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Belles Arts homenatjaBorrell, que
hi exposa la seva obra més recent
Amb
vuitantaanysacabatsde fer, el pintorexhibeixvitalitat i esperitjove
A I’espai Volartde la
FundacióVila Casas,
a Barcelona, Alfons
Borrell va tornar a ser
reconegut aquesta
tardor entre els grans
de la pintura catalana
del darrer mig segle.
Ambhonors també
d’homenatge,ara ve el
torn de Sabadell.
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JOSEPACHE
Com]’estiu passat la Fundas~
ció Palau de Caldesd’Estrach,
que va dedicar una gran retrospectiva als dibuixos del sabadell, i tot seguit la Fundació
Vila Cazas.I’Acad~miade Belles
Arts (Passeig Manresa,20)
¯
sumaavui (19’30 h) al seguit
d’e×posiciens d’homenatge
C~RMECARRERAS
AlfonsBorrell en un mement
de ~~~lexió,al seutaller
que es venendedicant al pintor¯

Cinbfil
i
cineasta
inbdit
a mésde pintor
Cinefil delsde la
malaguanyada
delegació
de la Filmotecade
Catalunyaa I’encara més
malaguanyatSaló
Imperial,AlfonsBorrell
porta el cinemaa
aquestaexposició.Si a
I’EspaiVolartes van
estrenar fragmentsdel
documental
queAleix
Gallardetest&rodant
sobreel pintor, a Belles
Artss’estrenar&
ara la
pel.lícula AiguaFosca,
queBorrell va rodaral
1964i segueixinédita
desde Ilavors. També
es
projectaranfragments
de deude les seres
peLIículesfavorites.

Ambel patrocini de les fun
dacions Banc Sabadeli i Un
flim, li ha obert les duessales
mésgrans. Per6 I’e×posició no
consisteix en cal} retrospecti
va. Abstracte radical i fidel a
una poetica molt personal i
cada cop mesintensa, Alfons
Borretl hi ha portat les seves
obres mésrecents. Una e~po
sició propia de I’esl)erit ¡oye
que Fanima
Gravats inspirats en música
Per I’ocasio presentar¿, a
més,la carpeta d’artista Tran
sit boreal, ambtot d’aiguaforts
que ha fet recentment en
col.laboraciö amb el músic
Mestres Quadreny La intros
pecció del dibuix i del gravar
sol demostrar caients sorpre
nents en Alfons Borrell, aqui
la sensibilitat fa lrobar a gust
en els paisatges oberts de
I’alta muntanya,al Piñneu, o
sota els arbres de les eixides
sabadellenques.
Actiu des de molt jove en els
cercles de I’Acad6mia de Be
Iles Arts, AlfonsBorrell va trac
tar HermenAnglada Camarasa.
durant e) servei militar que va
fer a Mallorca. Va formar part
del Grup Gallot. Pero la seva
producció va prendre impulsa
finals de la d@cada
dels 1970.
que va comen¢ar a exposar
ass(duamenta la galeba Joan
Prats de Barcelona¯

