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Actualitat

Una exposició reconeix la trajectòria de Xavier Caba (1928-1996)

Dijous 4 de setembre de 2003
Castellar del Vallès homenatja aquest mes de setembre la figura de Xavier Caba
(1928-1996). El proper dissabte, 20 de setembre, s'inaugura una exposició
antològica de l'artista castellarenc, que va destacar en diverses manifestacions
artístiques com la pintura, la ceràmica, la fotografia o la il·lustració, entre d'altres.
La mostra estarà oberta a la Nau-1 de la Plaça Major, durant tres setmanes, i és
organitzada conjuntament per l'Ajuntament i una comissió en la qual s'han implicat
familiars i amics de l'artista. Xavier Caba Company va néixer a Castellar el 1928.
De ben petit, es va iniciar a la pintura de la mà del seu pare, Simeó Caba, tot i que
no s'hi va dedicar professionalment fins anys després. Deixeble del pintor Raimon
Roca, el 1953 va col·laborar en una sèrie de grans murals a Calella de Palafrugell,
Oviedo i Barcelona. Als 30 anys, se'n va anar a París, on hi va viure durant vuit
anys. És aleshores quan va començar la seva etapa d'il·lustrador i va treballar per a
diverses editorials i revistes franceses. A París, també va iniciar-se a la fotografia,
activitat que va cultivar amb el seu pare. El 1968 va tornar a Catalunya i es va
dedicar a treballar per encàrrec. A partir de 1974, va començar a exposar
regularment la seva obra pictòrica i ceramista per tot Catalunya. En motiu d'aquesta
exposició, s'ha editat un catàleg sobre la vida i l'obra de l'artista. Lloc: Nau de la
plaça Major Inauguració: 20 de setembre de 2003, a les 20 hores Horaris de visita:
De dilluns a divendres, de 19h a 21h. Dissabtes i diumenges, de 12h a 14h i de 19 a
21 hores. L'exposició es podrà visitar fins el 12 d'octubre.
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