FIRA DE PINTORS AL CARRER 26 D’ABRIL I
TROBADA CASTELLERA 2015
Igual que l’any passat, el cel a primera hora del matí ens plantejava un altre cop molts dubtes degut als
núvols que hi havia, però unes grans clarianes ens donaven optimisme. En resum, restàvem a l’espera
mentre preparàvem les obres a exposar i el vermut per més tard.
A les deu del matí, en el Casal, la primera pregunta era on ens posaríem per capta i no molesta la gran
afluència de gent que s’esperava amb un dia com aquest tant assenyalat per la colla castellera d’Esplugues que
tenia dos colles més invitades; les ambulàncies i la policia que cobrien el acta estaven en el seu lloc a les onze
del matí. La gent anava fen cap a allà, els castellers varen realitzar, con l’any passat, una brillant actuació. Els
expositors presents a la mostra d’art d’aquest diumenge eren en Plàcid Maria, Teresa Mujal, Pere Pahissa, Marta
Galtés, Teresa Rossell, Nuri Arrufat, Joaquim Personal i Xavier Ribó. Durant el matí els nostres socis Rosarió
Herrera, Manuel Goicoechea i Juana Ruiz, ens van fer una visita d’agrair, així mateix a la resta de familiars que
ens vingueren a veure en un dia tan enfeinat, moltes gràcies a tots.
El diumenge va començar força bé, en Plàcid amb les primeres visites li van adquirir una marina, i al Pere
Pahissa no paraven de preguntar-li sobre les seves obres, les nostres joieres durant tot el matí no varen parar
d’atendre al públic. En Joaquim, com jo mateix, va gaudir d’allò més; i a més a més, va sortir el sol. Com que
alguns de nosaltres havíem de marxar més aviat i la gran afluència de públic complicava molt la situació, vam
haver de deixar el piscolabis per un altre dia, restant a la espira del dia de la Trobada de Pintors a
Vallirana el 10 de maig.
A partir de les onze tot el carrer es va omplir de gom a gom i tot n’era una festa.

