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AlfonsBorrell en unaescenadel Ilarkq.etratge quesobreell ha diñgit Alex Gallaret

L’antol6gicadels dibuixosd’Alfons
Borrell arriba al Museu
d’Art
Vaobtenirungran~xit a la Fundació
PalaudeCaldesd’Estrac
L’obrapict~)rica
d’AlfonsBorrell
(Sabadell, 1931)
acabatderivant en
grans composicions
sobretela,
protagonitzadespels
traoosi les tensions
entreels colors.
Per6no per aix6
deixade deure’sa la
introspeccióprevia
dels dibuixossobre
paper,a petit format.
Gouache
sobrepaper d’Alfons Borrell, datat al 1978
JOSEPACHE
Tot i que Alfons Borrell és
apreciat entre les figures de
majorrelleu hist~)ric en I’escenari artístic actual a Catalunya,
i tot i que ha estat objecte de
grans retrospectives, comla
queal 2006li va dedicarel Centre Tecla Sala de I’Hospitalet o
la del 2011a I’Espai Volart de
la FundacióVilacasas, la seva
obra sobre paper havia restat
en una menad’oblit, in6dita
gairebédel tot.
La Fundació Palau de Caldes d’Estrac va trencar amb
aquesta Ilacuna ambI’exposició Aifons Borrell. Obrasobre
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 finalment al Museu d’Art de
Sabadell(Dr. Puig, 16).
La selecció d’obres s’inicia en els momentsprevis al
salt cap a I’avantguarda, i en
concreta la gestualitat, que

Unapel.lícula
sobreel pintor
cin~fil
Aquestaexposicióal
Museud’Art donara
I’entorn oportúper
I’estrenaa Sabadelldel
Ilargmetratgequesobre
AlfonsBorrellha dirigit
AlexGallaret. Se’nvan
veure fragmentsa
I’EspaiVolart, al 2011.
Se n’esperala data. A
Caldesd’Estrac també
es va programaruna
sessiótitolada
DesplaGaments.
Alfons
Borrella travésdel
cinema.Ambles escenes
quemésI’han tocat.

mésjove, va formar part del
GrupGallot.
Entre momentsde forta expansió internacional i d’altres
d’esporadics silencis, Alfons
Borrell va intensificar la dedicació artística en la decadadels
1970, en plena maduresa. En
aquell punt es va vincular a la
galeria Joan Prats, va mantenir
una intensa amistat ambJoan
Brossai, tot i que sensegrans
aparells mediatics, es va convertir en una figura imprescindible en les mostres destinades a representar I’art actual
catal&
Petites obres mestres

El gruix de I’exposició, formada 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, tambépel temAlfons Borrell va emprendrea peramentagut per(~ alhora disfinals de la d(~cadadels 1950. cret que el distingeix, Alfons
Entre d’altres refer6ncies, par- Borrell ha aconseguit algunes
tia del mestratge d’Anglada- de les seves millors obres en
Camarasa,a qui va freqüenel petit formar del paper. Fins
tar durant el servei militar a el 7 d’abril es podr~ veure a
Mallorca. I com a component les sales del Museud’Art ¯

