Febrer-Març de 2009
REUNIÓ DE LA JUNTA:
Reunió de la Junta el 16-01-2009: Presidits per Xavier Ribó assisteixen Lluïsa Babot, Lluïsa Colomé,
Mercè Ginès, Teresa Giménez, Mª Jesús Solano, Vicen Piqueras, Sylvia Obregón, Mª Rosario Herrera,
Josep Batllori, Fernando Alegría, Jordi Mercadé, Joaquín Personal, José Luis Parada i mago.
S’entreguen les fitxes que s’han de fer servir per les obres que es vulguin presentar a les exposicions
itinerants amb motiu del 10 anys del CADE i a l’anual d’Esplugues, la primera quinzena de juliol. També
es fixen les bases per participar-hi i les limitacions i condicionament de les obres. De moment està
confirmada l’exposició a Monistrol de Montserrat de la comarca del Bages pel 21 de març i està pendent
de confirmació d’una altra a Gavà i a Piera. El Comissari, Jordi Mercadé, informarà en el seu moment
dels detalls corresponents.
Es forma un equip de treball: Assessora artística: Sylvia Obregón; Disseny Gràfic: José Luis Parada;
Correctora de texts: Soledad Nicolau; Obres anteriors (4 primers anys): Xavier Ribó i altres fundadors.
Reunió de la Junta el 9 de març de 2009: Sota la direcció del comissari de CADE 10 Anys, Jordi
Mercadé, es reuneixen Lluïsa Babot, Mª Jesús Solano, Sylvia Obregón, Xavier Ribó, Josep Batllori,
Antoni Forns, Fernando Alegría, Joaquín Personal i mago. Es confirma que l’Exposició Itinerant s’iniciarà
el 21 de març al local “Art i Esplai”, carrer del Pont, 3 de Monistrol de Montserrat (per la carretera de
Manresa). El muntatge es farà el dia 20 (trobada al Puig Coca, a les 8:30 h). La inauguració es confirma
el dissabte 21, a les 12:30 h. Oberta només dissabtes 21 i 28 i diumenges 22 i 29. Visites de 11:30 a
13:30 h i de 17:30 a 19:30 h. Clausura el 29 a les 19:30 h. Guàrdies: 21/3 tarda: Lluïsa Babot; 22/3 matí:
Jordi Mercadé; tarda: mago; 28/3 matí: Joaquín Personal; tarda: (vacant); 29/3 matí: Caridad Rodríguez;
tarda: Jordi Mercadé. S’ha dissenyat un cartell amb un quadre de Carmen Suñé que es fixarà a diversos
punts a fi d’atreure visitants. Hi ha unes fletxes de direcció per què la gent no es perdi. De les etiquetes i
del follet a distribuir durant l’exposició s’encarrega mago. S’invitarà a la inauguració a les autoritats de
Monistrol que potser diguin unes paraules. En tot cas el President del CADE donarà per inaugurada
l’exposició i després Sylvia Obregón farà una petita exposició comercial. Si sorgeix algun comprador, se li
ha de demanar una paga i senyal (entre 20 i 100 €), nom, adreça i telèfon per entregar-li l’obra al
finalitzar l’exposició. No s’ha de despenjar cap obra durant l’exposició. Hi ha força aparcament. Se
segueix estudiant la possibilitat d’editar un catàleg per vendre i fer un dinar commemoratiu.
El comissari proposa fer un dinar de germanor al finalitzar el acte, preu dinar a partir dels 20€.
ACTIVITATS PREVISTES
Exposició Itinerant 10 Anys del CADE a Monistrol de Montserrat, del 21 al 29 de març: El
muntatge serà el divendres dia 20 a la tarda; la inauguració el dissabte dia 21 a les 12:30 h. i restarà
oberta el dissabte i diumenge. S’establiran torns de vigilància i caldran voluntaris.
Fira de Pintors al Carrer: 29 de març de 2008: S’ha de tenir en compte que estarà encara oberta
l’Exposició de Monistrol de Montserrat, us esperem a tots. Teniu en conta el canvi horari; de hivern/estiu.
DONACIONS: María Jesús Solano Polo – Es una
de la segona fornada de donants al Patrimoni del
CADE. Es tracta d’una fina aquarel·lista que, cada
cop que presenta una obra a les exposicions del
CADE, fa que més d’un senti una enorme enveja per
la pulcritud del seu treball i la perfecció de la seva
tècnica. A més de tot això, que ja es molt, María
Jesús està dotada d’una gran sensibilitat artística
que ens atrevim a qualificar de descaradament
romàntica. Les seves aquarel·les inviten a ser
contemplades amb una suau música de Chopin, de
Schubert o de Mozart o potser de Grieg o Smetana...
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ACTES DEL CERCLE:
Fira de Pintors al Carrer: 25 de gener de 2009: Primera Fira al Carrer de l’any. Hi participen Maria
Lluïsa Colomé, Vicen Piqueras, Laura López, Joaquín Personal, José Luis Parada, Xavier Ribó i mago.
El primer que va cridar l’atenció varen ser els estralls provocats per l’huracà del dissabte, dels que
mago va fer fotografies amb la nova càmera. Tot seguit va arribar Xavier i Joaquín un xic després. Als
pocs minuts s’obria l’Exposició de l’Himàlaia a la sala i podien treure els bastidors. El matí va estar
bastant animat, sigui per els visitants a l’exposició com pels curiosos de la destroça dels pins del jardí de
Robert Brillas.
Laura va portar alguns nous olis; Maria Lluïsa estrenava un pastel del tot aconseguit; Vicen
presentava uns grans somnis a l’oli i una taula amb peces de roba pintades a mà i escultures; Joaquín
portava uns olis; Xavier ens ensenyava un retrat de la seva dona al pastel; José Luis portava, entre altres
obres, un magnífic cavall enmadronyat realitzat al acrílic y mago duia una carpeta amb una selecció de
treballs de tota la vida (1948-2008), dibuixos a llapis, aquarel·les, temperes, plomes acolorides, etc.

Xavier Ribó va fer entrega dels 50 € del Premi de Pintura al Carrer 2008 a Maria Lluïsa Colomé, que
ja havia donat un dibuix feia un temps, però li faltava alguna assistència...
A destacar el pastel de Maria Lluïsa Colomé, el cavall de José Luis Parada i l’escultura del cap de Gaudí
de Vicen Piqueras. mago es va distreure fent un retrat al llapis del natural, de Jaume, espòs de Maria
Lluïsa.
José Luis, a més ens va entregar un follet de la nova escola d’aerografia artística que obrirà a
primers de febrer a les Corts (Action Art Europe . c/Joan Güell, 184 – Locals 35-36-37 – Tel: 934
107 422). Ens ha promès invitar-nos a la inauguració oficial, un cop estigui aposentat.

Fira de Pintors al Carrer: 22 de febrer de 2009: Hi participen Teresa Mujal, Vicen Piqueras, Laura
López, Fernando Alegría, Antoni Forns, Joaquín Personal, Daniel Caresía, Xavier Ribó i mago. Llegiu la
crònica de la fira mes endavant.
Tot i que era un dia sense núvols amb un sol ben clar, feia bastant de fred i cap a les 10 h. el
termòmetre no pujava dels 7º C. Xavier havia trucat a la policia per què obrissin la sala d’exposicions a fi
de poder treure els bastidors per a penjar les obres que portàvem per exposar.
Primer només n’eren tres, després cinc i a la fi varem completar déu pintors, comptant amb un invitat
que va portar un paisatge i una natura morta: Esteve Fusté. Benvingut, amic! No perdis mai d’il·lusió de
seguir pintant!

Vicen es desmelena amb 4 grans olis abstractes “que es lo meu” ens diu.
Laura porta dos preciosos olis, un de Sitges des de l’altre costat i un passeig d’arbres amb un
excel·lent joc de llums. També una aquarel·la on ja ha perdut la por de contrastar el fons.
Teresa ensenya una aquarel·la del carrer Montserrat. Fernando (que feia temps que no sortia) porta
un paisatge de l’Església des del darrera que no li havíem vist i d’altres aquarel·les que ja coneixíem.
Joaquín presenta la seva obre i està a punt de vendre la font... Dani repeteix amb les seves darreres
obres que mostren el seu progrés tècnic. Antoni du un magnífic portal i un terrat d’en Gaudí, tots dos
nous. Xavier ens mostra dos dibuixos d’execució correctíssima, com correspon a un mestre. mago treu
una còpia de l’autoretrat de Sorolla i predica sobre l’exposició de la “Visió d’Espanya” que va pintar
l’artista per la Hispànic Society of America, que es presenta extraordinàriament al MNAC, de visita
gratuïta i molt recomanable. Té un retrat del seu avi, A. Utrillo, i còpies de Dégas i de Casas a més d’un
estudi del natural.

El típic aperitiu de cervesa, cava, martini amb gel i refrescos amb calamars, escopinyes, gambetes
salades, patates i olives tanca la sessió.
Xavier recorda a mago que el President de la secció sardanista li ha demanat que els agradaria tenir un
cartell per posar-lo els carrers dels pobles del Baix Llobregat per anunciar les sardanes d’Esplugues.
Muntem un concurs? No hi ha ni una “pèla”; però si hi ha afecció, pintarem!

ULTIMA HORA DEL CERCLE:
La mostra itinerant del CADE continuarà el seu recorregut a la Sala Municipal de Piera comarca de
l’Anoia, segurament per la XX Fira-Mostra del Sant Crist, els dies 18 i 19 d'abril...
Es busquen voluntaris per pintar el escenari per la actuació de la coral infantil de la Escola Municipal
al col·legit Alemany, cal recordar que sempre en actuat per nosaltres desinteressadament quan se’ls hi a
demanat.
Mercè Pascual esta exposant la seva obra al restaurant-marisqueria Sant Justi in Berce. Carrer
Bonavista, 84 de Sant Just Desvern; felicitats Mercè...

E

EXPOSICIÓ ITINERANT DEL
CERCLE ARTÍSTIC
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
A MONISTROL DE MONTSERRAT

Carme Suñé

A LA SALA D’EXPOSICIONS D’ART I ESPLAI
C/ DEL PONT, NÚM. 3 - MONISTROL DE MONTSERRAT.
INAUGURACIÓ DISSABTE 21 DE MARÇ DE 2009
A 2/4 DE 1 DEL MIGDIA.
* * *
VISITA DE L’EXPOSICIÓ ELS DOS ÚLTIMS CAPS DE SETMANA
DE MARÇ. DIES 21-22-28-29
MATÍ DE 2/4 DE 12 A 2/4 DE 2
TARDES 2/4 DE 6 A 2/4 DE 8
* * *

