
Ara ja fa més de dos segles,
concretament hi ha notícies que
I'any 1791 els vilanovins volien una
escola d'ensenyament secundari
que fos qratuita i igual per a tothom,
i també volien que fossin els Esco-
lapis els qui la portessin, ja que
aquella era la regla del seu funda-
dor Sant Josep de Calassanc.

Tot i que hi van haver contac-
tes tant personals com per corres-

El IIhobbyll d'aquesta tardor (26),
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pendencia entre personatges i auto-
ritats vilanovines i els Escolapis,
aquesta col-Iaboractó no es va po-
der realitzar fins passats gairebé
100 anys. El motiu era la gran quan-
titat de peticions que rebia I'orde de
Calassanc per establir-se arreu deis
pobles de Catalunya. Les renúncies
que hagueren de fer els escolapis
arreu de Catalunya per manca de
personal básicarnent arribaren a
100 entre els anys 1739 i el 1845.

A partir de I'any 1853 es co-
menea de nou a prendre seriosa-
ment aquest aspecte de I'escola
gratu'ita i es fan altra vegada ges-
tions per trobar-hi una ubicació. l.o-
pinió general veia bé que s'arrangés
per a aquesta finalitat I'antic hospi-
tal, al carrer d'Estudis número 3, on
ja funcionava una escola primaria
de nens, encara que finalment no
fou aquest el local escollit. t'any

Vista série del cot-leq: Sama envoltat d'horta. Oavant seu es pot veure /'actual parc Sama. Any 1932. Foto: Arxiu
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1858 la idea va prendre estat ofi-
cial en existir un acord municipal
recolzant la iniciativa. Altra vegada,
I'any 1859, essent alcalde el Sr.
Teodor Creus i Coromines es va
insistir sobre aquest assumpte, pero
el projecte no va prosperar.

GESTIONS PREVIES

t'any 1876 s'acabava el curs
escolar i també el contracte que
l'Ajuntament tenia amb els profes-
sors del Col-leqí de segona ense-
nyanc;:a que hi havia al carrer de
Sant Gervasi. Lalcalde, que era
Francesc de Sales Vidal, va propo-
sar d'aprofitar el lIegat Sama per
mirar d'incorporar-hi els pares
Escolapis i van nomenar una comis-
sió formada per quatre consellers i
quatre pares de família; els conse-
lIers foren Teodor Creus, Manuel
Carreras, Isidre Marques i Joan Tor-
rents, els quals ja havien pres part
en anteriors gestions amb aquesta
finalitat.

Els viatges sovintejaren a Olot
i Barcelona per contactar amb els
dirigents de l'Escola Pia i també
amb la marquesa de Marianao, Ra-
faela de Torrents Higuero, perque
facilités elllegat que havia deixat el
seu marit per a aquest fi.

El mes de juliol de 1876 es va
signar un conveni entre els pares
Escolapis, l'Ajuntament i els tutors
del lIegat de Salvador Sama i Tor-
rents amb els següents acords:

1r- Els pares escolapis s'obligaven
a establir a Vilanova un col-leqí
qraturt de primera i segona en-
senyanc;:a.

2n- Quedaria agregat a la segona
ensenyanc;:a a I'institut provin-
cial de Barcelona.

3r- El Sr. Sama Martí, en el seu
testament atorgat davant un
notari de I'Havana el24 de maig
de 1866, va prometre donar
30.000 pesosper a la construc-
ció d'una escola a Vilanova en
un lIoc aillat i espaíós i de pro:
pietat per a l'Escola Pia, sem-
pre i qU8.Aaquests no abaneo-
nessin mai I'edifici, ja qué si aixo

passava els hereus en disposa-

rien i I'atorgarien a una altra
entitat educativa o benefica.

4t- Si aquests diners no eren sufi-
cients, l'Ajuntament aportaria
unes deixes que per a instruc-
ció pública hi destina el Sr. Ven-
tosa.

5e- L'Ajuntament aportaria els
mobles i altres estris neces-
saris.

6e- L.:Ajuntament es comprometria
al sosteniment deis professors
amb I'aportació de 6257 pesse-
tes anuals, que com a mínim
serien de 750 pessetes per
professor i també aportaria la
quantitat de 1257 pessetes
anuals destinades a repara-
cions.

EL CARRER ESCOLAPIS

La predisposició vilanovina en-
vers els Escolapis arriba al punt
d'anomenar així l'Escola Ventosa,
escola que en aquell moment era
la de segon ensenyament que te-
nia Vilanova situada al cantó deis
carrers Francesc Macla i placa de
la Vila, on actualment hi ha la Casa
de Cultura; ja que al carrer que por-
tava I'actual carrer deis Escolapis
se li dona aquest nom oficialment
l' 11 d'abril de 1876, un any abans
que els escolapis arribin a establir-
se a Vilanova, que fou I'any 1877.

FUNDACIÓ I LOCAL
PROVISIONAL

Totes les gestions realitzades
van donar el seu fruit quan finalment
el dia 31 de juliol de 1876 el minis-
tre de Foment va publicar una R.O.
autoritzant la fundació d'una comu-
nitat i I'establiment deis Escolapis
a Vilanova i la Geltrú. El mes
d'octubre següent I'aprovació venia
donada per part de la direcció gene-
ral de «los Escolapios de España y
Ultramar», i el mes de novembre es
van signar els contractes.

El dia 13 d'agost de 1877 va
arribar a Vilanova el P. Draper, que
era el P. Provincial, i el P. Eduard

Llanas, que en seria el primer rec-
tor. El dia 23 d'agost es posa la pri-
mera pedra al Col-leqi Sama, aixo
vol dir que el curs 1877-1878 i tam-
bé el 1878-1879, provisionalment
es farien al col-leqi Ventosa. El mes
de juliol de 1979 el col-leqi Sama
estava molt avancat i s'hi col-loca-
ven ja les canonades del gas. Fi-
nalment la comunitat es va traslla-
dar al nou col-leqi el dia 24 de se-
tembre de 1879.

L'ACTUAL EDIFICI

Aquest edifici va ser el primer
que van tenir els Escolapis a Cata-
lunya, constrult expressament per
a col·legi i té unes condicions

Editici de les antigues escoles graturtes Ventosa, situat a la ptece de la Vila, primer centre on s'instsi-leren
els Escolapis a Vilanova. Foto: Arxiu Escotet
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hiqieniques i pedaqoqlques immillo-
rabies: aules, menjadors, dormito-
rls totes les dependencias estan
curosament disposades amb
I'objectiu que en cap lIoc hi mangui
abundosament la lIum i que hi cir-

culi I'oreig. Hi destacava que
I'església era petita, quan els Es-
colapis sempre la feien gran, ja que
aquesta era la seva font d'ingres-
soso En canvi a Vilanova tenien per
al seu sosteniment el lIegat deis
Sama i la promesa de I'aportació
per part de l'Ajuntament, promesa
que sembla no es va complir del tot.
El rector, el pare Llanas, va instal-lar
un observatori astronornic dalt
d'una torre de 25 m d'alcada, inau-
gurat I'any 1886 i afegit a 1'0bser-
vatori Central de Madrid al cap de
poc temps.

EL PARE LLANAS,
EL PRIMER RECTOR

El Pare Eduard Llanas va és-
ser un cas especial dins de la co-
munitat calassancia. Ja només arri-
bar a Vilanova es va integrar en la
vida cultural de la vila. Va ser me m-
bre de l'Ateneu de Vilanova, del qual
va ser escollit president en el difícil
moment de la fusió deis dos ate-
neus existents, l'Ateneu Obrer i el
de la Burgesia. També va ser mem-
bre fundador de la Biblioteca-Mu-
seu Balagueyí un deis membres or-
qanitzadors arnb el carrec de sots-
president de la Junta Directiva de
l'Exposició Regional de Vilanova de
I'any 1882.

El Pare Llanas va consolidar el
prestigi deis Escolapis i va realitzar
una tasca de projecció ciutadana
corn no s'havia vist a Vilanova fins
aquell moment per part del clero.
Va aglutinar les simpaties de la po-
blació de, manera qué ;en córrer la
veu que seria: traslladí::lt fora de Vi-
lanova l'Ajuritament es va dirigir als
seus superiors a Madrid per tal que
no es dugués a terme aquell rumor.

La tasca d'orador d'aquest es-
colapi ultrapassava els límits de la
comarca i de la província i així te-
nim constancia escrita al Museu
Víctor Balaguer deis seus sermons
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Pecene principal del col-Iegi Samá. Foto: Arxiu

i conferencies donades entre altres

poblacions a Vilafranca, Barcelona

i Olot, i els temes eren més que ser-
mons; veiem uns títols: El origen del
hombre, Els orígens de la Creació,
o també, Elogio fúnebre de D. Al-
fonso XII, el 22-XI-1885, amb mo-
tiu del recent traspas d'aquell reí.

Per acabar direm d'ell que era
nascut al poble de Binéfar, qeoqrañ-

cament dins la província d'Osca,

pero espiritualment pertanyent al
Bisbat de Lleida i al seu poble deien
d'ell que era fill de Mossen Ramon.

El seu pare de jove va estudiar
al seminari i ja sigui perque es va

trobar amb la desamortització de
Mendizábal de I'any 1835 o per al-
tres raons, el cert fou que va ple-

gar, es va casar i va tenir vuit fills,
essent el pare Llanas el petit. La

mare va morir molt aviat i el pare
reparteix el seus fills entre la famí-
lia i se'n torna al seminari per aca-

bar els estudis i finalment s'ordena
sacerdot. Així va poder ser que en

I'ordenació del pare Eduard Llanas

un deis diaques que I'acompanyava
era el seu propi pare.

Durant la seva etapa al front de

l'Ateneu es va formar una secció
destinada a la construcció de ca-

ses barates.

Després de la seva etapa al
front del col-leqi Sama va ser nome-

nat Pare Provincial, que comprenia
els paisos catalans i Cuba, i més
tard Pare General de I'orde, amb
seu a Madrid.

Pels seus rnerits s'ha gravat el
seu nom en lIetres d'or en els Ana-
les de la Orden Calasancia, i tam-
bé al Col-leqi Sama de Vilanova i la
Geltrú.

Joan Lluís Sivill i Vergés
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PUNTUALlTZACIÓ:

A I'últim «hobby» publicat el
passat mes de setembre, 2a part
de La Rambla de Vilanova, en el pri-
mer paraqrat, on diu «que les ai-
gües sobrants de regar els arbres
de la rambla» havia de dir «la ram-
bla d'lsabel ll», I'actual carrer de la
Llibertat.


