Apunts sobre el pintor
Antoni Torres Fuster
Ramon Ribera Gassol

En el present article apleguem algunes dades sobre la
vida i obra del pintor tarragoní Antoni Torres, algunes
notícies són extretes de la premsa local, breus
referències sobre aquest destacat pintor.

Vida
Antoni Torres Fuster va néixer a Tarragona l’any 1874,
els seus pares eren Antoni Torres Jordi ( cap del partit
liberal conservador, fou alcalde de Tarragona entre 1881 i
1884) i de Dolors Fuster Rossell; estudiar el batxillerat a
l’Institut Provincial, així consta com un dels alumnes
aprovats per a l’obtenció del grau de batxiller en el curs
1886-1887 (El Orden. 17-7-1887).
Es creu que iniciar la seva formació artística a l’Ateneu
Tarraconense, també es diu que estudiar a la Reial
Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid.
Segons J.F. Ràfols residir varis anys a la població de
l’Arboç, també visqué a Barcelona consta que l’any 1894
tenia el taller o domicili al carrer Consell de Cent, núm.
360; no sabem en quin any va marxar cap a París on
fixar la seva residència, ens en dóna la notícia el Diari de
Tarragona (7-5-1914): “Hemos tenido el gusto de
estrechar la mano a nuestro estimado el laureado pintor
D. Antonio Torres Fuster, quien procedente de París, su
habitual residencia, viene a pasar unos dias al lado de su
apreciable familia. Damos la bienvenida al paisano
querido y celebrado artista, deseándole grata estancia
entre nosotros.”
Es diu que va morir a Barcelona l’any 1945.
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Obra
Torres Fuster realitzar obres de diversa temàtica,
paisatge, pintura de gènere, retrats etc, però sobre tot
destacar per la representació de la dona, amb
mantellines, xals,tipus bailaores, cantaores, de caire
orientalitzant, un prototipus de dona que com diu
Francesc Fontbona “...Un ideal de bellesa femenina
sovint pròxima a un cert modernisme simbolista i també
amb les seves espanyolades...” (Francesc Fontbona –
Francesc Miralles. Del Modernisme al Noucentisme.
1888-1917. Història de l’Art Català. Volum VII. Edicions
62. Barcelona, 1985).
Al Museu d’Art Modern de Tarragona es conserva una
bona mostra del seu art (possiblement de la primera
època), es tracta d’un conjunt (donació l’any 1981 del
pintor Josep Burdeus i Seritjol) de 12 olis de diversa
temàtica i quaranta-dos dibuixos, amb la temàtica del nu
acadèmic.
Al Museu d’Història de Tarragona es conserva el quadre
Retrat de la nena Maria Enriqueta de Castellarnau i Miró
(oli sobre tela. 73 x 60 cm. MHT- 3200) (fig. 1)
A continuació fem un llistat d’algunes de les mostres on
hi ha presència de la seva obra:
- 1894. Exposició de Belles Arts de Barcelona. Presentar
l’obra “Cabeza de estudio” (oli /tela. nº 399. 200 ptes).
- 1895. Exposició Extraordinària de Belles Arts. Sala
Parès. Barcelona.
- 1896. Exposició de Belles Arts de Barcelona. Presentar
les obres “Rendida” i “Japonesa”.
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- 1897. Exposició de Belles Arts de Barcelona. Presentar
l’obra ¡Cuánta penita!
- 1898. Exposició de Belles Arts de Barcelona
- 1900. Exposició regional olotina de Belles Arts i
Indústries Artístiques (Olot). Presentar les obres “Raquel”
i “Amapolas”.
- 1900. Exposició Extraordinària de Belles Arts. Sala
Parès. Barcelona.
- 1907. Exposició Manifestació artística Círcol Eqüestre.
Barcelona.
- 1907. Exposició Internacional de Belles Arts i Indústries
Artístiques. Barcelona.
- 1916. Pintura española. Galeries Laietanes. Barcelona.
- 1917. Saló Goya.Barcelona.
- 1919. Exposició de Belles Arts de Barcelona. Presentar
l’obra “A la pradera”.
- 1923. Exposició de Belles Arts de Barcelona.
- 1925. Exposició de Belles Arts. Sala Parès. Barcelona.
- 1926. Exposició d’Art del Penedès. Vilafranca del
Penedès. Va presentar les obres “Gitana” i “ Paisaje del
Bruch”.
- 1927. Cercle Artístic de Barcelona.
Algunes notícies extretes de la premsa local:
- “El cuadro titulado Andaluza que nuestro querido amigo
don Antonio Torres Fuster, hijo del no menos amigo
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particular don Antonio Torres Jordi, tenia expuesto en la
Exposición de Burdeos, ha sido adquirido por el Comité
organizador de aquella. La circunstancia de ser el único
cuadro de pintor español que ha adquirido dicho Comité,
habla muy alto en favor de nuestro amigo que con este
hecho ha dejado sentada su fama de pintor aventajado,
por cuyo motivo le felicitamos cordialmente. (Diario del
Comercio. 20-7-1895).
- “Ayer noche vimos que llamaba la atención de los
transeuntes una pintura expuesta en el escaparate de la
sombrereria del Señor Slosna, debida al pincel de
nuestro el laureado pintor don Antonio Torres Fuster,
cuya factura y colorido oimos elogiar. Omitimos
ocuparnos de dicho cuadro, pues por tratarse de un
íntimo amigo nuestro, toda crítica del mismo podria
considerarse apasionada.” (La Opinión. 24-6-1896).
- “Ayer se hallaba expuesto en los escaparates de la
sombrereria del Sr Solsona un cuadro al óleo
representando una cabeza de chula cubierta con rica
mantilla
de blonda blanca. Todos cuantos pasan
admiran la verdad del dibujo y su corrección , llamando
la atención la pulcritud con que está dejada la mantilla y
la mirada picaresca y llena de vida de los ojos de la
chula. Felicitamos al joven y ya laureado pintor don
Antonio Torres Fuster, autor de dicho cuadro.” (Diario de
Tarragona. 11 -5-1897).
- “El último número del Album Salon contiene dos
retratos del Excmo e Iltmo señor Uladislao Castellano ,
Arzobispo de Buenos Aires y del Iltmo y Rdmo Sr. D.
Mariano Antonio Espinosa, Obispo de La Plata, la
reproducción del cuadro “Fiesta de la Salud en Venecia”
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de A. Mas y Fontdevila y de otro de nuestro paisano D.
Antonio Torres Fuster...” (La Opinión. 3-10-1899).
- “En la exposición de arte español de México tienen
expuestos cuadros nuestros apreciables paisanos D.
Juan Molas Sabaté y D. Antonio Torres Fuster, habiendo
sido adquiridos uno del primero en 400 pesetas y otro del
segundo 600.” (Diario de Tarragona. 21-2-1911).
Ramon Ribera Gassol
Historiador de l’art

Notes
El meu agraïment a Cristòfol Salom (Museu Història de
Tarragona), Marisa Suárez (Museu d’Art Modern de
Tarragona), Victòria Durá (Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi. Barcelona).
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Fotografies

Fotografia 1. Retrat de Maria Enriqueta de Castellarnau i
Miró. (Foto: Museu Història de Tarragona).
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Fotografia 2. Escena camperola. Oli/tela. Datat l’any 1888.
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Fotografia 3. Auriga. Oli/tela.
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Fotografia 4. Dona amb mantellina. Oli/tela.

Fotografia 5. Odalisca. Oli/tela.
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Fotografia 6. Dona amb flor. Oli/tela.
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Fotografia 7. Cantaora. Oli/tela.
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