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EL VI CONGRÉS ESPERANTISTA
•

No tenim el menor dubte que en el petit món de la cultura vilanovina
adquirí gran rel/eu la celebració del VI Congrés de la "KATALUNA ESPE-
RANTlSTA FEDERACIO» al local de l'Ateneu vilanoví.

Les sessions es van obtir el 16 d'octubre, després d'haver-se donat
una I/uida recepció als congressistes a la Casa de la Vila. Simuitenie-
ment, se celebra una exposició de /libres i altres objectes de propagan-
da esperantista. L' endemé tingué I/oc una missa a /'arxiprestal de San~
Antoni i un épe: al Foment del Trebal/. La taula principal I'ocupaven el

delegat regi, /'alcalde Joan Braquer, el coronel Maximilia Soler (del regi-
ment de Treviño, de guarnició a la caserna local), Francesc Morgades,
president del Centre Federal, Leopold Crusat, secretari de l'Escola

Industrial, Joan Brunet, president del Foment del Trebal/, Miquel Ventosa
i Almiral/, president del Círcol Católic, a la dreta i a /'esquerra, Geiete
Balcel/s, president de la Federació Catalana Esperantista, Pau Alegre,
diputat provincial, Francesc Macia, diputat a Corts, Magí Morera i Galícia,

Josep Grau i Cases -guanyador de la flor narural-, Francesc Sunyé,
president de l'Ateneu i Joan Pujol, secretari de l'Ajuntament. A I'acaba-
ment de t'épet, els delegats suís i txec pronunciaren sengles al.locucions
en esperanto. Josep Grau recita algunes traduccions poétiques de
Maragal/ i de Morera i Galícia. També es I/egiren composicions anterior-

ment premiades d'autoria de Teresa i Eulélie Rosel/.

L'ESPERANTO I ELS ESPERANTISTES
El 25 de gener de 1909 ja s'havia constituit a Vilanova l'Associació

"Laboro Esperente», amb una junta integrada per Francesc Mestres,
Josep Garcia, Josep Escofet, Joan Orriols, Pere Colomer, Jaume
Vadel/, Angel Capitan i la senyoreta Teresa Rosel/. Novament ens plau

assenyalar dos fets molt importants de la Vilanova de comencement de
segle. El primer, és la gran inquietud pels afers culturals que sentien i
practicaven les classes populars d'aleshores. Valla pena remarcar que

la totalitat deIs esperantistes locals eren trebal/adors i. malgrat les
I/argues jornades de trebal/ d'aleshores, el/s sabien manl/evar temps al
temps per a instruir-se en I'estudi d'un idioma de laboratori, creat el 1887

per un metge polonés, Uétzer Ludovic Zamenof, com a I/engua auxiliar

internacional que devia facilitar /'entesa entre els homes de tots els
pobles. El segon fet remarcable és que, a /'hora de fer la feina positiva,
els vilanovins actuaven tots a /'una i en aquesta tasca es demostrava com

era possible la convivencia entre la gent del Centre Federal i la del Cató-
lic, i com, costat per costat, s'asseien en la mateixa taula el diputat dinés-

tic Pau Alegre i Batet i el nacionalista csteie Francesc Msci«.



LES GERMANES ROSELL
Les germanes Teresa i Euléll« Rosell i Capdevila mereixen un para-

graf aparto Teresa era professora d'ensenyament primari i establí una aca-
demia particular amb /'ajut de la seva germana Eulélie. Molt entesa en

lingüística, dedica la seva preferencia a t'estudi i ensenyament del cetele
i de /'esperanto. Admiradora del nostre gran poeta Manuel de
Cabanyes, adopta la seva obra com a IIibre de text literari, segons deixé
dit Ramon Ferrer i Parera en el seu IIibre -Poetes, versaires i rimadors
vilsnovins», El folklore local li deu un recull de Danses i Cencons que
ttiure a l'erxiu de i-Orteo Ceteté» de Barcelona.

Euiélie, totalment identificada amb Teresa, t'ecompenye en tots els

seus neguits i tou, com ella, una devota esperantista, a part que tingué
un encara més viu entusiasme pel folklore i les tradicions locals. Amb
un zel indescriptible epteq« tota mena d'antigalles, /libres, documents,
estampes, goigs, ventalls, auques, romencos i tota mena de papers o bé
objectes curiosos fins a convertir la seva llar, al carrer Major, cantonada

amb la rambla de Sant Josep, en un veritable museu de curiositats
populars.

Santiago Berberé, en un article que publica a -viñenueve y Geltrú»

el 1975, féu un elogi merescut a /'espiritualitat d'ambdues germanes, re-

marcant les sevs afeccions musicals -no es deixaven perdre cap con-

cert escoltant embadalides les obres deIs grans mestres universals-, no
es deixaven perder cap de les conferencies de les organitzades per I 'Ate-
neu. Ambdues coneixien les obres deIs millors autors catalans i donava
goig sentir-les dissertar sobre determinades composicions, havent-se dit
que s'enduia les seves preteréncies "L' Atlantida», de Jacint Verdaguer.

L'autor d'aquestes ratlles recorda, amb simpa tia, el seu mestratge
al curset de cetete organitzat a l'Ateneu per "Palestra», I'any 1932, així

com el guiatge que les germanes Rosell proporcionaren als alumnes del
curset visitant la Masia d'en Parellada, pairal deIs Cabanyes, amb la
cambra on el poeta va deixar la terrena vida.

Condolgudes del$ malastres que els toca patir durant i després de
la guerra civil, van morir a Vilanova Euiél¡« i Teresa, els anys 1953 i 1954,

respectivament. I amb elles morí el mestratge de /'Esperanto.

~11

DE NOU MAClA
Francesc Macia, si no esta va absent de la patria, cap estiu deixava

de venir a Vilanova, amb la família, posant a una casa de la platja. Hom
diu que, amb ell, van comencer a venir altres famílies de Lleida i que eixi,
indirectamnet, s'enés la nostra platja convertint en IIoc d'estiueig per la
gent de la terra ferma. Ja hem dit com, aquell any, encara sojomé fins
el més d'octubre per assistir al conqrés deIs esperantistes catalans.
Dioutet, com sempre, pel districte de les Borges Blanques, es presenta

; , al Conqrés així que s'obriren les sessions el dia 5 de novembre, fent di-

verses intervencions sobre problemes locals com el del ferrocarril de la
Nog¡;era Pallaresa i /'obtenció d'otis vegetals en competencia amb els
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productors d'oliva, la política de construccions navals i el projecte de
reformes militars. Així es produí -en la sessió del 25 de novembre de
1915- una sensacional intervenció de Macia combatent la proposta del

govern. La guerra delmava Europa i podia, d'un moment a t'eitre, afectar
Espanya, en aquest cas, deia ell als altres diputats, "dado lo crítico del
momento errque estamos, debería formarse un gobierno nacional ...» amb
participació d'homes de tots els partits. Cas de no formar-se, ... "cuando
vayamos a la movilización no habrá más que el desorden, nos encontra-
remos con un país sin fuerza moral, sin deseo, siquiera, de moverse aun-
que ataquen a su Patria. Yo tengo tan arraigada mi convicción, señor Pre-

sidente del Consejo de Ministros, que hoy mismo presentaré mi renun-
cia a mi acta ... » i afegia: "porque no quiero que me alcancen las respon-
sabilidades de lo que estoy temiendo ...» I Mecié, tal dit i tal fet, es retira

. del Conqrée a I'acabament d'aquella histórica sessió.
Catalunya sencera expressé la seva admiració i simpa tia pel gest de

Meci«. Tothom volia homenatjar-Io i els vilanovins no volgueren quedar
endarrera. Tot el contrari, si bé calgué esperar unes setmanes. Fou el

dia 11 de gener en que Macia vingué a Vilanova amb I'objectiu de pro-
nunciar una conferencia sota el tema: "Marina de guerra espanyola: ver-
gonyes i coverdies», acabada la qual es reuní amb el Consistori celebrant-
se una sessió a homenatge seu. Joan Braquer, regidor del Centre Cata-

la, propase que Macia fos anomenat fill predilecte de Vilanova i I'alcalde,
que aleshores era Joan Ventosa i Roig, del Centre Federal, en fer-se les
seves paraules de Braquer, sol. licita del Consistori que el nomenament
fos aprovat per unanimitat, com així fou i consta en acta.

LA DOBLE V/A / ELS "ALTRES CATALANS"
Aquell trecet tan debatut del pas del ferrocarril per les Costes de Gar-

raf i que porta a la ruina moltes cases benestants de Vilanova, passat
un terc de segle, es revelaria tan oportú i convenient que la nova empre-
sa, la Companyia deis Ferrocarrils de Madrid a Saragossai Alacant, im-
mediata presursora de I'actual RENFE, decidí posar doble via en el tros
comprés entre Barcelona i Sant vicenc.La línia doble es féu passar per
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la part de muntanya. Vol dir eixo que les dificultats foren majors que quan
el trecet primitiu del projecte de Gumé: f'excavació de rases i la perfora-

ció de foradades abastava més grans volums, pero també val a dir que
ja es disposava de mil/ors eínes per al trebal/. Així i tot, f'obra fou I/arga
i dificultosa. Fíns a Castel/defels no hi hagueren entrebancs i el 23 d'oc-
tubre de 1912, ja estaven esteses les dues vies paral./eles. Al cap d'un
any, pel 26 d'octubre de 1913, ja es podia anar fins a Garraf. S'havien
foradat quatre túnels, totalitzant 1.405 metres; la foradada més I/arga te-

nia 866 metres, pero encara calia fer dotze perforacions més per a tras-
passar les Costes, o sia 4.357 metres de foradades, amb un méxim de
1.448 metres a la Falconera. Les obres continuaren, no sense pagar el
tribut de sang: el 15 de gener de 1914 es dona una explosió extemporé-

nia a Val/carca,amb un lamentable rossec de morts i ferits. Hi hagueren
sorpreses menys aremétiouee, com f'aparició de formacions cavernoses,

a la Punta Grossa, amb estalactites i estalacmites i la construcció del pont
de ciment armat que va de Sant Cristotor a la muntanyeta, obra I/iurada
el 3 de juliol de 1914, conceptuada com a la primera estructura interes-

sant feta a Vilanova amb aquest material, i avui, passats prop de setanta- ~ 1~
cinc anys, hom pot veure'l mal refet i enl/etgit, i éahuc conseqúéncies

del tot beneficioses per a la vila, com el bescanvi que es féu una estreta
I/enca de vials cedits per l'Ajuntament all/arg del pas de la via per I'am-
pla Ptece de f'Estació, amb 4.592 metres quadrats, que passaren a la pro-
pietat municipe! ion, posteriorment, s'hi al9a f'actual Escola d'Enginye-

ria Iécnice. I així fou que, els primers dies de maig de f'any 1915,ja esta-
va instal./ada la doble via entre Barcelona i Vilanova, i fins a Cubel/es
al final d'any. Ja faltava poc per arribar a Sant vicenc i tot venia a donar
la raó a Francesc Gumé. Iécnicemem, la línia del litoral s'afermava com
la més utititérie per a establir la comunicació amb Madrid, o amb Valen-

cia i altres ciutats del sud d'Espanya. Economicement, ja se sap que la
crisi de fi de segle va malmetre la protétice visió del gran vilanoví que
fou Gumé i Ferran, tirant en orris els estalvis de moltes famílies.

Pero la doble via"ens dugué una conseqúéncie inospitada, com fou

la primera immtqrecio important el segle. Obrers murcians que malvivien
a la seva terra degut a la paralització de les mines de La Unión, per es-
gotament en part i per les dificultats creades per la guerra a f'exportació
del mineral d'altra, van venir atrets per un trebal/ com era la perforació
deIs túnels, molt semblant a la seva feina de minaires. I el cert és que
molts van quedar-se ací. La integració fou difícil, perqué d'antuvi es pro-
duí el biologic rebuig. Els obrers d'ací es malfiaven de la contractació de
me d'obre forana veient-hi un sistema per a contenció deIs salaris, que
'cada dia resulta ven més migrats, per raó de la puja deIs preus deIs que-
viures. Com és natural, tot s'ené superant i avui, els fills i néts d'aquel/s

.primers immigrats, se senten vilanovins i ceielens de nissaga, són deIs
nostres i només alguns cognoms que denoten I'origen foraster, evocant
t'epopeie deIs peoners d'una immigració que ha vingut a influir moltís-
sim en f'antropologia social de cas nostra.


