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L’alcalde de Terrassa lamenta la mort del pintor
terrassenc Rafael Duran Benet
L’artista va morir ahir als 83 anys

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat el seu condol per la mort del pintor
terrassenc Rafael Duran Benet, qui va traspassar ahir dimecres a l’edat de 83 anys.
Ballart ha lamentat “la pèrdua d’un artista amb un estil molt particular, molt viu i
molt mediterrani, que malauradament no era gaire conegut a la ciutat perquè fa
molts anys que no hi feia vida, però que forma part d’una nissaga terrassenca
que ha donat artistes de primera línia des de fa més d’un segle”.
Rafel Duran Benet (Terrassa, 1931) va néixer en el sí d’una família de la burgesia
industria de la ciutat. La seva mare era germana del pintor Rafael Benet i neboda de
Joaquim Vancells, una de les grans figures de les arts decoratives a Terrassa a
finals del XIX i principis del XX. El jove Rafael Benet es va iniciar a la pintura durant
l’adolescència, de la mà del seu oncle, de qui va rebre influències en la seva
característica concepció cromàtica, i dels artistes Manolo Hugué i Rafael Llimona.
Als anys 50 es va instal·lar a Cadaqués, on la seva obra va adquirir un marcat
caràcter mediterrani i on va tractar amb artistes com Salvador Dalí, Marcel Duchamp
i Pablo Picasso. El 1958 va presentar la seva primera exposició individual, a la Sala
Vayreda de Barcelona. Després vindrien una trentena més, principalment a
Barcelona (sobretot a la Sala Parés, a la qual va estar molt vinculat tota la seva
vida), Madrid i Cadaqués. El 2001 l’Ajuntament de Terrassa li va dedicar una
retrospectiva a la Sala Muncunill. També va participar en nombroses exposicions
col·lectives a Barcelona, París, Londres, Houston i los Angeles, entre altres ciutats.
Al llarg de la seva trajectòria va obtenir diversos guardons, entre els quals destaca el
Premi Henri Forman de la Société Nationale des Beaux Arts de París, l'any 1980.
Els temes preferits de Duran Benet són els paisatges, les marines i les naturaleses
mortes, amb un estil proper a l’impressionisme i un particular tractament del color. El
Museu de Terrassa compta amb dues obres de Duran Benet als seus fons.
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