21 de novembre de 2005

REUNIÓ DE LA JUNTA:
27.10.2005: Presidida per Xavier Ribó van assitir-hi Teresa Giménez, Soledad Nicolau, Teresa Mujal,
Teresa Marimon, Núria Arrufat, Mª José Correro, Mª Jesús Solano, Ana Garrés, Jordi Mercadé,
Fernando Alegría, Josep Vilar, Joaquín Personal, Leandro Canal i mago més Carles Baró. Es varen
tractar els següents temes: 1) La Comisió que va visitar al Regidor de Cultura va aconseguir que
s’obris de nou el Taller d’Esmalts. Per contra no es varen acceptar ajustos d’horaris que es demanaven
per el Taller de Pintura i Dibuix. 2) Mago informa de la conversació amb el Sr. Poley sobre la
restructuració de l’Escola de Dibuix i Pintura. Demanen dades económiques de les que algunes les ha
de facilitar l’Ajuntament. 3) La presentació d’obres per el Certamen de Medi Ambient sobre “El
Tramvia” s’abarà el dia 12 de desembre. Les bases, en principi, son les mateixes de l’any passat. 4)
Carles Baró informa sobre la darrera reunió sobre el Pla de Cultura de l’Ajuntament: Les entitats volen
funcionar de forma autónoma; claredat en les relacions amb l’Ajuntament; puntualitat en el pagament
de les subvencions i participació de les entitats a “El Pont”. S’els hi planteja “Qué faràs per
l’Ajuntament?” 5) L’exposició al carrerr del diumenge 30 es veurà animada per els “boletaires” que
tenen l’exposició anyal i fan degustacions. 6) Xavier Ribó informa que Carme Suñé fa donació pel
patrimoni del CADE d’un quadre al oli representant unes flors, cosa que se li agraïeix sincerament.. 7)
Soledad Nicolau informa de que les alumnes de l’Escola-Taller de sant Andreu de la Barca s’inaugura
el dia 17 de novembre, a les 19:00 h. 8) Es recorda que l’Exposició Anyal del CADE s’inaugura el dia
11 de novembre, a les 19:00 h i es tencarà el dia 28. L’entrega de les obres a exposar es pot fer els
dias 7 i 8, de 18:00 á 21:00 h i no s’en exposarà cap entregada desprès del dia 9. El Comissari de
l’exposició es Jordi Mercadé i el cartell tindrà un dibuix cedit per el Mestre Josep Vilar.
ACTES DEL CERCLE:
Els actes en que han participat socis del CADE son:
• Exposició al carrer 30.10.2005: Hi varen participar Teresa Mujal (quadres i joies), Teresa Rosell
(joies), Fernando Alegría, Antoni Forns, Joaquín Personal i mago. També va exposar-hi aquarel·les
la nova socia Laura López (c/Nou, 46 – RIPOLLET Tel.: 935 806 303), que havia estat presentada
per Vicen Piqueras. Semble ser que, tractant-se d’un “pont” molts socis varen sortir. Llàstima
perqué els “boletaires” varen produir una gran animació i moviment de visitants.
• Exposició Anyal de Tardor 2005: Com ja estem acostumats, l’Exposicio´es va inaugurar sense la
presència de cap autoritat (semble que hi havia “ple” al Ajuntament, a les 19:30 h); però val a dir
que els parlaments de Xavier Ribó, com a President del CADE, i de Jordi Mercadé, com a
Comissari de l’Exposició, varen ser molt més càlidts i per tant ben acullits per tots el socis
participants i pels invitats a l’nauguració. Com a cosa curiosa, mago va mantenir cubert un retrat al
pastel del Mestre Josep Vilar que presenta com homenatge al molt apreciat consoci h’honor.
També cal mencionar que els quadres de Carme Suñé estan tots reunits en una sala (l’antig
despatx de “Joventud”) i, entre ells, s’exposa el de flors que ha donat pel patrimoni del CADE,
sense que formi part de l’Exposició. Aquest any també s’han fet butlletes per que els visitants votin
les tres obres que més els hi agradin i, a la fi de l’Exposició, es concediran Diplomes a les obres
distingides per diferents conceptes.
ACTIVITATS PREVISTES
Les activitats immediates previstes son:
• Exposició al carrer està prevista per el 27 de novembre. Hem de confiar que hi participin més
socis que a la d’octubre, tot i que segueix oberta l’Exposició Anual fins l’endemà.
• Jornades Culturals de Tardor; diversos actes culturals previstos dintre de la nostre Mostra Anual.
• Reunió de junta la propera serà el dijous, dia 29 de desembre de 2005. La participació a la
darrera es pot considerar força satisfactòria. Tornem-hi tots i algun més!
• Fira de Nadal: dissabte 10 de desembre a la Rambla Àngel Guimerà com al any passat.
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DONACIONS: Avui presentem l’obra d’un pintor peculiar per dos
motius: Es autodidacta “total” (en paraules d’ell mateix) i obté uns
resultats que ho fan deificil de creure. Ens referim a Antoni Monrás i
l’obra que va donar al patrimoni del CADE es titula “Torrent d’en
Ferré”,naturalment d’Esplugues. Antoni es un enamorat de la seva
població natal i quan la pinta ho fa amb l’amor especial que es posa
en les coses que s’estimen de debó. La proba es la reproducció que
podeu veura aquí. Antoni ha pintat, com ho fa casi sempre, d’una
forma natural, sense esforç aparent, involucrant-se personalment en
el paisatge que estava reproduïnt com si fos quelcom seu,
exclusivament seu i volgués presentar-ho a tot el mon de la forma
que ell ho veu. Tot seguit ens donem compte de que el color
predominant es el verd, color de l’esperança, que es el que projecte
l’Antoni en tota la seva obra.
No t’aturis, Antoni! Segueix pintant que ets un exemple per tots!
Mago ens informa que el dia 1 de novembre es produïr l’òbit de la seva mare,
Maria Lluïsa Utrillo Raymat, darrera filla del pintor Antoni Utrillo (que fou fundador
del Cercle Artístic San Lluc junt amb els germans Llimona i altres artistas l’any
1893). La mare de mago tenía 94 anys i el traspàs va tenir lloc molt dolçament,
sense patiment. Recordem la seva imatge en el retrat (reproduït aquí) que va
presentar mago a l’Exposició Anyal del CADE – Nadal 2004 como a homatge a la
dona que li va donar la vida.

IDEIES PER VENDRE QUADRES
Aquesta es una idea que es basa en alguns dels conceptes que ja s’en expressat en aquestes pàgines
i es molt possible que pogui ajudar a vendre quadres, especialment a alguns pintors i pintores paisatgistes. Es tracte de quelcom tan senzil com es presentar-se a les Fires de poblacions mitjanes de
Catalunya i presentar, en forma de “fira al carrer”, alguns paisatges urbans típics de la població i de
cases o masies conegudes de l’entorn. Ningú pot tenir més interès en adquirir aquest tipus de paisatges que els que hi viuen, doncs a més del interès de comprar una obra d’art hi ha el complement sentimental del lloc conegut en el que potser hi viuen o hi vivien amics o parents.
Es cert que aixó no es pot improvisar; però no es massa complicat anar-hi temps avanç a pintar els
temes que ens assemblin interessants o bé fer-ne fotografies (o localitzarles), de forma que el dia de la
presentació a la Fira ja ho tinguem tot preparat. Si, a més, es vol fer la “pilota”, no cal res més que
portar-hi un retrat del alcalde o d’algun prohom nascut a la localitat.
En quant a la previsió de les dates de les Fires es ben fàcil: només cal comprar el “Calendari dels
Pagèsos” (tot en català) o bé el del “Ermitaño de los Pirineos” (en castellà). Amdós es poden trobar les
dades de totes les Festes Majors de tot Catalunya i només es qüestió d’escollir la que més ens
interessi.
Aquesta activitat pot resultar molt divertida si es fa en petits grups, potser acompanyats d’algú del lloc,
que conegui els indrets més adients per pintar i més apreciats per la gent de la població.
Atenció! L’idea deixa de ser convenient quant a la població hi ha un grup d’artistes locals que ja ho estan fent! Sobre tot no volem provocar una guerra d’interessos, ni que siguin artístics.
Des d’aqueste pàgines demanem a tothom que tinguin idees semblants, que poguin ajudar a vendre o
bé simplement a promocionar el dibuix o lapintura, que ens les facni arribar, de la forma que volgui, i
les publicarem en el butlletí del CADE.

