
La Fundaci6 M ir6 reivindica am b for a I’art d’Alfons Borrell, u n dels degans de
I’abstracci6 a Catalunya, amb una obra impregnada del drama de la vida

L’artista jardiner
Maria Palau
BARCELONA

Alfons Borrell (Barcelona,
1931) s’identifica molt
amb aquellMir5 que es veia
corn un jardiner. Pintar,
diu arab un fil de veu i ga-
nyota irSnica, 6s exarta-
merit aixS: plantar una lla-
VOF~ Inirar corn er~ix~ po-
dar unes b~lques. "No 6s
entrar a l’estudi i comen-
~ar a pintar corn un boig,
no. A l’estudi s~i ha d’en-
trar cada dia, per5 la m~io-
ria de vegades per no fer-hi
res, per donar menjar als
ocells o per quedar emba-
dalit observant els peixos
de l’estany". Ell, al seu es-
tudi de Sabadell, en t6 un
de gegantl, d’estany, arab
centenars de peixos de
color taronja que un ex~r-
cit d’algues vesteLx de
verd de rant en rant.

Les pausesl~n estat de-
cisives en la tmjectSria de
Borrell, deg~t de rabstrac-
ci5 al nostre pals. Aquest
semblar que no fa ms. Corn
]a mateixa natura i les
ves transformacions la-
tents. Invisible per amolts,
ell ha anat fent, sense pa-
~ar. I arala casa de MirS, el
seu admirat MirS, l’ha m-
but amb els bravos oberts
per homenatjar-lo.

La Fundaci6 Mir5 pm-
senta fms al 27 de setem-
bre una antolSgica que mi-
vindica els seus 60 anys de
cacrera.A~fons Borrell. EIstreballs i els dies 6s la mos-

tra definitiva que hauria de

Alfons Borrell, amb una de

consagrar-lo corn un dels
grans de l’art catal~ de la
segana meitat del segle
X2:.A aquest home senzilli
humi] que no ha remenat
mai la cua, darrerament li
estan plovent gestos que
estan donant valor ales se-
res singularitats creatives.
Fauna d~cada el centre
Tecla Sala de l’hospital li
va organitzar una retros-
pectiva; fa quat~e anys, la
sempre atenta Fundaci5
V~fia Casas el va defensar
en una mostra preciosa;
en fa dos, els galeristes ]i

les seves pintures blaves tan colpidores ¯ ALBERT SALAM~

van donar el seu guard5
honorific; el MNAC rha in-
clbs ara en la n0mina d’ar-
tistes capitals del periode
de la dictadura... Tot s’ha
anat posant a lloc.

L’exposici5 de la MirS,
que reuneix m~s de 200
obres, faun pas m~s. Obll-
ga el pfiblic a capbussar-se
en el seu art. Literalment,
per sentir en primera per-
sona l’experi~ncia de la
pintura tal corn ell l’ent~n.
"Corn un tint: corn si en-
tressis dins del mar i, en
sortir-ne, et veiessis tenyit

de btau." E1 comissari, ]’m~
tista Oriol V’flapuig, que el
coneix molt b6 a tot s els ni-
vells, ha disposat les obres
amb aques~a intenci5 tan
abassegadorm A favor seu
ha jugat l’arquitoctura de
la fundaciS, arab sales que
poden passar per una sue-
cessi5 d’estanys de peixos.

Cal submergir-se. I dei-
xar-se anar, fins que et se-
gresta. "La seva obra per-
tany als que l’activen", avi-
sa~Cfiapuig. E1 t ema ~ s la vi-

dm No n’tfi ha cap m~s. El
drama de ]a vida expressat

en colors. E1 taronja 6s el
seu preferit: "l’albada!". E1
blau, elblau Borrell, 6s bell
per5 ocalta ana foscor im-
periSnent. "Jo no faig res
per fer bonic", engalta.

Aquest sentit invasor
del color el va mamar d’An-
glada Camarasa, a qui va
tractar molt qua~l era m~
marrec que feia ]a mili
al Port de Pollen~a. Els
apants de tot el que li deia
quart es tmbaven 6s mate-
r~l in~dit que llueix a la
mostra. El comissari ha
gestat unamena delabora-

tori en el qua1 s’entrecre-
uen quad~es de diferents
~poques. D’aquesta mm~e-
ra emergeix la coher~ncia
del seu treball. Ha sofert
peques variacions. Si que
el va afectar l’aventura
amb el grup d’acci5 Gallot,
als anys seixanta: la seva

L’exposici6
antol6gica
reuneix rn s
de 200 peces,
icones de 60
anys de treball

pintura era massa inti-
mista per segons quins
saraus. Va estar uns anys
sense pintar i despr~s va
tornar a comenqar.

Home carregat de pors
i molt sentinmnta], no
oblida els que l’han ajudat
a caminar. "Pocs." Res
l’ha let m~s feliQ que veu-
re Brossa sortir del seu es-
tudi meravellat ambles
seves pintures. Perejau-
me ha estat un altre dels
seus fidels cSmplices. Pe-
~ el seu suport primordial
el va perdre ja fa molts
anys: la seva dona Rosa, el
nom de la qual, i el color,
impreg~a alguns quadres.
]~s una excepeiS, perqu~
Borrellno posa maititols a
res del que fa, tan salsla da-
ta de finalitzaci5 delapeQa.
Tot ~s un anar fent que
l’endem~t continua. ̄
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