Fira de pintors al carrer 26 d’octubre 2014
Per una vegada, i sense que serveixi de precedent, la previsió meteorològica ve ser encertada: bon temps! El canvi
d’horari va fer que algú es presentés massa d’hora… Les més matineres foren les “joieres” que a les 10 h en punt ja
tenien les taules al carrer i estaven muntant les seves “parades”. Tot seguit, mago va fer obrir el magatzem dels
bastidors i els va anar traient tots i…a penjar quadres.
De les “joieres”, Núria Arrufat, les “Tereses” (Mujal i Rosell) i Juana Ruiz, la Mujal i Juana varen exposar a més
uns quadres a l’oli. Teresa una preciosa porta d’ermita i Juana uns paisatges de colors molt atractius. A aquestes
damisel·les es varen afegir de seguit en Maria Lluïsa Colomé, amb quatre aquarel·les de gran pulcritud, i Eva
Vicente amb tres olis molt decoratius i bonics. Entre tant els socis masculins anaven penjant les seves obres:
Joaquín Personal tres olis visuals i realistes; Plàcid Maria Sorribes amb la seva col·lecció de grans paisatges com
finestres obertes al mon; J.J. Córdoba (nom de sèrie televisiva?) i Juan de Dios Ruiz compartint bastidor amb els
seus olis tant representatius; Antoni Forns amb dos olis contundents; el nou soci i alumne de l’Escola Municipal
d’Art, Antonio Sánchez. amb dos olis ben entonats en serioses foscors; Xavier Ribó amb una aquarel·la realista i un
dibuix inclassificable i mago amb un pastel, copia de Miquel Àngel, i sis paisatges a l’aquarel·la.
Dues novetats que cal mencionar: avui era el segon dia de l’Exposició Anual de l’Associació Micològica d’Esplugues
(al edifici nou del Robert Brillas) i Xavier ens va obsequiar posant-se a pintar, “del natural” una de les seves
“al·lucinacions” (perdona amic).
Com resultat una força bona afluència de visitants (tot i que hi hagi criteris discordants) facilitada per una matí
realment agradable.
A la fi, el CADE va obsequiar als socis participants i als acompanyants i simpatitzants a un magnífic aperitiu que va
acabar a prop de les dues de la tarda. Com sempre, passiu bé fins el més que bé! Recordeu que entre mig hi haurà,
fins el 15 de novembre, l’Exposició Anual del CADE que inaugurarem el dia 3. No hi falteu i no vos oblideu
d’apuntar-vos per fer la guàrdia que vos correspon!

