1 d’octubre de 2006

SALUTACIÓ
Potser fa massa temps que va sortir el darrer Butlletí del CADE i convé fer-ne una reflexió. En primer lloc el
Butlletí es un dels pocs nexes d’unió que tenim els socis del CADE, aixi com un dels pocs mitjans d’informació
sobre les activitats del CADE i dels seus socis pels qui no els es possible assistir a les reunions, exposicions i
altres actes del Cercle. Es per aquest motiu que es va crear i es per aquest mateix motiu pel que convé mantenir
la seva continuitat pel demunt de tot, a menys que la majoria dels socis decideixi el contrari.
El problema es que el Butlletí, tal com s’ha estat fent fins ara, es obra d’un parell de persones amb la
col·laboració, meritòria i esporàdica, d’algún que altre soci i aixó represente una carga i una responsabilitat
il·lògiques en una associació de prop de seixanta membres. Per tant es urgent la creació d’un equip de redacció
format per diversos membres del CADE que es comprometin a aportar regularment (no es imprescindible que
sigui mensualment) alguns temes i/o seccions del Butlletí. Els temes i seccions han de ser totalment lliures amb
l’única condició de que mantinguin un mínim de dignitat per poder-los publicar sense ofendre ni avergonyir a
ningú, ni socis ni extranys.
Un exemple del que volem dir potser l’acudit que afeigim al final d’aquest exemplar. Riure es sa i seria bo poder
incloure un acudit en cada exemplar. Poden ser sobre pintura o pintors o sobre els socis. Però poden ser altres
coses, com concursos, dibuixos, exposicions, anècdotes, viatjes, desitjos, etc.
Els socis que esteu desitjant respondre a aquesta crida, diritgiu-vos al President Xavier Ribó. Si no hi ha
voluntaris el Butlletí corre el risc de desapareixer!

REUNIÓ DE LA JUNTA:
25.05.2006: Presidida per Xavier Ribó hi varen assistir els socis Teresa Giménez, Melanie Lòpez,
Juana Ruiz, Fernando Alegría, Joaquín Personal i mago. Es varen presentar els següents concursos i
exposicions de pintura: 1) Exposició a Molins de Rei de l’Associació d’Entitats Federades (EFA), del
16.06 al 12.07. Cuota de participació: 6 € per artista. 10% de comisió si es ven alguna obra. 2)
Concurs de pintura rápida a Sant Joan Despí: el dia 25.06. 3) Els Amics del Museus visiten el Museu
de Breda el dia 17.06. 4) Jornada de “portes obertes” de 71 tallers d’artistes de Barcelona els caps de
setmana del 28 i 29.05 ; 5 i 6.06. Es poden visitar lliurement y potser veure’ls treballar.
22.06.2006: Presidida per Xavier Ribó, no hi ha relació dels assistents; però sí del temes tractats: 1) Al
concurs de pintura de Sant Joan Despí hi participaran Teresa Mujal i Fernando Alegría. 2) Xavier
informará sobre possibles sortides a pintar durant el mes de juliol. Seria per anar aquí a prop. 3) El
proper dilluns, a les 11:30 h Nuria Vidal, técnica al càrrec dels Tallers Municipals d’Art, rebrá a Xavier
Ribó i a mago per concretar dates i detalls de l’exposició homenatge a Josep Vilar. Es recorda que
Carme Vilar ha de facilitar una biografia artística del seu pare. 4) Per l’exposició al carrer del proper
diumenge, el Xavier no hi podrá ser-hi, peró podem demanar al conserje que ens obri l’escola. 5) El
dia 1.07 es la feste dels motoristes a la Maiola. Si algú vol anar-hi a exposar, ho pot fer. 6) Teresa
Mujal exposa al restaurant japonès “La Garza” inaugurant el dilluns, dia 26, a les 20:00 h. 7) El
departament municipal de Mitg Ambient ja ha decidit el tema del proper Certamen d’Arts Plàstiques
d’Esplugues: “La Bicicleta a la Ciutat”. 8) mago proposa, com a forma d’interessar als espluguins en
les nostres exposicions, fer un concurs i/o exposició sote el tema “Esplugues vista pels seus pintors”.
19.09.2006: Presidida per Xavier Ribó hi varen assistir Teresa Giménez, Josep Batllori, Fernando
Alegría, Jordi Mercadé y mago. Es varen tractar el següents temes: 1) Després de la reunió amb Nuri
Vidal i trocades posteriors, l’Exposició Homenatge a Josep Vilar tindrá lloc la segona i la tercera
setmanes de 2007. Vilar está a la residencia d’avis que hi ha al carrer d’Apel·les Mestres (darrera del
Col·legi Alemany). Está força bé i s’el pot visitar. 2) Antoni Monrás ha tingut una exposició al “Cau de
les Arts” tot el mes de setembre. 3) Jordi Mercadé, ha sigut president del jurat del concurs “les peintres
dans la rue” que es va celebrar a La Bastida d’Armagnac del departament francès de Les Landes el 6
d0agost de 2006. Es tradició que el guanyador del darrer any no concurreixi i honori la presidència. 4)
Es recorda el tema de el propoer Certamen d’Arts Plàstiques d’Esplugues: “La Bicicleta a la Ciutat”.
Les obres es començaran a recullir a finals d’octubre. 5) Les Jornades Culturals del CADE tindran lloc

durant l’exposició anyal al desembre, tot i que es feran dos cartells. 6) La propeara exposició al carrer
del dia 24 de setembre, el Xavier no hi serà, però el conserge ens obrirà l’escola. 7) mago proposa
utilitzar el local de l’escola els divendres, que no hi ha classes, per organitzar sesions o cursets
monogràfics, com aquarel·la, retrat, técniques, etc. 8) S’informa del decés de la nostra comanya
Esther Chicano Grau el dia 14 d’aquest mes. Veieu la resenya necrològica que se li dedica en aquest
mateix número.
ACTES DEL CERCLE:
•

Exposició al carrer: 28.05.06 – Per alguna raó no tenim dades de l’exposició al carrer que es va
cel·lebrar en aquesta data. Es prega als participants que ens excusin. En quan es perd un paper i
la memòria ja flaqueja, no sabs ben bé que dir! Recordem que Xavier Ribó va invitar als artistes
participants a una aperitiu amb cava. Gràcies CADE!

•

Exposició al carrer: 25.06.06 – Va ser la darrera del curs i hi varen participar Ana Pallarés,
Antonia Solís, Antoni Forns i mago. Va fer molta calor i, com el Xavier no hi era, els participants
varen decidir posar la quantitat dun euro cadascú per obsequiar-se amb un aperitiu amb cervesa.

•

Exposició al carrer: 24.05.06 – Hi varen participar Teresa Mujal (quadres i joies), Teresa Rosell
(joies), Antoni Forns i mago. Teresa Mujal i mago varen presentar alguna obra nova realitzada
aquest estiu. Al coïncidir amb la Festa Major d’Esplugues, hi va haver-hi molta aglomeració de
visitants incluint els socis les Tereses Busquets i Giménez, Montse Martí amb el seu espòs Anibal
Ferraris, Fernando Alegría i Antoni Monrás, no obstant l’interès per les obres exposades va ser
mes o menys com sempre. Veieu les fotografies que ilustren l’exposició.

ACTIVITATS PREVISTES
•
•
•

Reunió de junta: Està prevista pel dijous, dia 25 d’octubre de 2006. Veieu el calendari del curs.
Exposició al carrer: La propera tindrà lloc el dia 29 d’octubre, darrer diumenge del mes.
Altres temes: Aneu preparant les obres pel Certamen d’Arts Plàstiques. No oblideu l’Exposició
Anyal del CADE ni les Jornades Culturals.

Esther Chicano Grau
Com homenatge a la nostra companya desaperescuda vos oferim el text de la seva pàgina al
Catàleg Patrimonial del CADE: “De sempre a Esther li havia agradat dibuixar fins que es va
decidir a seguir un curset a l’Escola de la Diputació
de Barcelona. Més endavant va assistir a l’Escola
Municipal d’Art d’Esplugues de Llobregat amb el
mestre Joan Domingo Rubies i, posteriorment, amb
l’actual director Xavier Ribó. També havia seguit
classes a Sant Just Desvern. D’aquesta forma va
arribar a tenir un domini, per ella satisfactori, del di
buix i de la tècnica de la pintura a l’oli, aconseguint
moltes satisfaccions practicant la seva afició.”
També s’inclou l’obra que va donar al Patrimoni del CADE, un paisatge situat al Andes peruans. Sempre et recordarem, Esther!

24 de setembre: PRIMERA EXPOSICIÓ AL CARRER

Obres de Teresa Mujal i d’Antoni Forns

Joieria de Teresa Rosell i Teresa Mujal

Obres de mago

Vista general

Visitant l’exposició al carrer es va presentar el soci Anibal Ferraris, que es l’unic que no hi ha la
fotogra-fia al Directori (a la darrera edició hi ha un gravat d’Anibal el cartaginès). Se li va fer foto nova
i, al preguntar-li “Quin es el teu cognom?” naturalment va respondre “Ferraris!”. “No en tenies prou
amb un!” li comenta l’interrogador... El cas es que ja tenim fotografia de l’Anibal i també una nova de la
seva esposa Montse Martí (la que hi havia era de molt joveneta).

*

*

*

Calendari del CADE per el curs 2006-2007 per confirmar en junta

SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
GENER

JUNTES

EXPOCARRER

dia
dia
dia
dia
dia

dia
24
dia
29
dia
26
suprimida*
dia
28

19
27
24
22
26

* hi ha l’Exposició Anyal del CADE

FEBRER
MARS
ABRIL
MAIG
JUNY

JUNTES

EXPOCARRER

dia
dia
dia
dia
dia

dia
dia
dia
dia
dia

24
24
28
26
22**

26
26
30
28
25

** evita coïncidir amb la verbena de Sant Joan
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6 d’agost de 2006: “LES PEINTRES DANS LA RUE” La Bastide d’Armagnac (França)

Instantànea en el momento de la deliberació del jurat.

Membres del jurat

Apunt fet in situ. “Le Lavoir” oli sobre tela 81 x 60 de Jordi Mercadé

