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a ho diu el refranyer, de Tots
Sants enllà, agafa la manta i no la
deixis anar. Tots Sants es consi-

dera popularment el primer dia de l’hi-
vern, per això, tradicionalment, la gent
es posava l’abric tant si feia fred com si
no, i el no se’l treia fins que arribava el
dijous sant. Altres refranys alerten de
l’arribada del fred, com ara de Tots
Sants a Nadal, l’hivern formal; per Tots
Sants, capes i mocadors grans; entre
Tots Sants i la Nativitat, entra l’hivern
de veritat; per Tots Sants, la neu pels
alts, i per sant Andreu, la neu al peu;
per Tots Sants, abrics i guants, i per
Tots Sants, pluges i vents.

Ahir tot just celebràvem Tots Sants,
la festa dels morts, i avui, el Dia dels
Morts. Totes dues festivitats conserven
creences que són anteriors al cristianis-

me, de la cultura celta. Segons la tradi-
ció, l’1 de novembre els vius visiten els
morts i el 2 de novembre són els morts
els que visiten els vius.

A banda del fred, Tots Sants també
arriba acompanyat del costum de men-
jar castanyes i panellets. Tradicional-
ment, la castanyada –una festa molt ge-
neralitzada a finals del segle XVIII– se
celebrava en família, després de sopar, i
s’acompanyava de panellets i vi dolç,
mentre es passava el rosari per recordar
els familiars difunts. Pel que fa als pane-
llets, era costum que els padrins en re-
galessin als seus fillols, igual que per
Pasqua els donaven la mona. En algunes
comarques de Ponent, com la Segarra i
l’Urgell, els panellets reben el nom de
mitgetes. Les castanyes també són prota-
gonistes en diverses frases fetes. Per ex-
emple, quan solucionem una situació
compromesa a algú, li traiem les casta-
nyes del foc; quan una persona és molt
tancada, és més closa que una castanya;
quan dues coses són molt diferents,
s’assemblen com un ou a una castanya, i
si algú té un mal despertar, s’alça amb la
castanya torta. I també trobem casta-
nyes en uns quants refranys, com casta-
nya bullida, castanya ensopida, i casta-
nya sencera al foc peta. ❋
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Sabíeu que...
De la paella plena de forats on es
torren les castanyes, en diem
castanyera, igual com la dona que
torra castanyes al carrer i les ven.

Francesc Rovira, dibuixant
odria ser sense gaire esforç un
dels seus personatges: afable,
rialler, bon jan, una mica tímid

i dotat d’una curiositat absoluta per
totes les coses que l’envolten. Resulta
fàcil imaginar-te’l contemplant amb
ulls emocionats un vaixell de paper
que navega per la neu, un gran cor ver-
mell o una capsa sorpresa que amaga
un pallasso amb una molla mentre
aferra amb força un osset de peluix.
De fet, ell també podria ser el vaixell, el
pallasso, el cor o l’osset de peluix. Però
una barreja d’habilitats innates i de ca-
sualitats més o menys buscades el van
portar a escollir viure a l’altre costat,
ser la persona que dóna vida en lloc de
ser qui la rep, i a quedar-se darrere el
pinzell en lloc de sortir cada dia a
l’aparador.

Matiner i diürn, té la disciplina que
cal per estar-se a la taula de l’estudi i
marcar-se un horari laboral, un rigor
que quasi fa frontera amb l’obsessió i
que acaba sent l’única manera d’es-

tructurar el temps, aprofitar-lo i gau-
dir-ne en territoris com ara la cuina,
les plantes, la lectura o passejar, afi-
cions que li permeten relaxar-se i, és
clar, nodrir-se de nous elements per
anar donant forma a les seves imatges.

Fa molts anys que embruta papers i
tot i que hi ha poca gent que no hagi
vist mai un dels seus dibuixos, té el
mateix mal que a casa nostra afecta
centenars de creadors: la invisibilitat
social i la poca o nul·la presència als
mitjans de comunicació. Tot i així,
atresora projectes d’alta volada com el
d’acostar els clàssics a la gent jove en
col·laboració amb la Rosa Navarro o
l’últim premi que acaba de guanyar,
l’Apel·les Mestres, per Los viajes de
Gustavo, un llibre amb text escrit per
Pilar Lozano.

Sigui com sigui, té la sort d’haver
convertit en feina una cosa que li agra-
da, tot i que, de vegades, l’equilibri pu-
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gui grinyolar quan l’encàrrec no és del
seu gust. Aleshores toca clavar els col-
zes, pessigar-se la cara i anar endavant.

Perfeccionista i metòdic, quan co-
mença un llibre, primer es llegeix el
text, pren notes, després selecciona
mentalment les imatges tenint present
la maqueta, una barreja de llibertat i
ordre, vaja, i finalment comença pel
primer dibuix. Si no surt el primer no
en surt cap, i és millor replantejar-ho
tot i tornar a començar.

Li agrada embrutar-se els dits
Com no podia ser d’altra manera és
polit i endreçat, treballa en una taula
llarga i ordenada i no és gens amic de
la tecnologia, necessita embrutar-se
els dits i sentir l’acció directa sobre els
materials seguint l’ordre lògic que es
va produir en la creació de l’univers.
Primer el llapis, per marcar i insinuar,
després la tinta negra definint les
imatges i quan tots els dibuixos estan
fets arriba la vida, el color en forma

d’aquarel·les.
No té manies i no és d’aquells que

necessita que les cortines siguin blaves,
que el sol caigui en un angle de 47
graus o que els glaçons del malta si-
guin dos i d’aigua de glacial verge. De
fons, això sí, sona sempre la ràdio. La
màquina només la utilitza per fer di-
buixos a dues tintes. Escaneja l’origi-
nal, en ploma, i l’acoloreix amb l’ordi-
nador.

Encara que el seu estil sigui inconfu-
sible, tot canvia i evoluciona i reconeix
que la seva feina no seria res sense
nous reptes. Li demano que em triï un
color i no dubta: el negre, però hi afe-
geix que també el blanc del paper, i
que sense ànim d’abusar-ne, el blau.
Té una assignatura pendent, un espai
diari a la premsa de contingut social i
polític i a la pregunta dels somnis pen-
dents, la resposta és contundent: “Buf,
tants!” ❋

Francesc Rovira
és un artista
metòdic i ordenat a
qui agrada sentir
l’acció dels
materials amb què
treballa.
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Tècnica
Rovira primer
dibuixa amb
llapis, repassa
amb tinta negra i
quan tots els
dibuixos estan
fets arriba la vida,
el color en forma
d’aquarel·les.




