
125e aniversari de l'Exposició Regional de Vilanova

Cap projecte, cap objectiu, no semblava massa ambiciós als

ulls del dinárnic Francesc Gurná i Ferran, que des del 10 de

gener de 1877, quan exhibia a les seves mans la Concessió

Reial, amb l'autorització de poder construir el Ferrocarril de

Valls a Barcelona per Vilanova, tot ell mostrava una flama

d'insuperable activitat.

Encara no s'havien inaugurat les obres del futur ferrocarril

per la costa, quan en Gurná comenta al seu amic, el senyor

Josep Anton Milá, director del Diari de Vilanova, que seria

important i convenient, una vegada inaugurada la línia fer-

roviaria, celebrar una Exposició que pogués englobar i aco-

Ilir tots els productes, eines i maquinaria, de totes les pobla-

cions i comarques que abastava el recorregut del ferrocarril.

L'entusiasme per la idea de Guma, se la va fer seva el Sr.

Milá, i molt sovint, en les pagines del Diari, es m'anifestava a

favor, publicant articles en pro d'aquell projecte d'interes

ciutadá.

Finalment fou el propi batlle de la població, el Sr. Josep

Anton Benach i Barceló, que d'acord amb Milá i Gurná,

prepara un Ilistat de les persones més influents de la vila,

que es contabilitzaren vint-i-nou, a més a més deis setze

regidors del consistori vilanoví.

Reunits tots ells el dia 7 d'octubre de 1880, a les 6 de la

tarda, a les Cases Consistorials, acordaren unánirnament ce-

lebrar aquell event, si bé s'havia de fer de manera brillant,

per colmar les aspiracions i bons desitjos de tots ells, i a

I'ensems, deixar el nom de Vilanova i la Geltrú en el bon Iloc

que li corresponia. Esta ciar que un esdeveniment d'aquella

magnitud requeria uns bons recursos i un bon assentament.

La reunió queda ajornada per l'enderná, on encara s'incre-

menta I'entusiasme. En un ambient, dones, forca exultant, es

va nomenar la primera comissió integrada per aquests

vilanovins: Josep Ferrer Vidal, Francesc Gurná, Casimir

Girona, Eduard Llanas, Teodor Creus, Felix c. Puig, Francesc

Ferrer Ferret, Demetri Galceran, Francesc Lluch, Emili Comas,

Enric Santacana, Joan Roig, Heribert Gener, Eugeni Poulet,

Ricard Marques, Josep Anton Milá, Bonaventura Polles,

Manel Tomas, Josep Sugranyes i Josep Juncosa.

Fins el dia de la inauguració de l'Exposició Regional, la junta

es va reunir en 42 ocasions. A la sessió del dia 18 d'octubre

de 1880, es van designar els cárrecs directius, quedant la

ju nta a ixí constituida: President d'Honor: Josep Ferrer Vida 1.

President: Josep Anton Benach i Barceló. Vice-presidents:

Eduard Llanas Jubero i Teodor Creus Corominas. Secretaris:

Francesc Ferrer Ferret i Angel Morros Serra. Ocuparen les

vocálies la resta de membres de la comissió.

El terreny on es podria instal·lar l'Exposició, es pensá en els

de la Societat El Recreo, el Saló de Balls, la ferreria de Sant

Josep, els jardins de Pau Soler Morell, els quarters, l'antic

col-leqi de Segona ensenvanca i el terreny del Dr. Cristófol

Parellada, davant del Col-leqi Sama.

Finalment s'acordá optar per aquest darrer terreny, sobretot

en assabentar-se que Gumá estava a punt d'adquirir-lo, i que

el deixaria per ubicar l'Exposició, lliure de cap despesa.
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A l'apartat eccnomic calcularen el pressupost de les obres en

unes 80.000 pessetes, mentre els ingressos els estimaven de

50 a 60 mil pessetes. El possible déficit es brindaren a

cobrir-Io: l'Ajuntament el 25%, la Companyia del Ferrocarril

el 25%, Francesc Guma el 10%, Josep Ferrer Vidal el 10%,

Casimir Girona el 5%, Cristófol Juandó el 3% i el 22%

restant, aniria a cárrec de la resta de la Junta i els altres con-

ciutadans.

Per activar el nombre d'expositors, enviaren una circular als

alcaldes de totes les poblacions i les seves comarques, per on

circularia el tren. Tanmateix es va escriure als directors de

tots els rotatius barcelonins, per tal que donessin torea resso

al certamen vilanoví.

El primer projecte de Palau de l'Exposició, el va fer en

Bonaventura Polles, arquitecte municipal i membre de la

Junta. La polémica va sorgir quan va presentar la nota deis,
seus elevats honoraris pels seus treballs. Tothom col·labora-

va desinteressadament, per aixó va sobtar aquella actitud

del Sr. Polles. Aleshores el batlle va manifestar que calla

treure tot carácter oficial a la junta de l'Exposició, per la

qual cosa presenta la dimissió, assumint el pare Eduard

Llanas, el cárrec de president. Posteriorment, l'Ajuntament,

al-leqant nul·la economia, retira el seu tant per cent de

suport a la Junta, per eixugar el possible déficit.

Malgrat tot, l'activitat prosseguí arnb nous ímpetus. Foren

tantes les sol·licituds d'expositors, que el recinte de la ram-

bla Sama va resultar massa petit per acollir aquella nom-

brosa demanda.

El nou indret escollit fou, el terreny destinat a tallers de l'ern-

presa del ferrocarril, al costat mateix de I'estació, mentre el

nou projecte anava a carrec de Francesc Picañol.

Mentre s'anava construint el Palau de l'Exposició, el pare

Llanas va celebrar una reunió pública al Gran Saló de Balls

(Sala Marfil), davant la majoria de productors i empresaris

locals, amb I'objectiu de convidar-los a tots ells a prendre

part en el certamen firal. En quant els treballadors i materi-

al, tots foren adquirits i adjudicats per pública subhasta.

Es va construir una sala adjunta destinada a Tómbola, que

seria dirigida, tornant-se, per 98 sebyores de l'alta societat

vilanovina. El més d'un miler d'objectes que poblaven els

prestatges de la Tómbola, foren Iliurats per tots els membres

de la junta i altres vilanovins que volgueren col·laborar.

Tarnbé es va construir un Restaurant-Bar, que es va arrendar.

Finalment es va acordar que l'Exposició Regional s'inauqu-

raria el dia 28 de maig de 1882. El Palau de l'Exposició es va

dividir en cinc Sessions i setze Grups o Departaments. La sec-

ció primera esta va dedicada a les Ciencies, Arts Iliberals i

Mecaniques: la secció segona acollia l'Agricultura i la

Ramaderia; la secció tercera Indústries; la secció quarta

Minerals i Arts Químiques; i la secció cinquena Arts

Industrials Retrospectives.

El total d'expositors fou de 537, pertanyents a 44 poblacions,

i van presentar 700 objectes, rnáquines, eines, productes i

animals. Es van comptabilitzar 326 les obres d'art i pintures

presentades al certamen, fins i tot, el Ministeri de Foment de
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Madrid, va col·laborar deixant 24 pintures, qracies a la inter-

venció de Víctor Balaguer. Posteriorment aquestes obres,

foren dipositades uns anys al nou Museu Balaguer. Es van

concedir quatre tipus de guardons: Medalla de Perfecció,

Medalla de Progrés, Medalla de Merit i Menció Honorífica.

L'Exposició va romandre oberta durant sis mesos, clausurant-

se el dia 26 de novembre de 1882. Aquest acte se celebra

amb tota brillantor, i amb l'assistencia de gran nombre de

personalitats i mitjans de comunicació barcelonins.

El pare LLanas va fflnalitzar la seva brillant oratoria, amb

aquestes paraules: " Vilanova i la Geltrú, sense cap protecció. '

Arxiu M. Altadill

oficial, en una eopca en que el Govern realitzava un tractat

negatiu Iliurecanvista amb Franca, en un deis períodes més

atzarosos i més treballats per a la nostra producció, quan a

tot arreu apareixien senyals de malestar que ens arnenacava

amb la miseria, Vilanova, 5015 amb la seva empenta, ha pogut

portar a terme, una Exposició única en la seva forma, que ha

estat admirada i evenjada per tothom".

Cal destacar perque va ser comentat per tots els rotatius, que

a l'acte de clausura, no va assistir cap autoritat local.

Les plantes que havien embellit els Jardins de l'Exposició vilano-

vina, foren transplantats als jardins de I'estació de Sitges.

Miquel Altadill


