FIRA DE PINTORS AL CARRER 29 DE MARÇ DE 2015
Com a la matinada s’havia canviat l’hora, es comptava en que alguns socis arribessin tard.
Però això no va ser impediment per què Núria Arrufat, Juana Ruiz, Placid Maria Sorribas i Pere
Pahissa fossin davant del Robert Brillas quan va arribar la policia per obrir-los les portes i
començar a treure els bastidors per penjar els quadres. De seguit arriba mago que ajuda en la labor.
També es treuen algunes taules per què les “joieres” puguin presentar els seus productes.
El dia es tranquil i assolellat, amb alguna ràfega de vent, no gaire forta, i tothom va muntant la
paradeta, Avui es Diumenge de Rams i se suposa que hi passarà molta gent quan tornin de beneir les
palmes.
A més de Núria i Juana s’hi afegeix Teresa Mujal, amb joies d’autor i algun quadret. La
sorpresa ens la dona Marta Galtes, habitual de “taula expositora” (què sempre es porta ella mateixa),
però avui ha decidit presentar una colla de quadrets que més que abstractes diríem que són
“geomètrics”. Tant les formes com els colors tenen personalitat i encant i de un valor indiscutiblement.
Plàcid i Pere presenten, com es habitual en ells, obres de bona mida, figuratives i molt ben
realitzades, sempre paisatges, urbans i camperols, que és una delícia contemplar. Al cap d’una bona
estona arriba Antonio Sánchez amb uns olis de correcta confecció i més tard es presenta Joaquín
Personal que, com sempre compleix amb la devoció que té per el CADE. De nou, hi ha qui creu que si
no fa quelcom diferent no compleix amb la seva obligació. Aquest cop es mago qui, a més de
presentar onze obres de mides molt diverses, un pastel i la resta aquarel·les (un parell força recents);
ha portat els estris de pintar i ha muntat el cavallet per unir la acció al desig.
Al cap d’un parell d’hores llargues, mago ha pintat una vista de la masia de Robert Brillas, vista
a través de la porta de reixa. No cal dir que als darrers minuts del seu treball ha esta rodejat de
“mirons”, la major part dels quals eren criatures, totes dient, per satisfacció del artista, lo “maco”
que era el que pintava (veure imatge).
Pere comenta que ha tingut una visita
“interessant” i això, per un pintor, vol dir un possible
comprador. Sembla que estant muntant una nova
llar i voldrien decorar-la amb obres d’art. Sort, Pere!
M’entres tant el cel s’ha ennuvolat fins a
un punt en que es podria témer que arribés a
ploure, de forma que els pintors decideixen recollir
ràpidament i en pocs minuts, s’avisa a la policia, es
despengen tots els quadres i es desen els bastidors.
La premura o precipitació del desmuntatge, causada
per l’empitjorament del temps atmosfèric, fan que
avui, tot un Diumenge de Rams, no s’obsequiï als
assistents amb un aperitiu com ens té acostumats
(segurament mal acostumats) el CADE.
Bona Pasqua a tots!
PS.- Ni aperitiu ni fotografies (no es pot fer tot!).

