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PERE  CASANOVAS
Autor del cartell de la Festa Major 2021

En Pere Casanovas és 
l’autor del cartell de la 
Festa Major de Cubelles 
2021. Per saber més co-
ses sobre aquest cartell i 
conèixer les interioritats 
del seu procés de creació 
l’hem entrevistat. 
Com li arriba aquest encàrrec per elaborar 
el cartell de la Festa Major 2021?

— Una mica de sorpresa. Em va trucar l’Ester, 
la regidora de Cultura, i em va comentar que 
hi havia diverses propostes però que m’havien 
triat a mi. I jo estic molt agraït i molt il·lusionat.

Fins ara no sé si havia exposat alguna de les 
seves pintures, dels seus dissenys, que d’al-
guna manera el fes pensar en com elaborar 
aquest cartell?

— Sí, el fet d’estar amb CREA Cubelles, a tota 
la gent que tingui inquietuds i que tingui una 
vena creativa i que es vulgui integrar, està molt 
bé perquè et dona a conèixer el poble, si no, 
jo hauria estat totalment anònim. Però, el fet 
d’haver participat a les exposicions que s’han 
fet a l’OPIC, al Museu del Ferrocarril o a la Nit 
de l’art a Calafell fa que puguis mostrar la teva 
obra.  
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Llavors doncs, mitjançant CREA Cubelles, el fet que 
us hagueu unit diversos artistes del municipi, ha de-
mostrat una mica allò de la unió fa la força, oi?

— Sí, és un encert. I, a més, obre la porta a diferents con-
ceptes. Ara tenim el cap bullint, i més després d’una 
pandèmia, tots tenim coses per fer i dir. Quan s’ajunta 
un grup amb tantes i variades disciplines com el nostre... 
Jo vinc del món del disseny, jo era dissenyador industrial 
fins que em vaig jubilar. I aquesta borsa de treball que 
s’ha fet d’artistes de Cubelles, que s’està elaborant, això 
estarà molt bé perquè permet teixir complicitats amb 
gent d’altres espais que, si no, no els veuries ni els conei-
xeries. 

Pel que fa al cartell de la Festa Major, ha optat, pel 
què veiem, per la pintura a l’estil tradicional, per dir-
ho d’alguna manera.

— Sí, a mi m’agrada pintar amb el pinzell. És molt més 
complicat perquè les tècniques digitals permeten me-
ravelles. De fet, jo abans treballava així, i ara estic una 
mica avorrit. Ara gaudeixo aplicant pinzell, pintura, ras-
cant, traient, posant... I, de totes maneres, amb un cartell 
o amb un dibuix, la tècnica és molt important, la manera 
d’expressar-ho, però sobretot la síntesi de la imatge. A mi, 
la veritat és que tenia moltes idees i les vaig anar des-
cartant, i la que més em va agradar va ser la d’aquesta 
figura que va a dalt d’un ésser màgic i uneix una mica 
costums d’ara amb la màgia aquesta de l’edat mitjana, 
amb els dracs i tot això. 

De fet, els protagonistes del cartell són el Viagrot i 
la Draga, aquests dos personatges que surten volant 
com pel cel de Cubelles. A l’hora de tenir el concepte, 
va fent esbossos fins que troba un que li agrada o té 
una idea abans de posar-s’hi? 

— En faig molts. Vaig descartant, vaig fent. Llavors quan 
ja més o menys mentalment el tinc, n’he fet 25 potser, 
doncs quan ja tinc la idea començo a esborrallar-lo a 
llapis, vaig polint detallets, coses  com l’expressió... I vas 
corregint, després ja començo a aplicar fons, primer són 
els fons, i després ja començo a detallar. Després ve un 
període on el deixo i cada dia me’l miro. I vaig veient co-
ses que posaria o que trauria. Hi ha coses que les he ta-
pat amb pintura i les he fet de nou. I ho tinc bullint així 

uns quants dies. En aquest cas no massa perquè volia 
entregar-lo ràpid. 

En tractar-se d’una pintura que després s’haurà de 
reproduir en pancartes, en cartells, etc..., haurà de te-
nir un processat posterior. No sé si podrà estar també 
en aquest procés per mirar que el color i els detalls 
quedin de la millor manera possible...

— No, jo confio molt amb la gent. Les experiències ante-
riors, tot el que hem fet previ ha quedat molt bé. Segur 
que no hi haurà cap problema. De totes maneres si ens 
demanen l’opinió la donarem. Però crec que no caldrà.

Serà una edició que torna a ser una mica especial. Es-
pera que això es pugui anar recuperant de mica en 
mica. Com veu vostè la Festa Major d’aquest 2021?

— La veritat és que no en tinc ni idea perquè dia a dia 
van canviant les qüestions i els índex de contagi. Tant 
de bo no obligui a prendre unes mesures diferents a 
les que l’Ajuntament n’estic segur que ja estan prenent, 
i amb bon criteri. Espero que a última hora no tinguin 
cap problema, la veritat és que és molt trist. De mane-
ra inconscient ja hem començat la desescalada... Ostres! 
Tornar enrere ara serà dur. Jo espero que no, que tot es 
pugui fer amb les distàncies, amb les normes sanitàries i 
els protocols que calguin, però tant de bo ja poguéssim 
tornar a celebrar i veure el cel ple de coets. 

Doncs Pere Casanovas, com a autor del cartell de 
Festa Major d’aquest 2021, moltíssimes gràcies, mol-
tes felicitats pel cartell que serà tot un èxit, segur, i 
que vagi tot molt bé. 

— Un plaer i moltes gràcies a vosaltres!.   

Entrevista realitzada per Pau Ramon Montané de 
Ràdio Cubelles  


