Setembre - Octubre de 2008
REUNIÓ DE LA JUNTA:
Reunió de la Junta el 15-09-2008: Presidits per Xavier Ribó assisteixen Soledad Nicolau, Teresa
Giménez, Teresa Marimon, Mª Jesús Solano, Mª Lluïsa Colomé, Sylvia Obregón, Josep Batllori,
Fernando Alegría, Joaquín Personal, Leandro Canal, Domingo Cifre i mago. Excusa la seva assistència
José Luis Parada. Es tracten els punts següents: 1) El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament ha
demanat la col·laboració del CADE per els actes del dilluns, 22 en el març, dia de la Festa Major
d’Esplugues: a) El matí, de les 10 a 13 hores farem promoció del “Bus de Barri” pels nens, que poden
pintar el seu Bus de Barri amb papers i pintures. Es farà un cartell i es donaran plantilles de colors i uns
tarjetons de recordatori amb els motius de la promoció. b) Tarda, de 17 a 20 h promoció “Exposició de la
Mobilitat”. Es farà un cartell i els adults poden pintar-se una samarreta que se’ls entregarà amb un tarjetó
de recordatori. El motiu dels cartells i dels tarjetons serà el mateix. Mago s’ofereix a realitzar-los.
L’Ajuntament dona una subvenció de mil euros. L’encarregada dels actes es Sylvia Obregón recolzada
per altres socis. 2) El dia 28 és la primera Fira de Pintors al Carrer del curs. Es proposa distribuir el
butlletí del CADE als visitants per tal de que quedi constància. Es tractarà de tenir-lo enllestit. 3) Convé
concretar ja els detalls de la pàgina web del CADE. No es pot avançar per que no hi assisteix el Josep
que s’encarrega. 4) S’hauria de presentar ja el projecte i pressupostos de la celebració dels “10 Anys del
CADE”, que s’ha de recordar a Jordi Mercadé com responsable. Mago proposa fer un catàleg semblant al
que es va fer pels “25 Anys d’Escola d’Esmalts” a fi de que en quedi constància. Sense més temes que
tractar, s’aixeca la reunió.
ACTES DEL CERCLE:
Fira de Pintors al Carrer: 29 de juny de 2008: Darrera Fira al Carrer del curs. Hi varen participar
Teresa Mujal, Vicen Piqueras, Laura López, José Luis Parada amb la col·laboració de Sylvia
Obregón, Daniel Caresía y mago. Va fer bon temps i ens varen visitar alguns socis: Teresa Marimon,
María Jesús Solano, Ana Pallarés (que va prometre participar el curs següent), Josep Batllori y
Fernando Alegría. A l’hora del aperitiu tots ens varem acomiadar desitjant-nos un bon estiu.
Festa Major: 22 de setembre de 2008: El dia es presentava plujós a l’hora de començar,
mentrestant es muntava la primera carpa de l’Ajuntament a la plaça de Santa Magdalena. Sylvia
Obregón y José Luis Parada estan a punt amb tots el estris necessàris i mago els hi porta els
tarjetons de recordatori dels dos actes. Al matí l’acte de “Dibuixa el teu Bus de Barri”es realitza amb
més o menys normalitat, però l’acte de “Exposició de la Mobilitat” s’ha de suspendre per mor de la
pluja, que ha estat un indesitjat protagonista durant tots els dies de la Festa Major d’enguany.
Crònica de J.L. Parada.
Fira de Pintors al Carrer: 28 de setembre de 2008: Llegiu la crònica de la fira mes endavant.
ACTIVITATS PREVISTES
Fira de Pintors al Carrer: 26 d’octubre de 2008: Serà la primera pròpiament del curs i convindria
donar-li una certa brillantor, tant per nombre de participants com pels actes que tinguin lloc: Pintura
directa, butlletí de recordatori, etc.
Reunió del CADE divendres dia 24 d’octubre: Lloc Casal Robert Brilles, a les 7 de la tarda.

El dia 13 d’octubre es va realitzar la trobada de gegants i caps grossos, el
cartell per difondre la activitat per tot el poble en va sorprendre gratament per la
seva frescor en el tractament del tema i no menys, la espontaneïtat per captar
la atenció del públic, en aquest moment vaig dubtar de posar-lo en el nostre
butlletí, dies desprès se’m va informar que aquell dibuix no firmat era com no
podia ser, d’un soci del CADE: de l’Alba Babot Gutiérrez, sense dubtar l’incluïm
en la nostre revista; moltes felicitats Alba.

Imatges de la darrera Fira de Pintors al Carrer del curs 2007-2008: 29 de juny del 2008
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Diada Nacional de Catalunya:
El Cercle Artístic d’Esplugues va participar de la ofrena floral amb un
ram de flors amb la senyera per llaç, moltes altres entitats de la Vila i
associacions de veïns, també i varen ser presents a més dels diferents
partits polítics.
La nostra presencia com de la resta d’entitats fora la resposta a la
sol·licituds de participació de l’Ajuntament amb un dia tant senyalat
com el 11 de Setembre. Durant el acte van actuar les Corals i els
Esbarts de la nostra localitat, la Senyora Alcaldessa va dirigir algunes
paraules i per finalitzar l’acte els assistents cantarem els “Segadors”.

Exposició de Henar García Vargas en el edifici Puig Coca del dia 1 al 31 d’octubre.
Hem dirigia cap el ascensor quant de cop un impacte de color no em permet continuar; si el que volia era
que no passéssim dels seus quadres , ho a con seguit.
Tota la gent que entra en l’edifici per
dirigir-se a les diverses dependencies
pot contempla la policromia del color
en pro de la recerca del ritme musical
en la obra d’aqueta jove promesa.

Día de la movilidad sostenible
El lunes 22 de Septiembre se llevó a cabo una actividad para los
niños con motivo del día la movilidad sostenible, a motivo de
colaboración con el departamento del medio ambiente del
Ayuntamiento de Esplugues, en la cual participaron activamente
socios del CADE, Lluïsa Babot, Teresa Giménez, Leandro Canal,
Josep Batllorí, Fernando Alegría, Joaquim Personal, mago, Sylvia
Obregón y José Luis Parada organizaron una serie de objetivos
para el disfrute y participación de los niños durante horas de la
mañana. Aunque el tiempo de lluvia no era muy favorable, los
niños pudieron pintar asignaciones con el tema del Bus del Barri, y
realizar parte de un rompecabezas del bus, ya que la lluvia impidió
desafortunadamente su terminación en todas sus partes.
A fin de que tanto los padres como los menores espluguenses, conozcan mejor este servicio y su
funcionamiento, se les hizo un recorrido por el bus donde el chofer muy gustosamente les guió e informó
algo de la mecánica interna del colectivo.
Todos los niños participantes recibieron un precioso obsequio una vez concluida la actividad, y sus
pinturas se han entregado al Dpto. de medio ambiente con la finalidad de organizar una exposición –
concurso, y poder apreciar la creatividad e interés de los niños, los principales protagonistas que no se
detuvieron en pintar a pesar del mal tiempo. Esta exposición será dispuesta por el Ayuntamiento en
fecha determinada, exponer y premiar la creatividad e interés de los niños sobre el bus de barrio,
mensaje importante para todos los usuarios. Por José. Luis Parada.

Fira de Pintors al Carrer del últim diumenge de setembre dia 28 ens varem aplegar una colla de
companys molt voluntariosos i disposats a passar tot el mati gaudint del bon temps i sobre tot de la bona
companya.
No varem ser masses els expositors però si el públic assistent, degut al bon dia reinant i a la obra teatral
per nens “Les set cabretes” que s’oferia al Casal Robert Brillas, un matí que sense donar-nos compta
estàvem fent el vermut acompanyats de molts dels nostres socis que varen voler vindre a fer una ullada i
sobre tot a saludar-nos desprès de les vacances; moltes gràcies per la visita i esperem que algun dia no
molt llunyà sigui per exposar amb nosaltres, us repeteixo: Gràcies.
Els artistes que varen presentar obra varen ser:
Teresa Mujal Ferrer: va presentar uns treballs de joieria que varen tenir a tot el públic que
passava admirat, i desprès de contemplar els seus paisatges, molt més encara.
Antonio Forns Miquel: amb la seu mestratge com ens te acostumats desde sempre, ens
mostrava unes obres d’admiració en el traç i en l’acabat molt personal.
Fernando Alegría Mínguez: va ser de tots els presents el que més obres va presentar. Feia
alguns diumenges que no ens acompanyava per diversos motius, però d’aquet va dir que no
passava i va estar tot el matí explicant anècdotes i detalls dels seus quadres als aficionats que els
contemplaven i li preguntaven per la seva obra, en alguns moments semblava que dones classes
d’aquarel·la. Felicitats Fernando.
Joaquin Personal Espinosa: el nostre tresorer, sempre puntual a la cita ens sorprenia gratament
al exposar dos dibuixos d’Esplugues, que al finalitzar la fira en faria donació al CADE, per el premi
de la Fira de Pintors. Millor dos que un, gracies en nom de tots els teus companys.
Teresa Rosell Rabascall: era la primera en arribar i l’ultima en anar-se’n, degut a la quantitat de
gent que se li acostava a preguntar-li els preus de les seves obres, fet que no es d’estranyar
degut a la seva originalitat i acabat impecable.
Xavier Ribó Caraltó: va presentar uns esmalts que encara no havia portat mai i desprès va
repartir uns barrets als artistes que no l’havien rebut per no poder anar a Viladecans. Al finalitzar
l’acte es va fer entrega del Premi un Dibuix d’Esplugues a Joaquin Personal i tots varem tornar a
la nostra casa amb el plaer d’haver gaudit d’una agradable matí, esperant amb ganes a la
pròxima d’octubre.

Molta assistència de públic. Fernando il·lustrant als admiradors. Entrega del Premi a Joaquin Personal
EL COS HUMÀ, MOTIU ARTÍSTIC
Hi ha quelcom més bonic que el cos humà? Veritablement tant es que sigui un cos de dona com d’home,
sempre destil·la una gran bellesa i és per aquest motiu que ha estat model per la majoria dels pintors al
llarg de tota la història de l’art. Per què ens atrau tant la imatge del cos humà al marge del morbo de la
concupiscència? Probablement degut a les seves harmòniques proporcions.
Comencem per veure’l tècnicament, com ho va fer Leonardo:
l’home de Vitrubio. Es tracta d’un cos d’home, nu i amb els
braços extensos, inscrit al mateix temps en un quadrat (amb les
cames juntes) i en una circumferència (amb les cames
separades). El centre de la circumferència sembla ser el melic i
el del quadrat queda justament al pubis. Això ens dona
exactament les proporcions de llargada dels braços i de les
cames, tenint en compte que el cap es aproximadament una
desena part del total de l’alçada (versió idealitzada). Partint
d’aquesta presentació sembla fàcil dibuixar el cos humà, però es
un cos totalment estàtic i el que volem es un cos viu, es a dir, en
moviment i això es molt més difícil.
Veiem doncs cossos dibuixats per un del mestres del
gènera, Gustave Doré:

Aquestes il·lustracions per la “Divina Comèdia” de Dante Aligheri demostren el domini del dibuix
del cos humà que tenia Gustave Doré. Jo no sé cóm va aprendre ell, però em vaig fer un tip de dibuixar
esquelets d’un llibre d’anatomia a fi de conèixer les possibilitats del moviment dels ossos, per evitar
dibuixar un moviment impossible, cosa bastant freqüent en els mals dibuixants. Després vaig dibuixar
muscles fins l’extenuació: coll, pectorals (d’home i de dona), braços, costelles, ventres, cames i, sobre
tot, peus i mans (el més difícil).
Proveu-ho, dibuixeu persones nues en diverses posicions i us donareu compte de les dificultats
que té aquest tipus de dibuix. Una ajuda: Feu un esquema, com de filferro, en el que es vegi clarament el
moviment que voleu donar al vostre personatge; després ompliu-lo de carn tenint en compte el relleu i
veureu que el resultat es molt esperançador. Si teniu l’oportunitat, dibuixeu un model viu. A casa o a
l’estudi. No cal que el model sigui una Afrodita o un Adonis. Escolliu una “postura” que sigui estètica,
busqueu l’angle adient i... a dibuixar. Atenció a les proporcions (mida del cap, cames, braços, cos), als
escorços (de vegades poden ser molt difícils) i els volums. No vulgueu fer una cosa “molt acabada”, sinó
més aviat un esbós que tingui desimboltura. Ja n’aprendreu d’acabar-lo bé per poder-ne presumir. De
moment, el que cal es que vosaltres n’estigueu satisfets.
mago 2008

