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Entrevista

Trini Miguelez: una iaia pintora
Les persones interessants  no sempre són les  més 
famoses  ni  les  més  conegudes.   Nosaltres  també 
tenim al  nostre  voltant  personatges  que  pel  seu 
treball i dedicació van deixant petjades importants 
en la seva trajectòria vital.

Avui hem fet l'entrevista a una àvia que es dedica a 
la pintura a l'oli. Va néixer a Lleó el 4 abril de fa 
uns seixanta anys. Aquesta avia li  agrada molt la 
pintura i  ara  no només 'inta  per  gust,  sinó  que 
també és professora de pintura a Mollet del Vallès, 
i ara li farem algunes preguntes:       

1.Quan vas començar a pintar? 

Fa  15  anys  vaig  començar  a  pintar  de  manera 
autodidacta,  llavors  vaig  veure  que  m'agradava 
molt i vaig començar a anar a classe.  Va ser llavors 
quan em vaig posar més centrada a la pintura.

2.Per què t'agrada tant pintar?

Perquè és la meva passió, em distrec, em calma els 
nervis i em relaxa.

3.Què et va inspirar a pintar?

Quan jo era més jove, tenia una professora amb la 
qual vam començar a pintar en tela i, de mica en 
mica, em vaig començar a  animar i  a  pintar, en 
quadres,  coses  del  meu  voltant,  especialment 
retrats de la meva família.

4. Actualment fas classes de pintura?

Sí,  faig  classes  de  diferents  nivells  de  pintura 
adreçat a totes aquelles persones interessades en 
aprendre.

5. A quina edat els fas classes  i  on?

Faig classes a totes les edats, des  de joves fins a 
persones  grans.   Les  classes  les  faig  al  Casal 
Cultural del Mollet del Vallès.

6.T'agrada fer les classes, als teus alumnes els  
costa?

M'agrada molt, m'encanta és molt divertit.  Depèn 
de  la  persona  els  costa  més  o  menys  perquè 
persones que aprenen rapit i altres que els hi costa 
més agafar el ritme i el truc.

7.Quin tipus de quadres pintes?

Especialment  pinto  cares,  doncs  m'agrada  molt 
pintar-ne també faig paisatges. Però sobre tot les 
figures humanes.

8.Hi ha algun familiar teu que es dediqui o s'ha  
dedicat a la pintura?

No, sóc l'única de la família que es dedica a aquest 
treball o distracció.

  


