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Ens plau anunciar la nova exposició d’Alfons Borrell a la Galeria Joan Prats, el proper dijous 15 de desembre.  
 
Després de l’exposició que li va dedicar el passat 2015 la Fundació Miró, que recollia seixanta anys de pràctica 
artística, presentem l’obra més recent d’aquest creador singular, que concep la pintura com un espai de relació amb 
el món i, a la vegada, com un impuls, una emoció i que s’ha mantingut allunyat de les modes i els corrents 
preponderants al llarg de la seva trajectòria.  
 
La seva obra es caracteritza per la importància del color i es debat entre la subtilitat i la intensitat, entre l’obertura 
vers la natura i el replegament introspectiu. Vinculat des del 1955 al llenguatge de l’abstracció, ha estat influenciat 
en diferents moments de la seva vida per Anglada Camarasa i Brossa, dos artistes que, més enllà d’una estètica, li 
aportaren una actitud vital i ètica en front de l’art. El treball de Borrell ha estat i és actualment intens i constant, 
movent-se sempre dins uns paràmetres que va repetint amb rigor i dedicació. 
 
El color en l’obra d’Alfons Borrell és un agent invasor que es mou i fluctua, l’artista el defineix com una extensió de la 
persona, que et mimetitza amb l’entorn, “si camines per un bosc ple d’avets et tornes verd, si poguessis submergir-te 
dins el mar sortiries de color blau...” Afirma “a mi m’agradaria ser pintura”. Es tracta d’una visió pròpia del color i de 
la pintura, lligada al concepte, al pensament, i també a la vivència. Borrell utilitza només cinc pigments extrets de la 
terra, verd, blau, taronja, ocre i gris; mentre que el blanc, de la superfície de la tela, emergeix com una aparició de la 
llum. 
 
A aquest treball del color, que ha utilitzat reiteradament per les seves connotacions simbòliques, se li suma la 
percepció de presències i absències a partir d’una particular experiència de límits. En les seves pintures, línies 
verticals recorren la superfície designant simbòlicament una presència, línies horitzontals remeten a l’horitzó, i la 
impossibilitat de contenir la matèria de color, que, en ocasions, desborda els marges marcats, ens mostra 
l’experiència de l’il.limitat. 
 
L’obra de Borrell demana una contemplació activa per part de l’espectador, que estableix una relació de tensió amb 
les obres. La seva experimentació no depèn de codis d’interpretació o coneixements previs sinó que la seva pintura 
sembla adreçar-se directament a l’observador, tot interpel·lant-lo, però deixant sempre un espai de llibertat com a 
possibilitat per habitar el seu llenguatge. 
 
Alfons Borrell (Barcelona, 1931) viu i treballa a Sabadell. Després d’una primera etapa de formació en la pintura figurativa, 
s’inicià en l’abstracció el 1955, amb obres properes a l’informalisme. Allunyat de l’acadèmia, va formar part del Grup Gallot,  
grup iconoclasta i revolucionari vinculat a la pintura gestual. Aquesta experiència radical el va permetre trobar el seu propi 
camí, de sobrietat i silenci, al llarg dels 60. A partir del 1976, començà a titular les seves obres amb la data exacta de la seva 
finalització, a mode de diari, el mateix any que va participar en la col·lectiva Pintura 1, a la recent inaugurada Fundació Joan 
Miró de Barcelona, on tornaria a exposar en solitari dos anys més tard i, el 2015, amb una gran retrospectiva. Entre les seves 
exposicions en els darrers anys, destaca la realitzada el 2006 al Centre Cultural Santa Tecla,  L’Hospitalet de Llobregat, que va 
itinerar al Museu de Sabadell,  l’antològica d’obra sobre paper realitzada el 2011 a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac i la 
realitzada el mateix any a la Fundació Vila Casas. Ha participat en exposicions col.lectives al MNAC, al Centre Cultural Tecla 
Sala, al MACBA, al CCCB i al Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, al Museo Rufino Tamayo, Ciutat de Mèxic, al Flanders 
Contemporary Art, Minneapolis i al Museum of Contemporary Art, Filadèlfia. El 2014 va rebre el premi GAC, un guardó 
honorífic en reconeixement a la seva llarga trajectòria. 
 
Per més informació i imatges, contacteu: galeria@galeriajoanprats.com  


