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Barcelona, Londres, Manc-
hester i Sabadell. Aquestes són 
les ciutats que nodreixen l’uni-
vers creatiu del pintor i escul-
tor Javi Torras. La seva obra està 
plena de referències a la vida in-
dustrial i artística d’aquestes ciu-
tats, i Sabadell hi té un pes espe-
cial. D’aquí és d’on prové el llegat 
tèxtil de la seva família, propietà-
ria de l’extinta empresa de tints 
F. Torras Roca, d’on provenen 
els materials que utilitza. Són fils, 
cordes, teles, filoses i llambor-
des que Torras barreja amb ele-
ments de fang i cera que, carre-
gats de moviment i marcats per 
l’acció humana i orgànica de l’ar-
tista, fins i tot remeten a parts del 
cos humà.

Indústria, moviment i memòria
Format en belles arts a la Univer-
sitat de Barcelona, Torras va néi-
xer a la capital catalana l’any 1990 
i va desenvolupar-se com a artis-
ta a Londres, Manchester i Saba-
dell -“dues ciutats germanes, uni-
des per la indústria”, diu-. La seva 
experiència en aquestes ciutats el 
va portar a interessar-se per dos 
elements clau: l’acció humana i les 
eines industrials. 

Encara que pugui semblar  con-
tradictori, donat que la maquinà-
ria substitueix l’acció de l’home, 
Torras veu en els ginys industrials 
molts elements humans, propers 
al cos i a l’activitat de les perso-
nes. Per emfatitzar aquestes ca-
racterístiques, Torras ‘destrueix’ 
la maquinària amb materials or-
gànics i li atorga corporalitat. “Es 
tracta de destruir la indústria per 
tornar-la a l’home”, resumeix.

“La maquinària que utilitzo és 
un llegat industrial que ja no té 
cap f uncionalitat. És, d’alguna 

manera, brossa industrial”, expli-
ca l’artista. “El que faig és trencar 
aquesta ferralla per donar-li una 
nova vida. Li dono una nova fun-
cionalitat més visual, contempla-
tiva i meditativa. Que és, al final, 
el què ha de fer l’art: despertar cu-
riositat. Fer pensar”. 

La memòria és també un ele-
ment clau en l’obra de Javi Torras. 
Tots els elements industrials que 
utilitza provenen de Sabadell, de 
la fàbrica del seu avi i de l’entorn 
del seu taller, situat al carrer de la 
Salut. “Quan treballo tinc sempre 
present la meva història familiar, 
els espais de la fàbrica... Si mani-
pulo els fils que tinc al meu estudi, 
o les peces de maquinària antiga, 
recordo quan les veia en funcio-
nament. Quan observo l’arxiu de 
color del meu avi Feliu, amb tots 
els cabdells de fils catalogats, hi 
veig la seva història”.

On qualsevol hi veuria escom-
braries, l’artista hi veu alguna cosa 
per explicar i transformar. Tor-
ras dota de simbolisme un objec-
te que, d’una altra manera, amb 
prou feines tindria valor. “És com 
una relíquia: un objecte que deixa 
de ser una cosa per ser una altra. 
Una relíquia és un pedaç de tela 
o una part del cos que ja ha deixat 
de ser el que era; i amb la maqui-
nària i els fils passa el mateix. Són 
objectes que, en el fons, no són 
res però que tenen un cert atrac-
tiu. Que desperten alguna cosa”, 
diu.

Després de l’estiu, Javi Torras 
tornarà a Londres per treballar 
i estudiar aquest simbolisme ar-
tístic i la càrrega humana que té 
un objecte inanimat o industri-
al. A partir del setembre, inicia-
rà un Master of Research en Be-
lles Arts al Royal College, durant 
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A l’estudi del pintor 
s’hi amunteguen en 
organitzat desordre 
teles, pinzells i fils. El 
taller ocupa la planta 
alta de l’antiga casa 
familiar, un espai on 
ja no hi viu ningú, 
però que està ple dels 
records que nodrei-
xen l’obra de l’artista

el qual espera desenvolupar-hi 
una tesi i obra artística que trac-
ti aquest tema. També prepara 
algunes exposicions a la capital 
britànica, on ara mateix ja té una 
mostra a la Unit one Gallery. 

Fins llavors, Torras seguirà tre-
ballant a Sabadell, on cada vega-
da hi passa més temps. “Conèixer 
i tocar els materials d’aquí i veure 
els espais industrials m’ajuda a en-
amorar-me més de la ciutat i voler 
conservar tant com pugui. Saba-
dell té l’oportunitat de conservar 
moltes naus, arxius, f àbriques, 

maquinària... Si ho perdem, obli-
darem qui som i no podrem traçar 
la direcció d’on venim”, diu.

Javi Torras se sent orgullós de 
poder transmetre la ciutat de Sa-
badell i el seu llegat a través de 
l’art. Especialment quan ho fa a 
l’estranger. “Representar el meu 
estudi o la fàbrica del meu avi és 
una oportunitat de traslladar un 
trosset de Sabadell, de mi mateix 
i de la meva família a un altre con-
text cultural com és Londres, i fer 
que la gent d’allà ref lexioni amb 
aquests elements”, explica.

#Art  #Pintura #Escultura

Javi Torras Casas
Jove, barbut i amb un toc 
dalinià al bigoti, aquest 
pintor barceloní d’origen 
sabadellenc s’ha llaurat 
una prometedora carrera 
artística a cavall de Ca-
talunya i el Regne Unit. 
A baix, la seva obra ‘L’avi 
Feliu i la seva fàbrica’
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