
Alfons Borrell en una escena del Ilarkq.etratge que sobre ell ha diñgit Alex Gallaret

L’antol6gica dels dibuixos d’Alfons
Borrell arriba al Museu d’Art
Va obtenir un gran ~xit a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac

L’obra pict~)rica
d’Alfons Borrell
(Sabadell, 1931) 
acabat derivant en
grans composicions
sobre tela,
protagonitzades pels
traoos i les tensions
entre els colors.
Per6 no per aix6
deixa de deure’s a la
introspecció previa
dels dibuixos sobre
paper, a petit format.

Gouache sobre paper d’Alfons Borrell, datat al 1978

JOSEP ACHE

Tot i que Alfons Borrell és
apreciat entre les figures de
major relleu hist~)ric en I’esce-
nari artístic actual a Catalunya,
i tot i que ha estat objecte de
grans retrospectives, com la
que al 2006 li va dedicar el Cen-
tre Tecla Sala de I’Hospitalet o
la del 2011 a I’Espai Volart de
la Fundació Vilacasas, la seva
obra sobre paper havia restat
en una mena d’oblit, in6dita
gairebé del tot.

La Fundació Palau de Cal-
des d’Estrac va trencar amb
aquesta Ilacuna amb I’exposi-
ció Aifons Borrell. Obra sobre
paper, 1956-2011, que hi va
presentar en la primavera del
2011, va ser comissariada per
un altre artista sabadellenc,
Oriol Vilapuig (Sabadell, 1964)
i va obtenir un notable ~xit de
públic i en especial de cñtica.
Avui (19’30 h), s’inaugura fi-
nalment al Museu d’Art de
Sabadell (Dr. Puig, 16).

La selecció d’obres s’ini-
cia en els moments previs al
salt cap a I’avantguarda, i en
concreta la gestualitat, que

Una pel.lícula
sobre el pintor
cin~fil
Aquesta exposició al
Museu d’Art donara
I’entorn oportú per
I’estrena a Sabadell del
Ilargmetratge que sobre
Alfons Borrell ha dirigit
Alex Gallaret. Se’n van
veure fragments a
I’Espai Volart, al 2011.
Se n’espera la data. A
Caldes d’Estrac també
es va programar una
sessió titolada
DesplaGaments. Alfons
Borrell a través del
cinema. Amb les escenes
que més I’han tocat.

Alfons Borrell va emprendre a
finals de la d(~cada dels 1950.
Entre d’altres refer6ncies, par-
tia del mestratge d’Anglada-
Camarasa, a qui va freqüen-
tar durant el servei militar a
Mallorca. I com a component

més jove, va formar part del
Grup Gallot.

Entre moments de forta ex-
pansió internacional i d’altres
d’esporadics silencis, Alfons
Borrell va intensificar la dedica-
ció artística en la decada dels
1970, en plena maduresa. En
aquell punt es va vincular a la
galeria Joan Prats, va mantenir
una intensa amistat amb Joan
Brossa i, tot i que sense grans
aparells mediatics, es va con-
vertir en una figura imprescin-
dible en les mostres destina-
des a representar I’art actual
catal&

Petites obres mestres

El gruix de I’exposició, forma-
da per una cinquantena de
peces, se centra en aquestes
tres darreres d~cades en la
traject~)ria de I’artista. Entre
els m~rits de la tria hi ha el
de revelar com, també pel tem-
perament agut per(~ alhora dis-
cret que el distingeix, Alfons
Borrell ha aconseguit algunes
de les seves millors obres en
el petit formar del paper. Fins
el 7 d’abril es podr~ veure a
les sales del Museu d’Art ¯
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