BUTLLETÍ N. 40
Novembre-Desembre de 2007
REUNIÓ DE LA JUNTA:
•

Sense data: Per mitjà d’una sèrie de reunions parcials amb els voluntaris per treballar de sempre
s’han pres algunes decisions concernents als actes que s’havien de realitzar, principalment la
Exposició Anyal del CADE, Jornades Culturals, etc.

ACTES DEL CERCLE:
• Exposició al carrer: 28.10.2007 – Varen participar-hi Teresa Mujal, Vicen Piqueras, Laura López,
Antoni Forns, Joaquín Personal i mago. Veieu també l’extensa crònica més avall.
• “VIII Exposició Anyal del CADE”: 11-25.11.2007 – Es va inaugurar sense presència municipal i
excusant la seva el Comissari Rafael Diví, pel que va ser el President, Xavier Ribó, qui va donar el
tret de sortida, seguit d’unes paraules del relacions públiques destacant la labor del Comissari i
agraint la imprescindible col·laboració d’alguns socis pel muntatge i destacant el progrés en quantitat
i en qualitat respecte a edicions anteriors. Va haver-hi un aperitiu per celebrar el “vernissatge”. Veieu
més endavant els articles sobre la clausura, les Jornades Culturals i el resultat de les votacions.
• Exposició al carrer: 25.11.2007 – A més de tenir obres a la “VIII Exposició Anyal del CADE”, varen
exposar al carrer Teresa Mujal, Solé Nicolau, Melanie López, Teresa Rosell (joieria), María Jesús
Solano, Antoni Forns, mago i el nou soci José Luis Parada que ens va sorprendre amb uns
extraordinaris treballs al pastel. Benvingut! Afegim que Solé Nicolau va vendre dues obres (una de
l’Exposició del Robert Brillas i una altra del carrer) i Melani López en va vendre una del carrer.
Enhorabona a totes dues!
ACTIVITATS PREVISTES
• Junta del CADE: La propera junta tindrà lloc el dia 19 de desembre a les 19:30 h al Puig Coca (a
continuació hi haurà el sopar de Nadal de l’Escola d’Art (15,00 €) al que hi poden assistir els socis.
Suspès d’última hora per denegació del permís de Cultura per celebrar el sopa.
• Exposició de Santa Llúcia: 15.12.2007: Confiem en una gran participació d’artistes del CADE.
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Exposició al carrer del 28 d’octubre de 2007 per mago
Fa un dia magnífic de sol i Xavier Ribó ha d’assistir a una concentració de les “Motos
Grosses”. Munto la meva parada amb només retrats de nens en diverses tècniques (dibuixos a
llapis i al carbonet, pintures al pastel i a l’oli) i arriba Joaquín Personal. Tot seguit ve l’Antoni
Forns, que porta un quadre nou a l’oli, i poc després la Teresa Mujal. Una mica més tard es
presenta Vicen Piqueras, que ha tingut moltes dificultats per poder venir, i de seguida Laura
López amb noves aquarel·les i un oli molt interessant d’una panotxa. En total som sis (pocs però
ben avinguts). Moltes gràcies als assistents!
Sembla que la gran concentració de Gegants del Baix Llobregat que, segons em confirma
Lluïsa Babot han fet una enorme promoció per totes les escoles repartint cartells que també es
troben per tot Esplugues, fa que passi poca gent per la rambla d’Angel Guimerà on el matí es
bastant tranquil (excessivament tranquil). Tot i faixins sembla que la Teresa Mujal ha venut
alguna aquarel·la (Enhorabona Teresa!) i a mi m’han demanat preus... Veurem!
He de dir que penso que sis pintors exposant al carrer son pocs i que s’ha de buscar una
forma de fer més promoció per què la gent i passi, sigui avanç o després de qualsevol acte
important que hi hagi a la població. Què tal un cartel (el més gros possible) a la sortida de
l’església, a partir de les 10:30 h? I també allà on se celebri qualsevol acte multitudinari?

Fem vots per què tornin al carrer els habituals de sempre: Fernando Alegria, Ana
Pallarès, Teresa Rosell, Antonia Solís i algun altre... Gràcies!
VIII EXPOSICIÓ ANYAL DEL CADE – Del 11 al 25 de novembre de 2007
Amb una participació de prop de quaranta artistes, que han aportat quasi noranta obres,
ha estat necessari rebotar algunes obres per manca d’espai (la saleta de la dreta està ocupada
de nou per “Joventut”). També s’ha de dir que hi ha algunes obres que s’havien vist en
d’exposicions d’altres anys, paro semblen haver sigut ben acceptades pels visitants. Tot i faixins
s’ha superat el nivell mig d’anys anteriors i s’ha constatat la presència de varies obres de majors
dimensions, (d’un metro o més) el que dona un aspecte més professional a l’exposició, sense
pensar que la mida es un factor positiu per sí mateix. Com de costum, el dia de l’ inauguració va
haver-hi forces assistents entre artistes, famílies i alguns amics. Els comentaris varen ser molt
favorables i, prova de l’iterés que es va provocar, es va confirmar la integració de quatre nous
socis: El matrimoni, procedent de Veneçuela, format per Sylvia Obregón Pardos i José Luis
Parada Caballero (ambdós de Sant Joan Despí), d’Esplugues Valentina Miguel Varillas i Gloria
Blázquez Nieto, que s’afegeixen als recents incorporats Henar García Vargas, Adrián Lago Tort
(tots dos molt joves), María Rosario Herrera Álvarez i Carmen Bermúdez Valdivia a més de la
recuperació de l’antiga sòcia Isabel Cheng Valdivieso. Aquesta dinàmica manifesta que el CADE
es ben viu...
Enguany, a més de les butlletes de les votacions, s’ha distribuït un follet en el que
s’estimula regalar art per les festes de Nadal i Reis i s’hi inclouen els noms de tots els pintors
participants a l’exposició amb el seus números de telèfon. Sembla que aquest fet ha facilitat la
realització d’alguna venda, proba de que les iniciatives comercials acaben sent eficaces.
El dia 25, a més de la clausura de l’Exposició es va celebrar una de les Jornades
Culturals previstes que va consistir en la
participació a l’exposició al carrer del grup de
Sant Boi de Llobregat, “Retalls d’Art”, que hi
varen exposar varies obres d’Adela García, del
President Manuel Bravo, d’Ana Otero i reflexes
fotogràfics de Venècia realitzats per Diego
Garnica. Varen aportar, a més de les seves
obres, un recital de poesies i de cançons per
ells mateixos i per el seu grup de cantautors,
alguns resident a Barcelona que els va
acompanyar. L’actuació del conjunt va ser
d’allò més entretingut: Des del esquinçador “Ne
me quitte pas” (No m’abandonis), cantat en
excel·lent francès per Ana de Miras, passant
per la rumbita catalana anomenada “El mig amic” de Toni García, el tango “Clamo al amor”,
interpretat per Pepi Nieto, el “Xubidubidu...” de Jeb Cardona, els sentits poemes “Preñada de
amor” i Primavera en otoño” de Ana Otero i la cançó “El abuelo picador” per Diego Garnica, fins
la traca final “Rambla amunt, rambla avall” de Joll Chamorro i les interpretacions conjuntes de
Toni, Jeb i Joll en un final “jazzístic”. Destaquem el magnífic efecte de l’acompanyament de
guitarra als rapsodes per Toni García. En conjunt un gran èxit de les Jornades Culturals gràcies
a l’habilitat del nostre President (tot i l’esquifit pressupost de que es disposa) i que apuntem als
col·legues de “Retalls d’Art”. Gràcies amics!
DIPLOMES DE LA “VIII EXPOSICIÓ ANYAL DEL CADE 2007”
Com altres anys s’ha demanat als visitants de l’exposició que omplin unes butlletes
indicant les tres obres que més els hagin agradat. A la fi hem recollit 400 butlletes vàlides amb
1200 referències d’obres de les que s’han extret les següents conseqüències:
Primers es poden considerar dues obres amb 70 vots cada una. Corresponen a Melanie
López, “NOCTURNO V”, i a Adrián Lago (jove Pintor) , “ROSA”. Segueix mago amb “SANTA

ANA...” (copia de Leonardo de Vinci), 58 vots; Fernando Alegría, “EL PATI”, 57 vots; Josep
Batllori, “GALICIA AL MAR”, 52 vots; Adrián Lago, SENSE TÍTOL”, (aquet noi promet!) 47 vots;
María Jesús Solano, “PEÒNIES”, 32 vots; Teresa Giménez, PESCADORS”, 31 vots; Domingo
Cifré, “OTOÑO”, 29 vots; Maria Lluïsa Colomer, “UN CANAL” i “JARDÍ”, 27 vots cada una;
Teresa Marimon, “UN POBLE DE L’EMPORDÀ”, 26 VOTS. Amb 25 vots Henar García Vargas
(jove alumne de l’Escola Municipal d’Art, “AIGUADA” i “CINTURONS” (tots dos), Maria Lluïsa
Babot, “MARINA PLATJA”,; amb 24 vots Teresa Marimon, “BUGUENVÍL·LIA”; amb 23 vots
Soledad Nicolau, “TARDOR” i amb 21 vots Jordi Mercader, “VISTA DE LA CONCA D’ODENA” i
Teresa Mujal, “MUNTANYES DE MONTSERRAT”.
L’acumulació de vots pel conjunt de les obres presentades per un artista dona un clar
campió: El joveníssim Adrián Lago amb 121 vots (3 obres), seguit del veteraníssim mago amb
79 vots (2 obres); Fernando Alegría amb 75 vots (2 obres); Melanie López amb 70 vots (una
obra!), Teresa Marimon amb 63 vots (3 obres); Henar García Vargas i Josep Batllori amb 62 vots
(3 obres cada un); Teresa Giménez amb 60 vots (3 obres); Maria Lluïsa Colomer amb 57 vots (4
obres) i Domingo Cifré amb 52 vots (3 obres).
Enhorabona a tots que rebran un diploma amb la constància dels vots rebuts! Es pot
consultar la fulla amb els resultats individuals al CADE.
Com comentari general citarem d’interès que han despertat les obres grans i també les
aquarel·les, a més d’alguna obra am tècnica especial (amb sorra de marbre) o de tema
romàntic. Seria bo que alguns artistes prenguin nota per orientar les seves futures obres.
CATÀLEG de la VIII Exposició Anyal del CADE: Ja està llest el catàleg. Com sempre hi ha
totes les obres exposades fins i tot els esmalts. Qui en vulgui algun exemplar, l’ha d’encarregar i
pagar 10,00 €. Tel: 933 719 996 - 656 391 900 (mago).
Voldria recordar i retre just homenatge per el nostre company que sense pretensions i treballant
amb nosaltres va fer que fóssim algú més que un grup, ajudant-nos a tirar endavant el Cercle
Artístic:

No voldria pintar obscurs
Paisatges de plors, suor
I de roja sang tenyits,
Sinó càlids colors i verds
Paratges.
Blanques masies i camps
Ben florits, i amb passió
Pintar místiques imatges
De Joia, Pau i d’Amors
Infinits.

Josep Vilar i Garcia

FELICITACIÓ DE NADAL I ANY NOU DEL CADE

