Juny i juliol de 2008
REUNIÓ DE LA JUNTA:
Reunió de la Junta el 30.05.2008: Es va tenir que anular per coincidir el dia i l’hora en les nostres
Jornades, llegiu la crònica per mago més avall.
ACTES DEL CERCLE:
II EXPOSICIÓ PATRIMONIAL DEL CADE: Del 20 al 31 de maig de 2008: Va tenir lloc a la Sala
d’Exposicions del Robert Brillas. Tot i la precipitació del seu anunci, això va produir les noves
donacions de Soledad Nicolau, Ana Pallarés, José Luis Parada i Maria Rosa Andreu (simpatitzant),
així com segones donacions de Carme Suñé, Xavier Ribó i Fernando Alegría que s’uneixen a altres
donacions de Francesc Anglí, Esther Chicano (finada), María José Correro, Pilar Díaz, Atoni Forns,
Laura López, Jordi Mercadé, Mèrcè Pascual i una donació anterior de Carme Suñé, junt amb les 21
obres que varen formar part de la I EXPOSICIÓ PATRIMONIAL del any 2004, totalitzant 38 obres,
part de les quals no va caber a la Sala Principal. La inauguració va ser presidida per el Regidor de
Cultura de la nostra ciutat, senyor Eduard Sanz. Veieu el reportatge annexa.
Fira de Pintors al Carrer: 25 de maig de 2008: Es va anul·lar degut a la participació a la Fira
d'Entitats (1 de juny), Trobada de Pintors del Baix Llobregat (8 de juny) i Anual del CADE (del 3 al 14
de juny).
Fira d’Entitats: 1 de juny de 2008: Va fer un mati plujós, en un lloc que no era exactament el
convingut, amb un bar al davant que disposava de taules i cadires que dificultaven la visibilitat de les
obres exposades;per això molt pintors van decidir retirar les seves obres i d’altres ni tan sols les
penjaren. Val a dir que els herois participants foren: Manuel Goicoechea (mago), Ma. Lluïsa Colomé,
Ana Pallarés, Teresa Mujal, Teresa Rosell, Fernando Martín, Carmen Suñé, Ma. Mercè Blanch,
Joaquín Personal, Carmen Bermúdez, Fernando Alegría, Teresa Giménez, José Luis Parada,
Rosario Herrera, Laura López, Xavier Ribó...
IX EXPOSICIÓ ANYAL DEL CADE: Del 3 al 14 de juny de 2008: El 3 de juny s’inaugurà la
Exposició Anyal del CADE amb una nodrida aportació d’obres i gran assistència dels autors i de
simpatitzants, sota el comissariat de Maria Lluïsa Colomé i ambientada amb la música interpretada a
l’orgue per Joaquim Pascual, germà del nostre soci DaVel. Veieu reportatge annexa.
IX TROBADA DE PINTORS DEL BAIX LLOBREGAT: Viladecans, 8 de juny de 2008: El 8 de
juny, Prop d’una vintena de socis van participar a la Trobada que enguany se celebrava a la població
de Viladecans. El número d’obres presentades va ocupar una desena de tanques de tres metros i es
varen repartir els follets dissenyats i impresos per aquest acte. El temps va ajudar i l’ambient a la
Rambla de Viladecans va ser força agradable. L’organització va oferir xocolata calenta amb
melindros als artistes i cap al migdia, un pica-pica abundant i variat amb begudes diverses. En
acabat el President de l’entitat organitzadora va agrair l’assistència als pintors i al públic, així com el
recolzament de l’Ajuntament. Finalment es varen repartir les plaques de record per les tretze entitats
participants i els diplomes d’assistència als artistes. Veieu el reportatge annexa.
ACTIVITATS PREVISTES
Reunió de la Junta el 27 de juny de 2008: Tindrà lloc a les 19:30 hores, al local per entitats del
Robert Brillas. Es important la participació per què s’han de fixar els objectius del proper curs, com el
calendari corresponent.
Fira de Pintors al Carrer: 29 de juny de 2008: És la darrera trobada dels socis en aquest curs i per
tant transcendent respecte a la continuïtat de la Fira al Carrer i altres activitats.
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II EXPOSICIÓ PATRIMONIAL DEL CADE
Del 20 al 31 de maig de 2008
El dia 20 de maig, a les vuit del vespre arribar puntualment el senyor Eduard Sanz, Regidor de Cultura de
l’Ajuntament d’Esplugues. El comissari de l’exposició, Manuel Goicoechea, va fer la presentació
d’aquesta segona mostra del Patrimoni Artístic del CADE, destacant el gran increment del número
d’obres rebudes d’ençà de la I Exposició, l’any 2004 a la vitrina de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.
Agraeix als artistes per les donacions de les obres i també al Regidor de Cultura per honorar l’acte amb
la seva presencia. A continuació pren la paraula el senyor Eduard Sanz que pondera la vitalitat del
CADE, manifestada en múltiples activitats com es especialment aquesta exposició i referma la voluntat
de recolzament del seu Departament. Tot i que sovint no es possible arribar fins allà on es vol.
Immediatament donà per inaugurada la II EXPOSICIÓ PATRIMONIAL DEL CADE, rebent els
aplaudiments de tots els presents. El CADE obsequià a tots els assistents al acte a uns refrescos i un
“pica-pica”. Prop d’un centenar de persones presenciaren la inauguració i contemplaren amb força interès
les obres exposades, detenint-se especialment en les que no varen formar part de la exposició de 2004:
L’academitzant natura morta, oli del Mestre Anglí; “La Font”, oli de Soledad Nicolau, professora de pintura
a Sant Andreu de la Barca; “Flors” i “L’Ermita”, olis de Carme Suñé, professora de pintura de la Casa de
Lleida a Barcelona; Calaix de Sastre, tinta xina de Xavier Ribó, Director del Taller Municipal d’Art
d’Esplugues; la figura masculina, carbonet de José Luis Parada de Venezuela, professor d’art a Sant
Joan Despí; els esmalts de Pilar Díaz i María José Correro amb el mateix títol de “Paisatge”; les
excel·lents aquarel·les de temes fruitals de Laura López i María Jesús Solano; la reproducció del quadre
a l’oli, premiat a l’Abastide d’Armagnac (França), de Jordi Mercadé (l’original se’l van quedar els
francesos); el transparent paisatge a l’aquarel·la ·Reflejos en el lago” de Ana Pallarés; els paisatges a l’oli
de Mercè Pascual, Antoni Forns i Esther Chicano (que no va arribar a veure’l exposat); el divertit oli
“Composició”,donat per Maria Rosa Andreu que es simpatitzant del CADE, sense oblidar les magnífiques
obres que ja varen formar part de l’anterior mostra.
El dia 30, dins del marc dintre de les exposicions del CADE, va tenir lloc una de les Jornades Culturals
que va consistir en un concert donat per una orquestra de guitarres, formada per joves de l’Escola
Municipal de Música d’Esplugues: El conjunt està format per Nora Ferrari, Pedri García, Marta Giner,
Eloy Juliol, Ana Gabriela Martín, Oscar Mateos i Bruna Menero, magistralment dirigits per Josep Guasch,
professor de l’Escola i director d’orquestra. Varen interpretar varies peces musicals conegudes, que
englobaven des del Renaixement fins l’Actualitat. La seva actuació va ser molt aplaudida per tots els
assistents i en acabat, el Comissari de l’Exposició, Manuel Goicoechea va glossar l’actuació dels músics i
va agrair la seva col·laboració, entregant un petit obsequi del CADE a tots els joves guitarristes.

IX EXPOSICIÓ ANUAL DEL CADE
Tot i la premura en que s’ha informat als socis del desplaçament de les dates de l’exposició de enguany,
la resposta en conjunt ha estat exemplar i es pot ben bé assegurar que tant el nombre d’obres com la
qualitat mitjana són iguals sinó superiors a les dels anys passats. Malgrat a que a la inauguració no hi va
assistir cap persona de l’Ajuntament, l’acte va ser brillant, amb molta assistència tant dels artistes
participants com de familiars i simpatitzants, i amenitzada amb la música de Joaquim Pascual, germà del

nostre apreciat soci DaVel. Després de que els assistents poguessin veure tranquil·lament els quadres de
l’exposició, el CADE va oferir un pica-pica i refrescos.
L’exposició està formada les aportacions de 30 artistes amb un total de 75 obres entre les que,
excepcionalment, es troben algunes obres que ja s’havien presentat en altres exposicions del CADE.
Això es degut a la premura del preavís respecte a les dates de disponibilitat de la Sala d’Exposicions
Robert Brillas.

Els catàlegs de l’Exposició estan a la vostra disposició, interessats consulteu al Xavier Ribó
El dia 13 de juny va tenir lloc la segona part de les Jornades Culturals del CADE, dins del cicle
d’exposicions. Aquest cop ha estat una concert de la coral de joves de l’Escola de Música d’Esplugues,
dirigida per Dora Salica, que varen obsequiar als molts assistents amb una sèrie de peces musicals
excel·lentment interpretades, moltes d’elles acompanyades amb piano i amb flauta travessera. EL cor
estava format per quinze vocalistes. Unes sentides paraules de mago van agrair la col·laboració de la
coral i el CADE va obsequiar a totes las participants amb un “clavel reventón” i amb un discret ram de
flors a la directora Dora Salilca, felicitant la magnífica labor que està realitzant amb les noies de la coral.

IX TROBADA DE PINTORS DEL BAIX LLOBREGAT
Entre dos quarts de nou i les nou es varen trobar, davant del Robert Brillas la major part dels artistes que
presentaven obres a la Trobada. La caravana de cinc cotxes va enfilar cap a Viladecans i, en arribar,
varen fer cap a la Rambla Modolell, on tenia lloc l’exposició. Localitzat el cap de l’organització, el qual
informà que les tanques destinades als pintors d’Esplugues eren les primeres, per les dues bandes, però
que a la banda central ja s’hi havien instal·lat altres artistes i per tant no més es podien penjar les obres a
la banda del darrera. Amb això tampoc hi havia lloc per deixar els cotxes i cadascú va haver d’espavilarse. Sortosament, Xavier Ribó havia portat un rotllo de paper d’embalar per separar les dues bandes de
les tanques el que millorava l’aspecte de les obres exposades, amb el cartell de la Melanie al centre.
Capitanejats pel President Xavier Ribó, varen participar en cos i ánima Teresa Giménez, Mercè Ginès,
Maria Lluïsa Colomé, María Jesús Solano, Mercè Blanch i la joiera Teresa Rosell, així com Soledad
Nicolau amb el grup de Sant Andreu de la Barca i Mercè Gil amb el de Sant Joan Despí, acompanyats de
Sylvia Obregón i María Rosario Herrera. Amb elles estaven Josep Batllori, Joaquín Personal, Fernando
Martín, José Luis Parada, DaVel, Daniel Caresía y mago. També es presentaven obres de Carme Suñé,
de Fernando Alegría i d’altres socis que no podien assistir físicament.
Destacables les noves creacions de Mercè Ginès, els abundants i realistes pastels de Jose Luis Parada,
les increïbles realitzacions que DaVel fa amb la boca, algunes noves aquarel·les de María Jesús Solano i
un parell d’olis de la nova sòcia Mercè Blanch, així com els quadres grans de mago.
La idea de Xavier Ribó de que tots els artistes del CADE portéssim un barret de palla (de bon disseny),
amb el logotip a la cinta, ens va fer reconexibles i populars i el fet de ser l’única entitat artística que
repartia un follet amb els nom i els telèfon de tots els artistes participants (i algun més), va constatar que
el CADE es l’entitat artística més ben organitzada del Baix Llobregat.

El lloc de la Trobada, la Rambla Modolell, cèntric i arbrat, és un lloc molt agradable i adient per passejar i
mirar amb tranquil·litat les obres presentades. Els detalls de la xocolata calenta del matí i del abundant
pica-pica del migdia son d’agrair, a més d’haver-ho fet en temps molt oportú i no a última hora, com fan la
majoria, quan els pintor ja estan recollint i no per discursos i vermuts. S’hagués agraït una millor
organització en l’adjudicació de les tanques i tenir en compte que s’havien d’aparcar uns quants cotxes.
La propera Trobada, ja la X Edició, serà l’any vinent a Castelldefels.

EXPOSICIÓ D’AQUAREL·LES I PASTELS DE

Mª Mercè Blanch
La nostre companya, ens a enviat
aquesta magnifica estampa d’un
paisatge en aquarel·la realitzat per
ella, com invitació de la seva
exposició per tots els socis i amics del
Cercle.
Dels pastels de la Mª Mercè tots heu
pogut contemplar el seu treball ple de
tons de color en les ombres, en les
tres ultimes mostres col·lectives.

El sopa d’estiu esta previs per el dilluns dia 30 de juny a les 21 h. Al pati del Casal Robert Brillas, els
interessats per venir-hi trucar al 617 147 130. de 15 a 20 € per persona.

