
A Pau Roig i Estradé Ii agradava

dibuixar, ben de menut, tot el

que veia al seu entorn: bótes

de celler, rauns, barques. L'any
1929 anava al' Escola d' Arts i

Oficis a rebre les tlicons de dibuix

que li donava Alexandre de Ca-

banyes. Es important de recordar
tot el que la nostra ci utat deu a

aqueixa benemérita escola, que ha
fet tanta tasca, sempre de manera
tan callada, i amb la qual els nos-
tres artistes, professionals i tre-
balladors estan en deute. Són
molts anys en qué professors i

deixebles hi han; dedicat una part
considerable de trurs vides, bus-
cant el millorament de I 'art i del

treball.
Pau Roig, després, més grandet,

convencut de la il.lusió que portava
dintre, va freqüentar la casa del
pintor Joaquim Mir, amb ganes

d'investigar de prop la mescla

deis colors. EII guarda amb gran
afecte els consells que ha rebut
deis mestres que l 'harr alliconat
alllarg de la vida.

L'obra d 'en Roig és molt ex-
tensa. Arreu de! Catalunya i a
al tres indrets en podemr trobar.
Amb motiu de la guerra civil va
anar a parar a les ter res castelía-
nes de l 'Alcárria. En les seves
hores Iliures, s'hi va'fe:r uns bons

tips de dibuixar. El rnateix Mir, '.
en plena guerra, I'agost de 1937,
li escrivia donant-li ánirn i empen-
yent-Io a dibuixar i a pintar en els
moments de tribulació, amb I 'espe-

ranga posada en el retorn a la seva
vilanatal. t

Una vida per vñenove

En retornar a casa va trobar
moltes coses que estimava, ender-

rocades, com les creus de terme,
el temple, enfonsat, les seves talles
i figures, cremades. L'hora de la

tribulació i de I 'esperanca també
havien de venir aviat per a Mir.

La tribulació era la difamació
i lapresó de qué va ésser objecte.

L'esperanca del retorn definitiu
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s'esdevenia precisament el 27

d'abril de 1940, dia de la mare de
Deú de Montserrat. Devia ésser la
continuació d 'aquell emborrat-

xament que uns anys abans havia
sentit prop d'ella, quan pintava

les grans moles montserratines,
dintre el jardí del monjos. Mir
va plasmar magníficament I 'obra

del creador i va saber-ni induir
els innombrables amics aimants
de I 'art que acoll ia a casa seva.
En Roig i Estradé va tenir la sort

de poder dialogar amb els grans
mestres que foren Mir, Cabanyes,
Ricart i Torrents. EIIs aviat sado-
naren de la trajectória que empre-
nia el jove pintor. L'arquitecte

vilanoví Josep F. Rafols, per la
seva banda, el catalogava, el 1951,
en el diccionari biografic d 'artis-

tes de Catalunya.

Per la festa major de 1948, el
Foment Vilanoví organitzava una

exposició de pintura i d'escultura,
a la sala Santiago Marco, amb

aportacions deis artistes locals a
benefici de la reconstrucció del
temple arxiprestal. En Roig hi
col.laborava amb unes de les
seves millors obres. El Nadal
de 1958, quan el temple anava
tornant a la normal itat, I 'arxi prest

rnossen Lloren9; Garriga donava
les qracies als vilanovins per rnit¡á

d'una estampa histórica, obra d'en
Roig.

Pau Roig també ha col.laborat
en els IIibres que s'han editat a

Vilanova. Recordem els seus di-
buixos en el «Llibre deis qeqants»,

d'Albert Ferrer i Antoni Anguera,

i en el II ibre de poemes de Joan
Cluses «Vibracions Liriques».

Tota I 'obra d 'en Roig está plena
d 'historia local. La seva atenció
preferent ha estat per les coses
petites, una fulla, unes flors.
EII concentra els seus temes amb
gran prudencia i humilitat, a tra-
vés de carrers, places, cases
senyorials, finestres de peora,
capelletes amb les seves cbrrespo-
nents figures, portes' d'arcades
medievals, fanal s de ferro, reixes

treballades a cops demall , panys
de portes dissenyats amb barques
de vela, en forma de cor o a base
de tema floral, balcons de ferro
forjat, cerámiques "i rajoles vidria-
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des. En Roig ha estat Un enamorat més tard, tancava els ulls per
de la pedra viva, com no podia. sempre. Vés a saber les veles,
ésser d'altre manera. !-i ha repug- les barques i les ones que deseo-
nat sempre les barbaritats que brí allí, a la seu de I'eterna joven-

tut ,
Pau Roig ha estat sempre un

treballador infatigable. Tota cosa
que té una guspira d'art I'inspira.
El seu IIapis i el seu pinzell han

plasmat la gran riquesa vilanovlna
i comarcal. A la Casa de la Vila
podem contemplar diverses
panorárniques de les viles que
formen el nostre partit judicial.
Al temple de Sant Antoni, a I 'altar
de la mare de Déu de Montserrat,
veiem una obra seva, de gran
dimensió, amb paisatge mont-
serrat í. Perq ue ell, com el seu
mestre Mir, també ha tingut
els ulls, els que busquen la línia,
I'emoció i la fe, posats als cimals

del nostre Sinaí.

s'han comes arrabossant i emblan-
quinant les coses que no ho podien .
ésser.

Roig treballa en els racons
vilanovins, a I 'ermita de Sant Joan,
a la creu de terme que hi és pro-
pera. Ha dibuixat totes les masies
de Vilanova, salvant-les pictóri-

carnent de la ignominiosa des-
tr ucció .

El 12 de mar e de-1972, junt amb
un g[UP d'amics artistes, mem-

bres de les escoles d 'art i de músi-
ca, i. arnb la coral Flonc, aná a la

'jMasia' d 'en Cabanyes per tal de
telicitar l'Alexandre de Cabanyes,
en els seus noranta-cinc anys.
Recd~do que en anar-nos-en, el
mestre ens deia: «Ouan ens
tornarem a veure ja seré més jove».
El 23 del mateix mes, deu dies


