EL RETRAT
DE LA MIRADA
FRANCESC
BORRÀS

PRESENTACIÓ
Balaguer només té dos carrers dedicats a artistes plàstics: Joan Miró (on
es troba l’escola La Noguera) i Pintor Borràs (entre la Plaça del Pou i la
de Sant Salvador). L’un és prou conegut i reconegut arreu del món amb
fundacions a Ciutat de Mallorca i Barcelona i l’altre és un balaguerí que,
malgrat haver voltat, va circunscriure la seva activitat a la nostra ciutat.
Aquesta és la quarta exposició que el Museu de la Noguera dedica a
Francesc Borràs. En aquest cas, a la seva vessant com a retratista que
observa el personatge i en capta l’ànima per plasmar-la posteriorment
al llenç amb les seves diverses vessants: la més dura amb els seus retrats
andorrans, la més dolça amb els retrats de noies o de la família i la més
comercial com a pintor d’una burgesia que opta pel retrat com a símbol
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de posició social i prestigi, seguint les tendències que arriben de les grans
capitals.
Una de les característiques de l’exposició és que la major part de les
obres no han estat mai exposades fora dels domicilis particulars, ja que
provenen de 14 col· leccions diferents: 12 de famílies balaguerines, de la
col· lecció de la Fundació Margarida de Montferrat i de l’Ajuntament de
Tremp (dipositari dels retrats de l’enginyer Mr. Smith i el seu fill). Hi ha hagut,
per tant, tota una recerca d’obres i de la seva documentació que l’ha
fet el Roman Borràs, renebot del pintor i bon entès i coneixedor de la seva
obra. També gràcies a ell, les famílies ens han obert les portes de casa seva
-la qual cosa els agraïm- i ens han transmés informació addicional sobre
la manera de treballar del pintor i hem pogut documentar testimonis de
com treballava a l’estudi quan els feia anar a posar per a fer el retrat. En
altres casos treballava a partir de fotografies.
Cal felicitar a totes les persones implicades en l’exposició i en l’edició del
present catàleg per la seva tasca de posar a ulls del públic en general
tota una part de la història i de l’art de la nostra ciutat i de fer-ho d’una
manera tan rigorosa i alhora atractiva. Estic convençut que el present
catàleg acabarà a la biblioteca de la majoria de llars balaguerines i de
tots aquells visitants del museu sensibles a l’art.
Jordi Ignasi Vidal i Giné
Alcalde de Balaguer
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FRANCESC
BORRÀS
FARRÀS
Fill de Josep Borràs i Mònica Farràs, va néixer
el 27 de març de 1891 a Balaguer, on va viure
fins que se n’anà a Barcelona per realitzar els
seus estudis a l’Escola de la Llotja, que finalitzà
cap a l’any 1914.
Amb vint-i-un anys participà, juntament amb
trenta artistes més, en una exposició al Saló
de Sessions de la Paeria, encapçalada per
artistes tan reconeguts com Xavier Gosé,
Jaume Morera o Baldomer Gili.
Poc després viatjà a Itàlia, on estigué en
contacte directe amb les tendències del
moment, i després d’una breu estada a
Andorra, durant la qual pintà El Consell de
les Valls, s’establí a Agramunt. Hi treballà una
temporada reproduint obres clàssiques per
a Josep M. Siscar, i també fou en aquesta
població on conegué la seva futura esposa,
Manuela Biel, amb la qual tindria la seva
única filla, la Maria.
Durant els anys posteriors a la Guerra Civil,
ja establert a Balaguer, Francesc Borràs es
guanyava la vida fent retrats o paisatges per
encàrrec, alhora que començava a pintar
les seves, tan característiques, escenes de
mercat.
L’any 1947 realitzà una exposició a les
Galeries Syra de Barcelona, al costat del
pintor Vila-Puig, que resultà tot un èxit; però
al cap de poc moria la seva filla, i amb ella
moria també tota possibilitat de consolidació
de la seva obra en el panorama artístic del
moment. Els anys següents visqué endinsat
en el seu treball i aïllat dels cercles culturals,
pintant retrats, escenes costumistes de
Balaguer i sobretot imatges del Sant Crist. Va
morir a Balaguer l’any 1968.
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Autoretrat
1922
Oli sobre fusta. 28 x 14 cm
Fons del Museu de la Noguera
Aquesta obra és un autoretrat de cos sencer.
L’artista es representa a sí mateix de peu,
amb les mans a les butxaques i amb un posat
mig de perfil. Té el peu dret avançat i això
fa que el cos li quedi mig de costat. Vesteix
jaqueta i pantalons foscos, camisa blanca i
un mocador lligat al coll de color crema. A
diferència del cos, el rostre resta mig en la
penombra a causa de la postura.
A l’època en què realitzà aquesta obra
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l’artista era encara molt jove. Es va establir
a Agramunt on treballà una temporada
reproduint obres clàssiques per a Josep M.
Siscar i fou també on conegué la seva futura
esposa, Manuela Biel, amb qui tindria la seva
única filla, la Maria.
L’obra és de petites dimensions, però tot i això
mostra una gran capacitat tècnica ja que
formalment està realitzada amb gran detall.

Autoretrat
1956
Oli sobre tela. 85 x 67 cm
Fons del Museu de la Noguera
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EL RETRAT
DE LA MIRADA
costums, els colors i les formes propis de la
vida als carrers; i, per l’altra, és també reflex
de la identitat social, en especial de les
classes més benestants.
Aquest doble vessant del seu treball pot
servir per entendre dues formes de concebre
la seva obra: per un costat, hi ha l’aspecte
més personal de la seva trajectòria, el que
empenyia l’artista a sortir al carrer i a deixarse seduir per tot allò que l’envoltava; i, per
l’altre, queda palesa la voluntat de deixar
constància, a través dels retrats per encàrrec,
de la identitat d’uns individus que formaven
part de la societat del moment, entenent
que aquests retrats esdevenien testimoni
d’una època.
Així, l’exposició Francesc Borràs: el retrat de
la mirada presenta, a partir de diversos eixos
temàtics, unes obres que comparteixen un
element formal clau en aquest artista: la
representació de la mirada.
L’obra de Francesc Borràs és en essència
un testimoni pictòric del caràcter balaguerí.
Les seves pintures mostren la vida als carrers,
la gent i tot allò que conformava el relat
col·lectiu de la ciutat. Tanmateix, a banda de
l’obra dedicada als mercats, a les escenes
quotidianes i a la vida als carrers, Francesc
Borràs també realitzà un seguit de peces
per guanyar-se la vida. Sovint es tracta de
retrats que li encarregaven les famílies més
benestants i influents, i constitueixen la part
més comercial del seu treball.
En aquest gènere fou un artista molt prolífic,
ja que a banda de retrats fets per encàrrec,
també en va fer de la seva família, de la gent
que l’envoltava o, fins i tot, de personatges
anònims.
Així, l’obra de Francesc Borràs, per una
banda, reuneix múltiples testimonis dels
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Aquest element formal és distintiu en els retrats
de Francesc Borràs, ja que contribueix a
destacar la capacitat tècnica i expressiva de
l’artista i a entendre la seva obra a través de
la voluntat de mostrar allò que ens diferencia
i que condiciona l’expressivitat mateixa del
rostre.

Retrat de comunió de Maria Canela
c.1906
Llapis sobre paper. 132 x 76,5 cm
Fons Museu de la Noguera
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EL GEST
CONTINGUT

A partir de la idea del gest contingut com a
element aglutinant, es mostren un seguit de
peces en les quals s’evidencia la voluntat de
l’artista de captar un instant, una expressió
fugaç en el rostre de la persona retratada.
Per aconseguir-ho, Francesc Borràs utilitzà
dues solucions formals: per una banda, els
retrats en forma d’esbós, amb els quals, a
través d’una tècnica ràpida i poc planificada
formalment, aconseguia captar instants de
gran expressivitat. I, per l’altra, els retrats fets
a partir de fotografies.
Francesc Borràs utilitzà sovint la càmera
fotogràfica com a suport per a la seva feina.
S’han trobat fotografies a partir de les quals
l’artista captava instants de bullici als carrers
o d’altres situacions quotidianes que després
utilitzaria en les seves obres. Amb el retrat passa
quelcom semblant: l’artista fa fotografies de
les persones que ha de retratar i les capta en
l’instant en què transmeten alguna emoció.
Així, trobem persones somrient de manera
espontània, fent una ganyota o bé mostrant
un rictus gairebé imperceptible, detalls que
atorguen realisme i força al retrat.
En aquest sentit, la fotografia esdevé una
eina indispensable, ja que ofereix possibilitats
expressives i de representació que, al mateix
temps, permeten reflexionar sobre la identitat
com a construcció social o individual.
Per tant, per a Francesc Borràs la fotografia
com a tècnica va ser decisiva per al retrat,
ja que el realisme que obtenia gràcies a
la realització prèvia d’una fotografia feia
possible que quedessin immortalitzats gestos
que, d’altra manera, haurien estat impossibles
de captar.
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Conseller
c. 1915
Oli sobre fusta. 39 x 33 cm
Col· lecció família Borràs Campabadal
Aquesta peça és un retrat en semiperfil d’un
home de mitjana edat, amb els cabells grisos
i el rostre envellit, representat sobre un fons
neutre. La part del rostre està pintada amb
precisió i realisme i contrasta amb la resta del
bust, que respon més a un format d’esbós.
Aquest personatge correspon a un dels
esbossos que l’autor va realitzar amb
habitants d’Andorra com a protagonistes,
amb l’objectiu de fer recerca entorn les
expressions, els gests i la indumentària pròpia
dels habitants de la vall. La seva voluntat era
copsar aquestes característiques per després
realitzar l’obra El Consell de les Valls.
La realització d’aquesta obra sembla ser que
podria tenir el seu origen en l’amistat que unia
l’artista amb el bisbe Benlloch, copríncep
d’Andorra. Seguint la seva recomanació,
Borràs va viatjar a Andorra per dur a terme
l’obra de la manera més fidedigna possible.
Per aconseguir-ho, enlloc de retratar els

mateixos consellers, va cercar andorrans que
tinguessin les característiques físiques que li
semblaven les adequades. Els convidava a
menjar i beure, els pagava cinc pessetes i, a
canvi, es deixaven retratar amb una capa i
amb el barret típic del consell andorrà.
Va realitzar fins a trenta-un esbossos, entre
els quals hi havia representats vint-i-quatre
consellers, el síndic, el subsíndic i el secretari.
Amb aquests esbossos tornà a Balaguer on,
utilitzant de nou persones anònimes com a
models, va acabar els personatges ja que a
Andorra només n’havia pintat els busts.
Un cop acabada l’obra, la va enviar a
Madrid per participar a l’Exposición de Bellas
Artes. Tanmateix, a causa de les seves grans
dimensions, l’obra va ser descartada. Un cop
de nou a Balaguer la va adquirir el secretari
del jutjat, originari de València. A partir
d’aquí se’n va perdre el rastre i actualment
es desconeix la seva localització.
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Conseller

12

Conseller

c. 1915

c. 1915

Oli sobre fusta. 36 x 29 cm

Oli sobre fusta. 39 x 32,5 cm

Col· lecció família Borràs Campabadal

Col· lecció família Borràs Campabadal
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Conseller

14

Conseller

c. 1915

c. 1915

Oli sobre fusta. 39 x 33 cm

Oli sobre fusta. 32,5 x 26 cm

Col· lecció família Borràs Campabadal

Col· lecció família Borràs Campabadal
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Conseller
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Conseller

c. 1915

c. 1915

Oli sobre fusta. 33 x 30,5 cm

Oli sobre fusta. 34,5 x 27 cm

Col· lecció família Borràs Campabadal

Col· lecció família Borràs Campabadal
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Conseller

18

Conseller

c. 1915

c. 1915

Oli sobre fusta. 35 x 30,5 cm

Oli sobre fusta. 32 x 26,5 cm

Col· lecció família Borràs Campabadal

Col· lecció família Borràs Campabadal
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Síndic andorrà

20

Quinset

c. 1915

1915

Oli sobre tela . 46 x 38 cm

Oli sobre tela. 66 x 50 cm

Fons del Museu de la Noguera

Col· lecció família Borràs Campabadal
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EL RETRAT
COM A SÍMBOL DE
DISTINCIÓ SOCIAL

El retrat ofereix una promesa d’immortalitat
i transcendència, alhora que és significador
de l’estatus dels individus que representa.
A partir del segle XVIII l’ascens de la burgesia
com a classe social poderosa i influent va
determinar l’aparició d’un tipus de retrat que
tenia el clar interès de mostrar la individualitat
d’uns personatges que havien forjat el seu
propi ascens en la societat. Així, el retrat
esdevingué símbol de distinció per a la classe
burgesa.
Per aquest motiu, a l’hora de fer-se retratar
calia considerar quin tipus de personatge i
quina identitat social es volia mostrar. Per això
es tenien molt en compte elements com el
vestuari, l’escenari, les joies, el posat o el gest.
A més a més, era essencial el fet de ressaltar
elements com la prosperitat econòmica, la
moderació, el treball o la vida familiar.
D’altra banda, en l’aspecte formal es dona
importància a no ocultar els trets característics
de cada individu, per reforçar la idea de
reconeixement. Així, les característiques
físiques diferenciades són elements que, lluny
d’amagar-se, es posen en relleu com a trets
distintius i definitoris.
Retrat d’home
c. 1917
Oli sobre tela. 71 x 62 cm
Fons del Museu de la Noguera
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Per tant, entenem aquest tipus de retrat com
una forma de representar les característiques
d’individus únics, que es mostren a través de
les convencions socials vigents i que subratllen
el fet de pertànyer a una determinada classe
social.
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Retrat d’Assumpta Fontanals
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Retrat de Manel Gramunt

1930

1917

Oli sobre tela. 50 x 41,5 cm

Oli sobre tela. 36,5 x 29,5 cm

Fundació Marguerida de Montferrato

Fundació Marguerida de Montferrato
25

Retrat de Joan Romeu
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Retrat de Domingo Vilaltella

c. 1929

1929

Oli sobre tela. 45 x 39,5 cm

Oli sobre tela. 44,5 x 39,5 cm

Fons del Museu de la Noguera

Fons del Museu de la Noguera
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Retrat de M. Teresa Casas Sistachs
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Retrat de Pau Cabeceran Figuera

c. 1945

c. 1945

Oli sobre tela. 60,5 x 50 cm

Oli sobre tela. 60,5 x 50 cm

Col· lecció germans Juny Cabeceran

Col· lecció germans Juny Cabeceran
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Retrat de Rosa Maria Cabeceran Casas
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Retrat de Montse Cabeceran Casas

c. 1945

c. 1945

Oli sobre tela. 37 x 34 cm

Oli sobre tela. 37 x 34 cm

Col· lecció germans Juny Cabeceran

Col· lecció germans Juny Cabeceran
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32

Retrat de Charles Smith

Retrat de Charles Reginald

1933

Norman Smith

Oli sobre tela. 54 x 40 cm

1933

Ajuntament de Tremp

Oli sobre tela. 35 x 32,5 cm
Ajuntament de Tremp
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Retrat d’Antònia Botanch Térmens
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Retrat de Vicenç Dolset Camarasa

c. 1950

c.1950

Oli sobre tela. 55 x 46 cm

Oli sobre tela. 55 x 46 cm

Col· lecció família Dolset Solanes

Col· lecció família Dolset Solanes
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Retrat de Montserrat Dolset Botanch
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Retrat de Josefa Dolset Botanch

c. 1950

1950

Oli sobre tela. 103 x 76,5 cm

Oli sobre tela. 61 x 50 cm

Col· lecció família Dolset Solanes

Col· lecció família Antonijuan Regany
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Retrat de Josep Regany Sansalvadó
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Retrat d’Anna Maria Regany Dolset

c. 1950

1957

Oli sobre tela. 61 x 50 cm

Oli sobre tela. 61 x 50 cm

Col· lecció família Antonijuan Regany

Col· lecció família Antonijuan Regany
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Retrat de Francisca García Barrot
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Retrat de Josep Dobà Baulies

1965

1965

Oli sobre tela. 60,5 x 50 cm

Oli sobre tela. 60,5 x 50 cm

Col· lecció família Barés Dobà

Col· lecció família Barés Dobà
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Retrat de Maria Dobà Garcia
1950
Oli sobre tela. 53 x 44 cm
Col· lecció particular
Aquesta obra és un retrat frontal d’una dona
jove, en aquest cas, Maria Dobà Garcia. Amb
un gest relaxat, la jove somriu de manera
espontània. Té els cabells molt foscos, els
quals tenen una preeminència visual sobre
un fons neutre de tons blaus. Del rostre en
destaquen els llavis, que apareixen pintats
amb un rosa vermellós, i unes arracades de
petites dimensions de color blau cel. Porta
posat un vestit de color blanc, de tela molt
vaporosa, i una medalla d’or penjada al coll.
Amb aquesta obra s’exemplifica la vessant
com a retratista per encàrrec de Francesc
Borràs. Amb peces com aquesta es posa
de manifest una manera de copsar les
expressions dels protagonistes de les seves
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pintures, entenent el gest espontani com a
principal exponent. Per aconseguir plasmar
aquest gest contingut, Francesc Borràs utilitzà
sovint la càmera fotogràfica com a suport per
a la seva feina. L’artista feia fotografies de les
persones a les que havia de realitzar un retrat
i les captava en l’instant que transmetien
alguna emoció. Així, com és el cas d’aquest
retrat, trobem persones mostrant somriures
espontanis, fent una ganyota, o bé amb un
rictus gairebé imperceptible, que atorguen
realisme i força al retrat. En aquest sentit, la
fotografia esdevingué una eina indispensable
ja que li oferia múltiples possibilitats expressives
i de representació.

Retrat de Victòria Barés Dobà
1963
Oli sobre tela. 90 x 71,5 cm
Col· lecció família Barés Dobà
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Retrat de Francesc Campàs Novau
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Retrat d’Emilio Gili Montaner

1968

1945

Oli sobre tela. 110,5 x 84,5 cm

Oli sobre tela. 53,5 x 43

Col· lecció família Campàs García

Col· lecció família Monge Gili
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EL RETRAT
MÉS PERSONAL

Per entendre el treball com a retratista
de Francesc Borràs també cal reivindicar
les obres que l’artista va realitzar
d’una manera més personal. Aquestes
peces responen a inquietuds sobre la
representació dels rostres, la posició del
cos, l’expressivitat o la composició.
El retrat requereix un gran domini de
la tècnica, sobretot pel que fa a la
representació de les proporcions. Però en
aquest tipus de pintura també té molta
importància la capacitat per representar
l’expressivitat de cada rostre. El retrat
representa les característiques externes
d’un individu únic, i mostra la persona
retratada dins de les convencions que
segueix amb el seu comportament,
vestuari i conducta.
Justament l’estudi de la representació
de l’expressivitat, que li permet arribar a
mostrar les característiques psicològiques
dels retratats, pot ser una de les raons
per les quals l’artista escollia persones
properes com a models.

Retrat de Pepita Profitós Profitós
1957
Oli sobre tela. 60,5 x 50 cm
Col· lecció Pepita Profitós
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Així, els retrats de personatges anònims,
de membres de la seva família o els
autoretrats es presenten formant part
de la seva feina com a retratista, però
també són un exemple més dels motius
que l’artista escollia lliurement.
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Nena de perfil
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Nena amb cistell

Oli sobre tela. 47 x 34 cm

Oli sobre tela. 86 x 69 cm

Fons del Museu de la Noguera

Fons del Museu de la Noguera
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El Testament
1932
Oli sobre tela. 90 x 127 cm
Col· lecció particular

Retrat d’Antoni Borràs Solanes
1957
Oli sobre tela. 61 x 50 cm
Col· lecció família Borràs Campabadal
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Aquesta obra és un retrat col· lectiu de grans
dimensions que representa una escena
costumista en una notaria de Balaguer.
En aquesta escena, el notari Juan de
Porcioles Gispert pren nota de la voluntat
d’un dels personatges, Francisco Puigpelat
Rius, que va ser va ser alcalde de Balaguer
entre 1946 i 1947. Aquest va vestit amb la
indumentària típica catalana i l’acompanya
el seu fill, Josep Puigpelat Campàs.
El notari Juan de Porcioles es va fer càrrec de
la notaria de Balaguer entre 1914 i 1932, any
que va morir.

Aquesta escena capta un instant concret,
el moment en el qual en Francisco Puigpelat
alça la mà indicant alguna instrucció al notari
mentre el seu fill observa l’escena. El diàleg
visual que s’estableix entre el notari Juan de
Porcioles i Francisco Puigpelat domina tota
l’escena. La llum amb què l’artista il· lumina
únicament els rostres d’ambdós personatges,
deixant en la penombra el rostre de Josep
Puigpelat, atorga el protagonisme al diàleg a
través de les mirades que s’estableixen entre
el notari i el seu client.
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