FIRA DE PINTORS AL CARRER-25 GENER 2015

En realitat feia un temps d’anar a la platja però, qui es el valent que se’n va a la platja
a finals del mes de gener… a l’hemisferi nord? Fins i tot havia parat el fort vent
glaçat del dia abans, és a dir, que feia un dia ideal per exposar a la Fira de Pintors al
Carrer.
Xavier Ribó va avisar a la policia perquè obris el lloc on es guarden els bastidors, però
abans de que arribessin, va obrir el vigilant de l’exposició de fotografies d’Esplugues
que hi ha a la masia del Robert Brillas i ha ixi’ns varem tenir accés als bastidors per
poder penjar els nostre quadres.
Mago, en previsió de que no vinguessin molts pintors portava onze aquarel·les,
la majoria pintades del natural i algunes fruit de la seva labor amb la “Colla dels
dimecres”. Com novetat portava cada quadre dos preus: l’un que incloïa el marc i
l’altre de l’aquarel·la sense marc. Va començar a penjar ràpidament, ja que tenia força
feina; entretant Juana Ruiz va fer servir una de les taules, propietat del CADE que
portava Xavier, per exposar la seva artesania, que després va ampliar amb una
segona taula, doncs no es va presentar cap més “joiera”; Plàcid Maria Sorribas va
muntar un grup de quadres de pura natura (boscos) i un altre de marines i algun
tema més; va arribar Pere Pahissa amb mitja dotzena d’obres conegudes i un
parell de nous quadres de barques; Xavier Ribó va presentar dos paisatges
d’Esplugues en aquest cop figuratius, que no és el que ens té acostumats; Joaquín
Personal va tancar el grup de socis veterans amb dos olis de factura molt correcte.
Hem deixat per el final la menció de dos companys: un quasi nou, Antonio Sánchez,
que ens va obsequiar amb dos olis de dibuix molt treballat, muntats en uns
excel·lents marcs fets per ell mateix i el recent estrenat col·laborador del CADE
Juan Carlos Gallardo, que pràcticament va fer coincidir la seva presentació artística
amb la seva iniciació, doncs les dues obres presentades (una copia de Dalí i un
“passe” taurí) eren les primeres de la seva producció que voldríem fos abundosa.
Volem felicitar a tots dos per la seva iniciativa i voluntat, els animem a seguir
pintant i ens posem a la seva disposició per ajudar-los en el que necessitin per ferho.
Al llarg del matí varen passar visitants, alguns que anaven a veure l’exposició de
fotografies en el Robert Brillas. També en varen venir a veure’n`s Marta Galtes i la seva
parella (sempre amb la “bici”), ha ixi’ns com l’antic alumne de l’Escola Municipal d’Art
Zapata portant a la seva mare resen sortida d’un ensurt de salut, acompanyat de la
seva dona.
Tot va acabar amb un aperitiu de primera amb cava i refrescos i variats “pica pica”.
Malgrat que només varem exposar vuit socis del CADE, l’ambient va ser força
agradable Potser es veritat allò de “pocs i ben avinguts”.
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