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Antoni Torrell, octubre de 1991
© Carles Fargas
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El Toni Torrell és amic meu. Intentaré, doncs, deixar els elogis de banda i parlar de la seva figura. 
Aquest alcoverenc que milita a Tarragona i que és present a tot el Camp és dels pocs exemplars d’aques-

tes terres que s’il·lusionen en projectes vitals i que, a més i curiosament, els realitza. Fa més de dotze 
anys, quan tothom pensava que era una bogeria o un error immens, va crear, junt amb el Quim —esperit de 
constància, intel·ligència i ofici—, un cafè: Poetes, a la Part Alta de Tarragona. El bar va arrencar i, des de 
llavors, ha anat modificant-se i transformant-se en cau de tertúlies agradables. Aquí s’hi guanya les garro-
fes, però el seu neguit li esperona la multidimensionalitat que el compon i que es revela en la seva mirada. 
Ha col·laborat i col·labora en els Diables —vestits, disseny de samarretes—, amb la desapareguda SIEP, 
amb diversos grups de teatre —Trono Villegas, Teatre Instantani, Zàlata—, va ser comissariat del Tinglado 
del Port, és del col·lectiu La Gent del Llamp. No para. Però la seva passió, la llum que el fa brillar més alt, és 
la pintura. Fa molt de temps que s’hi dedica i la seva història ja comença a ser llarga. Ha passat per moltes 
èpoques, molt diferents entre elles, però totes passades per les mans del seu bon gust. 

Va començar, del començament que jo recordo, fent uns collages de fons negre amb cares de conques 
buides, llavors tractava d’esbrinar els secrets que amaguen els rostres humans i intentava entrar-hi pel 
fosc camí de la mirada. A poc a poc, junt amb ell, anava acostant-hi la vida. 

Els quadres s’anaren omplint de llums i de colors i, amb l’ofici i els anys, anava creant la perfecció de 
l’artifici. La seva constant artística, però, segueixen sent la quietud i el silenci. L’artista es queda fora del 
quadre i les arquitectures de vidre són contemplades per l’espectador des de la virginitat del sentiment. 

Aquest és el Toni Torrell que teniu fotografiat, n’hi ha molts d’altres; aquest, però, és el meu, el que té, 
com les noces del príncep, l’ànima de pinyol vermell. 

Josep Lluís Savall Rom 1 

Antoni Torrell

1  Aquesta mirada sobre Antoni Torrell va ser publicada inicialment a la revista Zona metropolitana, núm. 2, Reus, octubre de 1991, acompanyada de 
la fotografia de Carles Fargas que també reproduïm.
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L’Antoni Torrell hauria estat un perfecte senyor intrigant, fill d’un abrandat condottiero, enamorat de 
l’art, a la Toscana renaixentista, o un decadent aristòcrata refinat a la Sicília de finals del vuit-cents. Més 
aviat baix, de pell fosca i carns dures, camina amb una lleugera oscil·lació de ballarí de qualitat. Les ninetes 
dels ulls li brillen amb un to de nen entremaliat, mentre parla amb un deix de cançó, com de pare que renya 
amorós els fills. En tot moment sembla estar fent l’ullet còmplice, entre irònic i sentimental, a un interlo-
cutor abstracte. L’Antoni Torrell sembla destinat a passar la seva vida entre jardins voltats de columnes i 
d’escultures, mutilades pel pas del temps, de ressò clàssic. La realitat, però, més prosaica i esquifida, li 
permet fer-ho només en el somni, el qual traspassa als seus quadres, realitzats amb detallada pulcritud. 
Amb un domini exacte de la precisió selecciona, retalla, enganxa fulls de paper per a dotar-los d’un nou 
sentit. Fragments inconnexos prenen una nova vida pletòrica, tot adquirint dimensions desconegudes. Les 
seves obres recreen els paisatges, els ambients, els tons càlids de les seves utopies. L’Antoni Torrell és un 
treballador nocturn, que a més d’art crea ambient. Fermant-s’hi ell mateix ha creat un cafè, que permet la 
reunió assossegada i de conversa, amb la possibilitat de donar a conèixer mostres culturals, que ajuden a 
lluir les pedres carreuades del recinte. Ell s’hi mou amb una activa cordialitat, tot encomanant una sensa-
ció d’estar com a casa. L’Antoni Torrell és sempre complimentós i amable. De tant en tant, però, deixa sortir 
per una escletxa una punta de nervi, que tot seguit atura mentre sembla demanar-vos-en perdó. I avança 
de bell nou amb el somriure confiat. 

Pere Anguera 2 

2  Aquest retrat de Toni Torrell va ser publicat inicialment en el volum XIV Iguanes, un recull de retrats fotogràfics de Carles Fargas, acompanyats de 
retrats literaris de Pere Anguera, produït pel col·lectiu Sàpigues i Entenguis Produccions i imprès a Reus, a Gràfiques Rabassa, 1986. 
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L’inici, 1978.
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Abstracció, 1976.
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Trencadissa dels absurds que repenso mentre feinejo lentament, el retorn a casa després de tantes 
corredisses i anar amunt i avall.

Penso que un dia, només imaginàriament, tindré aquella certesa de les coses caduques i podré man-
llevar als somnis aquests records. Que, reposadament, les mans se’m posaran sobre la falda perquè ja ho 
hauran fet tot. Que els ulls, tan inquiets i delerosos de paisatges, preferiran estar clucs i a les fosques. Que 
el cos tan ballaruc, fart de corredisses, podrà aquietar-se en algun indret. Que el pensament ja no voldrà 
pensar coses noves ni aferrar-se a projectes ni deliris, només cercarà el silenci dels carrers d’aquesta nit. 
Que la veu joiosa de cants i rialles es beurà el suc, encara tebi, del darrer instant que es va escoltar i, potser, 
i només imaginàriament, tot això per a mi tan nou, serà caduc.

Aquesta pujada… però… ves, se n’hi diu baixada de la Misericòrdia. El carrer Major se’m planta davant 
com una bufetada: buit, fosc (fins arribar a casa tot serà molt fosc) i mullat perquè ha plogut. 

L’aire és fred i el sento a les orelles xiuxiuejant com si hi volgués entrar per dir-me alguna cosa, avi-
sar-me d’un parany (caputxeta vermella) o senzillament fer-me companyia?

Agafo pas solemne. La Sarabande de Händel em ronda pel cap. Avui l’hem escoltat al conservatori. Quan 
arribi als Quatre Cantons aniré mes de pressa. És un lloc perillós. Corro fins girar la cantonada del carrer 
Merceria i torna a ser fosc. La mica de llum em reflecteix l’ombra fent-me saber que hi soc. 

Ja està!! Només girar a la plaça del Fòrum ja veig el forner assegut en la seva cadira de vímet petitona 
al llindar de la porta. Sempre amb samarreta imperi i, ara que fa fred, una camisa descordada a sobre. Pen-
so… Jo tan fredolica i ell tan espitregat. Puc tornar a la parsimònia del meu pas i refaig l’adolorament de la 
corredissa. No s’aixeca, però sempre en fa l’intent, fa un gest amb el cap i ens diem bona nit.

Enfilo el carrer Sant Llorenç sentint la seva mirada esclafada a l’esquena. Ell no ho sap, però jo, per 
primer cop, em sento acompanyada. Sé que em mira, vigilant nocturn per un bocí de carrer d’aquest llarg i 
tortuós trajecte diari. És un dels punts estratègics en la tornada a casa. L’altre és el Moto Club.

Haig de passar de llarg del carreró de Poetes. Avui és dimarts. Giro el cap i hi miro com si pel fet de fer-
ho s’hagués d’encendre el llumet de sobre la porta. Si no fos dimarts… Si no fos dimarts giraria a la dreta i 
obriria aquella porta petita que m’obre el meu univers. Baixaria les tres escales, de pressa, no fos cas que 
algú em mirés. Guaitaria de reüll si la taula del racó està buida i de seguida hi deixaria les coses, no fos cas 
que s’hi assegui algú. Aniria a la punta de la barra, just davant la cafetera, i em demanaria un cafè amb llet. 

Poetes tanca els dimarts
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Poetes és exclusiu amb tot però jo m’he fixat amb les tasses. No n’hi ha quasi cap d’igual en la mida 
perquè són de fang i qui sap si fetes d’una en una per un terrissaire. No et serveixen a la taula i de vegades 
el plat no s’ajusta prou a la tassa, sempre penso que un dia em caurà tot per terra i… només de pensar-ho 
m’esgarrifo. 

Ara que hi penso… no sé si porto diners, s’acaba el mes i ja estic ben escurada. Tant se val, ara ja em 
coneixen i m’ho apuntarien.

A casa fa fred i l’estufa de butà em fa mal al cap. Tot és silenci i m’hi perdo. M’hi perdo rumiant, fent cà-
bales, somiant… A Poetes, només obrir la porta hi ha un àngel que em posa un abric de caliu a les espatlles, 
caliu de gent que van a la seva i jo… jo puc anar a la meva en el meu racó secret. Això els dies de cada dia. 
Els caps de setmana no. Està ple de gent i em quedo a casa, llavors és quan intencionadament em perdo 
en el meu silenci.

Mai miro a ningú. Penso que si no ho faig seré invisible als altres i amb aquesta invisibilitat em puc fon-
dre amb els llibres, l’agenda i els deures de l’institut. De vegades… agafo un llibre i faig veure que llegeixo 
però si algú em mirés veuria que no passo full. Escolto, escolto la música que després d’un dia amb tant de 
xivarri de canalla és la serenor, un mar d’aigües tranquil·les on el cervell navega.

La música de Poetes m’ho dona tot i en la mesura justa. Tranquil·litat, repòs, ànims, melangia, tristor… 
records… és com si la posessin per a mi o l’atzar m’estima. 

Se’m farien les tantes i tornaria cap a casa plena de son, buida de pors i carregada d’alguna cosa que en-
cara he d’esbrinar. Però… el llumet està apagat. Avui és dimarts i continuo carrer amunt sentint, almenys, 
que el forner em guaita.

Ja està!! Ja he girat la cantonada. Carrer Descalços. Travesso. Falta la paret del col·legi Jaume I i ja soc 
a casa. La clau costa d’entrar. La porta és una reixa de ferro verda no massa ampla. Sempre penso que hi 
hauria d’haver un vidre darrere. Fins que giro el primer replà i la perdo de vista no em quedo tranquil·la. Vaig 
pujant les escales cada cop més lentament i em torna al cap la Sarabande de Händel.

Quan obro la porta de casa… un respir de tranquil·litat em fa saber que tot ha anat bé i només tancar-la 
penso… demà Poetes ja estarà obert.

Àngels Torras
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