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FIRA AL CARRER 29 DE NOVEMBRE 2015
Arribo i em trobo a Plàcid, assegut al seu cotxe esperant que arribem els demés. Al cap d’una estona es
presenta Núria i de seguit Yolanda. Hi ha “Rastrillo” i sembla que ha entrat algú al Robert Brillas (no hi ha
conserge); però tenen tancat i només es veu el llum encès per el vidre de sobre la porta. Esperem mentre
comentem si hi havia alguna cosa prevista de la reunió d’ahir. No hi havia res.
Yolanda truca al Xavier que ja està a la cantonada i arriba als pocs segons. Mentrestant les senyores
del “Rastrillo” ja s’han instal·lat i podem entrar. Traiem els bastidors, les taules per les “joieres” i
comencem a penjar quadres.
Finalment som bastant-te colla: Les “joieres” Núria Arrufat i Teresa Mujal amb els seus productes
manuals, de plata de llei; aquest cop Yolanda ha portat unes obres noves; els retrats dels seus pares
pintats sobre taulells de fusta, en forma quadrada de bona mida i creu que pesen massa per posar-los a
un bastidor i els col·loca sobre un banc; Plàcid que acaba de fer una exposició a l’Hospitalet (alguns
socis del CADE varen anar a l’ inauguració); Pere Pahissa porta una nova marina, fosca i a contrallum;
Antonio R. Reina presenta un paisatge amb aigua de bons reflexes; Antoni Monrás, acompanyat de la
seva filla, penja vistes d’Esplugues; Xavier Ribó es posa a pintar una nova interpretació de la seva firma
(diu) i finalment mago exposa l’aquarel·la que va fer el dimecres amb els companys de la “Colla dels
Dimecres” i altres obres similars a més de dues còpies de retrats, una d’un Casas i l’altre d’un pintor rus.
En total hem sigut nou i, el cert és que hem passat bastant de fred.
Per compensar el patiments suportats, el CADE ha obsequiat als assistents a un aperitiu a base de
cava, refrescos i “pica-pica”.
Conclosa la festa, ens acomiadem fins l’exposició de Santa Llúcia, que enguany cau en diumenge; serà
dissabte dia 12 i el diumenge 13, a l’esplanada on varem celebrar la darrera “Trobada” (l’aparcament).

Un acrílic i un pastel presentats a la Fira per X. Ribó. Barem tindre molts observador ben abrigats pel fred que ens va fer.

Aquarel·la realitzada in situ per mago durant el matí
de la firacarrer i el president pintant davant del
Casal Robert Brilles.
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