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La Biblioteca Balaguer mostrara els
tresors documentals de Cuba. i Filipines

Jordi Úbeda

• Durant el 1998 es catalogara part deis fons grafics i fullets que s'exposaran a finals d'any
/

La Biblioteca Balaguer
dedicara I'any de la

~ celebració del cente-
nari de la perdua de les colo-
nies de Cuba, Puerto Rico i
Filipines a desempolsarels seus
importantíssim fons documen-
táis sobre les co l ó ni es
d'Ultrarnar, a catalogar-lo i a
exposar-ne una part a Vilanova
i en altres exposici-ons que so-
bre el centenari se celebraran a
Catalunya. La mostra que la
ciutat dedicara a Ultramar no
'es podrá veure fins a final s
d'any ja que és previst inaugu-
rar-la l' i de novembre de 1998
i mantenir-Ia fins al'l O de ge-
ner de 1999, '

La mostra, que portara ~'
per títol Recordant els temps de ,2'
l'Havana Xica, oferirá algunes ~:
de les joies documental s que
durant aquest any es cataloga-
ran i posaran a punt per a
l 'cxposició. scguinl la Iínia de
treball de la Biblioteca dobrir
I'ingent lIegat documental de
Balaguer al públic i als investi-
gadors j esdevenir un centre re-
ferencial per a 1"cstudi del segle Una de les imatgcs delllibre 'Los Ingenios ... de la Isla de Cuba' (1857), 'que esconserva a ViJanova
XIX,

t
<,

Fotogra~es

Entre aquestes joies hi ha
les fotógraties original s que
componen lálburn oficial de
I'exposició general de Fi Iipines,
que va ser promoguda per Víc-
tor Balaguer l'any 188:7 i per a
la qual es va construir el Palau
de Cristal del pare del Retiro de
Madrid, Juntament amb aques-
tes fotografies, actualrnent en
procés de catalogació, es res-
tauraran també els rnés de
10.000 fullets que es conserven
entorn de les co l ón ie s
d'Ultrarnar. La rnostra, que,am-
pliara a gran tamany aquestes
imatges, escomplementar" amb
mapes i documentació de Víc-
tor Balaguer qualificada de pri-
mera magnitud, segons la direc-

, torade la Biblioteca, Montserrat
Comas,

Contractes

r
Entre alguns deis docu-

mentsque el públic podrá veure
en aquesta exposició hi ha en
lligall que conté els contractes -
als treballadors xinesos, cridats,
a treballar a €uba després de
l'abolició de I'esctavuud. En
aquests docurneuts. scxplicira

, les condicions de treball extre-
mes d 'aquests assalariats orien-
ials que van suplir la mil d'obra
procedent d' África, de la qual
shavi nodrit fins aleshores la
colonia, Les condicons de tre-
ball no diferien gai re respecte a
les de l'esclavitud, viatge

Plánol de Filipines deis mateixos
fonsd'Ultramar de la Biblioteca

d'anada pagat i arnb el que gua-
nyessin podien pagar-se el viat-
ge de tornada. La mostra vol
posar .també de manifest la
importancia i pes espccífic que
personalitats locals van tenir
en els esdeveniments de finals.
del segle passat, així com el
paper de Balaguer com a ga-
rant i representant deis interés-

sos economics catalans a les
colónies de Filipines i Cuba,

Conferencies

La mostra es cornpleme-
tara amb un cicle de conferen-
cies per complementar i difon-
dre la biografia de Víctor
Balaguer. La primera de les in-

tervencions será la de Jaume
Santaló, que oferirá una bio-
grafia política de Balaguer.
Albert Garcia i Raimon Soler
parlaran de la Vilanova ultra-
marina i industrial. Rogelio
López oferirá una proximació a
Balaguer i la poítica madrilen-
ya, López está fent la seva tesi
doctoral sobre Madrid i la des-
coberta de la figura de Bala-
guer Ii ha perrnes aprofundir en
els mecanisrnes que fan possi-
ble l' obtenció, gestió i aprofi-
tament d'aquests relacions de
poder. La 'darrera de les con-
ferencies que tancara el cicle
sera la del professor Josep Ma-
ria Fradera sota el títol Qué
hem aprés de 1998?

Pu blicacions

En el capúol de les publi-
cacions s'han projectat ledició
facsímil de dos llibrcs de Bala-
guer. un recull de textos polí-tics
prologar per I'equip de llnsiitur
dHistoria J. Vicens Vives de 1:1

UPF i La Libertad Consitucio-
nal prologat per Rogelio Lópcz.
Les quatre conferencies del ccn-
tenari seran publicades i es prc-
veu editar els resultars deis csru-

dis de I'equip de l'UPF,
En darrer lloc. es pr~pari.l

tarnbé una reedició del llibre
Americanos/ Indianos. Arqui-
tectura i Urbanisme al Garra].

Un deis exits editorials prorno-
gUI per la mateixa Biblioteca.
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TarkettSomespecialistesenfusta, li oferim

lamillor qualitat al millor preu. El parqueInOlanlsuec

Instal.lacions de:

- Parquet flotant Tarkett
- !\rquet tradicional

- Tarimes clavades
- Arrambadors de fusta natural

- Falsos~o~resde fustal

Pregunti per les nostresofertes
LIQUIDACIÓ DE CATIFES DE FIBRA VEGETAL.

- Moqueta de fibra vegetal

- Moqueta de llana

- Catifes a la carta

- Tarimes d'exterior (jardins. piscines)
- Restauració de parquets
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