
Currículum de Tomàs Llorens Serra 
 
Tomàs Llorens Serra (Almassora, Castelló, 1936) és historiador i crític de l'art. Si calguera 
sintetitzar les aportacions d'aquest gran humanista (advocat –1959– i filòsof –1963–) podríem 
fer-ho en tres grans apartats: docent, investigador i gestor cultural. 
 
El primer és el de la seua tasca docent, la qual sempre ha estat vinculada a escoles 
d'arquitectura. La Universitat d'Alacant va comptar amb la seua presència en els seus últims sis 
anys de carrera activa (2000-2006), en què va impartir la matèria de Composició 
Arquitectònica. Però Tomàs Llorens ja havia sigut professor d'Estètica en la Politècnica de 
València (1969-72), d'Història i Teoria de l'Arquitectura en la Politècnica de Portsmouth (1972-
84), d'Estètica en la Politècnica de Barcelona (1978-80) i d'Història de l'Art en la Universitat de 
Girona (1996-98). En realitat, mai va eixir de l'àmbit universitari perquè la seua tasca sempre 
va ser la investigació en el camp de l'art, especialment el modern. Les seues publicacions en 
revistes especialitzades d'art i arquitectura, els seus assajos, capítols i llibres són nombrosos. 
 
El segon és el de la seua tasca d'investigador en els camps de la teoria i la crítica de l'art i 
l'arquitectura, una labor que es va iniciar com a suport de diferents moviments pictòrics (Equip 
Crònica, anys 60) , passant per les propostes per a les col·leccions de l'Institut Valencià d'Art 
Modern (IVAM) i la seua catalogació crítica, la reordenació de la col·lecció del Museu Nacional 
Centre d'Art Reina Sofia (MNCARS) i la creació de la col·lecció de fons del Museu Thyssen-
Bornemisza (MTB), com també el muntatge de diverses exposicions d'art que esdevenen 
itinerants, amb la redacció dels catàlegs raonats i les seues conferències en diferents museus 
del món. 
 
El tercer d'aquests aspectes destacats seria el de gestor cultural pel seu paper com a patró, 
consultor o director de diferents museus, com també per la gestió en la recuperació d'art 
espanyol o l'adquisició de col·leccions artístiques de relleu (la de l'escultor Juli González o la de 
pintures per a la Thyssen). Va ser impulsor i fundador de l'IVAM, del qual va ser director 
(1986-1988), com ho va ser del CARS (1988-90) i del museu Thyssen (1991-2005). De fet, des 
de mitjans anys 80, va formar part de l'equip ministerial que va treballar per a la cessió de la 
col·lecció del baró Heinrich Thyssen-Bornemisza fins que el 1993 se n’aconsegueix la cessió 
definitiva a Espanya. 
 
Potser en aquesta suma de papers com a docent, investigador i gestor cultural trobem la 
mesura per la qual se li atorga la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts el 2007. Estem, doncs, 
davant d'un home valencià, amb una trajectòria i reflexions que repercuteixen no sols en 
l'àmbit espanyol, sinó que es projecten en l'àmbit internacional del món de l'art contemporani. 
Amb aquesta sintètica descripció de la trajectòria «vital» del vell professor Tomàs Llorens Serra 
esperem contribuir a fer que la nostra societat tinga una idea més pròxima i certa de les 
aportacions d'aquest gran humanista a la nostra cultura contemporània en els mons de la 
cultura, de l'art, de l'arquitectura, dels museus i de les universitats. 


