
“La manera més expeditiva perquè no hi hagi dubtes sobre la summa 

importància d’un ideal és que el preu per assolir-lo, defensar-lo i con-

servar-lo sigui com més alt millor. Ningú arrisca la vida ni es deixa 

matar per una abstracció desproveïda de fisicitat si no és basada en 

la fe; hom tampoc s’aboca al sacrifici —aquest misteri insondable— 

per una quincalla, si aquesta quincalla no és sagrada amb la dosi per-

tinent de convicció sobre la certesa que és així (...). Per això semblem 

condemnats, fins que no es demostri el contrari, a la possibilitat per-

pètua del vessament de sang com una part integral del comporta-

ment humà. Perquè la vida sigui valuosa cal que siguem mortals; 

aquesta és la mesura universal de tot. La mortalitat fa que el sacrifici 

de la vida per la defensa de principis irrenunciables representi l’en-

trega màxima que es pot esperar d’un ésser humà. Algú va dir: «Sàvia 

és la natura que ens fa morir perquè la vida tingui algun valor», i això 

determina que el privilegi monopolitzat d’escurçar-la significativa-

ment als altres constitueixi el distintiu categòric del poder real sota 

qualsevol de les seves múltiples togues.

(...) D’una manera o d’una altra, tot allò religiós, ideològic, polític, 

nacional o identitari es basa en una gestió de la vida i la mort, per 

part del poder fàctic, dels individus que formen el cos social d’aques-

tes categories. Només és important allò que justifica l’entrega de la 

vida, la forma més clara i simple de definir allò sagrat, sigui diví o no.”

Francesc Torres  
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INSTAL·LACIÓ 
18.06 — 26.09.2021

UN AVIÓ QUE NO VOLA 
NO ÉS UN AVIÓ,  
ÉS UNA OBRA D’ART

FRANCESC TORRES
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L’artista Francesc Torres converteix la Sala Oval en un escenari on es desple-
guen la vida i la mort. Dues rèpliques a escala 1:1 de dos avions soviètics que van 
combatre a la Guerra Civil posen en tensió l’espai: un bombarder Tupolev SB-2 
“Katiuska”, a punt d’estavellar-se, i el caça Polikarpov I-16 “Mosca”. Un mun-
tatge inèdit i arriscat per reflexionar sobre l’acte de morir per un ideal.

La proposta explora l’impacte de la mort que arriba des del cel en els conflic-
tes bèl·lics i la decisió voluntària de sacrificar-se per la defensa d’un ideal. 
Ho fa plantejant una analogia amb els sants martiritzats per la seva fe religiosa, 
a partir de la iconografia prestada de la Crucifixió de sant Pere, una bellíssima 
taula  gòtica de la col·lecció del Museu Nacional del mestre Pere Serra (segle 
xiv). Aquest paral·lelisme, just en l’era en què les xarxes socials serveixen fàcil-
ment d’altaveu dels nostres idearis, ens planteja la següent pregunta: fins on 
seríem capaços d’arribar nosaltres en la defensa dels nostres ideals?

Aeronàutica (vol) Interior té l’origen en una visita que l’artista va fer a l’histò-
ric Camp d’Aviació de la Sénia, molt a prop del qual es troba actualment el 
Centre d’Aviació Històrica, on el seu director, José Ramón Bellaubí Cavaller, 
porta a terme l’èpica recreació a escala real d’avions històrics. D’aquí sorgeix 
una instal·lació artística monumental amb què Francesc Torres porta encara 
més lluny unes coordenades que ja ha explorat altres vegades: l’ambigüitat 
entre l’art i el no-art, i l’eliminació de la línia divisòria entre “exposició”, “obra 
d’art” i “instal·lació”. I és que, en paraules de l’artista, “un avió que no vola no 
és un avió, és una obra d’art”.

Amb la voluntat de repensar el passat des del present, i en el marc dels projectes 
expositius que el Museu Nacional dedica enguany a la Guerra Civil, l’art, el con-
flicte i la memòria, el Museu destina un espai icònic de les seves instal·lacions 
a rememorar un episodi sensible i transcendental de la nostra història recent. 
Francesc Torres, a través de la seva mirada, se serveix de l’art per remoure’ns i in-
terpel·lar-nos amb qüestions que afecten l’ésser humà des dels inicis dels temps.  

ACTIVITATS 
Propostes de participació a l’entorn 
del programa Guerra Civil. Art, 
conflicte  i memòria

DIÀLEG 
AERONÀUTICA [VOL] INTERIOR
Dimarts 6 de juliol a les 18 h, Sala 

Oval i en línia. Amb inscripció 

prèvia al web del Museu 

Conversa entre Francesc Torres,  

autor de la instal·lació,  

i Juanjo Lahuerta, professor 

d’història de l’art a l’Escola  

d’Arquitectura de Barcelona. 

Modera: Lluís Alabern, cap de  

mediació i museografia del Museu

PROGRAMA EDUCATIU 

EDUQUEM PER LA PAU 
Visita dinamitzada  
Art i compromís. Espai de reflexió 
sobre la guerra i el conflicte   
per a educació secundària, 
batxillerat i escoles d’adults.

Més informació de totes les 
activitats a museunacional.cat

#Aeronàutica
#ArtConflicteMemòria

Ara, més que mai, 
connecta’t amb la cultura!

blog.museunacional.cat

CAMP D’AVIACIÓ DE LA SÉNIA 
En plena Guerra Civil, el Govern de la II República construeix un aeròdrom militar als 

afores del poble de la Sénia per defensar-se del cop militar rebel. S’expropien 90 hec-

tàrees d’oliverar i s’obliga els propietaris a talar prop de 9.000 oliveres, principal font 

de riquesa d’aquesta zona. En molt poc temps es construeixen tres pistes, un edifici per 

allotjar-hi els oficials (actual Centre d’Aviació Històrica de la Sénia) i un refugi antiaeri.

El setembre de 1937 s’inicien les accions operatives amb tres esquadrilles de bom-

barders Tupolev SB i tres esquadrilles del caça Polikarpov I-16, formades per avia-

dors espanyols i pilots russos. Fins que a l’abril de 1938, amb l’ocupació de les tropes 

franquistes i la Guerra decantant-se cap al bàndol nacional, s’hi instal·la la Legió 

Còndor alemanya. Aquest fet va ser clau en el desenllaç de la batalla de l’Ebre, per 

la situació estratègica del camp i la seva capacitat operativa.

Durant la Guerra Civil, més d’un centenar d’aviadors voluntaris soviètics van morir 

en defensa de la República espanyola.

CENTRE D’AVIACIÓ HISTÒRICA DE LA SÉNIA 
A la casa del comandament s’hi ubica en l’actualitat el centre d’interpretació de 

l’aviació militar  a Catalunya durant la Guerra Civil. S’hi poden veure algunes de les 

avionetes que van omplir el cel de la Sénia durant el conflicte, recreacions a escala 

real fetes amb peces originals pel seu director, José Ramón Bellaubí Cavaller.     

MORIRIES
PER UN IDEAL?

Leocadio Mendiola (Badajoz,  
1909 – Barcelona, 1998), el pilot 
més cèlebre al comandament 
 d’un “Katiuska”. Foto: Centre 
d’Aviació Històrica de la Sénia.
Ajuntament de la Sénia.

Membres de la Legió Còndor 
dinant sota una olivera a 
l’aeròdrom, ja en mans del  
bàndol nacional. Foto: Centre 
d’Aviació Històrica de la Sénia.
Ajuntament de la Sénia. 

Camp d’Aviació de la Sénia. 
Construcció d’un aeròdrom militar, 
per qüestions estratègiques, 
1937. Foto: Centre d’Aviació 
Històrica de la Sénia.
Ajuntament de la Sénia.

Aquest projecte ha comptat amb la participació de S4E, Solutions for Engineering.


