PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 4438

TARIFA: 551 €

E.G.M.:

ÁREA: 536 CM² - 58%

SECCIÓN: SABADELL

2 Junio, 2015

I~Acadbmia
deBellesArts
presentar~
I’obrael dia 15

ALFONSBORRELL/SAU~RIBALLONCH

La gran superficie envidriadamedir~20 metresd’ampleper vint de Ilarg davantde la Travessiade I’Esgl~sia, al Passeig

La p rgola de Borrell pel Passeig
es construir finalment a la tardor
Coincidir& ambI’exposici6 que la Fundaci6Mir5 dedicar~ al sabadellenc
AI ,,Metro, de Sabadell, i ales obres del Passeig
en particular, els retards es comptenen anys.
Per5 seran tan greus en el cas de la gran estructura entre pergolai vitrall queI’Ajuntament,per tal
d’animari singularitzar I’indret, t~ encarregada
al
pintor Alfons Borrello
JOSEPACHE vidres de colors. En concret, el
taronja, el blau o el verd caracSobre uns pilars molt Ileute[stics en la pintura d’Alfons
gers, com per passar inadBorrell.
vertits, ocupar~a set metres
Les obres per construir
d’alqada una superfrcie de aquesta menade vitrall aeri
400 metres quadrats, amb s(~n en licitaci5 des de faun

mes, arab un presupost m&xim
de 305.000 euros. S’adjudicaran aquest estiu, comenqaran
a la tardor i conclouranentre
finals d’aquest any i principis
del 2016.
Quan a I’Ajuntament van
presentar el projecte, ara fa
un any, van anunciar que les
obres comem}arien aquest
estiu. Tampocno deu venir
d’un rues i, ames,respecte a
Alfons Borrell aquestestiu es
produiran notfcies mesrellevants que les d’aquest retard.
La Fundaci5 Mir6 dedicar&

una gran exposici5 antol6gica
al sabadellenc, entre el 19 de
juny i el 27 de setembre. AIs
seus84 anys, es tracta del pintot abstracte rues rellavant en
el panoramaartrstic actual a
Catalunya;dotat d’una intensa
personalitat, a m~s.
Una obra excepcional
Des del sabadellenc Grup
Gallot, del qual enb va ser el
componentmes jove, va participar en I’eclosi(~ de Faction
painting en la decada dels
1950, sota I’influxe de Pollock

L’Acad~mla
de Belles
Arts notan sols far&
d’altaveua la
retrospectivaquela
Fundaci6
Mirb, a partir
del 19 de juny, dedicar&
a AlfonsBorrell.El
dimarts abans,en
concretel 15, dedicar&
uncol.loquial pintor
sabadellencen el qual
intervidranOriol Vilapuig,
comisaride I’exposick~,i
I’arquitecta RoserSaus,
component
de I’estudi
Saus-Riba-Uonch
que
col.laboraarabAlfons
Borrell en el seuprojecte
per al Passeig
i la
imminentconstrucci&
Uacte,doncs,servir&per
pmsentarp~blicament
aquestaobra.

i en el mateix momentque
irrompia I’art conceptual.
En els darers anys, al pintot sabadellenc tambeli han
dedicat homenatges
i exposicions retrospectives I’Ateneu
Barcelon~s,queli va encarregar un gran mural per I’auditori, fundacions comla Vila
Casaso la Palau i Fabrei el
Museud’Art, entre d’altres
institucions.
La que far~ pel Passeig,
per~), ser& la seva primera
obra per un espai pdblic.
Alfons Borrell es ve[ del Passeig des d’abans de la guerra, quart el seu pare hi va
establir la RellotgeriaBorrell.

