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JUSTIFICACIÓ

S om conscients de la dificultat de tancar una llista de vilanovins i vilanovines susceptibles
d'esdevenir personatges, la que avui oferim cal entendre-Ia dins el conjunt de la col-lecció,

DESCOBRIM V1LANOVA 1LA GELTRÚ, que compta amb una serie temática de vuit
títols, i que, sens dubte, afegeixen molts més noms propis a aquests que avui presentem.

Hem intentat, pero, que els personatges biografiats representin diversos camps d'actuació, de
creació i d'ideologia, i que, tant per la seva actuació com per la seva obra han deixat empremta,
abastament, reconeguda.

Elllistat de personatges vilanovins importants és molt més amplio En aquest volum només
hem volgut tractar alguns d'aquells que ara ja no són entre nosaltres.

La comissió pedagógica

"
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Francesc Armanya i Font

Eclesiastic

"



BIOGRAFIA

V a néixer el 5 de juny de 1718, al terme de la Geltrú, abans de la seva annexió a Vilanova,
en una modesta casa adossada al Castell, que va ser derruida quan se'n va realitzar la pri-

mera restauració, 1'any 1917. Era fill de Francesc Arrnanyá, mariner, i de Rosa Font, matrimo-
ni que va tenir dotze fills, cinc nois i set noies. Tres dels nois van ser religiosos, i un va morir
essent encara infant. Francesc, el més petit dels nois, va ser batejat a la parroquia de la Geltrú,
el mateix dia del naixement, essent padrins els seus germans Josep i Rosa.

Des de molt jovenet, va donar mostres de talent, i va cursar estudis de filosofia al convent
dels dominics de Tremp, d'on era frare gran el seu germa Josep.

El 1732, quan tenia catorze anys, ingressa a l' orde dels agustins o agustinians calcats, al
convent de Barcelona, ja fos perqué un altre germa, Mariá, n'era frare, ja fos per la relació del
seu pare amb l'orde com a proveídor del convent de Solers. EIs dominics i els agustins es con-
sideraven en aquell temps els ordes religiosos amb més preocupació i projecció pels estudis
humanístics i filosófica, juntament amb els jesuites, que el 1767 van ser expulsats d'Espanya.

Dintre de 1'orde agustiniá ocupa ben aviat diversos cárrecs: mestre de novicis, el 1743,
prior del convent d'Igualada (1746), secretari provincial (1750) i prior del nou convent de
Barcelona (1752), el principal de Catalunya. Aquest convent es va construir a la placa de Sant
Agustí, on actualment hi ha la parroquia d'aquest nom, per tal de possibilitar 1'engrandiment de
l'orde, construcció que es va fer amb la permuta de 1'antic convent, situat al final del carrer de
la Princesa, que va ser destinat a instaHacions militars. Aquesta operació fou possible gracies a
les bones relacions d'Armanya amb les autoritats civil s i militars. Arrnanyá fou reelegit excep-
cionalment prior del convent (1755), fet que li permeté acabar la construcció de l'església
(1758).

EI.1758 va ser elegit provincial de Catalunya i Aragó; des d'aquest cárrec, realitzá una
visita a tots els convents de la província de 1'orde, per tal d'impulsar la reforma dels estudis i de
la disciplina conventual. Acabat el trienni com a provincial, se li encomaná la tasca de prefecte
provincial d'estudis en la qual propugna ardorosament les idees de la IlIustració, fet que li val-
gué l'acusació de filosof modern i de jansenista.

El 1748 fou designat membre de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, en la
qual va contribuir a posar pau entre els acadernics de diverses tendencies enfrontades.

El 1768, quan tenia cinquanta anys, fou nomenat bisbe de Lugo, a proposta del rei Carles
III. Fou consagrat a la mateixa església de Sant Agustí pel bisbe de Barcelona Josep Climent,
amb qui 1'unia una forta amistat. Va fer 1'entrada a Lugo el 30 d'octubre. En aquesta ciutat
emprengué una apreciable campanya en pro de la instrucció, tant dels sacerdots com del poble,
erigint diverses escoles gratuües d'ensenyament primari, i fundant una biblioteca popular. Es
dedica també a 1'atenció d'orfes i vídues pobres i a d'altres obres assistencials. Va recórrer tota
la diocesi a peu tres vegades.

Va fundar la Sociedad Económica de Amigos del País (1784), la primera a Espanya,
institució per al foment de la indústria, l'agricultura i el comer<; molt característica del seu
temps. 'j

.'
"

11



El 1785 , després de setze anys a Lugo, va ser designat arquebisbe de Tarragona, on va seguir
la mateixa vida de senzillesa i pobresa i la mateixa línia pastoral, alhora qtle una gran activitat públi-
ca. Va ocupar aquesta seu episcopal durant divuit anys. Conscient de la ignorancia' bíblica que
patien molts sacerdots, va ser el creador d'una catedra de Sagrada Escriptura ~l seminari, que enco-
mana alllavors jove sacerdot Felix Torres Amat. Tal com ja havia fet a Lugo,- va fundar a Tarragona
una biblioteca pública i va contribuir a la fundació de la Sociedad Económica de Amigos del País,
de la qual va ser el primer director (1787). Impulsa també la realització de diverse¿ obres públiques
al servei de la ciutat, que suposaven un gran esforc, com la portada de les aigües potables, que lla-
vors costa més de cent mil duros, i 1'acabament de la reconstrucció de l'aqüeducte roma (1798), a
la qual contribuí econórnicament amb les rendes del bisbat.

Fou un energic defensor dels sacerdots francesos emigrats com a consequencia de la
Revolució i n'allotja prop de tres-cents, fins i tot contra la voluntat del govern de Madrid. Pero, al
mateix temps, influí molt en la resistencia catalana a la Revolució Francesa (1792-1794), sobre la
qual va escriure quatre pastorals.

Notem que, des de les seus episcopals que ocupa, és a dir, com a jerarquia de l'Església cato-
lica, fou un promotor de diverses iniciatives civils en benefici de la societat del seu temps, imbuít
d'un esperit de progrés propi de la Illustració, de la qual es considera, en el sector eclesiastic, un
personatge destacat, juntament amb altres dos bisbes catalans, Josep Climent i Felix Amat.
Arrnanya va compaginar el servei a l'Església amb "l'amor a la Patria". Ens hem de fixar que l'e-
poca de la seva actuació és la segona meitat del segle XVIII, i que el paper de 1'Església católica i
la seva relació amb el poder estatal era molt diferent de l'actual. És en aquest marc que s'ha d'in-
terpretar, fora de l'ámbit mateix de l'Església, la seva participació en iniciatives de tipus civil.

Alhora que en 1'ordre temporal, va sobresortir en 1'espiritual, tota vega da que era un inspira-
dor de la pietat i de la caritat i un impulsor de la ciencia eclesiástica, una mostra de la qual són els
sermons i les pastorals, destinades principalment a la formació espiritual dels sacerdots i dels fidels,
que constituía una de les seves preocupacions, manifestes tot alllarg de la vida. Abans de la seva pro-
moció episcopal, entre 1761 i 1768, havia treballat en un important curs de teologia, que resta ina-
cabat. Més tard van ser publicades colIeccions de sermons i de pastorals. També és 1'autor d'un cate-
cisme, escrit en catalá, enllestit l'any 1792, per a la publicació del qual va tenir dificultats per manca
de l'autorització civil del govern de Madrid; a la mort d'Arrnanyá, el catecisme queda oblidat i no va
ser publicat fins al 1817, editat pel seu nebot Bartomeu Soler Arrnanyá, canonge de Tarragona.

Després d'una breu malaltia, morí pobre, ·fins i tot amb deutes, pero amb fama de santedat,
a Tarragona, el dia 4 de maig de 1803.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

D'entre els fills de Vilanova i la Geltrú han sortit algunes personalitats destacades de
l'Església católica. Francesc Arrnanya és, sens dubte, la més important. És 1'únic fill de Vilanova i
la Geltrú que ha arribat a la dignitat de bisbe i d' arquebisbe, i és una figura notable de l' episcopat
i de la ciencia eclesiástica del seu temps. 1també és una personalitat de la societat del seu temps,
promotor d'institucions tan própies de l'epoca com la Sociedad Económica de Amigos del País.

Podem notar que és el personatge més antic dels que figuren en aquest repertorio
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REFERENCIES LOCALS

El nom d'Arrnanya va lligat sempre al de Vilanova i la Geltrú. Aquest és el motiu pel qual
la nostra ciutat ha recordat i reconegut de forma permanent els seus merits. En podem donar
diverses mostres. El seu retrat figura a la galeria de personatges il·lustres del saló de sessions de
la casa consistorial; una escultura de la seva figura, obra de l'escultor Manuel Fuxá Leal, presi-
deix l'entrada principal de l'edifici de la Biblioteca-Museu Balaguer; un carrer de la Geltrú, on
hi havia la casa on va néixer, porta el seu nom; en aquesta modesta caseta s'havia col-locar una
lápida recordatória del naixement; quan va ser enderrocada, amb motiu de la reconstrucció del
castell de la Geltrú, la lápida va ser col·locada a la facana d'una casa veína; una altra lápida, recor-
dant el bateig, esta situada a .I'interior de l'església de la Geltrú; el seu nom es va donar al barri
d'habitatges sindicals situat al nord de la ciutat, i també a l'escola pública de la zona. Entre el
patrimoni que conserva la Biblioteca -Museu Balaguer, hi ha una collecció d' escrits i d' objectes
personals de l'arquebisbe Armanyá que l'any 1958 varen ser objecte d'una exposició commemo-
rativa al Castell de la Geltrú.
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Víctor Balaguer i Cirera

Polític, historiador,
poeta i dramaturg
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BIOGRAFIA

V a néixer a Barcelona, 1'11 de desembre de 1824, al carrer de Sant Pau. Fill d'un metge d'i-
deologia liberal avancada que morí essent ell infant, inicia estudis de dret, pero els aban-

dona, més atret per la literatura i el periodisme. Aquesta decisió i la seva ideologia van provocar
la ruptura amb la seva mare, Teresa Cirera, que el desheretá.

S'iniciá en la literatura escrivint drames histories, segons el corrent romántic de l'epoca.
L'any 1838, a catorze anys, estrena la primera obra teatral, Pepín el Jorobado o el hijo de
Carlomagno, al teatre de la societat Liceu Filornátic, de Barcelona; el 1843, Enrique el
Dadivoso, i en una de les representacions fou coronat solemnement a l'escenari; el 1847,Juan de
Padilla, el 1848, Vifredo el Velloso, etc. Inicia la seva collaboració a la premsa al diari "El
Constitucional" i en diverses revistes, algunes de les quals, com "El Laurel", "El Genio" o "La
Lira", van ser fundades per ell mateix.

L'any 1846 es traslladá a Madrid, on s'introduí a les tertúlies del progressisme i va conéi-
xer nombroses personalitats, pero no li fou facil obrir-se camí. De retorri. a Barcelona funda el
diari "El Catalán" (1849) i la revista "La Violeta de Oro" (1851), col-labora a "El Popular", a "La
antorcha" i al "Diario de Barcelona". El 1850 va ser nomenat cronista de la ciutat per
l'Ajuntament de Barcelona.

L'any 1852, la Societat Filharmónica de Barcelona li encornaná una serie de conferencies
amb les quals inaugura la seva catedra d'Historia de Catalunya, la primera que ha funcionat a
Barcelona. Com a historiador no va ser pas un investigador erudit, sinó un divulgador rornántic
del passat de Catalunya; barrejava fets reals i llegendes, amb una forta intenció nacionalista.
Liberal i progressista apassionat, la seva interpretació histórica no era pas enyorívola i tradicio-
nalista, sinó inspirada en idees liberals. Va publicar "Historia de Cataluña y de la Corona de
Aragón", en diversos volums (1850-1863), obra que va generar dures crítiques perqué hi barre-
java historia i llegenda; Las calles de Barcelona (1865); Historia política y literaria de los trova-
dores (1878-79), Instituciones y reyes de Aragón (1896), etc.

L'any 1854, quan puja al poder el partit progressista, del que formava part, funda a
Barcelona el diari "La Corona de Aragón", que duia el subtítol "dedicat a defensar els interessos
de Catalunya, Aragó, Valencia i Mallorca". Era d'ideologia progressista avancada, combinada
amb declaracions de fervent adhesió al passat nacional de Catalunya exigint una descentralitza-
ció per als territoris esmentats de l'antiga corona catalano-aragonesa. Atacat com a propagador
d'idees independentistes, hagué de matisar algunes de les seves afirmacions. Posteriorment aban-
dona aquest periódic i crea "El conseller" (1856), diari de títol catalá, pero redactat en castellá,
bé que hi divulga la seva primera poesia catalana: "A la Verge de Montserrat". L'impacte popu-
lar que causa aquesta pe<;:alírica, que es considera la seva professió de fe regionalista, li valgué el
renom d"'El trobador de Montserrat", títol amb el qual sempre seria conegut pelpoble.

Acabat ef bienni progressista (1854-1856), publica el llibre La libertad constitucional
(1857), aplec d'articles en que exposava la seva ideologia política. Sense abandonar el seu partit,
el progressista, comencava a anomenar patria el Principat i a escriure en catalá, En aquesta línia
participa en la restauració dels Jocs Florals de Barcelona (1859), dels quals fou un dels set pri-
mers mantenidors, idos anys després fou proclamat mestre en Gai Saber, fet que representa la
seva incorporació a les reágleres de la Renaixenca, La seva producció poética en catalá va ser



recollida en Lo trobador de Montserrat (1861) iEsperances i records (1866), aquest darrer amb
una introducció important per la interpretació progressista que s'hi feia, per primera vegada, de
la historia de la renaixenca literaria al Principat. Publica també I'antologia Los trobadors
moderns (1859), replica a Los trobadors nous d'Antoni de Bofarull, elaborada en un sentit més
progressista.

L'any 1859 esclata la guerra entre Italia i Austria. La causa de la uniflcació italiana sem-
pre havia interessat a Balaguer. Amb motiu de la guerra, es traslladá a Italia com a corresponsal
d'EI Telégrafo. Les seves cróniques, plenes d'entusiasme per la causa italiana, van ser aplegades
anys més tard en elllibre Mis recuerdos de Italia (1890), en el qual inclogué Cants dItália, poe-
sies en catalá inspirades en aquella guerra. L'estada a Italia es perllonga algun~ anys, havent estat
nomenat agregat de l'Alt Estat Major del rei d'Itália, circumstáncia que li va permetre assistir a
diverses batalles i copsar l'ambient i la moral del poble italia en aquells moments.

Entretant, a Espanya hi bufaven aires revolucionaris. El cop d'Estat del general Prim, el
1865, en el qual Balaguer hi devia tenir part, així com l'amistat declarada amb el general, l'obli-
garen a marxar precipitadament de Barcelona i el portaren a l'exili a Franca, on va viure fins al
desembre de 1867. Després d'una curta estada a París, baixa cap a la Provenca i s'installa a
Avinyó. A París va coneixer un altre catalá, Josep Coroleu, amb el qual establí una perenne amis-
tat. Durant aquest exili es va dedicar a aplegar material sobre la historia dels trobadors, i cone-
gué els felibres provencals, que el reberen com a representant dels poetes catalans. Féu amistat
amb Frederic Mistral, d'una línia ideológica semblant a Balaguer, al qual, de retorn a Barcelona,
invita als Jocs Florals del 1868, juntament amb altres poetes provencals; també n'invita altres de
castellans, com José Zorrilla, Gaspar Núñez de Arce iVentura Ruíz Aguilera. Balaguer, alhora,
va participar en les organitzacions acaderniques occitanes. El mateix any funda el periódic "La
Montaña de Montserrat", que tractava de teatre, literatura i notícies diverses.
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En triomfar la revolució del setembre de 1868, que es digué La Gloriosa, i que va causar
el destronament d'Isabel II, després d'un període breu com a president de la Diputació de
Barcelona (del 2 d'octubre de 1868 al febrer de 1869), Balaguer s'establí a Madrid de forma quasi
definitva, i va col·laborar amb els diversos governs progressistes. Elegit diputat a Corts pel dis-
tricte conjunt de Manresa iVilanova, prengué possessió el febrer de 1869; a més de la seva par-
ticipació en comissions parlarnentáries, la seva actuació més rellevant d'aquests anys fou la de
formar part de la comissió de diputats que es traslladaren a Italia per comunicar al duc d'Aosta
el seu nomenament com a rei d'Espanya, i acornpanyar-Io al nostre país. Una relació d'aquest
viatge consta en la seva obra Memoria de un constituyente. Durant el breu regnat d'Amadeu 1
fou ministre de Foment i d'Ultramar, després d'haver estat director general de Comunicacions.

La 1 República espanyola (1873) va ser l'únic període durant el qual s'interrompé l'activi-
tat política de Balaguer. Ell era contrari als Borbons, pero monárquic acerrirn. En caure la
República, fou nomenat de nou ministre d'Ultramar (1874), i ho va tornar a ser el 1886 en el
govern Sagasta, fins al 1888. Aquest any, crea a Madrid el Museu-Biblioteca d'Ultramar, on s'ha-
vien de conservar els materials i documents útils per a la historia de les colonies espanyoles.

Des de 1869 fins al 1889, havia estat elegit ininterrompudament deu vegades diputar pel
districte de Vilanova i la Geltrú, que només la primera vegada anava conjuntament amb
Manresa; acabada aquesta legislatura fou nomenat senador vitalicio A Vilanova s'hi trobá molt bé
i va gaudir d'un apreci general, com a conseqüéncia de la gran atenció que sempre presta als pro-



blemes locals i comarcals. El 1876 dona suport a una llei demanant la concessió a Francesc Gumá
i Ferran de l'autorització per construir el ferrocarril de Valls a Barcelona, per Vilanova i la Geltrú.

El 1880, l'Ajuntament el designa fill adoptiu de Vilanova i la Geltrú. Un cop morta la seva
muller, Manuela Carbonell (m. 1881), sense fills, poc després funda a Vilanova la Biblioteca-
Museu Balaguer, en un edifici de nova planta, amb els seus llibres i la seva colIecció de pintures,
escultures i objectes orientals, als quals s'afegiren altres donatius, llegats i dipósits. La primera
pedra va ser col·locada el dia 1 de gener de 1882, pocs dies després que, el 29 de desembre de
1881, el ferrocarril hagués arribat a Vilanova i la Geltrú. La institució fou inaugurada el 26 d'oc-
tubre de 1884.

Installat a Madrid i integrat plenament en la vida de la capital, s'aná allunyant de la vida
política i literaria del Principat, tot i que passava alguna temporada d'estiu a Vilanova; tot i aixó,
va continuar escrivint en catalá poesia i teatre. El 1883 va ser elegit membre de la Real Academia
Española. La seva producció dramática en catalá s'iniciá amb Don Joan de Serrallonga (1868);
després escriví Tragedies (1876), d'intenció culta, peces breus sobre els moments decisius d'al-
gun personatge historie; Noves tragedies (1879), més influídes pel corrent rornántic, traduídes a
diversos idiomes; Les esposalles de la morta, on reprenia el tema de Romeu i Julieta; Lo guant
del degollat, Lo comte de Foix i Raig de lluna. Va obtenir l'exit més ampli amb Los Pirineus
(1893), drama aviat traduit als castellá, a l'alemany, a l'italiá i a l'occitá, musicat per Felip PedrelL

Home típic del Romanticisme, la realitat de la Restauració se li escapava, i la seva perso-
nalitat pública, ancorada en una epoca i un estil, es va anar diluint. Els últims anys els va haver
de passar una mica oblidat, refugiat en els records. Amb el seu llibre El Regionalismo y los
Juegos Florales (1897), va intentar de fixar la seva posició davant les noves generacions. Publica,
encara, un volum titulat Añoranzas: Memorial de cosas que pasaron (1899) i va deixar inedites
unes mernóries.

Va morir a Madrid el 14 de gener de 1901, d'una malaltia pulmonar. Les seves despulles
foren traslladades per ser enterrades al cementiri de Vilanova i la Geltrú.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

En un ámbit general, Víctor Balaguer sobresurt com a polític de tendencia progressista; va
arribar a ser ministre del Govern de l'Estat en diverses ocasions, i a la vegada va ocupar altres alts
cárrecs de l'Administració. Va ser una figura destacada d'un grup de catalans que a la seva epoca
va col·laborar a la política de l'Estat.

El 1869, va ser el primer diputat a les Corts en representació del districte de Vilanova i la
Geltrú, des de la creació del partit judicial. Els electors el van votar sempre durant els vint anys
que es va presentar. Com a diputat, va mantenir una relació permanent amb el districte, per al
qual va contribuir a importants realitzacions. Balaguer va considerar Vilanova com la seva sego-
na patria, va representar tots els vilanovins, desproveit de tot color polític va ser un veritable pro-
curador dels interessos morals i materials de la població. Per a Vilanova va aconseguir, el 1886,
la creació de la primera Escola d'Arts i Oficis, precedent de l'Escola IndustriaL Víctor Balaguer
és una de les figures que més va contribuir a la transformació i al progrés de Vilanova i la Geltrú
a l'últim terc del segle XIX. ".
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A Vilanova va crear la Biblioteca-Museu que porta el seu nom. És un d~ls primers edifi-
cis d'aquest tipus a tot el territori de la península. El fons biblicgráfic de la biblioteca és molt
valuós per a l'estudi del segle XIX. Aquesta institució és la més notable de la ciutat en l'aspecte
cultural; aquí ha estat sempre apreciada, i projecta i prestigia arreu el nom d~ Vilanova i la
Geltrú.

A la vegada, Balaguer és una figura notable i pionera de la Renaixenca, el moviment cul-
tural que va permetre la modernització de la llengua i de la cultura catalanes. Balaguer destaca
com a periodista, escriptor i poeta, tant en la llengua castellana com en la catalana.

REFERENCIES LOCALS

La primera és la Biblioteca -Museu, que des de la fundació ha estat objecte d' ampliacions
i millores, tant en l'edifici com en el contingut artístic i bibliográfic. Com a institució ha estat el
centre i l'embrió de nombroses activitats culturals. El carrer de la facana principal de la
Biblioteca- Museu porta el nom del seu fundador.

A la galeria de retrats de l'Ajuntament, hi ha el de Víctor Balaguer, obra de l'artista
Alexandre de Cabanyes.

El mausoleu del cementiri de Vilanova, on esta enterrat, també constitueix un record per-
manent.
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N ascut a Vilanova i la Geltrú, el 27 de gener de 1808, a la casa pairal de la seva família al
carrer del Comen; núm. 2, cantonada a la placa de les Cols. Era fill d'una de les famílies

més benestants de la ciutat, propietaria de terres per tot el Penedes.

Va morir el 16 d'agost de 1833, quan tenia vint-i-cinc anys, a la masia que era propietat i
porta encara el nom dels Cabanyes.

En la seva curta vida, consagrada a l'estudi i al conreu de les lletres, es troben pocs esde-
veniments exteriors per referir; pero la vida de la seva anima fou fecunda, com en deixá memo-
ria en els seus versos, i en les cartes a les seves selectes amistats, un reduít cenacle literario

Va fer els primers estudis al collegi dels escolapis de Sant Anton de Barcelona. En com-
plir dotze anys va ingressar a la Universitat de Cervera, per estudiar Filosofia. Més tard va cur-
sar estudis a Tarragona i cornenca els de Lleis a Valencia. El 1827 va tornar a Cervera, i més tard
a Osca i a Saragossa. Finalment, el 1831, després d'haver estat clausurades les universitats tot el
curs per ordre del Govern, en aquesta última rebé la investidura del grau de llicenciat en Dret.
Juntament amb els estudis de Dret, Cabanyes es consagra a la lectura de llibres de filosofia i de
poesia i a l'estudi de les llengües grega i llatina i, també, al de quatre de les llengües vives, amb
singular profit, com ho palesa la densitat de la seva obra.

Fins al febrer de 1833 no li va ser expedit a Madrid el títol d"'Abogado del Real Consejo",
encara que sembla que mai se sentí atret per l'exercici d'aquesta professió, segons declara en una
de les seves cartes: "He concluído mi carrera ... Falta saber 10 que haré yo ahora, y en verdad que
no 10 sé".

Estudiant encara, i amb motiu d'una visita dels reis a Cervera, a l'abril de 1828, escriví la
seva primera oda A Doña María] osefa Amalia, reyna de España, poesia que, tot i certa animo-
sitat de carácter literari que envoltava a Cabanyes a la Universitat, efecte de la perenne dis-
crepancia entre els literats que es consideraven consagrats i els joves innovadors, rebé la distin-
ció de ser inclosa en elllibre commemoratiu de la visita reial, juntament amb els discursos i poe-
sies dels catedrátics. Es tracta del primer poema identificat de Cabanyes.

Sempre que els estudis li ho permetien, passava temporades a Vilanova, principalment els
estius. Precisament a Vilanova, l'any 1830 va coneixer una noia, Antónia Ynglada i Moragas, que
li captivá l'enteniment, la família d'ella, tanmateix, no li va donar l'autorització per festejar-hi i
aquest fet afecta molt l'estat d'ánim de Manuel de Cabanyes.

Els anys 1831 i 1832 foren els més fecunds de la vida de Cabanyes. Els va passar a
Vilanova i la Geltrú, a Barcelona i a la Granada del Penedes. Feia copioses lectures, les dels
autors estrangers en la llengua original, escrivia poemes i feia traduccions. Abans ja havia escrit
poemes dedicats als amics. Es pot esmentar, del 1830, una sátira aspra i jocosa sobre l'advocacia,
Epístola la. A Gisperto. El 1832 publica una edició anónima en miniatura de la traducció al cas-
tellá de Las noches de Torcuato Tasso, de Compagnoni, feta en collaboració amb el seu amic
Joaquim Roca i Cornet, que s'exhaurí rápidament. Traspassat Manuel de Cabanyes Roca, sota el
pseudónim de Cintio, en feu una segona edició (1833) que va prologar breument, amb el doble
objectiu de donar a coneiker el nom dels autors i d'enaltir el record del poeta.
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Cabanyes també va fer diverses traduccions; una de les més conegudes és la de la tragedia
italiana en vers Mirra, d'Alfieri, que seguia una moda passatgera d'admiració per aquest autor.
Segons Menéndez Pelayo, d'aquesta versió s'en pot dir que ella sola és suficient, si r.esmés no es
conegués de Manuel Cabanyes, per revelar els seus singulars dots literaris, donada la fldelitat de
la traducció i la diamantina qualitat dels seus versos: correctíssims, elegants, lluminosos ... L'autor
va deixar altres traduccions, fragments de prosa, cartes i poesies.

Anonimament, tres mesos abans de morir, llancá al camp de les lletres el volum de dotze
poesies Preludios de mi lira (Bergnes- Barcelona, 1833), que n'aplegava algunes relacionades amb
experiencies propies i d'altres dedicades als amics.

Xavier Sola descriu així l'estat de Cabanyes els primers mesos de 1833: "La feina, l'apas-
sionament per conéixer, l'exagerada aplicació al món de les lletres, el neguit perqué no li arriba-
va la Reial autorització per exercir l'advocacia, la consciencia d'un futur incert i el fet de sentir-
se rebutjat pels Ynglada li minaren la salut. Tot negligint, dones, les limitacions que la seva com-
plexió li imposava, es va oblidar d'allo que li convenia i tothom va temer el pitjor. En efecte, jus-
tament a mitjan juny va ser atacat per una tisi irreversible". Els metges no van poder fer-hi res,
i la nit del 16 d'agost de 1833 es va morir.

La primera edició dels Preludios de mi lira, només va mereixer l'atenció d'alguns literats
coetanis. No tingué major ressonáncia l'edició de 1858 [que porta el títol de Producciones esco-
gidas de Manuel de Cabanyes], que devem al seu germaJosep Antoni, l'home de lletres tan inte-
ressant com poc conegut. En aquesta edició, a més de les composicions que el poeta havia con-
siderat com a publicables, se n'hi inclogueren d'altres que ell tenia com a inferiors, com la
Historia de la Filosofía i Pensamientos sueltos, pero que Marcelino Menéndez Pelayo les judi-
ca "bastantes para acreditarles si éstos Preludios faltasen". Solament tenim notícia d'una altra
obra publicada de Cabanyes: la traducció del conte Belfagor Arquidiablo de Machiavelli, publi-
cada el 1839 pel seu amic Roca i Cornet. Deixá bon nombre de manuscrits que han restat ine-
dits.

L'obra de Cabanyes cornencá a ser reconeguda per una minoria d'erudits uns quaranta anys
després de la seva mort. Avui esta consolidada per nombrosos estudis i comentaris crítics.

Manuel de Cabanyes es considerat un poeta prerornántic en llengua castellana. Durant
més de mig segle després de la seva mort, el nom de Cabanyes va romandre quasi oblidat, pero,
més tard, literats tan notables com Manuel Milá i Fontanals, Marcelino Menéndez Pelayo,
Miquel dels Sants Oliver o Manuel de Montoliu van reivindicar la seva obra. Segons Miquel dels
Sants Oliver, "sembla impossible que un estudiant mort als vint-i-cinc anys, que com a tota
herencia va llegar un quadern de dotze composicions curtes, hagi deixat una impressió tan dura-
dora". La seva obra influí en el poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera, que escriví una Oda a
Cabanyes.

L'escriptor Oriol Pi de Cabanyes analitza així l'obra del seu avantpassat: "Basculant entre
les formes clássiques i romántiques, fou conscient d'escriure en una llengua apresa, l'expressió de
la qualli resulta dura i afectada, llatinitzant i una mica arcaica. Una certa constant de pessimis-
me i l'exaltació de la seva individualitat el situaren ja en el preromanticisme".

~~------------------------------------------------------------------------------------------------ ....•
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SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE
1 REFERENCIES LOCALS

Manuel de Cabanyes és la personalitat literaria més important nascuda a Vilanova i la
Geltrú, i és una figura singular en la literatura del seu temps. El poeta va morir a la ciutat pero,
per decisió familiar, va ser enterrat a la Granada del Penedés; per voluntat de l'Ajuntament vila-
noví i dels seus familiars, és a dir, dels descendents del seu germa, les despulles van ser retornades.'
solemnement a Vilanova i la Geltrú el 1903.

Vilanova i la Geltrú s'ha recordat sempre de Manuel de Cabanyes. N'hi ha diverses mos-
tres permanents. Una estatua del poeta, obra de 1'escultor Josep Campeny Santamaria, presideix
l'entrada de la Biblioteca-Museu Balaguer, des del 26 d'octubre de 1890, que hi fou erigida. El
mateix dia es va col-locar una lápida commemorativa a la facana de la placa de les Cols de la casa
on va néixer.

Un carrer porta el seu nom des de 1857. Un retrat figura a la galeria de vilanovins illus-
tres del saló de sessions de 1'Ajuntament, pintat pel seu nebot-nét, Alexandre de Cabanyes. A la
masia Cabanyes, antiga propietat de la seva família, i actualment, de l'Ajuntament, es conserva
la cambra mortuória del poeta, que es pot visitar.

El 1933, com a commemoració del centenari de la mort, es van celebrar diversos actes cul-
turals i populars i l'Ajuntament va patrocinar 1'edició d'un fullet, amb un text biográfic i altres
de glossa de l' obra literaria del poeta. Quan es van traslladar les seves despulles mortals, el 1903,
també es van celebrar diversos actes culturals, entre els quals la representació de la tragedia
Mirra, traduída per ell.

De les edicions de Preludios de mi lira, n'hi ha dues sortides de Vilanova: una feta per
Ramon Ferrer Parera, amb illustracions d'Oscar Estruga (1959) i una altra d'EI cep i la nansa (1982).

Quan, els anys seixanta, es va aconseguir a Vilanova i la Geltrú l'establiment de l'Institut
de Batxillerat, l'Ajuntament va proposar que portés el nom de Manuel de Cabanyes.

Diversos estudiosos locals o vinculats a Vilanova i la Geltrú han investigat sobre la figura
humana i literaria de Manuel de Cabanyes, principalment el P. Eduard Llanas, Sebastia Puig i
Puig, Gustau Galceran, Antoni Torrents Rosell i Joan Rius Vila. Darrerament, el professor
Xavier Sola de Andrés ha investigat sobre la seva obra, que és el tema de la seva te si doctoral,
sobre la qual ja ha publicat diversos treballs.
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Industrial i polític
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BIOGRAFIA

.V a néixer a Vilanova i la Geltrú, al barri de Mar, el 31 de juliol de 1817. El seu pare, Josep
Antoni Ferrer Roig tenia un taller de boter, un sector forca desenvolupat a la vila en aque-

lla epoca.

Estudia les primeres materies a la vila, i als quinze anys se'n va anar a Barcelona per
ampliar estudis a les classes de la Junta de Cornerc de Catalunya. Més tard va fer estudis d'eno-
logia a Burdeus.

El 1833 torna a Vilanova i la Geltrú, i Sebastiá Cumá i Soler li va demanar que es quedés
a la seva fabrica de filats i teixits de cotó, que llavors es comene;:ava a muntar sota la raó social
"Roquer, Cuma i Cia". Popularment era coneguda com "La fabrica de la Rambla". Ferrer Vidal
en va ser el gerent quan el 1839 cornencá la producció, després d'haver aconseguit superar mol-
tes dificultats relacionades amb la importació de la maquinaria. Pero ell desitjava construir la seva
propia fabrica. Li ho va facilitar el casament amb Conxita Soler Serra, nascuda a l'Havana, pero
filla de vilanovins. El sogre d'aquesta va aportar els recursos financers perque Ferrer Vidal pogués
aconseguir el seu proposit. Així, l'any 1849, juntament amb altres accionistes, crea la raó social
"José Ferrer y Cía", de la qual ell posseix el 20 % del capital, posa en marxa l'anomenada Fabrica
de Mar, que l'any següent esdevingué la primera de Catalunya pel nombre de fusos, i la cinque-
na pel nombre d'operaris (200) i per la forca motriu de vapor. Al mateix temps, Ferrer Vidal es
va fer cárrec d'una fabrica d'estampats a Sant Martí de Provencals, llavors municipi suburba de
Barcelona.

Quan Ferrer Vidal tenia 35 anys ja era un solvent empresari que comene;:ava a tenir pres-
tigi en el món industrial de Catalunya, on se'l considerava un innovador. A Vilanova ja era una
figura notable: el 1853 va ser nomenat viceconsol d'Anglaterra a la vila, un dels viceconsulats que
llavors existien, i el 1854 primer comandant de la Milícia Nacional. Una mostra de l'esperit inno-
vador és que l'any 1852 va implantar la fabricació de gas per a l'enllumenat de la seva fabrica, i
el 1854 firma un contracte amb l'Ajuntament per a l'enllumenat amb gas, que ell produía, per als
carrers de Vilanova i la Geltrú; d'aquesta manera, Vilanova i la Geltrú va ser la tercera ciutat de
Catalunya que emprava aquest tipus d'enllumenat, que aleshores era el més moderno

En aquests anys es va produir un dels primers conflictes entre industrials i treballadors, l'a-
nomenat de les selfaltines, nom que correspon a un tipus de máquina textil que reduía la neces-
sitat de l'esforc humá, fet que era causa d'un gran malestar, ja que els obrers temien la perdua de
110csde treball i l'empitjorament de les condicions laborals. Ferrer Vidal, com a empresari, va
tenir una part activa en la negociació del conflicte, que augmentava el seu pes en la vida pública,
encara que la seva actitud era fruit del convenciment que el patró era l'únic que havia d'establir
les condicions laborals. Aquest convenciment, molt propi de l'empresariat de la seva epoca, l'im-
pulsa a combatre les associacions obreres.

El 1857 trasllada el domicili a Barcelona. El mateix any fou elegit diputat al Congrés per
la circumscripció de Vilafranca, a la qualllavors pertanyia Vilanova i la Geltrú, ja que encara no
s'havia creat el partit judis:ial propio L'elecció fou possible gracies als vots vilanovins. Des d'aquest
moment va esdevenir un fervent defensor del proteccionisme, doctrina o tendencia de política
económica que pretenia afavorir la indústria i l'economia d'un país, enfront de la competencia
estrangera, defensant els seusl productes per mitja de l'aplicació d'aranzels de duana com a ins-
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trument de protecció contra la importació de productes estrangers. En aquell moment era molt
forta la polémica entre els proteccionistes i els lliurecanvistes, Ir. tendencia oposada, que comp-
tava amb el suport de les generacions joves i de molts polítics Iliurepensadors. Ferrer Vidal era
un aferrissat defensor del proteccionisme. Amb aquesta finalitat, va contribuir a la formació d'as-
sociacions i grups d'opinió favorables a les seves tesis. El 1860 col-labora de manera destacada en
la creació a Barcelona de l'Ateneu Catalá, del qual el 1865 n'esdevingué president.

L'any 1863 va ser elegit diputat a Corts per Barcelona. Al Parlament, intervingué decidi-
dament en pro del proteccionisme, tema llavors molt polemic. Pronuncia molts discursos en
defensa de proteccionisme.

L'any 1868 va tenir lloc l'anomenada Revolució de Setembre, amb el destronament de la
reina Isabel II. Els industrials catalans hi van tenir forca a veure, tot esperant el triomf de les tesis
proteccionistes. Pero no fou pas aquesta la política econo mica del Govern sortit de la Revolució.
Per tant, els proteccionistes tenien la necessitat d'intensificar els esforcos per lluitar contra la
nova orientació del Govern. Ferrer Vidal collaborá intensament per definir i organitzar la nova
estrategia. En primer lloc, va intervenir en la creació d'un organisme que agrupava els empresa-
ris, com és el "Fomento de la Producción Nacional", que s'inicia a Barcelona. I també en una
campanya a favor del manteniment dels aranzels, per a la qual intenta pressionar tots els polítics
catalans residents a Madrid. El juliol de 1869, després d'una gran discussió, es va aprovar la Llei
Aranzelária, considerada netament lliurecanvista, per la qual se suprimien totes les prohibicions
d'importar i exportar; aquesta llei no responia a la voluntat dels industrials catalans, pero resul-
tava més suavitzada que la primera que proposava el Govern, gracies a les pressions dels indus-
trials catalans i a la intervenció d'alguns polítics que els defensaven, com Prim i Víctor Balaguer.

El 1871, Ferrer Vidal torna a ser elegit diputat per Barcelona, pero hi va renunciar. Entre
el 1872 i el 1874 pronuncia tres conferencies a l'Ateneu Barcelonés, sobre "El arte de hilar y tejer
en general y especialmente sobre el arte de hilar y tejer el algodón", que van ser recollides en un
fullet, i que poden considerar-se com un manual introductori a la historia del progrés tecnic del
sector textil.
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Un dels aspectes més importants dels coneixements i de la personalitat de Ferrer Vidal és
la bona utilització d'informació i d'estadístiques industrials de diversos paísos, del principals
dels quals rebia dades, gracies als seus nombro sos contactes a l'estranger, on havia fet diversos
viatges.

El 1874 va ser elegit president de l'Ateneu Barcelonés. En funció d'aquest cárrec, pronun-
cia el discurs inaugural del curs 1874-75, en el qual analitzava l' evolució histórica del nostre país
des dels temps de Felip II fins a mitjans del segle XIX, amb una visió forca pessimista dels esde-
veniments i dels homes que n'havien estat protagonistes.

El 1875 cornencá una nova etapa de la historia d'Espanya, la Restauració. En la primera
legislatura, Ferrer Vidal va ser nomenat senador.

L'any 1880 es crea a Barcelona l"'Instituto de Fomento del Trabajo Nacional", que agru-
pava i substituía tres institucions anteriors de caire econornic empresarial; Ferrer Vidal en va ser
el primer president, fins al 1882.



El 1879 publica la seva obra més famosa; Consideraciones sobre la crisis económica euro-
pea, on sintetitzava les seves idees económiques, i argumentava els principis del proteccionisme.
Al 11arg dels anys, en defensa de les seves idees, pronuncia diversos discursos al Senat. L'any
1891, amb una nova llei aranzelária, és considerat el del triomf definitiu del proteccionisme.

Paral-lelament a totes aquestes activitats, d'alta política i de representació de l'estament
empresarial, Ferrer Vidal no perd la relació amb Vilanova i la Geltrú. Per una part continua
essent el titular de la Fabrica de Mar, encara que no estigui al front de la gestió directa. Per altra
part, des dels diversos cárrecs i 110csde representació pública, sempre esta atent als interessos i a
les necessitats de la ciutat, i actua en la seva defensa i promoció. Diverses gestions, des de la seva
posició privilegiada, són determinants per a realitzacions i institucions de Vilanova i la Geltrú.
En la creació del partit judicial, del ccllegi de segon ensenyament, en la concessió del ferrocar-
ril, etc., la gestió de Ferrer Vidal resulta eficac. Creiem que Ferrer Vidal fou un valedor de Teodor
Creus i Corominas, el més gran alcalde de Vilanova i la Geltrú del segle XIX. Qpan el 1877 es
crea la Caixa d'Estalvis de Vilanova, hom comptava amb el seu assessorament i ajut, com a direc-
tiu que era de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona. Qjian el 1882 s'organitza a
Vilanova i la Geltrú l'Exposició Regional, Josep Ferrer Vidal fou nomenat President d'honor del
comité organitzador. En moltes altres activitats locals es compra amb el seu suport.

L'historiadorvilanovíJosep M. Freixa Olivar considera que hi ha dues figures l'actuació de
les quals va ser decisiva per a la Vilanova del segle XIX, en dos períodes diferents: Josep Ferrer
Vidal entre 1840 i 1860 i Francesc Gumá i Ferran entre 1870 i 1890. Tots dos van tenir una gran
relació amb Víctor Balaguer, que seria el tercer vertex del triangle.

Josep Ferrer Vidal va morir a Barcelona ellO d'octubre de 1893.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

El nom de Josep Ferrer Vidal va lligat a la historia del desenvolupament industrial i econó-
mic de Catalunya i d'Espanya del segle XIX.

Ferrer Vidal va fundar a Vilanova, el 1849, una de les fabriques més modernes del seu
temps a Catalunya. Amb posterioritat va desenvolupar altres activitats industrials a Barcelona.
Alhora va ser un gran emprenedor, no només directament en la seva indústria, i en entitats finan-
ceres de les quals forma part, sinó també en la defensa dels interessos econórnics i productius del
país, a la qual contribuí des de diverses agrupacions d'industrials i des de 110csde representació
política, com el Congrés de Diputats i el Senat. Va ser un dels més decidits portaveus del pro-
teccionisme, doctrina económica que va impulsar amb conferencies, escrits i discursos polítics.

,.

El nom de Ferrer Vidal va associat a moltes realitzacions locals del segle XIX, que contri-
buíren a situar Vilanova com una vila capdavantera: l'establiment d'una indústria moderna, el
primer enllumenat públic dels carrers per gas, la creació del partit judicial, la concessió del fer-
rocarril, la Caixa d'Estalvis de Vilanova, entre moltes d'altres. És una de les figures més notables
de la Vilanova del segle XIX.

o'.
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Totes les obres esmentades, en la mesura en que encara existeixen, o en él-record historie,
van vinculades al nom d'aquest patricio •

El seu nom s'ha donat, des de temps immemorial, al carrer que uneix la Rambla de la Pau
J

amb la platja, que antigament, abans d'obrir-se 1'any 1950 l'últim tram de la Rambla, era la via
d'accés a la platja, el tracat de la qual coincideix amb l'antic "camí xic". En aquest carrer hi havia
1'entrada i la porteria de la fabrica de Mar, que en va fundar.

El carrer adjacent, pel nord, amb aquesta fabrica, porta el nom de Conxita Soler, la seva
esposa. El grup de casetes que formen l' ala nord d' aquest carrer són una mostra que encara es
conserva de cases per a famílies obreres del segle XIX, construídes per en al voltant de la fabrica.

Un altre record de Ferrer Vidal és la casa pairal familiar, al carrer de 1'Aigua núm. 23, que
actualment és la seu social de la societat La Gresca.

Un retrat de Josep Ferrer Vidal figura a la rotonda d'entrada de la Biblioteca-Museu
Balaguer.

Josep Ferrer Vidal va mantenir una relació constant amb Vilanova i la Geltrú, fins i tot
quan ja no hi residia i ja havia esdevingut una figura notable en la política i en les finances. Pero
la relació no es va acabar amb la seva mort. El seu fill josep Antoni va ser diputat al Congrés,
elegit pel districte de Vilanova i la Geltrú, el 1889, en substitució de Víctor Balaguer, quan aquest
va deixar de concórrer a les eleccions; més tard, en legislatures posteriors, ho va ser un altre fin
seu, Joan. Josep Antoni va ser el mecenes que va fer possible la construcció de 1'edifici de l'Orfeó
Vilanoví, al carrer de 1'Església, exemplar notable de 1'arquitectura modernista a Vilanova.
També és propietat de la família Ferrer- Vidalla masia de la Torre del Veguer.
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Francesc Guma i Ferran

Financer
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------------

BIOGRAFIA

V a néixer a Vilanova i la Geltrú, a la casa pairal del carrer de Sant Gervasi, cantonada amb
el de Sant Joan, el 27 de mar<; de 1833, fill de Sebastiá Guma i Soler i de Marina Ferran.

El mateix any, el seu pare va ser un dels fundadors de la fabrica de la Rambla, la primera empre-
sa textil moguda per vapor establerta a Vilanova i la Geltrú, i la primera que funciona a tota la
península.

Després d'haver rebut l'ensenyament primari a Vilanova i la Geltrú i d'estar dos anys
intern a Barcelona, als quinze anys cornenca a treballar a la fabrica del seu pare. Després, va
embarcar cap a Cuba i s'establí a Matanzas, ciutat on hi havia una important colonia de catalans,
molts d'ells vilanovins, amb una gran incidencia en els afers de l' economia local. Al cap de poc
temps de residir a Cuba, li va arribar a Guma la notícia de la defunció del seu pare. EU era l'he-
reu de la família, ja que, malgrat ser el tercer fill, era el primer noi. En trobar-se en possessió de
la majar part del patrimoni familiar, va associar-se amb l'empresa on treballava, d'on no triga a
ser-ne director gerent. Al cap de poc, dos dels seus germans es van reunir amb ell a Matanzas i
van formar la casa de cornerc "Gumá Hermanos", que perdura fins a l'any 1883.

L'any 1858, als 25 anys, va contraure matrimoni a Matanzas amb Cristina Surís i Surís de
19 anys d'edat, cosina seva i oriünda de Lloret de Mar.

El prestigi adquirit a Cuba el porta a ocupar diversos cárrecs: regidor de Matanzas, consol
del Tribunal de Cornerc, vocal del Banco Español de San Carlos i tinent coronel del Cos de
Voluntaris.

El 1871, vint-i-cinc anys després d'arribar a Cuba, per raons de salut, va decidir de tornar
per sempre a Vilanova i la Geltrú. Anys després comentava el fet amb aquestes paraules:

"Jo em retirava al meu país per descansar, pero no podia. No havia de tenir descans en
veure que la meya patria (Vilanova) estava mancada d'un ferrocarril, de manera que em vaig pro-
pasar de fer-lo".

Guma és el cas típic d'indiá que torna amb fortuna i és requerit per a totes les obres de
filantropia tan própies del segle passat. Entre aquestes obres destaquen, a Barcelona, la fundació,
amb el seu amic Agustí Pujol, de la Societat Tramvia de Barcelona a Sants; el financament, des
de Vilanova i la Geltrú, del monument a Colom; la promoció del pla conjunt de clavegueres i
desguassos de Barcelona i l'adquisició, la unió i l'arranjament del terreny que separava la placa de
Catalunya i la vila de Gracia. Quant a Vilanova i la Geltrú, amb l'ajut de Guma es conclou la
facana de l'església de Sant Antoni Abat; l'arranjament de la Rambla Principal i del carrer Sant
Gervasi; el financament del planol del pla de l'eixample de Vilanova, que preveu per a tots els
carrers l'actuallínia recta, tot anticipant-se modestament al famós Pla Cerda de Barcelona; el
financament de la remodelació del cementiri i de la construcció de la capella; la donació a
Vilanova del Prarc Sama que ell mateix havia manat de construir al costat del CoHegi Sama; la
decidida promoció de l'Exposició Regional, etc. Pero les dues aportacions que més gloria han
donat a Cuma són la construcció del ferrocarril i la fundació del Banc de Vilanova ..

En telació a la construcció del ferrocarril, després d'haver rebut una primera negativa del
Congrés de Diputats, el2i7 de novembre del 1876, se n'ana a Madrid per tractar de convencer els
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diputats catalans de la necessitat d'una via ordinaria de ferrocarril per al trajecte de Barcelona a
Vilanova i la Geltrú i a Valls. EIs arguments de l'emprenedor t:ilanoví van deixar embadalits a
diputats i senadors, i vint dies més tard ja es publica, sancionada pel Rei, la llei que permetia la
construcció de l'esmentat ferrocarril "sin subvención ni auxilio del Estado". Aviat es comencá a
treballar en la confecció del corresponent projecte.

Mancat d'una bona part del capital necessari per a la construcció del ferrocarril, després de
sortir d'una profunda depressió ocasionada per la mort de la seva filla Marina, de 18 anys, el 22
de maig de 1877 Cuma se'n anar va per tots els pobles per on havia de passar la línia ferria per
a recaptar la resta dels diners. Fins i tot va anar a Cuba, on, malgrat una forta crisi económica,
va aconseguir més de la meitat del capital necessari que li mancava. .

Després de moltes gestions i de la reunió amb alguns capitalistes al seu domicili barceloní
del Passeig de Gracia, el 4 de juliol del 1878 queda constituida definitivament la Societat
Ferrocarril de Valls a Vilanova i la Geltrú i Barcelona, de la qual Cuma en fou nomenat director
gerent per unanimitat.

Les obres del ferrocarril es van iniciar a bon ritme, pero la desgracia afecta de nou a Gumá.
El 7 de juliol del 1879 morí el seu nét, Sebastia Olivé Gumá, i el 12 del mateix mes també, víc-
tima de l'escarlatina, la seva esposa Cristina Surís, de 39 anys d'edat.

Fins a finals de 1879, no es va reincorporar a la tasca del ferrocarril i, fent nous esforcos,
es llenca a la recerca de més amplis horitzons per aconseguir la concessió de la comunicació
ferroviaria entre Vilanova i la Geltrú i Madrid.

Com a suport financer del ferrocarril i d'altres actrvitats econórniques de Vilanova i la
Geltrú, Gumá va promoure la creació del Banc de Vilanova, fet cabdal en la historia económica
local. [El Banc es va constituir el mes de gener de 1881 amb un capital de cinc milions de pes-
setes, subscrit en la seva majoria per persones d'algunes famílies benestants de Vilanova. Va tenir
la seu social al carrer de Sant Antoni, núm. 6, casa que encara es conserva, des d'on s'organitza
tota l'activitat financera. Cuma fou vocal del Consell d'Administració. A més del ferrocarril, el
Banc va participar en diversos negocis. La intervenció d'aquesta entitat, i d'alguns dels principals
accionistes, fou decisiva per a la installació de l'empresa italiana Pirelli a Vilanova i la Geltrú,
l'any 1902. Després de passar per diverses vicissituds, el Banc va fer fallida l'any 1924, i va ser
absorbit per una entitat més poderosa, el Banco Urquijo Catalán).

El29 de desembre del 1881 arriba el tren a Vilanova i la Geltrú. Gumá va ser aclamat com
un autentic heroi. Pero, el mateix any, mesos abans, es van produir importants esdeveniments per
al ferrocarril catalá. Dins de l'anim expansionista que proposava Gurná, el 19 de novembre es va
constituir la Companyia del Ferrocarril Directe de Madrid i Saragossa a Barcelona, amb I'ánim
de reclamar nous capitals a nous inversors, degut als elevats costos de les empreses programades;
alhora, es liquida la Societat Ferrocarril de Valls a Vilanova i la Geltrú i Barcelona, que mesos
abans havia comprat la línia ferria entre Saragossa i la Vall de Safan (prop d'Híjar) amb més de
70 quilórnetres en explotació; Guma fou nomenat gerent de la nova companyia.

EIs rendiments obtinguts per les inversions que Gumá proposava no foren els esperats.
Aviat es va necessitar més capital per pagar les grans despeses de la construcció del ferrocarril i
es reclamaren noves aportacions als accionistes. Les dificultats eren enormes, i la premsa
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comenca a dirigir durs atacs contra la Companyia; Cuma es va defensar amb cartes als diaris i
proclama la seva més absoluta confianca en la viabilitat de 1'empresa ferroviaria. Pero la situació
de la Companyia encara s'agreujá més els anys 1884 i 1885, a causa de fenórnens meteorológics
adversos, que endarreriren la construcció del ferrocarril, de problemes amb els enllacos amb les
restants línies férries del país i d'una forta desconfianca dels inversors motivada per la crisi finan-
cera.

Cumá, cansat, va dimitir com a gerent, dies abans que, el 2 de marc;:de 1886, es produís la
fusió entre la seva companyia i una de les antigues rivals. Cuma no va voler presenciar la mort de la
companyia que ell havia creat amb tant esforc i constancia. Aleshores, abatut, també presenta la
dimissió del carrec directiu del Banc de Vilanova, pero no li va ser acceptada.

Gumá, amb 54 anys, havia gastat una gran part de la seva fortuna, sense hit personal, en
el que foren els seus dos somnis: el ferrocarril i el Banc. D'aquest il·lustre patrici es comentava
als diaris de l'epoca:

"El senyor Cuma personifica el capital, la idea, 1'activitat, les virtuts cíviques, 1'autor del
ferrocarril de Vilanova; és l'eix creador del Banc, 1'eix revolucionari, en una paraula, de gegantines
empreses que no tenen altre objectiu que fomentar els preuats interesos de la seva estimada patria".

Cuma es retira prácticament de la vida empresarial, pero va continuar participant en la
vida pública vilanovina i gaudint del constant reconeixement i admiració dels seus conciutadans.

El desembre del 1912 va patir un atac apopletic, del qual no se'n recupera. Morí a Vilanova
i la Geltrú, el 16 de desembre de 1912, amb 79 anys.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Cuma i Ferran és una de les figures més notables de la Vilanova del segle XIX. És el pro-
totipus de la persona emprenedora que dóna un gran impuls al progrés d'una localitat. L'obra més
notable vinculada a Guma és l'arribada del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú, en un moment que
aixó significava l'establiment del mitjá de comunicació més modero i propi del seu temps, que
permetia establir comunicacions amb la resta del país i treure la ciutat de I'aíllament.

Cuma va ser conscient dels avantatges del ferrocarril, va impulsar aquesta miciativa
(notern que es tracta d'una iniciativa privada, no sortida dels poders públics) i va aplegar els mit-
jans necessaris per fer-la realitat: per una banda, les autoritzacions administratives, i per 1'altra,
el capital financer, que va reunir grácies a la col-laboració dels principals capitalistes locals i de la
comarca, entre els quals, ell mateix ocupa una posició destacada. Aquest tipus d'actuació, propia
d'un auténtic home d'empresa, és la que més caracteritza Gumá, que avui pot servir d'exemple.
El veritable resultat d'aquesta operació, de la qual encara en gaudim les conseqüencies, va més
enllá del resultat economic inicial. Per portar a terme la iniciativa del ferrocarril, i altres que
també eren en benefici de la ciutat i de la comarca, Gumá va impulsar la creació del Banc de
Vilanova, i alhora va perdre una bona part de la seva fortuna.

Cumá tarñbé és el capdavanter d'altres actuacions de servei públic local. Una de les que ha
deixat més empremta és la definició del Pla d'Eixample de Vilanova, entre el carrer del
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Caputxins i la rambla Sama, eixample innovador al seu temps. També és destacable en Gumá la
faceta de mecenes.

REFERENCIES LOCALS

El monument erigit al centre de la placa de l'Estació és dedicat a la memoria de Gurná i
dels realitzadors del ferrocarril.

Una de les place s més destacades de l'Eixample de Guma, la formada per la cruílla de les
rambles Principal i Transversal, que ha perdut posteriorment la funció de placa a conseqüencia
de la conversió en carretera de la rambla transversal, porta el nom de Francesc Guma i Ferran.
També porta aquest nom el parc que ell va fer construir i va cedir a la ciutat, al costat del coHegi
Sama, de vegades conegut erroniarnent amb aquest últim nom.

El retrat de Guma figura al saló de sessions de l'Ajuntament i al vestíbul d'entrada a la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
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BIOGRAFIA

V a néixer a Vilanova i la Geltrú, e121 d'octubre de 1859, en una casa, actualment inexistent,
al carrer de Sant Josep. Era fill d'una família de les Borges Blanques, que s'installá a

Vilanova. Francesc, el segon de sis fills, va aprendre les primeres lletres al coHegi vilanoví de Pau
Mimó Raventós, i va fer el batxillerat a l' Institut Lliure de Segon Ensenyament.

El 1876 va ingressar a l'Académia d'Enginyers Militars de Guadalajara, per tal de seguir
la carrera militar, que acaba el 1879, amb el grau de tinent. El 1883 ascendí a capitá, essent des-
tinat a Sevilla, i després a Lleida, on va ascendir fins a tinent coronel, el 1904. Durant molts anys
dirigí els treballs topografics per al plantejament del ferrocarril de la Noguera Pallaresa.
Aconseguí bon prestigi com a enginyer militar.

El 1908 es va casar amb Eugenia Lamarca de Mier, d'una família benestant de les
Garrigues.

En els primers quaranta-cinc anys va viure amb plena dedicació la seva professió militar,
especialment en les vessants tecniques, sense manifestar cap tendencia política. El 25 de novem-
bre de 1905 tingué lloc l'assalt d'un grup de militars a les redaccions de La Veu de Catalunya i
de la revista satírica Cu-cut!. Macia s'hi mostrá en desacord; aquí va cornencar el seu allunya-
ment públic dels companys d'armes.

Com a conseqüencia d'aquest fets i de la reacció consegüent, s'organitza el moviment uni-
tari de diverses force s polítiques, anomenat Solidaritat Catalana. El 1907, va presentar la seva
candidatura a les eleccions a diputats a Corts, en el marc de la Solidaritat Catalana, pel distric-
te de les Borges Blanques i per Barcelona, en les quals sortí vencedor. Aixo l'obliga a renunciar
a la carrera militar i a donar-se de baixa a l'Exercit. Triomfador en totes dues circumscripcions,
va renunciar a l'acta de diputat per Barcelona i es limita a la de les Borges Blanques, que va reno-
var en totes les eleccions posteriors: set més, des del maig del 1910 fins a l'abril del 1923. Maciá
fou un diputat honest que actuá al marge de la disciplina de qualsevol partit. Es considerava
diputat catala i per Catalunya, d'un catalanisme indiscutible.

Col-labora en el setmanari Renaixement, de la Unió Catalanista, des d'on impulsa posi-
cions revolucionáries, que foren exposades reiteradament en diversos forums, i que Maciá defen-
sava en totes les ocasions, fins i tot en ambients hostils. La postura radical de Maciá, que defen-
sava"el dret de Catalunya a la independencia per poder pactar-amb les altres nacionalitats hispa-
niques", establia notables diferencies amb altres grups catalanistes més moderats, amb els quals
mai no arriba a trencar. Durant aquests anys intenta de llancar un programa d'acció nacionalis-
ta i social de caire radical, oferint una alternativa a la Lliga Regionalista. D'aquí sorgí la
Federació Democrática Nacionalista (gener-febrer del 1919), pero, com que no va ser acceptada
la seva proposició de crear un Estat Catalá, se'n deslliga i es va dedicar a organitzar un nou movi-
ment, destinat a agrupar el catalanisme radical (Estat Catalá).

,.

L'octubre de 1923, després del cop d'estat del general Primo de Rivera, s'exiliá a Franca,
on podia actuar amb més llibertat de moviments. Des d'allá, va radicalitzar les seves posicions i
les orienta cap a l'esquerra. Així va comen<;:ar la seva actuació a l'estranger. Entra en relació amb
represent.ants sindicals de Catalunya i d'altres territoris espanyols, i amb moviments de reivindi-
cació nacional d'altres paisos, com Irlanda. Alhora, va emprendre la recerca de diners per a la
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compra d'armes destinades a una insurrecció per a 1'alIiberament de Catalunya, que estengué
entre grups de catalans d'America. En nom d'un hipotetic gov~rn provisional de Catalunya, 1'a-
bril de 1925 avalá l' anomenat Ernpréstit Pau Claris. Després d'un fracassat viatge a Moscou per
demanar ajuda a les autoritats comunistes, es decidí a comptar només amb les seves forces i va
organitzar directament una incursió armada a Catalunya a través dels Pirineus. Un grup a les
ordres directes de Maciá es proposava entrar per Prats de Molló, on ell arriba.

J

Avortat per les autoritats franceses aquest complot, el dia u de novembre de 1926, Maciá,
amb cent vint-i-nou expedicionaris, fou detingut abans d'arribar a la frontera. El mes de gener
de 1927 van ser jutjats a París. El judici va servir perqué els noms de Catalunya i de Maciá tin-
guessin un ressó internacional. Com a conseqüencia de la sentencia, Maciá fou obligat a aban-
donar el territori francés. Durant l' any 1927 va residir a Bélgica. Després d'uns quans mesos a
Brusselles, el gener de 1928 entra clandestinament a l'Argentina i hi va residir més de mig any.
En tota aquesta aventura, Maciá anava acompanyat del seu fidelíssim Ventura Gassol. Després
d'una curta estada a Xile, embarca cap a 1'Havana, on funda el Partit Separatista Revolucionari
de Catalunya -del qual fou president- i aprová la constitució d'una futura República Catalana
el setembre de 1928. Després va retornar a Brusselles.

Durant els anys de la dictadura del general Primo de Rivera, i com a conseqüéncia de la
seva actuació, la popularitat i el prestigi de Maciá va augmentar considerablement.

Caiguda la dictadura, el setembre de 1930, Maciá retorna clandestinament a Catalunya,
d'on fou expulsat per les autoritats, i acompanyat a la frontera. El retorn definitiu no es va pro-
duir fins al 22 de febrer de 1931. L'activitat de Maciá fou molt intensa.

Al cap d'una setmana del seu retorn, 1'u de mar<; de 1931, va fer una visita a Vilanova i la
Geltrú, essent objecte d'un multitudinari homenatge popular per part dels seus compatricis. Des
del balcó de 1'Ateneu Vilanoví, situat lIavors al núm. 10 de la Rambla, va pronunciar unes parau-
les emocionades de regraciament, tot dient: "Estimo tots els vilanovins, sense distinció de clas-
ses ni de partits".

El mar<; de 1931 va constituir el partit Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que
pretenia "la unió amb les forces esquerranes i obreres de Catalunya". Maciá fou escollit president
del consell directiu.

Poc després obtingué un triomf esclatant a les eleccions municipals del 12 d'abril. Al cap
de dos dies, el 14 d'abril, Lluís Companys, des del balcó de 1'Ajuntament de Barcelona, proclama
la República a Catalunya. El mateix dia, a les tres de la tarda, des del mateix balcó, i més tard
des del balcó del Palau de la Diputació, situat al davant, Maciá proclama l'Estat Catalá integrat
en la Federació de Repúbliques Iberiques i la formació del govern de la República Catalana.
Immediatament es féu cárrec del govern de Catalunya. El partit Esquerra Republicana de
Catalunya va ser el dominant de la política catalana entre 1931 i 1936. '

Tres dies més tard i, després d'unes lIargues negociacions amb representants del Govern pro-
visional de la República, de Madrid, Maciá va acceptar de reconvertir el govern de Catalunya en
govern de la Generalitat de Catalunya i d'elaborar 1'Estatut d'Autonomia. Des d'aquest moment
va ocupar la presidencia provisional del govern de la Generalitat. Maciá tenia 71 anys. Segons
paraules d'Albert Virella, "el seu rostre senyorívol i d'home de bé, sincer i sense segones intencions,
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el seu esguard penetrant, el seu cabell blanc i l'eixutesa de carns li conferien tot l'aspecte de la vene-
rable ancianitat, l'ombra protectora per a tot el poble, el símbol de qui ens agermanava".

Elegit diputat a les Corts Constituents per Barcelona el juny de 1931, presenta pública-
ment la victoria del plebiscit de l'Estatut, que fou elaborat i aprovat l' any 1932. Elegit diputat
per Barcelona en les eleccions del Parlament de Catalunya el 20 de novembre del 1932, va ser
reelegit president de la Generalitat, o elegit amb carácter definitiu.

Morí en l'exercici del seu cárrec de president de la Generalitat de Catalunya el 25 de
desembre de 1933. Tenia setanta-quatre anys. La desfilada de públic a la capella ardent, i l'as-
sistencia als actes funeraris, van ser multitudináries.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Maciá va ser des de 1907, aproximadament, fins a la seva mort, el 1933, una figura impor-
tant del nacionalisme catalá. Primer va ser diputat al Congrés i més tard evoluciona cap a pos-
tures més radicals fins esdevenir un líder indiscutible del moviment nacionalista, dins el qual va
lluitar en una acció de proselitisme reivindicatiu, que no fou interrompuda ni en les situacions
més adverses. Després del cop d'Estat del general Primo de Rivera el setembre de 1923, va haver
d'abandonar el país, pero des del seu exili va portar a terme una incansable labor de propaganda,
des de Franca i Bélgica i des de diversos paises d'America, dirigida principalment als catalans
dispersos pel món. Ell va evolucionar cap a les postures més radicals i progressistes del naciona-
lisme. Amb la seva acció va contribuir a fer que la causa del nacionalisme catalá fos coneguda
arreu del món. Fou més un propagandista i un capdavanter que no pas un ideoleg o un formula-
dor teóric del nacionalisme. Els anys entre 1923 i 1930, els de durada del regim de Primo de
Rivera, van ser els d'actuació més intensa a l'estranger. Fou l'iniciador i el fundador de diversos
moviments de reivindicació nacional catalana.

A principis de 1931 va retornar definitivament a Catalunya. El mes de mar<; va fundar el
partit Esquerra Republicana de Catalunya, que guanya ámpliament les eleccions municipals del
12 d'abril, que donaren lloc a la proclamació de la II República Espanyola. Després Maciá va
aconseguir el restabliment de la Generalitat, com a institució d'autogovern de Catalunya, la pri-
mera de l'epoca conternporánia, i en fou president fins a la seva mort el 1933. També aconseguí
l'aprovació de l'Estatut de Catalunya de 1932.

REFERENCIES LOCALS

El dia u de marc de 1931, al cap d'una setmana del retorn a Catalunya, Francesc Maciá va
fer una visita triomfal a Vilanova i la Geltrú, la seva vila natal. El mateix any, l'Ajuntament va
donar el nom de Maciá a la Rambla Principal, nom que figurava en una lápida de marbre amb
un relleu, obra de l'escultor Joan Rebull. També va ser col-locar un retrat a l'oli a la galeria de
vilanovins iH~stres de la casa consistorial, obra del pintor Martí Torrents. El 1939, tant la placa
com el retrat van ser retirats i destruits.

En restablir-se la democracia, després de la mort de Franco, Francesc Macia va ser objec-
te, novament, del reconejxernent públic dels seus convilatans. Una placa commemorativa va ser
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col-locada al carrer o rambla de Sant josep, en ellloc on havia existit la seva casa natal. Més tard,
el nom de Francesc Maciá va ser donat a uns jardins de nova construcció al sector Oest de
Vilanova i la Geltrú. També va ser retolada amb el seu nom l'actu~l avinguda de ,Francesc Maciá,
un dels carrers més llargs i notables de Vilanova, que travessa la ciutat, des del centre a l'oest.

Al saló de sessions de 1'Ajuntament figura un nou retrat de Maciá, obra del pintor Antoni
Soler Pedret, i un bust escultoric, obra de l' escultor Manuel Cusachs, és errsplacat al vestíbul de
l'Alcaldia.

També s'ha erigit un monument a Francesc Maciá a la important cruílla entre la rambla de
la Pau i el Passeig Marítim, un obelisc amb un relleu obra del conegut escultor Josep Maria
Subirachs. Va ser promogut per una iniciativa popular, que va impulsar diverses activitats per
recollir diners per sufragar-lo. Finalment va ser erigit gracies a la contribució económica de
1'Ajuntament, i inaugurat 1'any 1983.

Cruells, Manuel: Francesc Maciá. Barcelona. Editorial Bruguera. 1971.

Jardí, Enric: Francesc Maciá. El camí de la !libertat (1905-1931). Barcelona. Aymá. 1977.
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Montserrat. 1981.

Maseras, Alfons: Francesc Maciá. Barcelona. Llibreria Catalónia. (Quaderns Blaus. La nostra
gent). 1932.

Virella Bloda, Albert: Francesc Maciá, president de Catalunya. Vilanova i la Geltrú. 1977.

Viusa, Manuel: Francesc Macla, president de Catalunya. París. Som. Quaderns editats per
l'Associació Catalonia. s.a.
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Joan Magrinya i Sanroma

Ballarí i coreograf
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BIOGRAFIA

V a néixer a Vilanova i la Geltrú el 23 de desembre de 1903, al carrer del Correu, núm. 11.
El 1918, la família es desplaca a Barcelona. El seu pare representava una empresa d'asse-

gurances, i ell, de jove, l' ajudava a l' oficina.

Seguint una afició manifesta des de jovenet, el 1922 es va matricular, amb una beca, a un
curs de l'Institut Catala de Rítmica i Plástica, fundat deu anys abans "amb la finalitat de desen-
rotllar el sentit metric, el sentiment rítmic, l'instant tonal i les facultats artístiques, així com la pre-
paració dels estudis musicals"; n'era l'ánima en Joan Llongueres. Simultániament assistia als cur-
sos que impartia al Liceu Theodor Wassilief, director de ballets russos, l' admiració dels quals li
aferma la vocació. Més tard, el 1931, estudia dansa espanyola, amb els mestres Coronas i Bautista.

L'any 1923, Magrinya va cornencar a donar-se a coneixer com a ballarí, participant en r_eci-
tals, el primer dels quals va ser a la societat "La Violeta Gracienca", de Gracia. Als 21 anys
ingressá al cos de ball del Gran Teatre del Liceu, de Barcelona (amb El príncep Igor). El 1931
va esdevenir el primer ballarí del teatre. Als seus inicis, habituat el públic només a les noies dan-
sarines, el fet de veure ballar un noi provocava fins i tot un cert rebuig.

El gener de 1932, atenent la demanda que li havien fet alguns companys de la infancia, es
presenta al Foment Vilanoví, acompanyat del pianista juli Pons. Va ser la 'primera actuació a
Vilanova, en un espai reduít.

El31 de maig de 1932 va debutar al teatre Urquinaona com a solista, fet que era inhabi-
tual; dedica una part a la dansa apresa dels russos i el final al ball espanyol. Sebastiá Gasch lla-
vorsjove cronista de l'art de l'espectacle, el va presentar a través del setmanari Mirador; també li
dedica un article a la revista literaria de Vilanova i la Geltrú, Prisma. L'amistat iniciada en aques-
ta ocasió va durar tota la vida.

La seva gran oportunitat la hi va donar, poc més tard, el professor Theodor Wassilief, lla-
vors director de les temporades del ballet rus al Liceu, en oferir-li un paper de solista en el ballet
Nit de maig, de Rimsky Korsakov. Des de llavors, fins a la seva retirada com a ballarí, el 1957,
mai no abandona aquesta categoria.

En els anys trenta, Magrinya va madurar en la faceta de coreograf interpretant amb exit
per tot el país les seves propies creacions. En aquesta epoca col-labora amb els millors artistes de
l'escena catalana, tant músics com pintors: Manuel Blancafort, Pau Casals, Xavier Montsalvatge,
Emili Grau Sala, Joan Miró, Pere Pruna, Manuel Muntañola, Emili Ferrer, entre d'altres.
Alhora, viatjá a l'estranger per nodrir-se de les millors fonts del món coreografic del moment
(OIgaPreobajenska, Serge Lifar, Cechetti, Nicolai Legat, etc.), als seus estudis de París i Londres.
Pero va rebutjar algunes ofertes de contractes a l'estranger per no abandonar la seva terra.

El 1937, en plena Guerra Civil, 'ea fer una gira per diverses capitals europees, juntament
amb el cantant Emili Vendrell i la cobla Barcelona, en actuacions patrocinades pel Comissariat
de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.

En acabar la-Guerra, quan entra al Liceu com a ballarí estrella i com a mestre de ball, no
hi havia cap altra personalitat tart preparada com ell. Els anys quaranta són considerats com els
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més fructífers de la seva carrera professional. Va tenir una intensa activitat per tot el territori
espanyol, i cornencá a actuar acompanyat de les seves deixebles, n ves primeres figures de la dansa .

.
Aixó no obstant, la seva enorme aportació a la dansa, com a dire'ctor, com a coreograf i com

a pedagog, encara havia de donar nombrosos fruits. Des del 1944,á més del Conservatori del
Liceu, és professor de dansa de 1'Institut del Teatre, catedra que va ocupar fins 1'any 1974.
Simultániarnent, desenvolupá 1'activitat docent a la seva academia privada del carrer de Petritxol.
Va formar un gran nombre de ballarins, que ocupen o han ocupat llocs en importants compan-
yies internacionals. Entre els seus deixebles destaquen noms com Joan Sánchez, Aurora Pons,
Filo Feliu, Araceli Torrents, Miquel Navarro, Antoni Monllor, Cristina Barrera, Maria Lluísa
Nogués, Emma Maleras, Angels i Assurnpció Aguadé iAlfons Rovira, entre molts d'altres. Es
pot dir que ha estat el mestre de quatre generacions d' artistes de la dansa.

Alllarg de tota la seva carrera va crear una vintena de ballets imés de cent cinquanta core-
ografies per a l'ópera. Com a coreógraf, muntá ballets per a operes representades al Liceu; d'en-
tre els quals cal destacar especialment els d'EI gato con botas, de Montsalvatge (l948)! Roméo
et Juliette, de Gounod (1963), etc., i va crear els ballets Rosario la Tirana (de Joan Manen,
1953), Festa major (amb música d'Enric Morera, 1960), Gavines (de Joan Altisent, 1965), etc.

El 1951 va veure realitzat un somni: la creació d'una companyia estable, els Ballets de
Barcelona. El 1966 fou nomenat director del Ballet del Liceu, creat com a cos estable. Fins a la
seva retirada, va ser 1'eix vertebrador de l'activitat de ballet a Barcelona.

Al teatre del Liceu havia pujat tots els esglaons: ballarí de conjunt, solista, director core-
ografic i director general de coreografia. El 3 de mar<; de 1957, 1'última funció de la temporada
del Liceu, va ser un homenatge a Magrinyá, amb motiu de la seva última aparició com a ballarí.
Hi colIaboraren les dansarines Aurora Pons, Antonia Barrera, Araceli Torrents i Filo Feliu. Va
continuar com a mestre i com a coreograf fins al 1977.

Magrinya, ballarí integral, és la figura masculina més important del ballet clássic espanyol
de la primera meitat del segle, i ocupa un lloc capital i decisiu en la historia de la dansa a
Catalunya; d'ell s'ha valorat que va saber preservar per a Barcelona la capitalitat de l'art core-
ografic espanyol, en unes circumstáncies difícils i adverses.

Alhora, en el món de la coreografia ha estat una figura controvertida. Mentre per a la
majoria s'aprecia el fet de mantenir encesa la flama de la creativitat durant els anys més obscurs
de la historia recent, i els esforcos per defensar les millors essencies en el ball d'escola, per a d'al-
tres, el últims anys va ser un obstacle per a l'entrada d'aires nous i per al progrés d'iniciatives
innovadores.

Entre els premis i distincions aconseguides alllarg de la seva extensa carrera professional, des-
taca la Medalla d'Or del Merit Artístic de 1'Ajuntament de Barcelona (1971), la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya (1983) i la Medalla D'or de les Arts, que li va imposar el rei Joan
Carles 1. També va rebre el Premi Nacional Extraordinari de Teatre (1972), la Medalla d'Or del
Gran Teatre del Liceu (1973) i la Medalla de Plata de Vilanova i la Geltrú (1994), entre d'altres.

Retirat ja del tot de l'activitat artística, va morir a Vilanova i la Geltrú, 1'11 de setembre de
1995, quan tenia noranta-un anys.
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SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Joan Magrinya és una primera figura del món de la dansa, amb una carrera ascendent des
del seu debut a finals dels anys vint fins que, el 1977, es retira de la vida activa, encara que va
continuar prestant assessoraments.

Destaca com a ballarí, com a coreograf i com a mestre i professor de ball. Autor d'impor-
tants coreografies per al Gran Teatre del Liceu, tant en ballet independent com en els que for-
men part de les operes. Va arribar a director general de coreografia del Liceu. Va ser professor de
dansa de les primeres figures, en tres o quatre generacions, des del Conservatori del Liceu, de
l'Institut del Teatre o de la seva academia privada de dansa.

REFERENCIES LOCALS

A Vilanova i la Geltrú va actuar en diverses ocasions, la primera en solitari el 1932, al
Foment Vilanoví.

Les Danses de Vilanova van ser el motiu d'un dels seus ballets.

Sempre va passar temporades de descans a Vilanova i la Geltrú. Cap a l' any 1960, junta-
ment amb el seu germa Isidre, metge cirurgiá, va adquirir la masia Nova i la va rehabilitar; allá
aplegava una important collecció d' objectes personals: pintura, dibuix, gravats, escultures, dis-
seny de vestits, alguns fets per grans artistes, com Picasso iJoan Miró, així com nombrosos objec-
tes recopilats alllarg de tota la vida. Els últims anys de la seva vida hi va residir de forma per-
manent.

A finals dels anys vuitanta, quan els dos germans Magrinya ja veien a prop el final de la
vida, van arribar a un acord amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per cedir la masia amb les
colleccions que conté. Per tant, actualment forma part del patrimoni municipal.

La primera i única monografia sobre aquest artista va ser escrita pel vilanoví Xavier Garcia.

L'any 1972, Joan Magrinya va ser declarat fill predilecte de Vilanova.

El 1995 va ser col, locada una placa a la facana de la casa on va néixer, al carrer del
Correu, núm. 11.

•.. ',

49



BIBLIOGRAFIA
f.

Garcia, Xavier: Joan Magrinya, dansa viva. Barcelona. Editorial Pórtico 1.9?3.

Diversos articles en diaris i revistes.

50



Teresa Mañé i Miravet
Lliurepensadora ifeminista



BIOGRAFIA

e oneguda pel pseudónim de Soledad Gustavo. Va néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1865,
filla d'un matrimoni de classe mitjana benestant, que regentava la Fonda del Jardí, conegu-

da com "la de les tres noies", ja que eren les tres filles, Carme, Antonia i Teresa, les que atenien
la clientela. El pare, Llorenc, era un vell federalista, fidel partidari de Francesc Pi i Margall, de
l'amistat amb el qual n'estava forca orgullós. Teresa va créixer en un ambient republicá i federal.

De jove, estudia magisteri a Barcelona. En acabar els estudis, el 1886, amb l'ajuda dellliu-
repensador i antic escolapi Bartomeu Gabarró, va obrir la primera escola laica a Vilanova. Una
de les seves preocupacions va ser sempre la pedagogia; els seus escrits són pioners de les escoles
llibertaries. Segons Ramon Ferrer Parera, a Vilanova se la coneixia amb el mot de "L'esperitada",
pel seu enfervorit anticlericalisme.

Anarquista preco<;:,aviat es dedica al periodisme, que esdevindria una de les seves activi-
tats principals. Va col, laborar a la revista barcelonina "La ilustración de la mujer"; el 1886,ja sig-
nant com Soledad Gustavo, va escriure articles per a La Tronada, organ de la Unió Espanyola de
Lliurepensadors. Era l'única dona al costat de coneguts líders de la prehistoria de la CNT, com
Anselm Lorenzo, Pere Esteve, Fernando Tarrida del Mármol, Ricardo Mella i Josep Llunas i
Pujals. Participa en actes públics de propaganda anarquista i en publicacions d' aquesta
tendencia.

L'any 1889 va guanyar un premi en el Segon Certamen Socialista, celebrat al Palau de
Belles Arts de Barcelona, per un treball sobre l'amor lliure. Segons ella calia acabar amb un sis-
tema social que feia les dones esclaves "cuando son solteras, cuando casadas y cuando viudas, del
padre, del marido y del burgués".

Com a conseqüencia de la lectura d'una poesia seva en un enterrament laic a Vilanova i la
Geltrú, l'any 1889 va coneixer Joan Montseny, escriptor ácrata, amb qui es casa civilment l'any
1891, poc temps després que els matrimonis civils haguessin estat legalitzats. Es van traslladar a
viure a Reus, ciutat nadiua d'en Montseny, on van obrir una escola laica mixta en la qual tots dos
feien de professors. A Reus també s'hi trobava Carme, una de les germanes de la Teresa, que va
viure amb ells les dificultats de la militancia anarquista fins a la seva mort.

Pocs mesos després de casats, en ocasió d'una celebració del1er de Maig, Joan Montseny
fou detingut; Teresa inicia aleshores gestions per aconseguir la llibertat. Pero poc temps va gau-
dir de l'alliberament. El 1896, Montseny va tornar a ser detingut en ser implicat en l'anomenat
procés de Montjuic, com a conseqüencia d'una bomba llancada durant la processó de Corpus, al
carrer dels Canvis Nous de Barcelona.

Des de la presó de Montjulc, Montseny va escriure cartes a la premsa, usant diversos
pseudónims, on reivindicava la innocencia dels processats. Teresa s'encarregá de treure de la presó
aquestes cartes, de fer-les arribar als destinataris i de fer gestions per aconseguir la llibertat delr ,
seu marit i dels altres companys detinguts. Es a partir d'aquestes cartes que Joan Montseny sera
conegut com a Federico Urales .

.
Teresa'va aconseguir la llibertat del seu marit, pero fou desterrat a Londres. L'any 1897,

ella s'hi va reunir, i poc ternps després van decidir de tornar a Espanya clandestinament per rei-
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vindicar la revisió del procés. En passar la frontera se separaren. Ell va anar 'a Madrid i ella a
Vilanova i la Geltrú, on s'hi va estar un temps curto

Després, juntament amb els seus pares, Llorenc i Antonia, i la seva germana Carme, es
traslladá a Madrid per reunir-se amb el marit, on es van veure sotmesos ~ unes condicions de vida
precarios. Allá van morir els pares i nasqué la seva filla, Federica Montseny.

Segons Pepe Gutiérrez, "a finals del segle XIX, Federico Urales i Teresa Mañé es conver-
teixen en el centre intellectual de l'anarquisme espanyol i enfoquen les seves inquietuds pedago-
giques cap a una ampliació del seu ideari: no es tracta tan sols de fer la revolució, sinó també d'un
canvi integral en els individus, que només és possible a través d'una activitat cultural feta tant cap
a dalt -interessant els intel·lectuals més inquiets- com cap avall, desenvolupant una indústria cul-
tural assequible per a la gran massa de treballadors analfabets o semianalfabets que formaran la
base de l' anarco-sindicalisme".

Durant l'estada a Madrid, van editar La Revista Blanca (1898-1905) i després Tierra y
Libertad (1902-1905), com a suplement de l'anterior, de les quals ella n'era l'administradora,
malgrat que la llei no ho permetia a una dona. En aquestes publicacions hi collaboraren autors
coneguts, com Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu (tots quatre, repre-
sentants de la generació del 98), Jaume Brossa, Pere Coromines i Felip Cortiella. L'any 1901,
Teresa participa, en representació de les idees anarquistes, en un cicle de conferenciesa l'Ateneu
de Madrid sobre La Sociedad Futura, juntament amb Azorín, Mendinaveitia i Urales.

Teresa no parava ni un momento Entre d'altres activitats, féu una gira per Andalusia a favor
dels encausats en els processos de Jerez i de "La mano negra", on estaven implicats anarquistes
andalusos, en pro dels quals va realitzar escrits i altres accions. El 1909 participa activament amb
el seu marit en la defensa de Francesc Ferrer i Guardia, acusat pels successos de la Setmana
Trágica de Barcelona i finalment condemnat a mort.

A Madrid, Federico Urales va mantenir un fort conflicte amb Arturo Soria, el creador de
la "Ciudad Lineal", al qual acusa d'estafa i engany. Perseguits i angoixats per les pressions legals
i les denúncies de Soria, al cap de setze anys de residencia a Madrid, l'any 1912 el matrimoni va
decidir tornar a Catalunya. A Barcelona, intentaren crear una academia, que no va tenir exit.
Després intentaren crear una granja escola prop de Cerdanyola del Valles. Aquestes experiencies
corresponien als seus punts de vista comunitaris i naturistes.

Un cop a Catalunya, van tornar a editar La Revista Blanca (1923), i Tierra y Libertad, i
van iniciar la publicació de diverses colIeccions populars, com La Novela Ideal, que editava dues
novel-les cada quinze dies, amb una tirada de 50.000 exemplars, ique arriba a comptar amb 600
números; La Novela Libre, amb relats més extensos, arriba a 30.000 exemplars de tirada; El
Mundo al día, amb una periodicitat mensual, i finalment un nou diari, El Luchador, que dura
fins a la Guerra Civil. Teresa era l'encarregada de l'administració, mentre que el marit i la filla
no paraven d'escriure articles, relats, novel' les, mernóries, etc. Aquests últims sempre afirmaren
que Teresa era l'autentic cap pensant de la família.

La filla, Federica Montseny, quan s'acostá a l'edat adulta, es va incorporar intensament a
les activitats que havien caracteritzat els seus pares, i de mica en mica va anar desplacant i des-
dibuixant llur paper. A mesura que avan<;avael sindicalisme revolucionari, ells no s'hi sentien
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identificats, ja que la seva tasca havia estat básicament intel-lectual; sovint les seves relacions amb
l'organització sindical de la CNT eren conflictives. EIs anys trenta són com una pagina en blanc
en la biografia de Teresa Mañé, encara que semblava identificada amb l'activitat de la seva filla,
activitat que culmina quan, durant la Guerra Civil, Federica Montseny va ser la primera dona
ministra del govern espanyol, en el qual ocupa la cartera de Sanitat.

Durant la Guerra Civil un cáncer de colon va cornencar a minar la vida de Teresa Mañé.
El gener del 1939, la família passá la frontera de Franca, i queda disgregada. Teresa va tenir la
mala sort de trencar-se una cama. Portada en ambulancia a l'hospital Saint Louis de Perpinya,
morí al cap de pocs dies, el 5 de febrer de 1939. El seu marit ho va fer el mar<;:de 1942.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Teresa Mañé és considerada la primera dona llibertária, i la més notable forjadora de l'a-
narquisme a Espanya. Fou en el seu temps una figura avancada de moltes reivindicacions socials,
que llavors eren poc acceptades, i que comptaven amb el rebuig i la condemna dels grups domi-
nants de la societat. Moltes de les idees que ella defensava després han anat essent acceptades.
Teresa Mañé fou una pionera de la defensa dels drets de la dona, de la igualtat social dels dos
sexes; de la pedagogia com a instrument de millora social; de l'escola laica; de l'extensió de la cul-
tura a totes les classes socials, especialment entre els treballadors, que eren els que menys accés
hi tenien, etc. El seu pensament i la seva actitud, durant el seu temps, van ser per a molts motiu
de rebuig i d'escándol. Tot aixó la va fer objecte de persecució, motiu pel qual tant el seu pensa-
ment com la seva activitat no són gaire coneguts. Actualment el seu pensament pot resultar una
mica simple i elemental, pero l'evolució social experimentada ha estat tan gran que fins i tot costa
d'entendre, als nois i les noies d'avui, que fa cent anys algunes persones van lluitar i van ser per-
seguides per defensar algunes millo res que avui formen part de la vida quotidiana. Per aixo, és un
deure de gratitud el reconeixement de la lluita que algunes persones van haver de sostenir per fer-
ho possible, malgrat els defectes en els quals van incórrer.

Entre els personatges seleccionats en aquest recull d'esbossos biográfics és un cas singular:
és l'única dona, és l'únic personatge de significació revolucionaria, que actua en contra de la cul-
tura oficial del seu temps i potser d'una manera més avancada. Aquestes singularitats són les que
justifiquen la seva inclusió.

REFERENCIES LOCALS

Les circumstáncies esmentades expliquen que durant molts anys hagi estat poc coneguda
a Vilanova i la Geltrú, tot i el fet d'haver-hi nascut: un dels pocs vincles que la hi lliguen, ja que
de molt jove se'n va absentar i no va tenir gaire més relació.

Darrerament s'ha donat el seu nom a l'Escola d'Adults de La Paperera.

"
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Joaquim Mir i Trinxet

Artista pintor



BIOGRAFIA

v a néixer a Barcelona el 6 de gener de 1873, al carrer de la Ciutat, núm. 6, fill d'una família
de la petita burgesia.

En data imprecisa, va rebre llicons primerenques del pintor Lluís Graner. El curs 1894-95
ingressa a l'Escola de Belles Arts de Llotja, on tingué per mestre el pintor Antoni Caba. Pero,
certament, els seus estudis van ser breus i poc complicats. Per altra part, els seus pares l'obliga-
ren a contribuir al sosteniment, exercint com a corredor de merceria, ocupació que li prenia tot
el temps, i que feia per forca.

Esperit independent i de carácter impulsiu, no es va acomodar a metodes i disciplines, que
només violentaven el seu temperament d'artista innato La seva veritable escola de formació va ser
el camp, on s'escapava sempre que podia. Va formar part de l'anomenada "colla del safrá", grup
de pintors joves coetanis que el que més valoraven era l'aire lliure, el color i la llum; eren, a part
de Mir, Ricard Canals, Isidre Nonell, Ramon Pitchot, Adriá Gual i Juli Vallmitjana.

Des de 1890 a 1893 va treballar amb entusiasme, aprofitant tots els moments. El 1894 va
presentar a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona la primera obra, Sol i ombra, plena
d'inexperiencies i d'atreviments. El 1895 va fer una breu estada a Madrid, amb l'intent no reei-
xit d'aconseguir una pensió per anar a Roma. El 1896 va exposar L'hort del rector i Venedor de
taronges, en els quals ja es manifesta el seu ímpetu de colorista apassionat. El 1897 va exposar a
Els 4 gats; d'aquest any és la coneguda obra La catedral dels pobres, que representa un grup de
captaires situat al mig de les obres del temple de la Sagrada Família, que va ser guanyadora d'una
medalla a l'Exposició de Belles Arts de Barcelona de 1898.

Per aquesta epoca va col-laborar amb magnífics dibuixos al carbó d'escenes barcelonines al
setmanari L'Esquella de la Torratxa, i va realitzar ilIustracions per a una edició de la novella
L'escanyapobres, de Narcís Ollero
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El 1899 va fer un viatge a Mallorca, gracies a l'ajut económic del seu parent Avel-lí Trinxet.
Sota la impressió del cel i de les costes mallorquines, va pintar magnífiques teles de sorprenents
efectes, suggestives i enlluernadores. El 1903 va decorar amb grans plafons el menjador del Gran
Hotel de Palma.

A Deiá es va fer amic del pintor belga William Degouve de Nuncques, les idees estéti-
ques i la técnica del qual exerciren en Mir una gran influencia. Fruit d'aquesta nova modali-
tat va ser La cala encantada, que va produir gran sensació a l'Exposició de Belles Arts de
Madrid de 1903. L'estada a Mallorca, que va durar sis anys, aguditzá encara més la seva sen-
sibilitat i va afinar el brillant colorit dels seus quadres. Amb el tema de Mallorca, realitzá la
decoració de la casa del seu oncle Avel-Ií Trinxet a Barcelona, decoració executada en diver-
ses etapes fins al 1913. D'aquesta epoca també n'hi ha algunes obres al Museu d'Art Modern
de Barcelona.

A l'abril de 1904 va tenir a Mallorca un greu accident, que l'obliga a tornar a Catalunya.
El va poder vencer gracies a la seva forta naturalesa, pero li produí un gran transtorn, que va exi-
gir l'internament, el gener de 1905, a l'Institut Psiquiátric Pere Mata de Reus, on s'estigué fins a
l'octubre de 1906. Allá recupera l' equilibri perdut.



A partir d'aquí cornencá una etapa del pintor al camp de Tarragona, principalment a
l'Aleixar i a Maspujols, pobles on es va instal-lar, per no trencar tmb l'ambient de repos viscut a
Reus.

A la sala Faians Catalá de Barcelona va presentar, el maig de 1909, un conjunt de noran-
ta obres, que constituí un gran triomf i la consolidació artística de Mir; amb aquesta exposició
reprengué la presencia continuada al món de l'art. El 1910, a l'Exposició de' Brusel-les, vaacon-
seguir una primera medalla. A l'Exposició de Barcelona de 1911 va presentar catorze quadres,
entre els quals destaquen Primavera, Pastoral, La cova de la Verge i El molí.

Circurnstáncies familiars el portaren el 1913 a instal-lar-se a Mollet del Valles, on vivia la
seva germana Joana. Allá va reforcar la situació personal i fixá el seu estil com a gran colorista,
alié a tota altra preocupació; havia arribat a un do mini perfecte i a una magistral desimboltura,
que conserva tota la vida.

Mir va concórrer assiduament a les exposicions nacionals de Madrid, on aconseguí reite-
rades medalles. El 1930, va obtenir la preada medalla d'Honor.

El 1921 es va casar amb la vilanovina Maria Estalella Asbert, fet que el porta a fixar la
residencia definitiva a Vilanova i la Geltrú, al cap d'un any. Amb aquesta finalitat va arreglar i
amplia l'antiga casa Brunet, anomenada cal Rei, al carrer de Sant josep, on installá l'habitatge
familiar, el taller i una sala d'exposicions. Mir ja havia adquirit un.prestigi i una posició social
benestant. Des d'aleshores es va integrar plenament a la vida de Vilanova i la Geltrú sense dei-
xar, pero, de pensar en la seva projecció exterior.

A Vilanova va esdevenir ben aviat un personatge popular i apreciat per tothom. Va fre-
qüentar els ambients culturals i va mantenir una intensa amistat amb els principals artistes d'a-
quell moment, com Enric Cristófol Ricart, Alexandre de Cabanyes i Martí Torrents. Una mos-
tra d'aquesta amistat va ser la idea de Joaquim Mir de fer, tots tres, la decoració del café de la
societat Foment Vilanoví, a base d'uns grans plafons murals pintats per cada un d'ells, que van
ser acabats i inaugurats l'any 1926. Són una mostra del moment més important de la pintura de
Vilanova i la Geltrú. Actualment es poden admirar al Museu Balaguer, on estan dipositats des
de 1973, sota el nom de Café del Foment.

En l'etapa de Vilanova i la Geltrú, en la qual va trobar un ambient familiar que li resolia
tots els problemes de la vida domestica i li proporcionava un nivell de vida envejable, realitza una
obra que, sense perdre l'ímpetu que el caracteritza, assolia més serenitat, com correspon a la
madures a de l'artista.

Instal-lat a Vilanova i la Geltrú, Mir va treballar sempre amb gran intensitat. Va realitzar
moltes pintures del paisatge que podia contemplar des de casa seva, i de les rodalies de Vilanova
i la Geltrú (Canyelles, Sant Pere de Ribes, Calafell, etc.), on podia pintar amb facilitat en sorti-
des de mitja jornada. Pero també va fer campanyes pictóriques a partir de curtes estades a
Montserrat, a Miravet d'Ebre, Andorra, Torroella de Montgrí, l'Estartit, entre d'altres. Vilanova
va ser, des de 1921, el centre d'operacions de Mir. A casa seva va rebre molts visitants, i a partir
d'aquí va participar en múltiples exposicions. Una d'important va ser Montserrat vist pels artis-
tes catalans, el 1931.
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Des d'aquí va influir sobre altres artistes més joves, que freqüentaren el seu taller amb ánim
d'aprendre. Mir va ser un veritable mestre, encara que sense un metode sisternátic; els deixebles
simplement veien com pintava, com contemplava el paisatge, com preprarava els colors i com
s'expressava; eren autentiques llicons. Podem citar, entre d'altres deixebles, el vilafranquí Lluís
Maria Güell. També hem de citar el nom dels vilanovins Pau Roig Estradé i Salvador Masana,
que han mantigut la tradició pictórica de Vilanova i la Geltrú; Masana, a més, ha contribuir a la
formació i al llancament d'altres artistes més joves. Mir influí, amb la seva presencia, en la for-
mació d'un gust estetic dels vilanovins.

La seva obra és molt extensa i notable. Pintures de Mir formen part de museus i de col·lec-
cions particulars. Al Museu d'Art Modern de Barcelona, hi ha, entre d'altres, Llum i ombra,
L'hort del rector, La nuvolada, Mar orientat, Pastoral i La cova de la llegenda. Té obres en
museus de Madrid, Nova York, Buenos Aires i Montevideo, entre d'altres.

Mir va passar el temps de la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú, sense deixar de pintar. La
guerra i la postguerra l'afectaren molt, sobretot quan, l'any 1939, fou empresonat uns dies per
infundats motius polítics. Tenia 66 anys, i li va causar un trauma profundo Encara va fer un des-
placarnent a Gualba per pintar, pero va ser l'últim. Va morir a Barcelona el 27 d'abril de 1940.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Com a significació global, es pot dir que Joaquim Mir és un dels pintors catalans més nota-
bles de la seva epoca, autor d'una obra molt extensa i apreciada. Segons el tractadista d'art
Francesc Fontbona, és el més renovador dels pintors de la seva generació.Joaquim Mir és un dels
pintors de la seva epoca més ampliament estudiats.

Contemplat des de Vilanova i la Geltrú, quan l'any 1922 Mir hi va fixar la residencia es va
convertir en un ciutadá il·lustre i a la vegada popular. Era habitual veure'l amb el cavallet pintant
als carrers de Vilanova o als afores. A casa seva va rebre molts visitants il·lustres, primeres figu-
res de l'art i de les lletres. Va mantenir amistat amb els artistes que al seu temps residien a la ciu-
tat, els quals freqüentaven la tertúlia que ell presidia.

L'any 1930, quan va ser guardonat amb la medalla d' or de l'Exposició de Madrid, va ser
objecte d'un homenatge popular.

En ocasió del Iüe aniversari de la seva mort, l'any 1950, la societat Foment Vilanoví, de la
qual havia estat un soci illustre, va organitzar una gran exposició de la seva obra. En aquesta oca-
sió, l'Ajuntament va donar el seu nom a un carrer, adjacent a casa seva.

REFERENCIES LOCALS

A Vilaneva i la Geltrú hi ha diversos aspectes que el recorden permanentment. En primer
lloc la casa on va viure, al carrer de Sant Josep, coneguda per tothom com can Mir, actualment
propietat del sindita-r UGT i en període de rehabilitació. El carrer del costat porta el seu nom.
Hi ha també el panteó al cementiri, on esta enterrat. El seu nom es va donar a l'IES Joaquim
Mir, a la cárretera de Vilafranca.-.

"61



Obres pictóriques d'ell es poden contemplar al Museu Balaguer. En primer lloc, el conjunt
del Café del Foment. D'aquest conjunt ell en va ser l'impulsor, j que va convencer els altres pin-
tors per realitzar aquesta decoració, avui de gran valor; arnés, ell és l'autor de cinc dels plafons.
En un representa la festa de Les Comparses, tan arrelada a Vilanova, tema que Mir va plasmar
també en alguns altres quadres. Arnés dels quadres que formen el conjunt del Café del Foment,
al Museu Balaguer es poden admirar altres obres de Mir; una és L'ermitá de Sant Blai, donatiu
del seu fill, i algunes altres que formen part del Llegat 1956.

A més, en diverses colleccions privades de Vilanova i la Geltrú hi ha pintures i dibuixos
de Joaquim Mir; per a alguns vilanovins, és una satisfacció poder posseir una obra d'aquest gran
pintor que tots sentim una mica nostre. .

BIBLIOGRAFIA

Pla, Josep: El pintor joaquim Mir. Aquesta obra, publicada el 1944 en castellá, i després reiterada-
ment reeditada en catalá, va ser la primera escrita sobre el pintor, pocs anys després de la seva
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En la bibliografia és obligat de citar els estudis de Maria Teresa Camps, alguns publicats en els
catalegs de diverses exposicions i altres d'inedits. Maria Teresa Camps és una especialista en
Joaquim Mir.

Els catalegs de les exposicions antológiques contenen informació bibliográfica irnportant, prin-
cipalment els de les celebrades al Museu d'Art Modern de Barcelona, el 1972; a la Direcció
General de Belles Arts de Madrid, 1971; joaquim Mir al Camp de Tarragona (1906-1914)
(Fundació La Caixa, Barcelona, 1991); joaquim Mir, cincuenta años después (Banco Bilbao
Vizcaya, Madrid, 1990);joaquim Mir, itinerari vital (Fundació La Caixa, Barcelona, 1997).

A totes les obres generals sobre l'art catalá del segle XX hi ha referencies sobre Joaquim Mir.
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Enric C. Ricart i Nin

Gravador i pintor
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BIOGRAFIA

V a néixer a Vilanova i la Geltrú el 2 de novembre de 1893, en el si d'una família benestant.
El seu pare, Francesc Ricart Marrugat, era copropietari de la fabrica local de gas-ciutat.

Enric, en una infancia difícil, malaltís i delicat, passava hores contemplant il-lustracions de revis-
tes i de llibres. Va assistir poc a l' escola elemental, per inadaptació.

Des de molt jove manifestá la voluntat de ser artista. El seu pare, amb ganes de complau-
re'l, pero també d'assegurar-li una sólida preparació, a l'octubre de 1911, el va inscriure a 1'Escola
d'Art Galí, de Barcelona. Aiu, Ricart va coneixer altres joves artistes, alguns dels quals més tard
han esdevingut primeres figures de l'art catalá: Joan Miró, Josep Llorens Artigas, Mariá Espinal,
Rafael Benet, etc. La influencia de Galí fou decisiva per al futur de tots ells. Galí va ser un mes-
tre atent i permeable a les influencies modernes, que pretenia crear un clima que contribuís a la
formació global dels alumnes. La seva acció pedagógica va ser de gran importancia per a la con-
formació del moviment artístic catalá del primer ten; del segle XX. Del pas per l'Escola Galí en
deriva, en bona part, la trajectoria posterior de Ricart i el seu estil, en el qual destaquen la pul-
critud, la insistencia en la simplicitat de la forma; l'absencia d'interpretació expressiva.

El 1914, Ricart va fer una estada de sis mesos a Florencia, juntament amb el pintor vila-
noví Rafael Sala. Allá va poder veure pintura i descobrir la necessitat de pintar i de dibuixar,
que abans no li era imperiosa. 1un fet fonamental va ser que, a Florencia, Ricart descobrís el
gravat.

L'any 1915, Ricart va compartir un estudi amb Joan Miró en un pis del carrer Baix de Sant
Pere de Barcelona. L'any 1917, del 10 al 25 de gener, va fer la primera exposició de pintura i gra-
vat, a les Galeries Dalmau, llavors fogar de les experiencies artístiques más avancades, El mateix
any, també hi van exposar per primera vegada Joan Miró i Rafael Sala. Aquesta coincidencia va
fer que alguns crítics parlessin d'una Escola de Vilanova, que els englobava tots tres.

Ricart va mantenir una profunda amistat amb els artistes vilanovins Rafael Sala i Josep F.
Ráfols. Tots tres coincidiren a la redacció de la revista avanguardista Themis (editada a Vilanova
el 1915) i en altres aventures artístiques. Rafael Sala se'n va anar el 1919 cap a Nova York, i més
tard passa a Mexic, fins la seva mort, el 1927, a California. Ricart i Rafols van mantenir una
correspondencia extensa i regular des del setembre de 1915, quan Ráfols tot just acabava la carre-
ra d'arquitecte i s'iniciava com a tractadista d'art, fins al febrer de 1960, tres setmanes abans de
morir Ricart. El conjunt, quasi tres mil cartes en total, constitueix una documentació inédita d'un
gran intereso

Ricart és recordat i valorat principalment com a xilógraf o gravador en fusta, activitat que
el caracteritza encara més que la pintura. En la xilografia, el segle XX, sobresortiren a Catalunya
pocs artistes; Ricart n'és el més notable. La xilografia és un procediment de gravar que antiga-
ment era utilitzat per a la reproducció d'imatges; a mitjan segle XIX, havia estat abandonada en
aquesta funció, en desenvolupar-se els sistemes més moderns basats en la fotografia. Entrat el

r
segle XX, la xilog'rafia és recuperada de nou, pero com un mitja d'expressió artística. En alguns
paises europeus va adquirir forca importancia; al nostre, Ricart juga un paper de primer ordre, ja
que gracies a ellla xilografia va experimentar una auténtica "renaixerica" i assolí categoria artís-
tica. Ricart empre usava el que se'n diu gravat per testa, és a dir, tallant la fusta en el sentit per-
pendicular a la fibra. ')

r
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Ricart va descobrir el gravat, per casualitat, a Florencia; de retorn a Vilanova, prová de fer
el que havia visto A l'octubre de 1915, va publicar els primer gravats a la revista Themis. De
seguida s'hi apassioná i hi dedica hores d'estudi i d'experimentació. En la se,va primera exposi-
ció, a més de pintura a l'oli i dibuix, va presentar boixos i linóleums-Després intensifica la dedi-
cació al gravat, que durara tota la vida, alternant-la amb la pintura. Els primers gravats eren
simples, de caire popular, pero aviat evoluciona, assolint una gran perfecció técnica. Una estada
a París, el 1920, va suposar la consagració com a gravador: relació amb editors i bibliófila, encár-
recs, etc. El 1926 s'establí definitivament a Vilanova.

L'obra de Ricart com a gravador ha estat classificada així: gravats decoratius d'ocasió,
estampes, ex-libris, goigs, i il·lustracions per a textos literaris, entre les quals hi ha les dels lli-
bres, des dels de bibliófil fins a edicions comercials selectes.

L'ilIustrador d'un text literari col·labora amb l'autor a fer-lo més agradable, més sugge-
ridor; per tant, se n'ha d'impregnar, ha de contemplar-lo amb comprensió i delectació, captar-
ne l'esperit i les peculiaritats i tenir la voluntat de fer-ne una glossa amb el seu treball, per.tal
que les il-Iustracions s'adaptin al genere i a l'estil de cada obra. Ricart, que reunia aquestes qua-:
litats, va ser requerit per autors o editors per il-lustrar obres de generes variats. Entre les obres
ilIustrades amb gravats de Ricart, destaquen, entre d'altres, la traducció catalana de L'Odissea,
feta per Carles Riba (1948); dues obres de mida molt petita, pero de notable qualitat i delica-
desa: La cavalcada de Ieldis, en versió de Ventura Gassol (1932) i El color de la vida, de Maria
Manent (1942); també La vida es sueño de Calderón de la Barca (1933), la primera obra illus-
trada per Ricart amb gravats en color, aconseguits per superposició de diverses planxes. Així
mateix, és remarcable una edició de El diablo cojuelo (1943). Alguns dels llibres, amb illustra-
cions d'alta qualitat, s'han considerat entre els més ben editats a Catalunya.

Ricart va publicar gravats i dibuixos en algunes revistes prestigioses de la seva epoca: La
Revista, D'Ací i d'Allá, La Nova Revista (de Barcelona), L'Amic de les Arts (de Sitges),
Penedes (de Vilafranca), Themis (de Vilanova) i altres.

On Ricart s'expressava de forma más personal i lliure era en les "estampes", els gravats
que ell creava amb llibertat, sense estar subordinat a un text o bé condicionat per un encárrec.
Es tracta de gravats de mida diversa, en negre (algunes vegades acolorits per sobre a má), o en
alguns casos en dos colors, amb dues planxes. N'acostumava a fer una tirada de 25 exemplars,
i destruía la planxa. De la llista, de més de trenta en total, destaquen La sega i La verema, entre
d'altres. També s'han d'esmentar els anomenats "gravats d'ccasió", és a dir, fets per encárrec en
ocasió d'unes noces, d'un bateig, d'un acte social, del Nadal, o per a impresos comercials o
publicitaris.

De Ricart s'ha dit, entre altres comentaris elogiosos, que és "el gravador més sensible a
tots els vents d'Europa" (Sebastia Gasch), o bé que és "el gravador per excelIencia del
Noucentisme" (Pilar Vélez).

A la vegada era un excel-lent dibuixant i un notable pintor. Ell mateix es considerava
essencialment pintor. La pintura de la primera epoca (1917 a 1920) era avantguardista, influen-
ciada per Cézanne i els fauvistes, caracteritzada per la forca del color i l'afany d'experimentació.
Més tard evoluciona cap a I'estetica noucentista. La seva pintura esta molt dispersa en col·lec-
cions. Al Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú n'hi ha un conjunt important, principalment
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els quatre grans plafons del café del Foment, realitzats el 1925 , que sens dubte són les peces més
representatives de l'estética de Ricart; també hi ha algunes pintures llegad es a la seva mort.

Ricart va ser un artista molt vinculat a la nostra comarca, i al Penedes en general. Ell
se sentia penedesenc; era conscient de formar part d'aquesta comunitat humana, i hi tenia un
sentiment profund d'arrelament cultural. EIs elements propis del paisatge del Penedes són
presents contínuament en la seva obra. Una obra emblernáticament penedesenca és l'Auca de
la Festa Major, editada el 1919. Es tracta de la primera auca feta per Ricart amb gravats, i a
la vegada, la primera aplicació moderna del gravat a la confecció d'una auca, entroncant amb
la tradició antiga de les auques il-lustrades amb gravats en fusta. És la glossa d'una festa major
típicament penedesenca; encara que no es refereix totalment a cap en concret, per exemple, la
Mulassa és la de Vilanova i la Geltrú, el Drac i els Gegants no semblen identificats amb cap,
i el sant patró és el Sant Felix de Vilafranca. Altres mostres del folklore i de la festa popular
són bastant generals a la comarca (els castellers, els diables, els bastoners, els grallers, etc.).
Ricart va ser un dels principals inspiradors de les tres Exposicions d'Art del Penedes, cele-
brades entre 1926 i 1929.

Ricart era un amant de les festes i els costums populars; en va donar múltiples mostres.
Va contribuir, després de la Guerra Civil, a la recuperació d'algunes tradicions locals de
Vilanova. Una mostra n'és la participació en el disseny dels vestits del ball de diables (1947) i
en la recuperació del Drac. Xavier Orriols ha estudiat amb profunditat aquest aspecte.

Ricart va viure permanentment a Vilanova i la Geltrú des de 1926. Va ser molt apreciat
pels que el van tractar i sempre que va ser requerit va col·laborar en la vida cultural local. EIs
últims anys de la seva vida va formar part de la Junta de la Biblioteca- Museu Víctor Balaguer,
i va deixar la seva empremta en l'increment del patrimoni i en la renovació de les instal-Iacions
del museu. Va morir el 19 de mar<yde 1960.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Ricart és un artista molt significat de la seva epoca, una de les figures més notables de les
arts plastiques catalanes. Un dels aspectes més singulars és el de gravador al boix; ell va contri-
buir a Catalunya a la recuperació d'aquesta técnica tradicional de gravar i la va convertir en un
procediment d'expressió artística. És un gravador de fama internacional. Va il-lustrar alguns lli-
bres de bibliofil que han estat considerats entre els més ben editats de Catalunya, i va fer cente-
nars de gravats de creació amb altres finalitats.

També és un pintor i un dibuixant molt notable. Pel seu estil és un dels representants més
clars del noucentisme.

La part més important de la seva obra la va realitzar a Vilanova i la Geltrú, on va viure
sempre des del 1926.r

67



68

.'
REFERENCIES LOCALS

~.
El nom de Ricart va molt lligat a Vilanova i la Geltrú. Al museu Víctor Balaguer hi ha una

mostra molt apreciable i representativa de la seva obra. El que més destac'a són els quatre grans
plafons d'El café del Foment, a la decoració del qual Ricart va contribuir amb dos grans paisat-
ges, molt representatius de la seva pintura, i dues pintures més (una representació del Drac de
Vilanova i la Geltrú i una fantasia cubista). També hi esta exposada una selecció de pintures i de
gravats, i a l'arxiu de la biblioteca hi ha documentació important de l'artista.

Al vestíbul de l'Alcaldia, de la Casa Consistorial, hi ha un gran vitrall, dissenyat per Ricart,
que és una alIegoria a Vilanova i la Geltrú. També, al Saló de sessions, dos dels retrats de patri-
cis illustres són pintats per Ricart.

Enric C. Ricart va formar part de diverses institucions culturals de Vilanova i la Geltrú, la
principal de les quals és la Biblioteca-Museu Balaguer, on sempre va prestar una collaboració
positiva i desinteresssada. A tots els ambients que va freqüentar va gaudir de l'apreci unánim dels
seus conciutadans, ja que era una persona d'una extensa cultura i d'un tracte exquisito Va fer nom-
brosos dibuixos i gravats per a programes de la Festa Major, de Carnaval o d'altres esdeveniments
ciutadans. Encara que no va exercir com a professor, és notable la seva influencia i el seu estímul
sobre alguns artistes més joves.

Després de la Guerra Civil va contribuir a la recuperació de diverses tradicions locals i d'e-
lements del folklore festiu de Vilanova.

Poc després de la seva mort, i també l'any 1993, en ocasió del centenari del seu naixement,
es van celebrar a Vilanova importants exposicions antológiques de la seva obra.

Una amplia placa del singular complex urbanístic de l'antiga fabrica Marques porta el nom
d'Enric C. Ricart.
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Eduard Toldra ¡Soler

Músic
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BIOGRAFIA

V a néixer a Vilanova i la Geltrú, al carrer dels Caputxins núm. 19, el 7 d'abril de 1895. De
molt infant, rebé les primeres llicons de solfeig i de violí del seu pare, Francesc Toldrá

Carbonell, també músic, violinista d'ofici. Per a ell, el clima familiar que l'envoltava fou deter-
minant. El 1902 va fer la primera aparició pública tocant el violí, a la Unió Vilanovesa, en una
sessió a cárrec de la massa coral que dirigia el seu pare. El 1906 la família Toldra es traslladá a
Barcelona; ell va ingressar a l'Escola Municipal de Música, per continuar els e~tudis de solfeig
amb el mestre Lluís Millet; d'harmonia, amb el mestre Antoni Nicolau i de violí amb el mestre
Gálvez. Més tard, els perfecciona, a París, Berlín iViena.

Quan només tenia setze anys, el 1911, va fundar, juntament amb els músics, també joves,
Josep Recasens, Lluís Sánchez i Antoni Planas, el Quartet Renaixement. Toldra actuava com a
violinista. Van realitzar una labor fructífera amb nombrosos concerts, interpretant obres d'esco-
les oposades, destacant amb un cicle dels Quartets de Beethoven; l'any 1914 van fer sortides a
Franca, Alemanya iAustria. En deu anys, fins a la dissolució el 1921, van fer 207 concerts.

El 1916 Toldrá s'encarrega de la direcció dels concerts de l'Associació d'Amics de la
Música. Des de 1924 i durant deu anys, va dirigir l' orquestra d'Estudis Simfónics, en la qual els
seus components, una vuitantena, eren aficionats, no professionals de la música (advocats, met-
ges, enginyers, etc), que s'esplaiaven en un assaig setmanal i un concert a final de curso També
actua al davant de diverses orquestres, i ocasionalment al front de la de Pau Casals.

Durant molts anys, va ser professor de violí a l'Escola Municipal de Música, de Barcelona,
on ingressa el 1923 com a auxiliar, i en va ser titular a partir de 1933, fins que fou nomenat direc-
tor de l'Orquestra Municipal de Barcelona, i deixá la catedra de violí per passar a la de direcció.
Va ser molt conegut com a violinista solista en nombroses manifestacions musicals i concerts.
També com a violinista actuá en moltes vetllades d'amenització a "El Oro del Rin", un antic café
situat a la Gran Via de Barcelona.

Qpan l'any 1944 es va formar l'Orquestra Municipal de Barcelona, Toldra en fou nome-
nat director, en circumstáncies difícils i de penúria cultural i económica. El primer concert sota
la seva direcció, va ser la nit del 31 de marc de 1944, amb un programa d'autors representatius
de diverses tendéncies estétiques, norma que procura seguir en les programacions durant més de
disset anys, en els quals va portar a terme una labor excelIent. Procura fins al máxim posar la
música a l'abast dels ciutadans.

La flexibilitat i l'ánima de músic que portava dintre seu, el feia lliurar per complet a la músi-
ca que dirigia. Toldrá va aconseguir que la vocació i la professió coincidissin plenament. Els seus
innombrables seguidors recorden amb entusiasme interpretacions des de Wagner a Strawinsky; des
de Beethoven a Debussy; des de Mozart a Rodrigo; de Bach, Brahms, Ravel, Strauss, Falla, etc.

Per interpretar alguns dels autors citats cal una preparació singularíssima. Un comentaris-
f

ta recorda que, en una ocasió, Toldrá li contá que en l'assaig d'una orquestra, d'una preparació
molt acurada, una obra de Brahms, sortia, tecnicament impecable, pero li mancava alguna cosa ...
El mestre Toldrá els va dir: Para interpretar a Brahms hay que desmelenarse, señores", expres-
sió que volia indicar que el 'sentiment dels interprets havia de "manifestar-se", per arribar a l'a-
nima dels oients. .~
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El 24 de novembre de 1961 va dirigir l' estrena mundial de la' versió esceruca de

L'AtHmtida, de Falla i Halffter, al Gran Teatre del Liceu de Bfrcelona. Toldrá hi posa tota la seva
sensibilitat d'artista i tota la seva vehemencia comunicativa, amb un veritable esforc, ja que esta-
va molt malalt, potser sense que ell mateix ho sapigués o en volgués fer caso Després d'una sego-
na representació a Barcelona, el 30 de novembre va dirigir-ne l'estrena a Cádis, en la que fou la
seva darrera actuació.

La seva tasca com a director, com es pot veure, no va ser obra de quatre dies. Toldra fou
un dels primers directors del segle XX, amb actuacions en notables festivals en diverses ciutats
europees. Ell dirigia no només amb la batuta, sinó amb el gest, amb l'expressió facial i amb la
mirada. Els crítics més reconeguts, d'aquí i de l'estranger, li dirigiren entusiastes elogis.

Toldrá fou alhora un excellent compositor, un creador musical, activitat que hagué de
reduir a mesura que s'intensificava la tasca com a director. Les seves obres simfóniques més des-
tacades són la Suite en mi major (1919), Empúries, sardana de concert (1926), i la suite La filla
del marxant (1934). En el camp de la música de cambra compon el Quartet de corda en do
menor (1914), Vistes al mar per a quartet (1920) i Sis sonets per a violí i piano (1920). Escriu
música per a cobla: Les danses de Vilanova (1920), La maledicció del comte Arnau per a tres
cobles (1926); en total trenta-cinc sardanes, de les quals es destaquen Sol ponent (1917), Lluna
plena (1921), Empúries (1922), Sol ixent (1922), Cantallops (1931), Vilanovina (1946) i
Vallgorguina (1950), que fou la darrera.

És també autor de cancons originals, algunes de les quals han adquirit una gran populari-
tat. Les primeres són de 1915, encapcalades per Menta i farigola. Escriu música per a textos
d' autors catalans, com Tomas Garcés: Al' ombra dellledoner (1923), cicle de sis cancons, Canco
de l'amor que passa (1925), Camins de fada (1926), Canco de l'oblit (1927); i de Josep Maria de
Sagarra: Les garbes dormen al camp (1923), Vinyes verdes vora el mar (1924), Canco de vela
(1926) i el celebre Romanc de Santa Llúcia (1924). Compon música per al cicle de sis can<;ons
per a veu i orquestra La rosa als llavis (1935), de Salvat- Papasseit, i poemes dels clássics caste-
llans Lope de Vega, Garcilaso, Quevedo i d'altres (1941).

També és l'autor de la música de l'opera cómica El giravolt de maig, amb lletra de Josep
Carner, estrenada el 1928, i de La filla del marxant, d'Adria Gual (1934).

La seva inspiració musical el va mantenir al marge de les tendencies artístiques, que a
Catalunya han tingut seguidors incondicionals i detractors a ultranca, Toldri va romandre sem-
pre fidel al seu moment emocional en compondre, i ho feu amb l'equilibri estetic d'expansió efu-
siva, sense "ismes"; amb la senzillesa i la fidelitat que li són inherents. S'ha dit que tota la músi-
ca de Toldrá té unes característiques personals de lirisme i de refinament, d'invenció melódica i
de perfecció formal, com d'un romanticisme emmotllat amb classicisme. Fou tota elaborada
conscientment, sota el control d'una autocrítica rigorosa.

Fill de Vilanova i la Geltrú, conserva fins a la mort el seu amor a la vila nadiua, on havia fet
els primers passos físics i musicals. Durant tota la vida hi va fer continuades visites i hi mantingué
bones amistats. L'amor a Vilanova i la Geltrú també l'expressa a través del pentagrama en algunes
composicions com Les danses de Vilanova, Vistes al mar i la sardana Els gegants de Vilanova.

Va morir a Barcelona el 31 de maig de 1962.
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SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Eduard Toldrá és una figura preeminent de la música catalana del seu temps, que destaca
com a interpret, director musical, professor i compositor d'obres simfóniques i de cancons. Com
a creador musical, va posar música a composicions de diversos literats i poetes catalans. Va ser
1'organitzador i el primer director de 1'Orquestra Municipal de Barcelona, que dirigí des de la
creació el 1944 fins a la seva mort el 1962. Fou per a aquesta orquestra un director indiscutible,
característica que no s'ha produit en els que després 1'han substituít successivament en aquest
cárrec.

Tota la seva tasca professional es va desenvolupar tenint per centre la ciutat de Barcelona.
Alllarg de la seva vida va renunciar a valuoses ofertes, que l'haurien obligat a deixar el seu país.

La seva valua com a músic i com a director és reconeguda pels crítics més exigents.

REFERENCIES LOCALS

Toldrá va mantenir sempre un gran afecte a Vilanova i la Geltrú, la ciutat on havia nascut,
malgrat que va residir a Barcelona des del 1906, qua n tenia onze anys. Va mantenir amistat amb
músics vilanovins i va assessorar algunes activitats musicals de la vila.

Com a compositor, es va inspirar en alguns temes locals, com hem visto

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el va reconeixer com a fill il·lustre de la ciutat, l'any
1944, tot just nomenat director de 1'Orquestra Municipal de Barcelona.

Aquesta Orquestra, sota la seva direcció, va donar diversos concerts al teatre del Bosc de
Vilanova i la Geltrú. El primer va ser l'any 1945, i successivament tots els anys fins el 1951; algu-
nes vegades hi van participar solistes de la ciutat, com Maria Dolors Rosich i Maria Neus Miró.
L'ultima vegada que l'Orquestra va actuar a Vilanova i la Geltrú sota la direcció d'Eduard Toldrá
va ser el 1955, en un concert d'homenatge al mestre Francesc Montserrat, mort l'any anterior, en
el qual actua de solista Leonora Milá, essent molt joveneta. Aquests concerts assenyalen fites en
la migrada activitat musical de la nostra ciutat. Toldrá va possibilitar que aquesta important
orquestra es desplacé s reiteradament a Vilanova i la Geltrú.

Després de la seva mort, el 1963, va ser objecte d'un homenatge ciutada. Es va donar el
seu nom als jardins que es van agenc;:ar a l'antic pati del Castell de la Geltrú, on es va erigir un
monument commemoratiu, amb una escultura de Lluís Muntaner Mollfulleda; anys més tard,
coincidint amb el 10e aniversari de la mort de Toldrá, el monument va ser ampliat, amb un
medalló de l' escultor Rafael Solanic.

La primera biografia de Toldrá va ser publicada a Vilanova, 1'any 1963, escrita amb gran
r

admiració per Eugeni Molero, que llavors tot just tenia vint anys.

El nom d'avinguda ~'Eduard Toldrá ha esta donat recentment a un tram urbá de l'antiga
carretera de Sitges.
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Joan Ventosa i Roig

Polític i cooperativista
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BIOGRAFIA

V a néixer ellO de juliol de 1883 a Vilanova i la Geltrú, al carrer de Santa Madrona 26. Quan
tenia dos anys, la família es traslladá a la casa núm. 82 de la Rambla, que havia fet cons-

truir el seu pare. AIs nou anys, orfe de pare i mare, queda sota la tutela d'uns oncles. Fins als sis
anys va anar a l'escola de les Teresianes de Vilanova i la Geltrú, i després va fer el batxillerat als
Escolapis.

Als divuit anys ingressa a la Facultat de Farmacia de la Universitat de Barcelona, i cornencá
les primeres activitats polítiques, a través del Centre Escolar Catalanista.

El 1906 acaba la carrera de farmacia i va anar a Franca a l'Escola Nacional d'Horticultura
i Arboricultura de Versalles. El 1908 torna a Vilanova i la Geltrú i va ingressar com a soci a la
Cooperativa La Regeneradora, fundada cinc anys abans.

Amant de la natura i de l'aire lliure, el motivava més l'estudi dels arbres de Vilanova i els
seus contorns que no pas veure's reclos en una oficina de farmacia. A causa d'un informe seu pre-
sentat a l'Ajuntament, denunciant la destrucció d'una palmera per una empresa de serveis
públics, fou nomenat director de jardins i arbrats públics, sense retribució.

El 1909 va ingressar al Partit Republica Federal de Vilanova, i va escriure en el seu porta-
veu, el setmanari Democracia, on publica nombrosos articles firmats amb el nom o amb pseudó-
nims diversos. L'any 1909, als 26 anys, va ser elegit regidor de l'Ajuntament en representació dels
"fecierals", elecció que representava la incorporació a la política local d'un grup de joves de
tendencia republicana i catalanista, vocacionats per la política i intellectualment preparats, feno-
men coetani a un de semblant de Barcelona. En constituir-se el consistori, Ventosa va ser elegit
2n tinent d'alcalde. L'any 1911 planteja a l'Ajuntament un pla global de sanejament, amb la
construcció de clavagueres, que llavors no existien; també redacta una proposta global d'actuació
municipal que durant moltes eleccions va ser la base del seu programa i de l'actuació posterior.
Des d'aquestes dates, la seva activitat política local fou molt intensa, sempre amb un sentit de
justícia i d'ajuda a les classes més necessitades.

Alhora, treballa de ferm en el cooperativisme i en altres obres socials. El 1912, va ser un
dels fundadors del Mont de Pietat i Caixa de la Invalidesa Vilanovina. Va presidir diverses vega-
des la Cooperativa La Regeneradora, i també el comité del Partit Federal de Vilanova i la Geltrú.
El 1913, essent 1er tinent d'alcalde, va promoure una campanya de sensibilització de la població
contra el joc, auténtica plaga que conduía moltes llars de treballadors a la miseria. La campanya,
agressiva i d'una duresa notable, va tenir forca exit, i s'aconseguí d'eliminar un costum tan per-
niciós. Tot Vilanova i la Geltrú li va fer un homenatge popular, al qual s'adheriren persones i
entitats que eren aferrissats enemics polítics.

El 1913 es casa amb Josefa Pinilla i Campoamor, filla d'un advocat barceloní, dona d'un
gran tremp i cpl'laboradora eficac. Van tenir quatre fills.

El gener de; 1J16 va ser elegit alcalde de Vilanova i la Geltrú per al bien ni 1916-1917,
encara que només ~a exercir dos mesos, ja que a primers de mar<; fou destituir per nomenar un
alcalde de.Reial Ordre, l'actuació del qual va causar molts problemes. Cessat aquest, el 19 de
setembre, Ventosa tornája ser elegit alcalde, fins al final del mandat, el desembre de 1917. La

"
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Més endavant va ser nomenat director del Laboratori Municipal d'Higiene, cárrec que
ocupa fins al 1931.

complexa situació política en la qual ocupava el cárrec, una de les més difícils i de més forta agi-
tació social, que coincidia amb la guerra europea, resta eficáciaa la seva actuació, encara que tot-
hom estava d'acord que havia estat modelica i amb total honradesa.

El1918 va apareixer una de les seves obres cabdals, Les cooperatives obreres. El 1924 se'n
va fer una nova edició ampliada, traduída al castella. La seva activitat cooperativista s'estengué
fora de Vilanova i la Geltrú. El 1920, participa, com a membre de la província de Barcelona, en
el IV Consell Regional de' Cooperatives de Catalunya, i va comencar a escriure a la nova revista
"Acción Cooperatista". Invitat a un congrés de Bordeus, a Franca, va establir relació amb les pri-
meres figures del cooperativisme mundial.

L'any 1921, en l'Assemblea Regional de Cooperatives de Catalunya que se celebra a
Barcelona, va presentar la ponencia Sistemes d'organització de les cooperatives de producció i sa
finalitat social. El 1922 ocupa la presidencia de la Federació de Cooperatives de Catalunya. L'any
1924, va promoure una visita col, lectiva a l'Exposició Internacional de Cooperatives de Gant
(Flandes), on representa totes les iberiques. Allá va ser designat representant de Catalunya dins
l'Alianca Cooperativista Internacional (ACI), a la qual els representants espanyols havien refu-
sat de participar. Es pot dir que era present en quasi tots els congressos, regionals, nacionals o
internacionals. L'any 1925, va ser elegit president de la Federació Nacional de Cooperatives
d'Espanya.

Aprofitant l'avinentesa de l'Exposició Internacional de 1929, se celebra a Barcelona el Hl
Congrés Nacional de Cooperatives d'Espanya, del qual ell era un dels principals propulsors i el
president, juntament amb altres representants del cooperativisme internacional.

El 1931, va ingressar a l'Esquerra Republicana de Catalunya, el nou partit creat per
Francesc Maciá. Després de l'exit de la coalició d'esquerres a les eleccions municipals, a la tarda
del 14 d' abril de 1931, Ventosa i Roig va proclamar la República Catalana des del balcó de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, després d'una concorreguda manifestació pacífica. A les
eleccions generals de juny de 1931, les primeres després de la Dictadura de Primo de Rivera, sortí
elegit diputat a les Corts; el 1932 és nomenat membre de la Comissió de Traspassos de Serveis
de la Generalitat. Essent president de la Federació de Cooperatives de Catalunya i també
d'Espanya, el president Macia el va nomenar conseller d'Agricultura i Economia de la
Generalitat de Catalunya.

Malgrat la notable dedicació al cooperativisme, no va deixar les activitats polítiques, ni la
vinculació a Vilanova i la Geltrú. Aquí forma part de la Junta de Patronat de la Biblioteca- Museu
Balaguer, de la qual era un dels membres més actius; dedica tots els esforcos possibles per a la
subsistencia de la institució, en situacions de fortes crisis i dificultats.

El desembre de 1933 -pocs dies abans de la mort del president Macia- presenta al
Parlament de Catalunya el projecte de Llei de Bases de Cooperació, en el qual ell treballava des
de feia anys, que fou aprovat l'any 1934. El mateix any, i com a conseqüencia de la participació
en els fets del 6 d'octubre, es va haver d'exiliar a Bélgica i després a París.
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El febrer de 1936 torna a Catalunya. L'agost d'aquest any, després de l'aixecament militar
del juliol, va ser designat comissari de la Generalitat per a la Biblioteca-Museu Balaguer, en
haver-se dissolt el patronat a causa de la guerra. L'any 1937, va ser nomenat membre del Consell
d'Economia de la Generalitat. L'any 1938, el ministre de Treball del Govern de la República el
nornená secretari general de la Junta Central de la Cooperació. Durant la guerra, va assolir de
recaptar vuitanta mil lliures esterlines, en els congressos cooperativistes de París, Ostende i
Zuric, destinades a queviures per a les cooperatives de Catalunya.

Després de l'entrada de les tropes de Franco a Barcelona, el4 de febrer de 1939, va passar
a Franca amb l'esposa i els fills, i s'establí a Montpeller, pero davant l'amenaca dels nazis, va
embarcar cap a Mexic el novembre de 1941.

Allá va exercir una temporada com a químic, fins al 1944, que s'incorpora al ministeri
d'Instrucció Pública, on va ser conseller tecnic per a la divulgació i la implantació del cooperati-
visme en les zones rurals i principalment en les escoles; van ser moltes les cooperatives escolars
creades per ell o sota el seu impuls, fins als últims anys de la seva vida. Com a reconeixement, a
l'octubre de 1954, la Secretaria d'Educació Popular de Méxic li va concedir un diploma d'honor.
També treballa per a la UNESCO en un estudi sobre les cooperatives escolars al món, que fou
publicat per aquest organisme el 1956.

Va morir a Mexic el 30 de juliol de 1961.

SIGNIFICACIÓ DEL PERSONATGE

Figura destacada de la política local, adscrit a una esquerra moderada, que va actuar des de
l'any 1909 fins al 1936. Va ser tinent d' alcalde i alcalde. Persona vocacionada i tecnicament pre-
parada per a la política municipal, va actuar sempre amb reconeguda honradesa. El 1911 va pro-
posar el primer pla global de sanejament, amb la construcció d'una xarxa de clavaguerat, que no
es va executar fins molt més tardo

Va actuar també en la política catalana, durant la II República, com a diputat al Congrés i
com a conseller de la Generalitat, entre d'altres cárrecs, dins el partit d'Esquerra Republicana de
Catalunya.

Alhora va ser un promotor i propagador del cooperativisme, tema sobre el qual va donar con-
ferencies i va escriure textos, ocupant cárrecs en organitzacions d'ámbit catala, estatal i internacional.

El 1939 es va haver d'exiliar per motius polítics, i residí a Mexic, d'onja no va tornar. Allá
va portar a terme una labor important de divulgació del cooperativisme, especialment a l'ámbit
de les escoles.

Ventosa éSfeconegut com una personalitat mundial del cooperativisme.

Ventosa simbolitza, d'alguna manera, el gran nombre de catalans, i també de vilanovins,
que es van haver d'exiliar per mantenir-se fidels a les seves conviccions polítiques. Va estar sem-
pre al servei dels drets de l'home i de la patria. És un dels cinc ex-alcaldes de Vilanova i la Geltrú
que van morir a l' exilio '.
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La Fundació Joan Ventosa i Roig, amb seu a Vilanova i la Geltrú, realitza UFl~ tasca de for-
mació relacionada amb cooperativisme.

El nom de Ventosa i Roig ha estat donat a un dels carrers nous de l'eixample de Vilanova.
J

La casa on va viure els últims anys d'estada a Vilanova i la Geltrú, al carrer de Santa
Magdalena, l'anomenada Sínia de l'Estrella, manté el seu record. Durant alguns anys, de les
decades de 1960 i 1970, va ser cedida per a les activitats d' alguns moviments juvenils, que han
contribuir a la formació cívica d'algunes promocions de la joventut local. .
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Ballester Marques, Pe1egrí (Vilanova i la Geltrú, 1857 -El Paso de los Libres, República
Argentina, 1919) Promotor i iniciador del Pantá de Foix.

Cabanyes Marques, Alexandre de (Barcelona, 1877 - Vilanova i la Geltrú, 1972)
Artista pintor. Paisatgista. Figura destacada de la pintura catalana del seu temps.

Cardona Torrandell, Armand (Barcelona, 1928 - Vilanova i la Geltrú, 1995)
Artista pintor d'avantguarda. Va realitzar importants escenografies de teatre.

Claramunt, Beatriu de (segle XII)
Feudatária del castell i terme de Cubelles, dins el qual es trobava la Qpadra d'Enveja.
(Abans de la creació de Vilanova i la Geltrú).

Coroleu Inglada,]osep (Barcelona, 1839 - 1895)
Escriptor. Admirador i col-laborador de Víctor Balaguer. Autor d'una historia de Vilanova
i la Geltrú.

Creus Corominas, Teodor (Barcelona, 1827 - Vilanova i la Geltrú, 1921)
Advocat. Alcalde de Vilanova i la Geltrú el 1859, un dels més notables del segle XIX.
Promotor de la creació del partit judicial i de la construcció de la nova casa consisto-
rial, fundador de la Caixa d'Estalvis de Vilanova i la Geltrú i de l'Ateneu, impulsor de
la vinguda dels escolapis.

Font Guma,]osep (Vilanova i la Geltrú, 1859 - 1922)
Arquitecte. Autor d'edificis notables de la nostra comarca i de Barcelona. Impulsor i
patrocinador de la recuperació i de la reconstrucció del Castell de la Geltrú.

Garí Siumell,]osep Antoni (Vilanova i la Geltrú, 1812 - Barcelona, 1895)
Religiós mercedari. Autor de la primera historia de Vilanova i la Geltrú.

Guansé Puig, Miquel (Vilanova i la Geltrú, 1839 - Cubelles, 1903)
Polític local republica federal. Alcalde de Vilanova i la Geltrú i diputat provincial.

Hurtado Miró, Amadeu (Vilanova i la Geltrú, 1875 - Barcelona, 1950)
Advocat i político Va intervenir en importants afers judicials. Dega del CoHegi
d'Advocats de Barcelona. Diputat al Congrés de Diputats de Madrid. Conseller de la
Generalitat de Catalunya.

]uandó Rafecas, Cristofol (Vilanova i la Geltrú, 1848 - Barcelona, 1917)
Financer i inventor. Pioner de la navegació aeria.

Llanas Zubero, Eduard (Binefar, 1843 - Saragossa, 1904)
Religió¡ escolapioPrimer rector del CoHegi Sama. Fundador de l'Ateneu de Vilanova
la Gelúú.

Llaverias Labró.j oan (Vilanova i la Geltrú, 1865 - Barcelona, 1938)
Pintor i aquarellista. Dibuixant, principalment d'animals, per a la il·lustració de llibres
i revistes infantila

85



Lluch Rafecas, Francesc X. (Vilanova i la Geltrú, 1818 - Barcelona, 1889)
Enginyer. Professor d'enginyeria. Pioner i promotor de l'en enyament tecnic professio-
nal a Vilanova i la Geltrú.

Mallafré Ros, Dolors (Vilanova i la Geltrú, 1901 -1937)1
Pedagoga. Directora de l'escola Montessori a Vilanova i la Geltrú (1924 - 1934).

Marques Puig, Manuel (Vilanova i la Geltrú, 1860 - Barcelona, 1937)
Empresari industrial textil. Un dels primers gerents de la Fabrica Maerques.

Montserrat]uncosa, Francesc (Vilanova i la Geltrú, 1877 - 1954)
Músic. Mestre de música. Impulsor de l'activitat musical a Vilanova i la Geltrú.

Oliva Milá.j'oan (Sant Pere de Ribas, 1858 - Vilanova i la Geltrú, 1911)
Impressor. Primer bibliotecari de la Biblioteca Víctor Balaguer. Creador a Vilanova i
la Geltrú de la impremta Oliva, caracteritzada per la qualitat dels treballs tipográfics
i bibliográfics.

Pasqual Rodés, Iu (Vilanova i la Geltrú, 1883 - Riudarenes, 1949)
Pintor paisatgista. Membre destacat de l'escola pictórica d'Olot, on fou director de
l'Escola de Belles Arts.

Pers Ramona, Magí (Vilanova i la Geltrú, 1803 - Barcelona, 1887)
Sastre i jilO/eg. Escriptor polifacétic, autor de diversos llibres. Un dels introductors de
la frenologia a Catalunya.

Pers Ricart,]osep (Vilanova i la Geltrú, 1829 - 1855)
Escriptor. Fundador el 1850 del Diari de Vilanova.

Ráfols Fontanals,]osep F. (Vilanova i la Geltrú, 1889 - Barcelona, 1965)
Arquitecte, pintor i tractadista d'art. Catedrátic de l'Escola Superior d'Arquitectura de
Barcelona. Autor de tractats sobre Gaudí, el Renaixement, el Barroc i el Modernisme.

Raventós Soler, Cristófol (Vilanova i la Geltrú, 1812 -1887)
Topografi agrimensor. Promotor de l'arribada d'aigua potable a Vilanova i la Geltrú.

RovirosaAlbet, Guillem (Vilanova i la Geltrú, 1897 - Madrid, 1964)
Técnic, escriptor i propagandista catolu: Fundador de la Germandat Obrera d'Acció
Católica (HOAC).

Sala Marco, Rafael (Vilanova i la Geltrú, 1894 - Pasadena, 1925)
Artista pintor. Figura destacada dels moviments artístics del seu temps. Va realitzar part
de l'obra a Méxic i Estats Units.

Sama Martí, Salvador (Vilanova i la Geltrú, 1797 - L'Havana, 1866)
Financer ijilCmtrop. Representant d'una de les famílies més importants de Vilanova i la
Geltrú el segle XIX. Va participar en diverses realitzacions que contribuíren a l'expan-
sió de Vilanova. Va financar la construcció del CoHegi Sama.
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Tomas Bertran, Manuel (Vilanova i la Geltrú, 1837 - 1885)
Industrial llauner. Va ser promotor del segon aqüeducte per a l'abastament d'aigua
potable a Vilanova i la Geltrú.

Torrents Brunet, Martí (Vilanova i la Geltrú, 1887 - 1977)
Pintor i aquarellista. Autor de diverses decoracions murals a Vilanova i la Geltrú i de
molts retrats alllapis carbó.

Valentí Vivó, Ignasi (Vilanova i la Geltrú, 1841 - Barcelona, 1924)
Metge. Catedrátic de Medicina a Barcelona. Especialista en Medicina Legal
Toxicologia.

Ventosa Soler,josep Tomas (Vilanova i la Geltrú, 1797 - L'Havana, 1874)
.Filantrop. Promotor de l'eixample de Vilanova i la Geltrú. Va deixar un llegat per a la
construcció d'escoles.

Vidal Torrents, Francesc de Sales (Vilanova i la Geltrú, 1819 - 1878)
Advocat, escritor i político Alcalde de Vilanova i la Geltrú i secretari de l'Ajuntament.
Autor de peces dramatiques en catalá; és considerat un dels precursors del teatre catalá
moderno
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