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Borrell en tres dimensions
JOAN RIPOLL

E
l proppassat any 2011 fou
pr6dig en la difusió de I’obra
del nostre pintor Alfons Bo-
rrell, que exposa principal-

ment a la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac i a la Fundació Vila Casas de
Barcelona, al su espai VolArt. De I’eco
d’aquestes mostres exemplars ens ha
arbbat la que ens brinda I’Acad~mia de
Belles Arts de Sabadell, una rnostra
genutna dels seus sabers [ de la seva
creativitat.

Direm. per cornenqar, que la mostra
recull poca obra (onze pintures i tres
gravats), finament seleccionada i ex-
quisidament col.locada a les parets de
rAcademia, cosa que potencia els seus
valors d’obra madurada, viscuda, rigo
rosa: sirnpiicitat de formes i ús refinat
del color. Superada, amb el ternps, la
tensio entre el gest i el signe que maF
cä una época anterior de la seva pin
tura. aquesta ha arribat a una puresa
expressiva rnolt personal, arrelada a la
convicc]ó de Fautor: "tot ho transformo
en aquesta mena de simbiosi amb la
vida. amb el fet de la vida".

Pintura vital, doncs, que es tradueix
en una pura harmonia de color, en una
juxtapos~cró de masses crom~tiques en
un dialeg subtil que refon en una unitat
el dedins i el defora, aquelles dues di-
mens~ons que Joan Brossa definia com
"el buit i el Ilampec": en diKem també
el silenci i Ieloqüencia: ali6 que deiem
un dia. parlant de la realitat interior de
I’artista. que el més fntim és revetat
pel rnés extern, com aquella "submis
sio a la realitat interior" que preconitza-
va Marcel Proust per a I’obra d’art.

Vexposició actual, pero, va més en

Obra d’Alfons Borrell

"L’exposició ens
presenta la relació

de Borrell amb
altres arts: a més

de la pintura, amb el
cinema i la música"

I1¿ ja que ens presenta la relació de
Borrell amb altres arts: a més de la pin-
tura, amb el cinema i la música; com
si diguéssim, podem veure I’artista
en tres dimensions, un relleu que ens
acosta a facetes inedites de la seva

personalitat. Aix6
se’ns mostra amb
els tres aiguaforts
que conformen la car
peta "Transit boreal"
i amb la projecció de
vuit fragments prefe
rits de pel.lícules es
collides.

Borrell es declara
cinefil, freqüentador
al seu temps de la
Filmoteca, i ell mateix
autor d’un film ama
teur filmat i premiat
I’any 1964: "Aigua
fosca", una filma-
ció d’un tram del riu
Ripoll al pont de la

sortida de Castellar, amb fons musical
d’una Partita de Bach. Una mena de
"música aquatica" visual que tracta de
captar el ritme de raigua saltant entre
les roques, un experiment visiu molt
suggeridor. A partir d’aqui, Oriol Vila-
puig ha elaborar uns "Despiaqaments"
que mostren la personalitat d’AIfons
Borrell a través del cinema, proposta
que recull un muntatge de vuit fraE
ments de pel.l[cules triats i comen
tats per ell mateix: de Buster Keaton
a Abbas Kiarostami, constitueixen una
mena de proclama de la vigencia de
I’amor sobre la mort, tan explicita en la
seqüencia de la resurrecció d’"Ordet"
de Dreyer, una pel.l(cula - diu Borrell

que "no he estat capaq de torna~la a
veure, m’emooiona massa". En tot cas,
un testimoni d’aquella vitalitat que as-
senyalávem en I’artista.

Aix[ mateix, assistim, com deia, a

una altra dimensió de Borrell: la mu
sica. Una dimensió que es plasma en
els tres aiguaforts de la carpeta que
esmer~távem, "Transit boreal’ carpeta
que es completa amb una partitura
una gravació de Josep Maria Mestres
Quadreny i un text de Manuel Guerre
ro, feta en homenatge a I’amJc comu
Joan Brossa. Aix( con] podern admira~
el tra¢ i I’execucio impecables dels
tres aiguaforts de Borrell, no bem
pogut escoltar la música de Mestres
Quadreny ni tampoc calibrar~ doncs.
les possibles correspond&ncies entre
robra d’ambdós artistes (suggeriment
a I’Academia: perque no poseu el CD
durant I’exposició. com s’ha fet amb
les pel.licules?)

Hem dir "correspondencies’ i aixo
ens porta immediatament al vera de
Baudelaire: "entre olors, sons, colora
s’estableix consonancia’ del seu so
net "Correspondencies" Un tema
ja vell, que es remunta a Horaci
que ha estat estudiat per filésofs i
artistes: la correspondencia de les
arts, i que al segle passat fou te
ma preferent dels estudis dEtienne
Souriau, que hi dedica tot un Ilibre
amb un extens capital sobre les rela-
cions entre müsica i arts pl¿stiques.
En un altre Ilibre, aquest sobre mus~
ca, el director Leopold Stokovski com
parara la pintura de Van Gogh amb la
música de Txaikovski o la de Gauguin
amb la de Ravel... Podrem comparar el
traq de Borrell amb el so de Mestres
Quadreny?

Mesurem, dones, aquesta risio de
Borrell en tres dimensions que ens ofe
reix la nostra Academia ¯
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