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MOMENTS DE LA NOSTRA HISTORIA (IV)

Exposicions, sobres i mata-segells
Josep Ferrer Serra

Després de l'intensitat d'esdeveniments que va protagonitzar la nostra Societat I'any 1968

la vida continua, quedant, pero, l' amistat amb molts deis protagonistes d' aquell agermanament deis

col-Ieccionistes de les dues ciutats i que fou motiu d'una continuada correspondencia i de di verses

trobades i viatges que enfortiren els vincles d'unió. En el aspecte podríem dir que «oficial» els

contactes també continuaren i el 1973 esva, corporativament, aSaint-Etienne per assistir al Congrés

Filatelic Regional participant, també, en la corresponent exposició.

La Penya Filatelica continua amb el seu ritme de exposicions bianuals de carácter oficial i

competitiu, motiu principal del nostre recull, i també d'un bon nombre d'altres manifestacions,

generalmentexposicions socials no competitives, que servien per afegir-se acelebracions ciutadanes

tot divulgant I'afecció pel col-leccionisme.

Alguna d' aquestes exposicions ja han estat recollides en els articles anteriors d' aquesta

col-laboració principalment les corresponents als anys 1965/661
• En aquesta oportunitat farem un

repas,potser una mica mes ampli, d'aquestes altres manifestacions de la vida de la Societat. Les

primeres que es té memoria foren les que es realitzaren amb el títol de «Semanas de la Juventud»,

que malgrat que no tenim cap referencia de data, podem deduir es realitzaren en els primers anys de

la trajectoria de la Societat. Es celebraren a Radio Vilanova, El Cercle Católic i a la «Gran Peña».

Pel marc de 1967 s' organitza una exposició d'homenatge, en el Foment Vilanoví, al pintor vilanoví

Alexandre de Cabanyes amb motiu del seu 90 aniversario En el 1971 i amb motiu de la 1Setmana
del Mar s' exhibí un conjunt de tema Mariner en el local del Pósit de Pescadors. Per la segona edició

de la Setmana del Mar, el 1972, no es va participar malgrat l'exhibició, en la Biblioteca'Balaguer,

d'una col-lecció de temática «Esports Náutics» propietat del Sr. Juan Antonio Sarnaranch".
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Tomant a les exposicions oficials la «VII Exposición Filatélica y Numismática» es va

celebrar, com era tradicional, els dies 5 al 16 d'agost de 1970 coincidint amb els dies de la Festa
Major. Cal destacar el sobre commemoratiu editat amb motiu d'aquesta exposició que reprodueix

el magnífic vitrall d'Enric C. Ricart, al-legoria de Vilanova, que es troba en la primera planta del
nostre Ajuntament. El rnata-segells emprat reprodueix una interpretació de l'escut de la ciutat.

L' any 1972, 20e. aniversari de la Societat, escelebra la VIII exposició. Els locals del Foment
Vilanoví acolliren, un cop mes, les vitrines a on s' exposaven les col-leccions participants. Foren 116
vitrines corresponents a 47 expositors i distribuides en les temátiquesde Pintura (tema d'honor),
España y Colonias, altres paises, colleccions tematiques, Marcofilia i Maximofilia, Numismática

i Infantil. L'Exposició que es celebra entre el 4 i el l3 d'agost fou inaugurada per les primeres
autoritats locals com un deis actes inicial s de la Festa Major'.

Per voluntat de la Junta Directiva de la Societat l'exposició rendia record i homenatge al
pintor, vilanoví d' adopció, Joaquim MirTrinxetdavant la proximitatdel centenari del seunaixement
que es celebrava el 1973. Així dones tant el sobre commemoratiu com el mata-segells especial,
emprat els dies 5 i 6, l'hi feien referencia. La seva imatge il-Iustrava el sobre i una paleta de pintor
el mata-segells, -

L' art contribuí a donar un marc especial al record ja que en els dies de-i' exposició a la sala
Santiago Marco del Foment Vilanoví espodien admirarels quadres del pintor, propietat del Foment,
després de la seva restauració. Així mateix l' escultor vilanoví Fidel CI~ramunt Lacueva confecciona
I'original d'una medalla en relleu per ser Iliurada a tots els expositors. La Penya Filatelica contribuí
a la manifestació artística amb I'edició d'un butIletí especialt, .

Deixem aquí la narració de la nostra historia. L' any 1974 era una altra data histórica
important potser la mes important per la ciutat ja que faria 700 anys des de que el Rei Jaume 1

concedís la carta de poblament i franquícia a Vilanova. La Penya Filatelica rto ho podia ignorar.

I Vegeu butlletí "Penya Filatelica" n." 4/1995 - Desembre.
2Referencies aaquestes activitats figuren al butlletí "Peña Filatélica" n.06- Marzo de 19731'article "Síntesis históricadesde la fundación
dePeñaFilatélica" .
3Una extensa crónica de I'Exposició, amb el títol "1972. Doble vertiente deuna exposición" i signada per Manuel Vilaseca, la podem trobar
al butlletí "Peña Filatélica" n.06 -Marzo 1973.
4 Aquest butlletí especial incloia, ames de la salutació de la Junta Directiva i les IIistes d'expositors, comité d'honor i col-laboradors, una
acuradanota biograficadel pintor, deTeresaBasorai Sugranyes,bibliotecaria del Museu Balaguer, i unareproduccióacolordel quadre "Sol
i Ombra" deJoaquimMir.


