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S'inaugura una exposició en reconeixement a Xavier Caba

Divendres 19 de setembre de 2003
Aquest dissabte, 20 de setembre, s'inaugura l'exposició en reconeixement a Xavier
Caba. Fins al 12 d'octubre es podran visitar a la Nau-1 de la plaça Major més de 100
obres d'aquesta artista castellarenc, desaparegut l'any 1996, que serviran per fer un
repàs a la seva trajectòria professional en diferents àmbits artístics. En aquest sentit,
s'exposaran ceràmiques, il·lustracions, fotografies i pintures, tant a l'oli com mixtes,
per tal de mostrar les diferents tècniques i experiències que Xavier Caba va aplicar
en la seva feina. Es tracta, doncs, de donar un coneixement general del què l'artista
va fer en tots els seus anys de creació, des ja dels 14 o 15 anys, quan ideava les
seves primeres hores al costat del seu pare, Simeó Caba. Ja fa 3 anys que família i
amics de Xavier Caba estan treballant en preparar aquesta exposició. La seva
muller, Ana M. Alguelsuari, s'ha encarregat de recercar i catalogar tota l'obra de
l'artista. Per això, ha estat necessari descobrir on es trobaven els seus treballs i
recuperar-los i fotografiar-los per a tenir-ne constància i mostrar en l'exposició. Un
homenatge a la figura de Xavier Caba que vol ser una antologia de la seva obra, des
dels seus inicis, i incidint també en l'època en què l'artista va viure a París, i en la
qual es va centrar sobretot, en la fotografia social. La inauguració es farà avui, a les
20.00 hores a la Nau-1 de la plaça Major, i es podrà visitar fins el 12 d'octubre.
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