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FIRA AL CARRER 26 DE FEBRER DE 2017
Després de l”espantà del darrer diumenge de gener, deguda a certes involuntàries omissions i
confusions, aquesta s’ha convertit en la primera Fira de Pintors al Carrer de l’any 2017. Abans de les 10:00 h
ja hi havia més de dos socis ocupant-se de posar en marxa el tinglado.
El cert és que el temps ha acompanyat molt positivament, el que no ha esta recolzat per la assistència
de visitants, doncs sembla que el mateix matí hi havia una cavalcada infantil o “rua” als voltants de la plaça de
Catalunya d’Esplugues.
Tot i eixís s’han presentat els voluntariosos de sempre: Les joieres Núria Arrufat i Teresa Mujal amb les
preciositats de plata de llei, fetes a ma, amb que guarneixen la Rambla Àngel Guimerà en totes les fires al
carrer. A més, Teresa Mujal ha presentat dues obres totalment noves: Unes fustes, pintades a l’oli amb motius
artístics diversos. Segueix provant noves tècniques, Teresa, i no et desanimis perquè a la primera no siguin
com el que t’ esperaves!
E president Xavier Ribó ha exposat una obra tipus “Arco” i dues de les que les entenem tots; en ha
acompanyat Antonio Guallart amb dos pastels i un dibuix força conseguit, tot i que ha de perfeccionar la
tècnica; Antonio Reina també ha penjat coses noves que s’esforça en variar els temes que toca; Antonio
Monrás ha omplert, com sempre, l’espai disponible davant del Robert Brillas amb els excel·lents paisatges
amb els que ens té acostumats; Plàcid Maria, recent tancada amb èxit la seva exposició a l’Hospitalet, ha
col·locat uns quants paisatges de marines y boscos amb un parell de figures de nova factura i ens informa que
ha començat a fer retrats que semblen tenir una bona acollida; mago s’ha atrevit a portar el darrer treball de la
classe d’aquarel·la feta a l’Escola Municipal d’Art amb unes quantes aiguades més, tant de classe com de la
Colla dels Dimecres y d’algun viatge.
Val a dir que, a la sala d’Exposicions Robert Brillas estava oberta per una colla de dibuixos - pintures
de bona mida de l’antic professor de l’Escola Joan Bueno, la majoria d’Esplugues de Llobregat, que ha
atragué l’iterés de molts visitants.
Entre els visitants que ens han honorat amb la seva presencia han passat dos alumnes de l’Escola, un
antic i l’altre actual, i l’antiga sòcia del CADE Teresa Busquets, de tan bon recordar per els versos publicats al
nostre butlletí.
Finalment, el CADE ha obsequiat als artistes presents i als simpatitzants amb un aperitiu de luxe, per la
qualitat del elements (begudes i pica-pica).
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