxiu en projectes com 
La caja entrópica (El museo de objetos perdidos) (2017) –el seu treball de 
comissariat amb els fons ocults i oblidats del MNAC– i La campana hermética. 
Espacio para una antropología intransferible (2018), la presentació en format 
instal·lació del seu arxiu personal d'objectes i documents acumulats des de la 
infància, el desplegament escenogràfic d'un sediment cultural i vital 
imprescindible per a entendre la trajectòria de l'artista. En aquestes peces, com 
en la majoria de les seves instal·lacions, Torres reflexiona sobre la naturalesa dels 
objectes, les seves jerarquies i els seus usos artístics. 
Francesc Torres ha comissariat exposicions i ha escrit assajos i articles a la 
premsa. Ha estat president de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya i ha 
rebut el Premi Nacional de Belles arts de la Generalitat de Catalunya i el Premi 
Nacional d'Arts Visuals per la seva exposició retrospectiva Francesc Torres. Da 
capo (MACBA, 2008). 
 
 
02. Escaleta del programa 
 
00:01 Producte de la guerra civil espanyola 
02:16 Art i política. Art polític 
06:25 Sèries de peces múltiples: s'acaba la peça única 
07:27 París i Piotr Kowalski 
08:17 Piotr Kowalski La màquina autodidàctica: fora la mà de l'artista; l'artista 
només hi posa el cap. 
09:35 Prototips: guix, plàstic, alumini 
10:40 Els retallables 
12:12 Sculptura, 1969 
13:37 Entre l'escultura i la poesia 
14:39 Cremar etapes a una velocitat sideral: tota una època era una peça 
15:36 Poème - eméoP. Prototip per a una edició il·limitada, 1969 
16:19 Sobre la performance 
20:56 Image's identity, 1974 
24:19 An Attempt to Decondition Myself, 1974 
25:44 Sobre la importància de la instal·lació multimèdia al museu. Un canvi de 
paradigma 
30:19 Construction of the Matrix, 1976 
34:00 Cristianisme i Marxisme. Fè i sacrifici. 
37:50 Sobre la gran escala. Ocupar el museu 
41:58 Siegesallee. Avinguda de la Victòria, 1991 
49:01 Okinomos, 1989: el model econòmic de Reagan 
56:39 De la dèria de col·leccionista a La campana hermètica, 2018 
62:12 No hi ha predecent de col·leccions d’aquesta mena al museu 
63:56 Com pensar el sediment material. A on comença i acaba l’obra d’art 
65:13 Podríem haver canviat el paradigma actual de l’art 
72:50 Defensor del museu 
 
 
 

03. Enllaços relacionats 
 
Francesc Torres al MACBA, Barcelona 
www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/torres-francesc 
 
Francesc Torres a la Galeria Elba Benítez, Madrid 
elbabenitez.com/es/artist/francesc-torres/ 
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Conversa entre Francesc Torres i Antònia M. Perelló sobre l’exposició La campana 
hermètica. Espai per a una antropologia intransferible, MACBA, Barcelona, 
(2018) 
www.macba.cat/es/aprendre-investigar/arxiu/fons-historic-macba/conversa-entre-
francesc-torres-i-antonia-m-perello 
 
Francesc Torres a Metrópolis (rtve, 2018) 
www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-francesc-torres/4401079/ 
 
Francesc Torres. Da capo, exposició en el MACBA, Barcelona, (2008) 
www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/francesc-torres-da-capo 
 
 

04. Crèdits  
 
Produït per André Chêdas. Veus: Anna Ramos. Entrevista i documentació: Loli 
Acebal, Verónica Lahitte i Anna Ramos. Enregistrat amb un micro Beyerdynamic 
MC 930, una gravadora Tascam DR-100 i editat amb Sound Studio. 
 
 

05. Llicència 
2021. Aquest podcast està llicenciat sota Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0). 
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