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Una de les obres de Joan Furriols exposades a la galeria El Quadern Robat.
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           ’abstracció   informal  ita-
           liana  dels anys  cinquan-
           ta va exercir una influèn-
cia  enorme en  l’art  català i es-
panyol  de l’època, bastant  mès
que l’expressionisme  abstracte
nord-america,  tret   dels  casos
d’Esteban Vicente i Juan Guer-
rero, perquè llavors vivien a No-
va  York i  s’hi havien  integrat.
La petja intensa de Lucio Fonta-
na,   Piero  Manzoni  o   Alberto
Burri es  troba  de diferents ma-
neres  en  les  obres  immediata-
ment   posteriors   d’Antoni   Tà-
pies, Romà  Vallès, Joan  Vilaca-
sas  o Enric   Panasdurà   –quan
va    deixar    l’abstracció    geo-
mètrica,     els    primers     anys
seixanta–   i  també   en  alguns
membres del grup madrileny El
Paso,    com   Manolo    Millares,
Luis  Feito,  Manuel  Rivera  o  el
tangencial  Lucío Muñoz. Els ita-
lians   aportaven   un  sentit  estè-
tic i un gust  refinat per les textu-
res  molt  diferent  del  gest  enèr-
gic i  el  cromatisme   contundent
dels  americans,   i  la  seva  obra
va   connectar    molt  bé  amb  la
sensibilitat  meriodional,  tot   i
que uns (Millares,  Feito o  Rive-
ra)  hi afegirien  drama,  i uns al-
tres  (Tàpies)  un   reeixit  impuls
de transcendència.
     Joan Furriols (Vic, 1937)  per-
tany a  una  segona generació  in-
formalista    que   enllaça,    però,
amb membres de la primera, per-
què   alguns   d’aquests   van  co-
mençar    tard   a  fer   abstracció,
com  ara  Josep  Guinovart o  Al-
bert  Ràfols Casamada. Les obres
primerenques   de  Furriols, però,
les de finals dels  anys cinquanta,
ja  estan  immerses  en  l’abstrac-
ció,  perquè  llavors  l’informalis- 
me s’estava  consolidant  de pres-
sa  i  era  més accessible  inscriu-
re-s’hi  sense  haver   de  patir   el
gran    dilema    de   triar     entre
figuració  o abstracció,  com  ha-
vien sofert  els seus  antecessors.
Tot i amb això, el món acadèmic

recalcitrant  encara regnava i tar-
daria  molts  anys  a  acceptar  la
modernitat.
     A El Quadern  Robat, la gale-
ria que,  de la mà  d’Anna  Belsa,
ha heredat la línia més oberta de
la  reconvertida  Artgràfic  de  la
Joan Prats, hi ha dues d’aquestes
obres  inicials de Furriols,  en  la
petita  retrospectiva  dedicada  al
pintor,  escultor i assemblatgista
de Vic. Obres i espai encaixen a
la perfecció, tot sembla fet a mi-
da. 17 obres sense títol, nom  de
l’exposició, és un  viatge circular
al  món  de   Furriols.  Comença
amb una  fusta i un  ferro perfo-
rats,  a la manera  de  Burri i  de
Fontana, en els  quals s’estableix

un joc estètic entre la distribució
dels forats i el dibuix i la textura
dels materials,  deixats  tal  qual,
sense  pàtina,  vernís ni pintura,
lluint a base de bé. Després, però,
tot i que la part formal  es desple-
ga de  manera  harmònica  i  molt
coherent,  els  materials  abando-
naran  la  realitat  per  esdevenir
de forma  gradual aparença mit-
jançant el maquillatge de la pin-
tura, en una el·lipsi que recupera
la continuïtat  a  partir dels  anys
noranta. Al final, el cartró esdevé
metall, i les esponges  i el plàstic,
pedra, en un joc irònic de l’artis-
ta sobre si mateix. Primer tot era
el que  era  i  després res  serà  el
que sembla, però visualment tot
segueix essent  igual. L’italianis-
me continua en Furriols, i les se-
ves  pedres d’esponja,  de suau i
estudiat  cromatisme apagat, re-
meten  a   les  formes  flonges  i
allunyades de les natures mortes

de Giorgio Morandi, També pla-
neja en les capses vitrina exposa-
des   (el  millor    de   la   tria)  la
discreció poètica de Joseph Cor-
nell,  però  sense  cap  referncia
simbolica, més enllà del miticis-
me còsmic  que  poden despren-
dre els objectes grisosos i mono- 
croms de vibrant picallejat.
     Francisco    Bores    (Madrid,
1898 - París,  1972) també és  un
artista que  pintava en veu baixa.
Un cop va assolir  un estil propi,
al París  dels  moderns  de finals
dels anys vint, no se’n va moure i
va desplegar  uns  estètica de for-
mes sinuoses  i planes,  a mig ca-
mí   enrtre la   figuració   i  l’abs-
tracció, amb colors entonats, sen-
se  estridències.  Una  producció
molt personal que es reconeix al
primer cop d’ull i manté un gran
paral·lel  amb  la  d’André  Beau-
din, un dels  artistes de la segona
generació  de pupils del marxant
André-Henri   Kahnweiler    que
també, en  un moment  donat, va
tenir  Bores  sota  contracte.  Do-
lors   Junyent  presenta  13  obres
de  Bores,  entre  teles,  guaixos i
dibuixos, la majoria  de petit for-
mat, en un  recorregut que va del
1929  al 1970.  És una  exposició
senzilla, sense  pretensions, en la
qual  destaquen  alguns interiors
dels anys quaranta  i cinquanta i,
també, dos papers més grans del
1970, d’un  any abans  de  morir,
que mostren  molt bé com l’artis-
ta  madrileny va  saber  mantenir
el to fins als darrers  moments.
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