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ampió de la novel·la comproa i intel·lectual combatiu tíque gaudeix d’un reconeixet entre nosaltres que mereix
té Cardoso Pires). Diu que
a la “moralitat” i el “clima
à”, i sens dubte els troba: la
esa rural en la dictadura sarista s’universalitza gràcies
s diàlegs vius, un desplegat coral de personatges,
ament entrelligats, un ritme
nerviós, amb reiteracions i
eses narratives, barreja de
s en present i en pretèrit,
ràfegues de potència poètiom quan descriu la banali’un post militar comparantmb una “fonda de viatgers
ats, uns que arriben, altres
se’n van, sense temps per
ar-hi una mica del seu gust,
a seva intimitat”.

MARGINALIA

Conrad i el p
Jordi Llovet

E

ia interessant
mparar ‘L’hoste de
b’ de Cardoso Pires
b la ‘Claraboia’
Saramago

s llàstima que, contra el que
té acostumats l’excel·lent
orial de Pollença, el text de
ovel·la presenti força descues (comes sobreres i d’altres
falten, diàlegs mal puns) i la traducció, d’Anna CorMunné, que sona bé en genecontingui un nombre excesd’imprecisions, males comsions i falsos amics que,
una mica més de sentit de
engua i una bona tasca
ció, s’haurien pogut esmeAmb tot, el valor de la novel·mposa sobre aquestes limions.

clientes, les converses... amb un
subtil doble sentit que l’enllaça
amb la vida de les
protagonistes—,
de la solitud de
l’àvia i de les dubitatives relacions
de la jove es barreja amb el passat que es va desgranant de mica
en mica i que explica al lector la
manera de ser i
d’interactuar
amb els altres de
cadascun
dels
personatges.
La relació de
la jove protagonista farà reaccionar als personatges, dinamitarà
. duran
les encotillades
relacions famique mantenien i farà sorgir
els recursos que cadascú té
seu per mirar de capgirar el
de la protagonista. La previtat del desenllaç queda miniada per l’excel·lent posada
scena i desenvolupament de
ama, amb una estructura
plexa que dóna protagonisla jove però que no deixa de
a els altres dos personatges,
als bàsics per tal que la pronista adolescent no trontolli
del compte. Fets, doncs, exdinaris.

CRÍ

Acrílic sobre tela d’Alfons Borrell, artista de gran discreció, l’obra del qual ara és a la galeria Joan Prats.

PINTURA

Una tela és un teixit
Josep Casamartina i Parassols

B

en sovint, oblidem que
rere la pintura s’amaga
un tros de teixit —el
llenç o la tela— normalment
ben emblanquinat amb gesso, o
algun material sintètic, perquè
perdi l’aparença constructiva
de l’ordit i la trama, a base de
fils de lli o de cotó ben tensats
al teler, i quedi com una superfície plana on pugui lliscar a cor
què vols l’oli, l’acrílic, la pols de
marbre o del que sigui amb
l’ajuda de coles i aglutinants.
El tèxtil té les seves pròpies
lleis i la pintura també, i poc
tenen a veure les d’una amb
les de l’altra, per més que comparteixin llocs comuns. No
obstant això, el diàleg amb el
propi suport ha estat una constant en l’art del segle XX. Com
ara la tela girada per mostrar
el bastidor, sovint present en
Joan Miró i Antoni Tàpies, o
els delicats i genials esquinçats de Lucio Fontana, en
què el buit, l’ombra i el forat,
qualitats històricament antitètiques d’un quadre, esdevenen l’autèntica pintura, o bé
l’arpillera empastifada amb
roig i negre, masegada i brutalment lligada d’Antonio Millares que és, alhora, l’esplendor i l’aniquilació del concepte tradicional de la pintura.
Una de les aportacions fonamentals d’Alfons Borrell (Barcelona, 1931) està inscrita precisament en aquesta mateixa
línia de diàleg entre imatge i
suport. A diferència d’altres artistes de la seva mateixa
generació —com per exemple
Rafael Canogar— que van anar
canviant d’estil a base de bé,
Borrell s’ha mantingut en la coherència d’una línia regular i
decidida, immersa en una
gran discreció i al marge d’al-

darulls mediàtics i mercantils.
La trobada amb Joan Brossa i Perejaume, als primers
anys 80, li van refermar
aquest camí, i no ha estat fins
darrerament que se li ha reconegut abastament la feina,
amb les retrospectives que
van tenir lloc a l’espai Tecla
Sala (2006-2007), de la
Fundació Vila Casas (2011) i la
de l’Acadèmia de Belles Arts
de Sabadell (2012), junt amb la
dedicada als seus dibuixos a la
Fundació Palau, de Caldetes,
(2011) o l’entrada al discurs oficial de la col·lecció permanent

Cap als 70, Borrell va
decidir girar la tela del
quadres i pintar a la
textura sense preparar
Blau, verd, taronja, gris
i negre i triangles
i quadrats dominen
la seva aposta
del MACBA, a partir d’uns subtils dibuixos dels anys 70 que
estan penjats al costat de l’art
pobre gairebé coetani d’Antoni Llena.
I és cap als anys 70, sinó
abans, que Borrell va decidir girar la tela del seus quadres i
pintar a sobre la textura sense
preparar, deixant a la vista la
configuració real del suport,
sense maquillatges de cap mena. Poc després canviava l’habitual lli, aspre, grisós i sofert,
pel cotó cru, delicat i flonjo. El
pas següent va ser tenyir-lo, en
comptes de tapar-lo amb la pas-

ta greixosa de l’oli o l’opaca i
mate de l’acrílic, deixant que la
pintura líquida i fluida impregnés la base, fugint del gest imposat i decidit dels pinzells.
Amb aquest acte, que passaria a ser decisiu i emblemàtic
del seu treball, Borrell va
traçar un pont conciliador entre la pintura i el tèxtil, vindicant, de forma conscient o inconscient, la potència i qualitat
estètica del suport i els colorants. A partir d’aquí, Borrell
s’ha mogut sempre en un camp
estrictament acotat, tant des
del punt de vista cromàtic
—amb el blau, el verd, el roig, el
taronja, el gris i el negre, cadascun d’una mateixa tonalitat,
amb poques variants—, com
des del punt de vista compositiu —amb quadrats i rectangles, i en menys grau formes
triangulars, escadusserament
grafiats amb signes imperceptibles. Unes cal·ligrafies cada
cop més evidents en les seves
obres darreres, que remeten
d’una banda als orígens del pintor en l’aventura del Gallots sabadellencs i els seus quadres
dels anys 60, i de l’altra al paisatge insinuat, igual que les
enormes taques que tinten el
cotó, en contraposició a la geometria austera que sol dominar la tela.
Amb aquesta confrontació,
conduïda
de
manera
harmònica, Borrell uneix informalisme i minimalisme, dos
conceptes
d’abstracció
històricament oposats.

ALFONS BORRELL
Fins al 14 de setembre
(agost tancat)
Galeria Joan Prats - Artgràfic
Balmes, 54. Barcelona

ntre els clàssics, no n’hi ha visitada
cap que doni tant de rendi- per un
ment per fer classes d’estu- amb iro
dis culturals com Joseph Conrad. vilitzado
En dóna encara més que Kipling, del nece
encara que aquest sigui tan gran, ca a co
o més, que Conrad. Però abordar ullals
Conrad amb el pensament posat veïnes, f
en la qüestió fonamental que es- aqueste
cau als cultural studies —en laborar
aquest cas, la distinció entre pro- d’explot
grés (idea blanca) i civilització més per
(realitat tant blanca com de qual- dels cat
sevol altra raça)— ofereix no sola- petita p
ment efectes plausibles a efectes de desa
de propaganda, sinó també resul- mateixo
Aque
tats d’enorme dignitat si es té present la destresa narrativa amb l’un mer
què Conrad, a tots els seus llibres dor a l’A
de tema colonial, aborda la fs del se
la narra
qüestió.
Aquest és el cas d’Una avança- una ign
da del progrés, narració que els que sign
lectors catalans podran ara llegir pravend
de la mà d’un traductor excel·- satge i
lent, Ferran Ràfols, que la presen- neixen,
ta dins el recull de narracions de El final
Joseph Conrad, Tales of Unrest, el tomb p
primer llibre publicat per l’autor: Contes del neguit, Barcelona,
Alpha,
2012. Teníem por
que l’Editorial Alpha es limités a reeditar
(reproduir
fotogràficament)
el fons de què disposava de dècades
passades,
però
veiem amb goig
que comença a publicar inèdits, o llibres d’antiga i matussera traducció
en versió nova, per
a confort dels lectors dels nostres
dies. No hi ha tanta
literatura de Conrad traduïda al
català, i aquesta
publicació, del tot
aconsellable, ens Marfil d’ullals d’elefant
omple de tranquil·litat i d’alegria.
Conrad (1857-1924), nascut a
Ucraïna i escriptor en llengua anglesa, és un autor molt gran, en
el qual fa sempre l’efecte que tot
hagi nascut de l’experiència vasta de l’oceà i els mars extensos.
Es va passar 20 anys navegant
per tot el món (l’aquàtic, s’entén), i, fruit d’aquests vagareigs la narra
—que Conrad va observar i analit- paraule
zar com ho han fet escassos au- va escri
tors dedicats als mateixos as- Notes o
sumptes— va resultar una part com si e
molt important de la seva fet mol
producció: entre aquesta, la seva molt div
fonamental El cor de les tenebres, el mal a
que encara és més colpidora que font d’a
la pel·lícula de Coppola que sap na entre
tors mo
tothom.
A L’avançada del progrés nar- via pen
ra l’aventura de dos homes aqueste
blancs mediocres, dos mequetre- queda
fes, per dir-ho amb paraula portu- simplifi
guesa, Kayerts i Carlier, acompa- criure J
nyats d’un negre, Makola, i de que vag
deu natius més destinats a unes ressant
feines que fan amb una ridícula les—, Co
malaptesa, destacats en un lloc nya de l
indeterminat de l’Àfrica profun- i l’anàlis
da en el qual hi ha plantat un rituals i
assentament —una “avançada”— toievski
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progr
llibres
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