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NOTA INTRODUCTORIA

E n aquest apartat hem agrupat les manifestacions literáries que s'han produít a Vilanova i
la Geltrú durant les diferents epoques historiques.

Cal dir d'entrada que no hem pogut abastar tots els períodes literaris per manca d'informació
i d'estudis específics. Tampoc no hi ha d'haver, per forca, una incidencia local en cadascun.

Els estudis literaris han dividit, tradicionalment, la literatura en popular i culta. Un tret
que les diferencia d'entrada és que el text hagi estat escrit volgudament per un escriptor, en el cas
de la literatura culta, o que no compti amb un autor conegut en el cas de la literatura popular,
pero que en un moment de la nostra historia algú l'hagi recollit i hagi quedat fixat en un llibre o
text impres, una font que ens permet de coneixer-lo. Altres vegades, l'escriptor ha volgut escriu-
re des de l'anonimat o bé seguir el model de la literatura popular i, per tant, també en forma parto

En aquest llibre presentarem només els textos literaris escrits, tant d'autors coneguts com
anónims.

LITERATURA POPULAR

E mana de la creativitat del poble, i per tradició ha estat transmesa oralment des de les famí-
lies o altres espais colIectius. Moltes vegades aquests textos no són signats i, per tant, en

desconeixem l'autoria.

Les expressions literáries populars es poden trobar en els diferents generes en que, tradi-
cionalment, s'ha dividit el conreu literari: teatre, poesia i narrativa -rondalles.

Textos narratius

Les primeres mostres de narrativa popular van ser recollides el segle XIX, graCles al
Romanticisme, que va cercar en les expressions populars les bases de la seva literatura.

Una de les mostres més significatives de l'expressió popular vilanovina son tot un seguit de
rondalles que Teodor Creus i Corominas va recollir i publicar sota el títol Set contal/as del temps
uell.' Aquesta obra aplega llegendes compreses "entre'ls dos rius, Foix y Llobregat, borera del
Mar Llatí".' L'autor les data entre els segles X i XVIII. Entre elles, les que recullen la tradició local
són: La fundació de Vilanova (p. 30-57); Las covas de Sitges (p. 61-78) i L'ol/a del rey (p. 142-158).
Estilísticament, Creus i Corominas va emprar la narració versificada. La llengua és la catalana,
encara que cal tenir en compte el modellingüístic d'aleshores (catala prenormatiu, amb forca
grafies castellanes i lexic plagat d'estrangerismes).

r

1. Creus y Coromi1'la~, Teodor (1986 fac.), Set contallas del temps vell. IEP, la edició, 1893.

2. Ibíd. op. cit., pago VII.
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Ressenya de La fundació de Vilanova
t

Dos joves de la Geltrú, la Tuietes, donzella orfena, i en Peret, un jove llaurador, es volen
casar, pero són tan pobres que no saben com fer-s'ho. Un dia el rei jáurne 1ve a la Geltrú i dema-
na voluntaris per acompanyar-Io a la conquesta de Mallorca. El Jove s'hi embarca, per poder
guanyar una bona soldada i així, quan torni, casar-se amb 1'estimada i comprar-se una masia.

J

El temps va passant, la Tuietes, tot pasturant el ramat, espera el seu estimat Peret. Un dia,
pero, a l'entrada del bosc topa amb un cavaller, que ella reconeix perfectament: és el senyor
Galceran de Ribes, el feudal dels castells de Ribes, la Geltrú i Sitges. El s~nyor la galanteja i la
pobra Tuies no sap com escapar-se'n. La fama del senyor no és gens bona: "que'l de Ribas es molt
fort / y sas intencions poch bonas".' La tia de la Tuies demana consell al mossen, qui, per prote-
gir-Ia, l'acull de majordoma a casa seva. Galceran de Ribes, quan ho sap, s'enrabia molt.
Mentrestant, en Peret ha retornat ric i noble de la conquesta de Mallorca. Quan arriba a la Geltrú
va a cercar la Tuies i ella li explica la situació. En Peret torna on és el rei i aquest li concedeix un
privilegi: "Nos, Jacme, Rey d'Aragó / per la Divina volensa / de Barcelona é d'Urjell / comte:
1'servei atenentme / que Pere de la Gialtrum / Nos ha prestat] ...] / li concedim la franquesa/ de
tota exacció real, /[ ...]". Retornat en Peret a la Geltrú, la parella es construeix una masia, a l'al-
tre cantó del torrent de la Pastera i preparen el casament. Arriba el dia de les noces i just quan
estaven a punt de contraure matrimoni, el noble Galceran de Ribes es proposa de fer cornplir un
dels seus drets senyorials, un dels famosos "mal us": la Tuies ha de romandre 15 dies' retinguda al
castell. Aleshores en Peret s'acara al feudal i li presenta el pergamí que li lliurá el rei Jaume, en el
qualli concedia el dret de poder aixecar una masia en una terra lliure (a 1'altre costat del torrent
de la Pastera) i, per tant, la Tuies, com a muller seva, s'alliberava del poder senyorial.

El noble Galceran de Ribes no va poder exercir un dels mals usos feudals, malgrat haver
construir, fins i tot, al seu castell, una cambra coneguda amb el nom de "cambra del mal ús".

Cal recordar que existeixen altres versions sobre la llegenda (vegeu la bibliografia citada).

Una altra mostra de text narratiu sense autoria és el Vol del poble, que s'edita cada any per
la Festa Major." Tots presenten una estructura semblant i recorden aquell vot de fidelitat que
feren els vilanovins del segle XVIII.

Altres textos narratius

Vol del poble de 1981: "Com cada any i seguint la singlada dels nostres avantpassats, nova-
ment ens apleguem a l'entorn de la Mare de Déu de les Neus, patrona d'aquesta vila. Una gene-
ració més de les moltes que alllarg dels anys han anat desfilant per aquestes contrades es troba
avui aquí per servar l'esperit religiós de la Festa Major. ..".

3. Ibíd., op cit. P 40.

4. En e! programa de Festa Major de 1994 es van publicar tots e!s textos de! Vot del poble llegits pe! batlle a la placa de les Neus e! dia 5
d'agost al vespre, des de 1979 fins ~ 1993. Cada any e! públic que s'aplega al voltant d'aquest acte rep e! text de l'any.
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o bé el de 1995: "... Mare de Déu de les Neus, protegiu la nostra ciutat de les noves mal-
tempsades, que els vilanovins i les vilanovines que ara esbroten puguin créixer en la seguretat, el
benestar i la imprescindible llibertat. Conserveu la nostra identitat, la llengua i les tradicions, que
són el fil d'amor que ens fa ser diferents i, alhora, ciutadans del món, orgullosos de la nostra terra
i oberts a totes les cultures ...".

Te x t o s ver s i fi e a t s

Un altre apartat dins de la literatura popular serien els textos, generalment versificats, que
giren al voltant de les festes populars. Si es parteix del cicle festiu, Vilanova i la Geltrú compta
amb un bon nombre d'expressions literáries. Per exemple, dins de Carnaval, autors anónims
escriuen el Sermó del Carnestoltes, el seu Testament i les cancons dels Cors de Carnaval.

Per la Festa Major, cada ball parlat recita els seus versos. Els que varien cada any són els
versotsdels diables.

Exemples de texts versificats

Els versots dels diables. Són versos satírics, que es podrien relacionar amb els antics "autos
sacramentals". Si antigament versaven sobre qüestions eclesiastiques, actualment tenen un caire
més humorístic i ataquen la vida quotidiana i política de l'any. Cada diable recita un petit versot,
que és contestat per Llucifer i al final del ball parla l'arcangel. A Vilanova i la Geltrú els versots
es reciten la tarda de la Festa Major a l'entaulat de la playa de la Vila i fan incidencia sobre la
vida social de la ciutat de l' any.

Per exemple, una estrofa dels versots de 1993 ens diu: "No és facil sortir / avui en dia per
Vilanova.i/ que si case, cinturó ... / i sobretot no facis infraccions, que no filen prim, /que avui en
dia enxampen / fins i tot els regidors".

Els sermons de Carnaval.' Són una de les mostres més significatives de la literatura popu-
lar de la ciutat. Hi ha sermons publicats des del segle passat. Són forca interessants, expressen la
parla popular de la gent del poble, així com el seu taranná i la seva incidencia social i política.
Vegem-ne uns quants exemples:

Sermó de 1861: "Villanovins; germans meus/ gatíssims entre els més gats"

Sermó de 1866 (9.de febrer): "Rebo carta 1'altra dia / suplicantme am nom de tos, / que no vin-
gués aquest añ, / perque era un añ de tristó. / Am deyan que la cullita / per las plujas del juriol
/ habia sigut escasa / per aquí y per l' ancontorn".

5. Els textos, sobretot els del segle passat, ,1;en un catalá prenormatiu, són escrits segons la fonética dels parlants .

13



Literatura religiosa

Sermó de 1921: "Tocassons: O ... issa... issa... , I que el Carnestoltes ja frissa I per cantar-vos les
quaranta sens armar massa barrila, I que a la Casa de la Vila ~ prou qu'en mouen; més, l'aguan-
ta! I No en va exclama en Rusiñol: I 'poble pasturant terrossol I Caps petits, mitjans i grossos I
dels regidors, prou mandangues". .

Sermó de 1978: "... I Tot seguint la carretera, he vingut I per la vila de Cubelles. I 1 a fe, que he
estat ben rebut. I M'he quedat com encantat I en veure una xemeneia I que no hi era l'any pas-
sat: l...".

EIs testaments d'en Carnestoltes són també un bon exemple d'aquesta expressió popular
tan vilanovina.

Testament de 1880 (11- II) llegit al Casino Artesa: "AIs que ellloch de tir ametllasl ó carmetlos
ó mostassa I tiravan arros y mill, I y béssas y llegums varias, I recomano tant com puch I no ho
fassan altra vegada, I que es tractar la gent de béstias I y ferlos malla cara".

Testament de 1958, llegit a la Confraria de Pescadors: "També convé no s'adormi I l'impuls de
l'Obra del Port, I que per Vilanova és sort I que l'Havana Xica torni!".

EIs textos-rodolins de les auques vilanovines. També cal esmentar els textos de les dife-
rents auques que s'han escrit sobre la Festa Major" (1919) i Els tres tombs' (1990), i darrerament
(1993), Vilanova i els nens de sant Ildefons."

El darrer rodolí de l'Auca deis tres tombs ens recorda que "Faci pluja, fred o calor I els 'Tres
Tombs' no tenen por I i sense recanp us vull proposar: I per molts anys els poguem celebrar!".

1 l'Auca de Festa Major informa els ciutadans que "És el senyor pendonista I diputat regio-
nalista" [rodolí 38].

Una altra expressió literaria popular són els goigs. N'hi ha un bon nombre que recullen
l'advocació del santoral vilanoví. Alguns van ser compostos per escriptors relacionats amb la ciu-
tat, com, per exemple, el de Sant Cristifoi de 1957. El text és d'Eugeni d'Ors, musicat per
Vallribera i la xilografia és de Vives Sabaté: "Sorrut, feixuc, de mala jeia, I Cristófol, passarius
colós, I -]o solament, serviré- deia-, I a qui sera el més poderós. I En l'agonia de la prova. I En
els turments del desconhort, I Sant Cristófol de Vilanova, I doneu-me la bondat del fort!" [tor-
nada].

6. Els rodolins i la imatgeria 'són d'Enric C. Ricart.

7. Text de Jordi Alsina i Soler. Dibuixos de Jaume Brichfeus i Suau. Va ser editada per I'Associació deis Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú,
amb el patrocini del Patronat de Turisme de I'Ajuntament de la ciutat.

8. Text de Bienve Moya. IlIustracions d'Albert Lleó i Alba. Edita I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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EIs més populars són els que expressen l'advocació a la Mare de Déu de les Neus, patrona
de Vilanova i la Geltrú. A la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer n'hi ha cinc models. Dos d'ells
escrits en castellá, d'autor anonim, un dels quals és de 1859 i diu: Gozos de alabanza de N Sra. de
las Nieves. Abogada contra las tempestades rayos y granizo: "... De las Nieves el renombre / Con que
Villanueva os llama / Mientras favor reclama, / Al invocar vuestro nombre / Un prodigio nos
recuerda / Que debe al mundo admirar ... ", etc.

De l'any 1927 és aquest goig, compost per F. Oliva, el qual recorda el compromís dels vila-
novins vers la Verge de les Neus: "... / Cinc d'Agost 1111 la corona / flamejant celic record. / 'Vot
de poble' us diu Patrona / esguardeu-nos amb amor / camps i horta maragdina / escambell riu a
tos peus. / Vostres goigs cantem, divina / Verge clara de les Neus".

L'any 1947 es va celebrar el 166e aniversari del Vot de poble i proclamació de la Mare de
Déu de les Neus com a patrona de la ciutat. Per tal de commemorar-ho es va editar un opuscle
amb uns nous goigs, compostos per J.A. Ricart Forment. L'estrofa vuitena fa referencia directa a
l'advocació vilanovina, així com la tornada: "Per unánim 'Vot de poble', / Vilanova us proclama,
/ sa Patrona, amb joia noble, / i amb raíms us enjoiá, / car de manta pedregada / li salváreu els
conreus ... " etc. [estrofa vuitena]. "Si la neu immaculada/ fou catifa a vostres peus; / vulgueu ser
nostra Advocada, / Verge Santa de les Neus" [tornada]'

Els últims goigs que s'han escrit en honor de la patrona són de 1962. El text i la xilogra-
fia és de Ricart Vives i Sabaté i la música de Mons. J. Maideu i Auguet. De bell nou és l'estrofa
vuitena la que recorda el vot de fe dels ciutadans de Vilanova i la Geltrú, així com la tornada:
"Escolteu Verge Maria / tots els nostres fervents clams, / i de la pedra i dels llamps, / guardeu-
nos de nit i dia. / Més volgueu abans que res, / la nostra anima salvar". [Tornada] "Vilanova amb
viva fe, / per Patrona us va aclamar. / Dolca Verge de les Neus, / vulgueu-nos sempre guardar".

L'altre patró de la ciutat, sant Antoni, també compta amb uns goig~' que parlen del seu
patronatge. L'edició consultada és de 1947 (encara que podrien ser més antics). L'estrofa cinque-
na és la que ens explica la relació del sant amb la ciutat: "Vilanova us ha instaurat / sant patró,
ja abans que foso / D'una ermita en el redós, / temps ha qu'éreu venerat. / D'aquí estant, molt
generós/ féreu créixer el veínat ..." etc. [Tornada] "Gran Abat miraculós / en les lluites esforcat.
/ Protegiu nostra Ciutat, / Sant Antoni gloriós" .

.'
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LITERATURA D'AUTORS

Segle XIX

E ls primers escriptors vilanovins coneguts s'emmarquen dins el corrent del Romanticisme, el
qual va afavorir la represa de la cultura, la literatura i la llengu~ catalanes a Catalunya i a

les terres de parla catalana, en general. Aquest moviment de represa és anomenat Renaixenca,

La Renaixenca va ser un moviment que es va estendre per tots els pobles, i a Vilanova i la
Geltrú va tenir un seguiment significatiu.

A finals de segle s'encetá un nou moviment que va donar l'empenta de represa definitiva:
el Modernisme. Des d'aleshores i fins al 1939, aquella voluntat dels homes renaixentistes de
recuperar la cultura i la llengua propies no va tenir aturador. Els diferents corrents culturals
(Renaixenca, Modernisme, Noucentisme i Avantguardes), van anar de bracet amb els moviments
polítics centrats en el catalanisme, i assoliren una gran part dels objectius proposats, sobretot la
recuperació de la identitat catalana i de tots els signes que li són propis: la cultura, la literatura,
l'art i, com a máxim exponent, la llengua.

El moviment literari més bén representat a casa nostra és el del Romanticisme. En un pri-
mer moment els escriptors vilanovins van usar la llengua castellana, pero bén aviat, i gracies a
l'empenta de la Renaixenca, empraren la llengua propia.

Durant el Modernisme no es desenvolupá una activitat literaria modernista a la ciutat. En
canvi sí que ho feren les altres arts (pintura i arquitectura sobretot). Aixó no vol pas dir que no
arribes sin obres literaries modernistes, ni que en els cercles culturals no s'establissin relacions
amb personalitats prou conegudes, com Santiago Rusiñol o Ignasi Iglésias.

Durant el segle XIX, la ciutat de Vilanova i la Geltrú no es va quedar al marge de la repre-
sa cultural. Distintes associacions acollien activitats literáries, seguint el model barcelonés; al vol-
tant de les diferents societats de la ciutat (l'Ateneu vilanoves, el Círcol...) es va crear un marc cul-
tural que devia donar una certa vida cultural i literaria: certamens poetics, convocatóries de Jocs
Florals, vetllades literáries, etc.

Dins d'aquest marc literari encara plenament rornántic, s'alternava el conreu de la llengua
castellana i la catalana.

Un altre referent important d'aquesta actrvitat literaria és la Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer on, sota la batuta d'en Víctor Balaguer, de primer, i després dels continuadors de la seva
tasca cultural, es va crear un focus cultural destacat. Josep F. Rafols defineix perfectament aquest
ambient cultural:"

"D'altra banda, el Museu-Biblioteca Balaguer va ésser un potent focus desvetllador d'acti-
vitats artístiques. L'existencia altisonant del poeta del Gran Teatre del Liceu redossa entorn seu

9. Rafols, Josep F.: E. C. Ricar!. Introducció, epíleg i notes de Francesc X. Puig Rovira. El cep i la nansa edicions. Vilanova i la Geltrú. A
partir de l'obra inédita escrita per l'autor l'any 1941. Pago 47-48.
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pintors i literats amb els quals prenien contacte els amateurs locals, gent humil o senyors de casa
distingida [...] venia a ésser el fruit d'un viu impuls romántic."

Les fonts bibliográfiques i alguns textos inedits existents a la Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer ens permeten de coneixer els escriptors vilanovins i les seves obres del segle XIX.

Per tal de facilitar-ne l'estudi els hem agrupat en generes literaris. D'antuvi, ens centrarem
en la poesia, tot seguit estudiarem el teatre, la narrativa i presentarem un apartat d'assaig i d'es-
tudis diversos.

La poesia. Poetes del XIX

Dins del grup de poetes romántics cal destacar Manuel de Cabanyes." Possiblement
Cabanyes va afavorir i sobretot influenciar el conreu de la poesia entre els seus conciutadans.

Manuel de Cabanyes (1808-1833) és considerat un dels poetes més significatius del roman-
ticismepeninsular, malgrat la seva curta vida. Va publicar diversos llibres de poemes. El més cone-
gut és Preludios de mi lira (Barcelona, 1833). Tota la seva obra és escrita en castellá. Els temes que
tracta Manuel de Cabanyes a Preludios de mi lira són, per un cantó, de caire patriótic; n'hi ha d'al-
tres de temática religiosa, i d'altres expressen les seves experiencies personals. Els diferents estu-
dis sobre el poeta assenyalen la influencia d'Horaci i de l'escriptor rornántic Lord Byron.

Casa on va néixer el poeta Manuel de Cabanyes.

10. Sobre Manuel de Cabanyes, vegeu elllibre Personatges, d'aquesta mateixa serie, i l'estudi de Xavier Sola de Andrés (1969-70 i 1993-
94), Breu noticia de l'obra i de la vida de Manuel de Cabanyes (1808-1833), 25e aniversari de !'Institut de Batxillerat Manuel de Cabanyes
de Vilanova i la Geltrú. j

.;
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Un altre escriptor, en aquest cas polifacetic, és Víctor Balaguer (1824-1901).11 Balaguer té
un paper molt remarcable dins la represa cultural de la Reriaixenca. Va ser un dels principals
impulsors de la recuperació dels Jocs Florals, i fou proclamar mestre en Gay Saber, l'any 1861.
_Com a literat conrea la poesia i el teatre. AIs 14 anys va escriure el primer text teatral seguint el
model del drama historie, en castellá. Va col, laborar amb la premsa i funda el diari El Catalán
(1849). La seva obra poética es recull en els llibres Lo trobador de Montserrat (1861) i Esperances
i records (1866), i dins delllibre Mis recuerdosde Italia (1890) inclogué Cants d'Italia, poemes en
catalá inspirats en la guerra italoaustríaca. Com a dramaturg, dins el panorama del drama reman-
tic, va escriure Les esposallesde la morta (basat en el tema de Romeu i julieta); l'exit més destacat
és Los Pirineus (1893) i menció especial es mereix DonJoan de Serrallonga (1868), a Vilanova, com
en d'altres pobles, el tema del bandolerisme dona lloc a un ball parlat que' es representa cada any
per la Festa Major (5 d'agost, festivitat de la Mare de Déu de les Neus).

Un dels primers poetes vilanovins que va escriure en llengua catalana és Josep Juncosa i
Mestre (1775-1841). Creus i Corominas, citat per Puig Rovira," diu que Juncosa va compondre
un nombre considerable de poemes, la majoria dels quals són escrits en llengua catalana.

Josep Pers i Ricart (1829-1855)13 també va assajar l'art poetic. L'any 1847 publicava un
poema a la premsa barcelonina d'un marcat to rornántic:

"Més tinc un cor que mai de la vilesa
l'impura ma ha tocat
ni infame incens del mon a la grandes a
servilment ha cremat".

1 l'any següent, 1848, un altre amb el títol de Catalunva."

Al costat de Pers també es va sentir una veu femenina, Rosalia Serra i Miró (1824/27-
1905),15 la qual va compartir amb Pers i Ricart les tasques periodístiques i l'amor per la poesia,
encara que tots els seus poemes, dels quals molts són inedits, són escrits en castella. Una de les
obres publicades es coneix amb el títol El divino Rosalito (1850). La revista Pairalia la defineix
com una "poetessa mística". Com a periodista del Diario de Villanueva s'encarregava de "La gace-
tilla religiosa" (anunci de les festes, horaris de misses, resum biográfic del sant del dia ...).

A part dels poetes citats, en el fons literari de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer hi ha
diversos textos poetics d'autors vilanovins. La primera mostra poética és de l'any 1838. L'autor
és anónim, sota la signatura de "Un ciudadano villanovés", el poeta escriu una oda intitulada A

11. Hi ha forca llibres que estudien l'obra literaria de Víctor Balaguer; vegeu, entre d'altres: Personatges, op. cit.; Virella i Bloda, A. (1986),
Víctor Balaguer i Vilanova i la Ge/trú. Penedesencs i!-lustres, n. IEP; Comas i Güell, Montserrat, Víctor Balaguer, ':Surge et ambula". Revista
de Catalunya.

12. Puig Rovira, Francesc X., Teodor Creus i Corominas. Dos assaigs. Llibres de l'Arc. Consell Comarcal del Garraf Vilanova i la Geltrú,
1995, p. 83.

13. Vegeu: Ferrer, Ramon, «Aspectes de la personalitat de Josep Pers i Ricarr», a Pairalia, vol. 1. Vilanova i la Geltrú, 1951.

14. Segons Creus i Corominas, recollit per Puig Rovira, F. x., oJ. cit., p. 84-85.

15. Vegeu: Pujol Bernadó, Antoni, Pairalia, vol. Il. Vilanova i la Geltrú, 1952, p. 209.

18



losfilantropicos sentimientos de sus hijos residentes en la Habana. Villanueva agradecida. 16 La següent
és de l'any 1861, aquest any es va editar una obra amb el títol Orles poetiques, la qual aplegava
diversos poemes que commemoraven la guerra de l'Africa.

Entre els poemes n'hi ha un d'escrit en catalá per Felix Socias Urgellés, intitulat Tercios
catalans," El mateix autor va compondre un text teatral amb la mateixa temática (vegeu a l'apar-
tat de teatre).

L'Ateneu de Vilanova (Ateneo de Villa nueva) també realitzava vetllades literáries, De la
década dels anys setanta (1879) es conserva un opuscle poetic de diferents autors, que componen
poemes dedicats a homes il·lustres vilanovins. Els versificadors són Pau Mimó, que compon Y va
de cor, i Josep Campamá i Josep Coroleu, autors d'Esplay (dedicat a Víctor Balaguer). Hi ha, a
més, alguns poemes anonims. Els textos són escrits en llengua catalana, d'un fort to romántic."

Un altre exemple de l'activitat literaria a la ciutat es troba en el certamen de 1881, Vicente
Piera Tossetti compon una oda amb el títol Al ferro-carril dedicat a Gumá i Ferran."

L'any 1885, Joan Mayné Ferré rebia un premi del certamen literari de l'''Ateneo de
Villanueva y Geltrú" pel poema Ecos de mi lira. 20

Pau Mimó i Reventós (1809-1889), un dels poetes suara esmentats, va escriure elllibre de
poemes intitulat Garlanda poética.

Altres poetes vilanovins d'empremta encara romántica, que ja van fer ús del catala, són:
Albert Llanas, amb l'obra Pensament en uers" (1895); Guillem Torres, amb Flors marcidas"
(1902), i el poeta, no vilanoví, pero que dedica un poema líric a la nostra comarca, Ramon Picó
i Campanar. 23

16. Oda impresa a Vilanova, impremta de Tomas Pina, 1838. Referencia CL 10/1.6 Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.

17. Poema dramátic, dedicat a la batalla de Tetuan. Cantat i representat al "Círcol vilanovés", Referencia Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer.

18. "Velada literaria, Ateneo de Villanueva, verificada en el teatro Principal en la noche del 27 de mayo de 1879 en obsequio de los seño-
res d. Ramon Estruch, senador del reino, Víctor Balaguer diputado a cortes por este distrito y mestre en Gay Saber, Francisco Gumá,
director gerente del ferrocarril y diputado por Matanzas. Tirada especial y regalo de la redacción del "Diario de Villanueva y Geltrú» a
sus suscritores y a los socios del Ateneo. Villanueva y Gelrrú, 1879." Referencia Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, CL 10/1.17 i CL
4/5.36.

19. Piera Tossetti, Vicente (1883), Al forro-carril, oda. Locomotora de plata en el certamen literario celebrado en 1881 en Villanueva y
Geltrú. Segunda edición, Gerona, 1883.

20. Mayné Ferré, Juan (1885), Ecos de mi lira, primera serie, Villanueva y Geltrú, obra premiada en el certamen literario de 1885, convo-
cado por el Ateneo de VillaflUeva y Geltrú y publicada por la misma sociedad. Referencia Biblioteca-Museu Víctor Balaguer CL 10/1.9.

.. .
21. Llanas, Albert (1895), Pensament en verso IHustracions de Modest Urgell. Referencia Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, CL 10/1.3.

22. Torres, Guilletn (1902), Flors mr¡rcidas. Vilanova i la Geltrú.

23. Sobre aquest auto;' vegeu: Panyella Balsells, Vinyet, "Garraf", de Ramon Picó i Campanar: una aNegoria del treball en la societat catala-
na de la Restauració. MiscelIánia penedeseiica, núm. III, 1980. IEP, p. 125.

..
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Picó, l'any 1917, va publicar Garraf, poema líric en quatre actes. Els personatges que hi
surten duen el nom de diferents toponims de la zona: Garraf Falconera, Ginesta, a part de per-'
sonatges mitologics. En el següent fragment, pertanyent a aquest poema," Garraf parla així:

Ay de mí! ... Mos jorns passaren!
Més ilusions se desferen com la boyra ...
Com l'estepa gentil que naix punta d'au-
ba y mor esfullada cap al tart, aixís foren ay!
los alts pensaments que havia concebut! ...

1 un darrer poema, sense datar, de Carles Pirozzini, Rondalla celestial." dedicada al "reve-
rent pare d Eduard Llanas yals excelentíssims senyors d Víctor Valaguer, d Joseph Ferrer y Vidal
y d Francisco Gumá". Aquesta obra és forca interessant. És un text dialogat, els protagonistes són
les mateixes persones a qui fa la dedicatoria i la ciutat de Vilanova.

EL Teatre. Dramaturgs del XIX

El teatre és el genere literari més popular, ja que té un contacte més directe amb el públic
lector. El primer edifici teatral de la ciutat data de l'any 1804.

És també el genere més conreat per dramaturgs vilanovins, alguns d'ells fins i tot depas-
sen l'ámbit estrictament local. Aquest seria el cas de Francesc de Sales Vidal i Torrents.

Les primeres mostres de textos teatrals s'emmarquen dins el drama romántic de caire
medievalitzant. De totes les obres conegudes n'hi ha d'escrites en catalá i d'altres en castellá.

Alguns escriptors vilanovins que escriviren textos teatrals de tema tica histórica són:

Teodor Creus i Coro minas i Josep Pers i Ricart. Creus i Pers van publicar un drama en tres
actes i en vers amb el títol El puñal del rey d Pedro," l'any 1850. Dos anys abans Pers componia
el drama versificat en quatre actes El conseller en cap, que anava dedicat al seu oncle Magí Pers i
Ramona i s'estrená al teatre Principal el 1850.

El 1860 Creus va editar el cant epic La presa de Mallorca per lo rey dJaume lo Conquistador:"

A part del drama historie, dins la producció local es van escriure textos que tractaven temes
contemporanis. Un d'ells seria el de Felix Socias i Urgellés, que l'any 1860 va escriureJa hi han

24. Referencia Biblioteca-Museu Víctor Balaguer Cl, 10/1.

25. Ídem CL 10/1.23.

26. Creus y Coromines, T i Pers y Ricart, J. (1850), El puñal del rey d Pedro. Drama en 3 actos y en verso. Villanueva, imp. José Pers y
Ricart. Referencia Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.

27. Creus i Coromines, T (1860), La presa de Mallorca per lo rey d faume lo conquistador. Cant epic, imprés a Vilanova.
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"¡Fins voldria la mulassa
que vingues aqui á fe'l boig,
y los gegants y'ls xiquets,
y que'n mitg de las senyoras
(Diriginse al publich)
doncellas y cullidoras
fes 10 drach aqui bons pets'?"

entrat!, drama líric en un acte per celebrar la presa de Tetuan. També va fer una composició poe-
tica sobre el mateix tema (vegeu l'apartat de poesia). Aquest text tracta una temática singular, se
centra en el panorama contemporani i es concreta en l'espai local. Vegem-ho .

Comentari i análisi del contingut de fa hi han entrat!. El text ens diu que aquest acte va
ser escrit "á instancias dels individuos de la secció dramátic del «Círculo villanovés», en celebri-
tat de la presa de Tetuan". Els protagonistes són personatges vilanovins, entre els quals consten
els noms de Francesc de Sales Vidal, Josep Almirall, Antoni Vidal, Miquel Pi, Manuel Socias,
Francisco Coll, Juan Bautista Simeón, Josep Anton Marqués i Josep M. Terraza. Algunes d'a-
questes persones van signar altres obres literáries de l'epoca.

L'acció passa "en 10 braser del Círcol esperant lo parte telegrafie a la entrada de Tetuan".
Els diálegs expressen les distintes opinions i criteris politicoideologics dels membres que es tro-
ben allí reunits. En un moment determinat, Francisco Coll diu:

Anys més tard, el 1896, es va escriure una comedia enun acte i en vers, també inspirada
en els afers polítics del moment, "con motivo de las elecciones de Diputados á Cortes en el dis-
trito electoral de Villanueva y Geltrú en 1896". Duu per títol Por querer ser Diputado de Leunam
Arivoz i Arres."

El dramaturg més rellevant, pero, que ha tingut la ciutat, és Francesc de Sales Vidal i
Torrents (Vilanova i la Geltrú, 1819-1878). Vidal va ser escriptor i comediógraf humorista.
Forma part del grup de dramaturgs que tractava el teatre de costums, és a dir, el teatre que repre-
sentava la gent del poble: pagesos i menestrals, així com el tema dels "indianos".

Comparteix grup amb dramaturgs de la categoria de Josep Maria Arnau, Eduard
Escalante, Vidal i Valenciano i Ramon Ramon i Vidales, entre d'altres. Tots ells van ser els fun-
dadors del teatre catalá modern i influíren forca en l'obra d'Angel Guimera.:lO Josep Coroleu en
va fer una sernblanca."

28. Socias y Urgellés, Felix (1860),ja hi han entrat! Vilanova, impremta de Leandro Creus, cit. p. 30. Referencia Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer, CL 10/2.1 CL 10/2.8.r
29. Arivoz y Arres, Leunam (1896), Por querer ser Diputado, Villanueva y Geltrú, impremta de José A. Milá. Referencia CL 1012.1 i CL
1012.8.

30. Més informado a Comas, Riquer i Molas, Historia de la literatura catalana, vol. 7. Ed. Ariel. Barcelona.

31. Coroleu,Josep (1879), Historia de V1¡lanue-vay Geltrtí. 2a edició. El cep i la nansa, edicions. Vilanova i la Geltrú, 1979, p. 305.
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Va escriure en castella i ben aviat es passa al conreu de la llengua catalana.

Vidal i Torrents (Paco Vidal) era advocat i va ser alcalde de la ciutat (de 1875 a 1878).
Ráfols" el descriu com "el patrici de poblada barba negra i d~ l'enterc paltó, que sabé revestir de,
popular regust el seu teatre; home de cor, liberal en la cónducta] ... ]". Corn a escriptor va
cornencar fundant El Eco de Villanueva (1855-1856), diari de marcat contingut literari on també
feia de periodista, i col-labora en el Diario de Villanueva. Va estrenar el seu primer text teatral,
Una noya com un sol (comedia en vers), l'any 1859, a Vilanova. Coroleu assenyala que aquesta obra
es va representar a diferents indrets del Principat amb gran hit, i tot seguit ens dóna una llarga
llista de les obres de Vidal. Vidal va estrenar al Romea, cosa que ens ajuda a entendre la seva
implicació dins el corrent cultural catalá de l'epoca.

D'entre les seves obres esmentarem les cornedies-sainets EIs deJora y'ls de dins" (1865) i La
malvasia de Sitges (1866), que va tenir una segona part escrita l'any 1871, i el drama en vers Un
enganya mitjas (1858). Aquestes obres es troben a la Biblioteca-Museu Balaguer. La darrera obra
esmentada Vidal1'escriu "al vapor por exigencia de los individuos de la sección dramática de la
sociedad «Círculo villanovés»" i va dedicada aJosé Viñals, president de 1'associació. L'acció trans-
corre al «Círculo» i els personatges són persones vilanovines: Lorenzo de Cabanyes, Manuel
Socias, etc. La llengua catalana reflecteix el "catala que ara es parla" .34 Les acotacions són en cas-
tellá." L'obra es va estrenar al mateix "Círculo".

També va compondre sarsueles: Entre Campmany i Figueres (1875), L'Andreuet de
Montanyans (1875) iPauleta laplanxadora (1876), musicades pel músic vilanoví Antoni Urgelles.

L'estil del teatre de Vidal i Torrents és senzill i planer. Bon observador, parteix de la reali-
tat observada, la quotidianitat, la qual el forneix de recursos ternatics i d'un llenguatge coHoquial
i popular.

L'altre escriptor vilanoví que tingué una relleváncia significativa dins les lletres catalanes
de l'epoca és Josep Verdú i Feliu (1853-1885). Va escriure sota el pseudonim de «Cestus». Qui
millor coneix la figura de Josep Verdú és Sixte Moral, que ha realitzat 1'estudi AIgunes dades
biograjiques defosep Verdú i Feliu, «Gestus».36Albert Virella i Bloda també l' esmenta en l' estudi EIs
anys tristes," i el defineix com un escriptor "incisiu, cáustic i de ploma prodigiosament facil, podia
haver capgirat totalment el gris panorama -decadent com tot- de les lletres vilanovines."

32. Rifols, J.R., E. G.Ricart, op. cit.

33. Vidal i Torrents, Francesc de Sales (1909), Els dejora y'ls de dins. Refundició de 'n Frederich Vidal y Ferrer. Imprernpta Tarragonina,
Méndez Núñez, 5. Referencia Biblioteca-Museu Víctor Balaguer CL 10/2.1-10/2.8.

34. "El catalá que ara esparla'; nom amb que es coneix el modellingüístic que propugnaven els defensors d'un catalá més habitual de cada
dia -el catalá del XIX, plagat d'estrangerismes, amb una ortografia castellana, etc.

35. Vidal i Torrents, Francesc de Sales (1860), Un engany a mitjas. A proposito dramático, en un acto. Villanueva, imprenta y libreria de
Leandro Creus. Referencia Biblioteca-Museu Balaguer, CL 10/2.9-10/2.12.

36. Moral i Reixach, Sixte (1981),Algunes dades biografiques deJosep Verdú i Feliu, «Gestus». Miscellánia Penedesenca III (1980), IEP, núm.
9, p.115-123.

37. Vegeu Bibliografia, Virella i Bloda, Els anys tristos.

38. Virella, op. cit., p. 92.
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Verdú col-labora en la revista Renatxensa" i en altres publicacions catalanes, a més de diri-
gir El Mensajero. A Vilanova i la Geltrú funda diverses publicacions, les més reeixides són: Lo
carrilde Vilanova (1879) i Lo Xiulet, aquesta darrera fundada conjuntament amb Josep Campama
i Verdú .

Exercí de periodista, i conreá la poesia i la comedia. Destaca, sobretot, per la comedia
musical. Va escriure unes 27 peces teatrals," entre elles citem La tranquilitat és vida, Dilluns, Jan
Petit, Catalunya i Dubtar a l'honra. També va compondre poemes, aquesta part de la seva obra es
troba dispersa i sols es coneix un llibre, amb el títol de Brots.

Moral també fa constar en els seus estudis sobre Verdú que va ser, de ben segur, l'autor de
forca textos carnavalescos.

En els diferents estudis citats a la bibliografia hi consten altres escriptors dramátics. Per a
més informació, cal remetre's a l'apartat de biografies, així com a la bibliografia citada.

La narrativa. N ovel·listes del XIX

L'únic text narratiu de caire local que coneixem és l'obra Los misterios de Villanueva, d'au-
tor anónim, pero que hom ha identificat amb els escriptors vilanovins Teodor Creus i Corominas,
Josep Pers i Ricart i Ceferí Tresserra.

L'autoria." De tots tres es creu que Creus i Corominas és l'autor de tota la part documen-
tal i de la crónica histórica i descriptiva de la ciutat. Creus és una de les personalitat més relle-
vants de la Vilanova del XIX, no solament des del punt de vista literario (Francesc X. Puig Rovira
ha publicat un estudi sobre Creus; vegeu la bibliografia i l'apartat de biografies.) Pers i Ricart
possiblement és l'autor de la novel· la, i Tressera dels comentaris polítics.

Aquesta novel·la va ser publicada l'any 1851 en fascicles que després es podien relligar,
dins del Diario de Villanueva. L'any 1991l'IEP en va fer una reproducció facsímilar." L'obra s'a-
plega en dos volums. Puig Rovira la define ix com una novel·la histórica i Jaume Barberá hi afe-
geix el concepte de llibre de costums.

El títoL Els mateixos autors justifiquen el títol, Los misterios de Villanueva. Historia de sus
monumentos, usosy costumbres, a l'inici delllibre, en l'apartat "Una palabra sobre nuestro objec-
to...". Volgueren seguir la moda literaria europea. Feia poc que s'havia publicat Los misterios de
París, per exemple.

r
39. La revista Renaixensa dona nom al moviment de represa cultural catalana, la Renaixenca,

40. Virella i Bloda, Albert (1992);- Eis anys tristos (1881-1900). Cronica de la decadencia de Vilanova i la Geltrü. IEP, p.92.

41. Les dades solíre.l'autoria han estat extretes dels llibres de Puig Rovira, Teodor Creus i Corominas ... i de Virella i Bloda, Eú anys tristos.

42. L'any 1947 se'n van fer dues impres~ons.

.,
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El text, escrit en llengua castellana, conserva, pero, la toponímia en catalá. L'obra és dedi-
cada a un vilanoví insigne, Josep Tomas i Ventosa. í

Estructura. L'obra s'estructura en tres llibres, publicats en dos volums (dos llibres en el pri-
mer i un en el segon). El primer llibre té 10 capítols; el segon 7, i el tercer 12, un epíleg i un
apendix. Val a dir que falten números i a voltes se salten capítols, per e~emple, del capítol III es
passa al V i el IV no existeix; també n'hi ha de repetits. J

Consta d'una "Dedicatoria"; un apartat intitulat "Una palabra sobre nuestro objecto, nues-
tro deseo, nuestro plan", on s'expliquen els proposits d'aquesta obra: "fabular una historia per tal
d'extreure'n un ensenyament moral i social", i es justifica el títol que duu. També té una intro-
ducció, on es fa una descripció de la ciutat: carrers, edificis singulars, fabriques, estructura econó-
mica i comercial, tipologia dels habitants i activitat cultural de la ciutat. Finalment presenta un
resum historie des del segle x. Aquesta introducció ha estat considerada la primera mostra d'his-
toriografia local, i el punt de partida dels historiadors locals posteriors.

La historia narrativa es va fragmentant; hi ha capítols sencers i d'altres en part que són tex-
tos histories =cróniques- de Vilanova i la Geltrú. Altres, pocs, expliquen, des d'un punt de vista
forca subjectiu, la situació política del país: la guerra civil o confrontació entre els partidaris de
Carles (V) -carlins- i els d'Isabel-isabelins o cristins-; aquest és el marc historie d~ la novel·la.

La novel·la. És pot definir com a novel-Ia romántica, forca fantasiosa. L'acció es desenvo-
lupa a Vilanova i rodalies. La primera referencia toponímica és el mas de l'Escarre. El temps
intern de la historia és coetani al dels escriptors, l'acció es desenvolupa l'any 1835, encara que el
relat fa salts en el temps, generalment cap al passat. A l'epíleg situa els personatges quatre anys
després.

EIs protagonistes són personatges trets de la narrativa romántica.

La novel·la presenta diferents histories que es van entrellacant fins a arribar a confluir al
final del relat, d'una manera un xic inversemblant, grácies a un joc de casualitats.

Argument. D'una banda, hi ha la historia d'un bandoler i una dolca pubilla, María, que
l'ha seguit fins a Vilanova per amor. Aquest jove, Ernesto, s'amaga sota les files carlines i rep l'a-
juda d'un altre carlí, el senyor Mus, usurer de professió, installat a la ciutat, el qual viu amb la
seva majordoma, la senyora Blasa. Un jove oficial de la milícia vilanovina, partidaria de la reina
Isabel, Eugenio, s'enamora de María, quan la veu tot anant cap a l'església de sant Antoni Abat.
María, decebuda del trae te d'Ernesto, s'enamora del seu nou festejador. El rebuig de María fa que
Ernesto trami el segrest de la noia i l'assassinat del seu enamorat.

D'una altra, hi ha la historia d'un matrimonio Ell és un ric propietari, Juan V, i la seva
muller una criolla. Després de dur una vida regalada a la cort madrilenya, tornen a la seva vila
nadiua arrumats, pero per una excel-lent casualitat reben l'herencia d'un oncle cuba i la custodia
d'una rica jove orfena, Clotilde, la qual també viurá una historia d'amor amb un altre jove vila-
noví, Enrique.

Les dues histories d'amor es desenvolupen independentment, pero a mesura que avanca
l'acció els esdeveniments acaben confluint i al final hi ha una relació molt estreta i directa entre
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El final és plenament romántic, tot acaba bé.

Ernesto i Clotilde -són cosins germans- i Juan V, que era íntim amic de la família d'Ernesto, i
el senyor Mus i la senyora Blasa, causants de la mort del pare d'Ernesto i de la mare de María,
per la qual cosa, Ernesto, quan ho sap mata el senyor Mus. Tot aixo, amanit amb un rerefons de
lluites entre bandolers, que s'amaguen sota el penó carlí, Ernesto i la seva colla i el senyor Mus i
la milícia isabelina amb Eugenio i la resta d'oficials.

Les obres d'assaig i estudi. Escriptors del XIX

A part de la narrativa de creació també és interessant de ressenyar les diverses aportacions
d'escriptors vilanovins en el camp de l'assaig i l'estudi en general.

Un dels capdavanters és josep Coroleu," el qual a part de l'obra básica Historia de
Villanueua y Geltrú, també va treballar en el terreny de l'assaig i dels estudis historiografics,
sense oblidar alguns temptejos en el camp de la poesia. Coroleu va ser mantenidor dels Jocs
Florals en quatre ocasions. Va col' laborar en la premsa barcelonina (La Renaixenca, La
Vanguardia, L'Avenr ... ). En el camp literari publica Cartas a un obrero (1885) i Memorias de un
menestral de Barcelona (1792-1864) (1880), llibre de records histories familiars i un estudi sobre
la Renaixenca literaria catalana en francés, La Renaissance littéraire de la Catalogne (esquisse bis-
torique],"

Coroleu, en la seva Historia de Villanueva y Geltrú, ens remet a un altre vilanoví illustre,
Josep Antoni Garí i Siumell," autor de la primera historia de la ciutat, Descripción é historia de
Villanueva y Geltrú (1860). A banda d'aquest estudi, Garí va exercí de cronista general de l'orde
de la Merce i va publicar l'any 1846 Nuevo viaje á Jerusalen: ó cartas familiares sobre la Tierra
Santa; el 1854 Directorium pro oficio recitando, Missisque celebrandis ab alumnis Ordinis B.M. V.de
Mercede; el 1871 Martyrologium Sanctorum. Ordinis B.M. V. de Mercede i el 1873 publica Historia
de las Redenciones realizadas por los hijos de la órden de la Merced, juntament amb el Catálogo de los
Mártires de la misma Orden. També va escriure una obra intitulada Libro de varias cosasdignas de
memoria de la Orden de la Merced.

Magí Pers i Ramona (1803-1888),46 sastre de professió i escriptor autodidacte, va partici-
par en el moviment de la Renaixenca i se'l considera un dels seus promotors capdavanters. Va ser
membre de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona i regidor de l'Ajuntament de
Barcelona.

43. Vegeu Personatges, d'aquesta mateixa serie, iJosep Coroleu, historiador i político Guia nava, marc de 1996.

44. Impremta l'Avenc. Barcelona, 1893. Al final de l'opuscle, Coroleu va incloure un llistat amb els escriprors-poetes catalans. Referencia
Biblioreca-Museu Víctor Balaguer, Cl, 10/4.3.

45. Coroleu.josep, op. cit., p. 312. -
v

46. Per arnés inforrnació sobre Magí Pers i Ramona, vegeu: Martí, e., Vilanova i la Geltrú 1850-1975, op. cit., p. 70; Los misterios de
Villanueva, vol. II, p.149-158; eoroleu,J.,flistoria de Villanueva y Geltrú, op. cit., p. 306-308, i Puig Rovira, F. x., Teodor Creus i Corominas.
Dos assaigs, op. cit. p. 74-75 i 84. ,
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En el camp literari va conrear el genere dramátic i poetic, encara que la seva tasca com a
escriptor se centra, sobretot, en el periodisme i estudis diversost entre els quals n'hi ha de dedi-
cats a la literatura i la llengua catalanes: Bosquejo histórico de la lengua y literatura catalana des de
su origen a nuestros días,47 una Gramática catalana-castellana (1847),48 escrita en catalá, i
Emancipación poética (1845).

L'any 1863 va fer una adaptació de l'obra teatral de Francesc Fonta~ella49Amor,jirmésa i
porfia. Pers la intitulava Lo robo de Filis. Amor, jirmésa y porfia. 50Va traduir al castellá els poemes
Lo temple de la gloria, de Josep Puigblanch i Los catalans en Grecia, de Joaquim Rubió i Ors, i al
catalá Don Quijote de la Mancha (1847). Se li coneix una obra inédita, escrita a Cuba, intitulada
Defensa contra els molts desprecis i invectives que alguns han fet iJan a la llengua catalana.

A més, és autor d'un llibre sobre el seu ofici, Arte de Sastreria (1836) +també va exercir de
mestre de sastres a Barcelona-; d'un Manual de Frenologia al alcance de todos (1849)51i d'un text
titulat Cartilla de la cienciapolítica, editat a París. Va traduir i adaptar l'obra Código social ó sea eco
de la moral de las naciones antiguas y modernas (1844).

Va escriure sota el pseudónim de Nuevo Fígaro, imitant el de Fígaro que ernprá Mariano
José de Larra. Pers i Ramona també va ser un dels promotors del Diario de Villanueva.

Un altre vilanoví és Claudio Mimó i Caba (t1929), mestre de professió, que ens ha llegat
diversos llibres de text escolar.

Segle xx

La incidencia literaria durant el decurs d'aquest segle no ha estat gaire rellevant. Aixó no
vol pas dir que la vida cultural de la ciutat no sigui activa i receptora dels corrents cultural s gene-
rals del país, pero no podem esmentar gaires noms significatius ni presentar gaires obres de pro-
ducció local.

Cal deixar dar que l'estudi que presentem només té en compte la producció literaria dels
escriptors finats i, per tant, ens veiem obligats a deixar per més endavant les publicacions edita-
des en el decurs d'aquests darrers anys, les quals de ben segur enriquirien el panorama literari
vilanoví. Malgrat, pero, aquesta migradesa, hi ha algunes obres que cal tenir en compte.

47. Pers i Ramona, Magí, Historia de la literatura catalana. Impresa a Casa Tauló, Barcelona, 1850.

48. Pers i Ramona, Magí, Gramática catalana-castellana. Tallers Verdaguer, 1847.

49. Fontanella, Francesc (Barcelona 1610/20-1680/85). Poeta i dramaturg del Barroc catalá,

50. Pers i Ramona, Magí (1863), Lo robo de Filis. Amor,firmesa i porfia. Barcelona. Referencia Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, CL
10/2.9-1012.12.

51. Pers i Ramona, Magí (1849), Manual de Frenologia al alcance de todos. Imprenta Tauló, Barcelona.
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L'activitat cultural i literaria de principis de segle es desenvolupa al voltant de les revistes
Themis (1915-16), Vila-Nova (1917-18), Estela (1929-31), Joventut (1929) i Prisma (1931-
1936),i de Radio Vilanova (1934). De totes elles la que presenta una relació més directa amb l'art
literaria és Themis.

Tbemis" porta el subtítol Publicació artística i literaria vilanovina. Malgrat la seva curta
vida, aquesta revista és un punt de referencia obligat per coneixer 1'activitat literaria de la ciutat
il'interés que sentien els conciutadans pels nous moviments artístics d'arreu del món -les avant-
guardes ... Themis aplega escrits sobre el Futurisme, sobre literatura universal de tots els temps (el
Renaixement, Rubén Dario,.Tagore ... ), estudis sobre Ramon Llull, una antologia de Manuel de
Cabanyes, traduccions d'autors estrangers i nacionals, comentaris de llibres publicats, activitats
literáries a Vilanova, etc. També inclou textos d'autors coetanis; així, podem llegir poemes de
Trinitat Catasús, Damia Torrents, autor de 1'obra poética L'hora viva, Francesc Gumá, Miquel
Ferrá, López-Picó, Guerau de Liost, Josep M. de Sagarra, Jaume Bofill i Ferro, etc.

Els impulsors de la revista, Ricart i Ráfols, sota l'empara del director, el pintor Rafael
Sala Marco, van saber donar-li una categoria exemplar amb els seus articles d'opinió sobre lite-
ratura i arto Themis va saber recollir el nou esperit que respirava la literatura catalana i les arts
en general, les quals s'aplegaren al voltant del Noucentisme i de les Avantguardes.

D'obres d'escriptors locals n'hi ha molt poques. Dins del genere de la narrativa i més con-
cretament en l' apartat de mernóries, l' any 1995 es varen editar les Memories d'ENRIC
CRlSTOFOLRICART.53

Hom coneix Ricart per la seva obra artística (gravador, il·lustrador i pintor), pero no es
pot oblidar la seva aportació en el camp de les lletres, com a assagista, traductor i escriptor de
textos propis, com són aquestes Memories.

Ricart va cornencar a escriure les seves Memories 1'any 1937 i les acaba, tot i afegir-hi un
apendix, l' any 50. L'inici de la narració, pero, és de 1911. Són un bon testimoni del món de la
seva epoca i de la relació d'un bon nombre d'intellectuals amb Vilanova. Per les seves planes
desfilen noms com Joaquim Mir, Joan Miró, Font i Gumá, Rafael Sala, josep F. Rafols,
Alexandre de Cabanyes i un bon etcétera.

Ráfols, en elllibre E. C. Ricart," les defineix com "uns records, amb una certa ordenació
cronológica, on Ricart passa revista a les situacions que va viure i als personatges que va trae-
tar. [... ] Ricart és un atent observador. Tant 1'obra plástica com els papers escrits en són una
mostra. "55 L'estil emprat per Ricart és ame i senzill, amb un llenguatge directe i espontani,

r
52. En el volum d'aquesta rhateixa serie dedicat als Mitjans de comunicació, hi ha més informació descriptiva de la revista.

53. Ricart, Enric Cristófol, Memories, (Vegeu Bibliografia.)

54. Vegeu Bibliogratia citada.

55. Op. cit., p. 179.
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Un altre escriptor coetani de Ricart és Víctor Oliva, autor de la novel·la intitulada Eros-
Cbrist (1908) i d'alguns assaigs literaris." .

característica típica d'un home noucentista, Puig Rovira el define ix com "un escriptor agil i
d'estil elegant"." t

A part d'aquestes memóries també va escriure unes llibretes-dietari, que ell mateix ano-
mená Kodak, datades entre els anys 1922 i 1956.

Com a assagista va escriure articles a la revista Tbemts i va traduir ¡joemes xinesos ide Jules
Renard.i"] és l'autor dels rodolins de «l'Auca de la Festa Major».

Al voltant de les tertúlies culturals, durant la década dels anys vint, coincidiren intellec-
tuals, no tots vilanovins de naixenca, que van fer de Vilanova el seu lloc d'encontre i que s'inspi-
raren en la seva platja i voltants per compondre els seus escrits. Un cas significatiu és el de I'a-
vantguardista Josep M Junoy (Barcelona 1887-1955). Junoy, l'any 1926, escriu El gris i el cadmi",
on recull, a tall de mernóries, les seves vivéncies, idees, criteris literaris, etc.

L'any 1932, Edicions Prisma, nascuda a l'empara de la revista Prisma, un altre dels pilars
de la cultura literaria vilanovina, editava un recull de textos escrits per Manuel Amat i Francesc
Serra Nova, amb el títol Sota el cel de Vilanoua." Pi de Cabanyes el defineix com "un llibre de
reportatges que es caracteritza per la voluntat d'estil que hi manifesten els seus autors i també
per la senzilla normalitat amb que ens interpreta un moment historie que féu dels anhels de nor-
malitat el seu motors"."

Tota aquesta activitat cultural, com hom sap, s'estronca el 1939. Des d'aleshores i fins ben
entrada la década dels 70, l'expressió cultural en catalá és ben migrada, per no dir inexistent. Tot
resseguint la bibliografia local es poden entrellucar lleus intents de represa, que no deixaran de
ser aixó, intents.

Cap a l'any 1945, sembla que la vida cultural cornenca a revifar-se, pero la presencia de la
llengua i la cultura propia és nulla, malgrat els intents. Tot just l'any 1939 s'editá la primera
revista clandestina del Principat, Superació, d'un marcat to literari, la qual no reeixí. També es van
comencar a celebrar certárnens poétics a l'estil dels de la Renaixenca, pero els temps eren uns

56, F. X. Puig Rovira, Introducció a l'obra de JR. Rafols, E. C. Ricart, p, 33,

57, Rafols, Op, cit., p. 178.

58. Memorias, op. cit., p. 76, nota 9.

59. Junoy, Josep M. El gris i el cadmi. Llibreria Caralónia, Barcelona, 1926.

60. Oriol Pi de Cabanyes fa una molt bona análisi de Prisma al próleg de la reedició de Sota el cel de Vilanova. El Cep i la Nansa, edicions.
Vilanova i la Geltrú, 1980.

61. Op. cit., p. 10-11.
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altres i no en foren capa<;:os,perque no es podia deixar pas a les noves idees culturals. Algunes
associacions també assajaren de recuperar la vida social, tot organitzant tertúlies."

Si es fa una ullada al llarg període que va de 1945 a 1978-79 es pot percebre una lenta
voluntat d'anar introduint i editant textos en catalá, i així anar ocupant espai en la cultura ofi-
cial.

Un exemple dar es veu en l'activitat teatral. De mica en mica els elencs van anar repre-
sentant obres dramátiques d'autors catalans, alguns ja consagrats, com Guimerá o Pitarra, pero
d'altres més coetanis. Fins i tot alguns de la ciutat, com seria el cas d'alguns drames d'Oriol Puig
Almirall, que van ser representades per l'elenc Manuel de Cabanyes al Círcol Católic i al Bosque:
La promesa del banquer,63(1953) premi de teatre en els Jocs Florals «Du Genét d'Or» del Rosselló
1962, l'obra es va estrenar el 1963; L'argenter de Girona, (1954) estrenada el 1955;64El caria de la
Geltrú (1956).

En el terreny narratiu comptem amb l'obra d'Eugeni Molero, per exemple, el conte
L'homenatge.I en el de la poesia citarem l'obra Vibracions líriques, de Joan Clusas Ribas," editat
l'any 1969.

A partir dels anys vuitanta, s'han anat editant contes infantils i reculls dels poemes lliurats
en el diferents certámens poétics que se celebren a la ciutat.

BIOGRAFIES

Alegret i Sama, Josep. Autor de Raromania (1887); T'estimo, Les llors del trobador i les sarsueles El gran
puerto i Los baños de Santander, musicada per Antoni Urgelles, estrenades al Tívoli el 1897.

Biscamps iBernadó, Joan, escriu Maceo (1897), estrenada al Tívoli.

Cabanyes i Olzinelles, Llorenc de. Terratinent. Home d'un marcat carácter humorístic i extravagant.
Publicista, comediógraf, poeta i artista. Introductor de l'ibra de W. Shakespeare al teatre catalá.

Campamá i Verdú, Josep (1855-1880). Humorista i autor teatral.

Creus i Corominas, Teodor (1827-1921)66. Advocat de professió. Diputat provincial pel districte 1r de
Barcelona (1856). Regidor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1858) i alcalde del 1859 al 1861, any
que va dimitir. Jutge municipal (1877). Promotor de l'Ateneu" i primer president (1877). Fundador del

62. El Foment vilanoví va ser-ne un caso

63. Biblioteca-Museu Víctof-Balaguer, referencia CL 1012.24.

64. Idem, referencia CL 10/2.23.

65. Idem, referencia CL 10/1.21.

66. Creus i Coro minas· compta amb l'obra biográfica realitzada per Francesc X. Puig Rovira, Teodor Creus i Corominas. Dos assaigs. Veure
Bibliografia." .

.';
.;
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Círcol Católic (1885). Membre de les Reales Academias de la Hermandad de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid). Delegat a l'Assemblea de Manresa (1892). Cropista de la vila (Vilanova i la Geltrú)
(1900). Cofundador del Diario de Villanueva junt amb Pers i Ricart 11850). .
Es pot definir com un home moderat i conservador. Culturalment és un pels precursbrs del renaixement
catala, amic de Balaguer i de Gumá i Ferran. __
Com a escriptor, Creus va col,laborar, des de la seva fundació, en el Diario 'escrivint textos (signats o no)
en prosa o en vers: editorials, crítica teatral, articles sobre la vinya, etc. ,
Si va comenc;:ara escriure en castellá, ben aviat es va passar al conreu de la llengiía catalana, mostra del seu
esperit renaixentista."
No es ressenyen les obres de Creus, ja que en l'estudi de Puig Rovira hi ha un apartat específic sobre la
bibliografia de l'autor, al qual remetem.

CLOENDA

Ferrer-Vidal i Soler,]oan, va escriure Muley Omar (1895), que s'estrená en el seu teatret particular de la
torre del Veguer. Fill de ]osep Ferrer i Vidal.

]uncosa (Joncosa) Mestre, ]osep (1775-1841). Pages comerciant de "brou" d'Ultramar de professió.
Escriptor autodidacta.

Mimó i Caba, Claudio (tl929). Mestre. Autor de diversos llibres de text escolar. Pare de Pau Mimó i
Reventós.

Pers i Ricart,]osep (1829-1855). Impressor de professió. Escriptor (poeta, narrador i dramaturg), les seves
obres publicad es han estat citades en els diferents capítols del text que versa sobre la literatura vilanovina.
Publicista, cofundador del Diario de Villanueva (1850). Nebot de Pers i Ramona.

Toldrá Carbonell, Francesc (1859-1931) Músic i escriptor. Autor, possiblement, de molts sermons de
Carnaval. Pare del mestre Eduard Toldrá i Soler.

Tresserra, Ceferí (1830-1880). Tipógraf Literat, poeta i autor dramátic, Va ser un dels escriptors de Los
misterios de Villa nueva i d'una altra obra titulada Los misterios de Saladero.

Vidal Ferrer, Frederic (1857-1922). Dramaturg i narrador costumista.

Vidal i Bertran,]osep. Va escriure dos drames en tres actes: Rei absolut (1893) i Al peu de la reixa, o l'anell
de prometatge (1896).

Yll i Almirall,]uan. Articulista, director de El Mensajero i El Nuevo Mensajero.

En aquest llibre s'ha volgut presentar l'art literaria que es va desenvolupar a la ciutat durant
el segle XIX i part del xx. Som conscients que no és un estudi exhaustiu ni complet, pero és

un intent d'aplegar la informació dispersa en un únic manual i com a tal el presentem. En cas de
voler rebre més informació, cal consultar la bibliografia citada.

67. Associació de carácter científic i literario

68. El terme "renaixentista'' és l'equivalent a Renaixenca.
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NOTA INTRODUCTORIA

En l'apartat de llengua hem volgut recollir els trets lingüístics que, per diferents raons histo-
ricogeográfiques, s'han desenvolupat d'una manera particular en aquesta zona del catalá

central.

Qualsevol Ilengua, com a expressió oral i escrita d'un país, desenvolupa trets lingüístics
concrets tot al llarg del seu territorio Cada zona, segons la seva trajectória historicogeografica,
cultural i economica, ha generat uns parlars distintius.

El mostreig que tot seguit presentem és genuí de Vilanova i la Geltrú, pero a les altres
comarques també hi trobem trets lingüístics propis i específics. No és, per tant, un fet exclusiu
de la nostra comarca.

També cal dir que les diferents mostres lingüístiques que indicarem no són pas totes exclu-
sives de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. N'hi ha algunes que abasten una zona més gran, d'al-
tres sols es coneixen en el territori comarcal, i d'altres sí que són exclusives de la ciutat, bé per-
que en els altres indrets s'han perdut, bé perqué no s'han dit mai.

L'objectiu d' aquest treball és ressenyar aquells trets lingüístics que són característics de
Vilanova i la Geltrú o de la comarca i li donen, dins de la parla, una fesomia propia i singular.

Cal dir que com a trets dialectals, sobretot els de carácter fonetic, sols són permissibles en
el camp de l' oralitat, ja que no es troben reflectits en la normativa de la llengua catalana. Hom
ha d'entendre que a 1'hora d'escriure'ls s'han d'emprar les formes corrents fixades per l'Institut
d'Estudis Catalans.

LES FONTS BIBLIOGRÁFIQUES CONSULTADES
1 LA METODOLOGIA EMPRADA

A quest estudi s'ha fet a partir de diferents fonts; hem consultat preferentment els treballs
sobre vocabularis locals penedesencs realitzats pel Grup d'estudis toponimics' i publicats a

Gran Penedés. D'aquestes fonts n'hem extret els elements lingüístics més usuals actualment i que
encara són emprats per un bon nombre de parlants. Hi ha d'altres termes que no han estat res-
senyats; en cas que algú vulgui rebre'n més informació, pot consultar la bibliografia citada.

També hern tingut en compte els coneixements i la informació oral dels parlants que enca-
ra fan servir aquests trets lingüístics.

A la vegada i per tal de saber 1'abast del terme lingüístic, hem consultat el darrer diccio-
nari de la llengua 'Catalana, Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(DIEC), i el Diccionari catalá, oalenciá, balear d'Antoni M. Alcover (DCVB).

1 Aquest inventari no esta acabat. .,

.;
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Metodológicament hem dividit els diferents elements lingüístics en diversos apartats
seguint l'estructura gramatical que fixa la normativa: un apartat fonetic, un altre de morfo--
sintáxtic i un darrer de lexic, que és el més abundós.

En l'apartat del lexic, hem classificat els termes lexicográfics segons la seva significació.

Es dóna l'entrada del mot, s'explica el significat o signiftcats i es-referencia la seva entra-
da en els diccionaris suara citats. Si no hi ha cap entrada en els diccionaris, s'indica amb el con-
cepte expressió popular. Aixó vol dir que aquests mots sols s'han conservat en la parla oral dels
vilanovins i geltrunencs. El signiftcat s'ha tret de l'ús que se'n fa. Tot seguit, i per tal d'exempli-
ficar el seu ús, es presenta una frase on consta el moto

La parla Vilanovina

Els parlants de Vilanova i la Geltrú pertanyen lingüísticament a la variant dialectal geográ-
fica del catalá oriental, en concret al dialecte central. Comparteix estructures comunes i generi-
ques amb aquest dialecte i segueix fil per randa l'estándard, tant oral com escrito Pero si parem
bé l'orella, a voltes sentirem alguns mots que transgredeixen aquest model estándard, sobretot en
el parlar colloquial.

És bo de saber i coneixer els elements lingüístics que configuren la parla de la nostra con-
trada.

Variants Fo n e t iq u e s

Vocalisme

Hom sap que el catalá central compta amb 7 vocals toniques. La comarca del Garraf ten-
deix a tancar un xic la o oberta [ ] i la e oberta [ ]. Aquest tret fonetic dificulta sobretot l'accen-
tuació graftca d'aquestes vocals. Valla pena de saber-ho i tenir-ne cura, ja que la normativa no
accepta aquesta transgressió oral.

Alteracions fonetiques:

Estándard variant local

Argelaga [Argilaga]"

Boina [Bonya]

2. Els claudators s'usen per indicar la pronunciació d'un terme, per tant són indicatius fonetics.
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Cuina [Cunya]

Dimarts [Dimats]

Farigola [Fa nigola]

Injecció [Indicció]

Alfals/ aufals [Ofals]

Tancar [Tencar]

Variants m o r fo s in t á c t iq u e s

A Vilanova i la Geltrú, quan hom empra la parla colloquial acostuma a reduir el pronom
personal fort de primera i segona persona del plural. Així, es pot sentir en una conversa: naltros
no en sabem res d'aixo, i valtros? En el cas de naltros, també es pot trobar la forma nantros. La nor-
mativa ens diu que aquestes formes subdialectals no són correctes i, per tant, quan s'hagin d'es-
criure caldrá emprar nosaltres i vosaltres: nosaltres no en sabem res d'aixo, i vosaltres?

L'article determinat en davant del nom propi és molt poc usat a Vilanova i la Geltrú. Hom
acostuma a fer servir la forma el. En lloc de dir, per exemple, En [osep ha tingut una bona pensa-
da, generalment un vilanoví dirá El [osep ...

El mateix passa amb la construcció ea (casa de, preposició) i l'article determinat en: can.
No és habitual sentir aquesta forma, generalment aquí es fa servir cal. On anirem a estudiar, a can
Pere o a ea l'Antoni?/ On anirem a estudiar, a cal Pere o a ea l'Antoni? Cal recordar que ambdues
formes són correctes.

Le x ic

Aquest és l'apartat on hi ha més trets diferencials. Recordem que alguns són compartits
pels parlants de tota la comarca i d'altres, fins i tot, per altres contrades, sobretot de la variant del
tarragoní.

D'entrada, caldria esmentar l'argot professional: termes específics de pagesos i mariners.
Aquí, pero, sois- esmentarem els mots comuns a la col·lectivitat, sense especificar l'ofici, ja que
l'objectiu és presentar un mostreig d'alguns dels trets diferencials. EIs criteris metodologics són
els indicats a la presentació.

Noms que designen elements de la natura

Termes geografics i geologics, plantes i vegetals i animals
ARGELAGA(f).Gatosa. DIOC i DCVB. M'he punxat amb una argilaga .

.,
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BARGALLÓ(m). Variant de margalló. DIEC i DCVB. El bargalló és una planta típica del Garra!
Ves a buscarpalmes de bargalló per fer escombres. t

BORRANYA.Variant de borraina/borratja. DCVB. Fes una bullida amb aiguél tje borranya.
BROTÓ; BROTONS(m). Usat generalment en plural. Rebrot de la col verda, el bróquil i altres hor-

talisses. Ull que treu la col quan esta a punt d'espigar. Es rnenja com a verdura. DIEC i
DCVB. El plat de verdura que més m'agrada és el de brotons amb patates bullides.

CAR<; (m). Variant de cárritx. DIEC. Les darrerespluges han ajudat a crtixer el carro
COSCÓ (m). Variant de coscoll o garric. DIEC i DCVB. Ves amb compte que et punxarás amb

aquest coscó.
ESPIGALL(m). Flor que treuen al cap del caluix les cols i altres hortalisses. Brot tendre de les cols

i altres hortalisses a punt de florir. Es menja com a verdura. DIEC i DCVB. fa és l'época
deIs espigalls. Si en vols, demá enJaré una bona bullida.

ESPIGALLET(m) diminutiu. Mateix concepte que espigall, pero quan és més tendre, quan tot just
cornenca a florir. Expressió popular. Aquests espigallets són d'allo més tendres.

FESOLET (m). Variant de mongeta tendra. Expressió popular vilanovina. Compra 1 kg defesolets.
MARRANA(f). Códol de platja. DCVB [específic de Vilanova i la Geltrú]. Anirem al Foix a aga-

Jar marranes per posar al pessebre.
MOIXÓ (m). Ocell. DIEC i DCVB. Aquest moixó té l'ala trencada.
MATA (f). Variant de llentiscle. Expressió popular. Al massís del Garraf creix la mata molt rapidament.
ONSO (m). Ós. DIEC i DCVB. Els jiraires Jan bailar l'onso.
PEDRISCALL(m). Variant de pedruscall. DCVB. Al massís del GarraJ hi ha molts pedriscalls.
TOMACA (f). Variant de tornáquet. DIEC i DCVB. Suea elpa amb tomaca.
TRAJO (m). Lloc destinat a tenir-hi les barques de pesca. Actualment aquest nom forma part de

la toponímia local: trajo de Garbí (topónim oral i escrit) i trajo de Llevant. DCVB. Avui les
barques no han sortit del trajo. A l'estiu installen una carpa al trajo de Garbí.

VOLERA y (m). Remolí dins la mar, xuclador. Aquest nom va ser usat per una colla sardanista
local. Expressió popular vilanovina. Ves en compte, no entris massa en dins, que avui hi ha
molts voleranys.

Noms que designen objectes, estris i construccions

COSSI (m). Atuell gran, generalment de terrissa, per a fer-hi la bugada. DIEC iDCVB. Tinc tres
cossisamb geranis. Test o torreta. DCVB.

ENDIMARI(m). Objecte inservible. Persona o cosa inútil o que fa nosa. També es fa servir en sen-
tit afectiu. DIEC i DCVB. Expressió popular. Tots aquests endimaris els durem al Punt neto
Ets un endimari, Juig!

ENDIMARIOT(n i adj) augmentatiu. Qjialitat d'endimari o conjunt d'endimaris. Expressió popu-
lar. Quin munt d'endimariots que tenso Vesendimariot, ves!

MULASSA(f). Peca del bestiari popular. Barraca de pedra seca. DIEC i DCVB. Expressió popu-
lar vilanovina. La mulassa ja té 50 anys. A la vinya de casa encara hi ha la mulassa del pastor.

TINT (m). Llapis de color. Expressió popular vilanovina. Aquest dibuix elpinteu amb tints de colors.
VEDRIOLA(f). Guardiola. Expressió popular vilanovina .. He desat els estalvis a la vedriola

Noms que designen parts del cos

ENYIVA(f). Geniva. DCVB. Tinc les enyives adolorides.
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Noms que designen tipus de menjar

GUIXOT (m). Confit rugós amb ametlla. S'acostuma a menjar per Carnaval. Antigament s'usava
per a la comparsa. Nom d'una comparsa. Expressió popular. A la comparsera li regalaré una
bossa de guixots.

SUCA-MULLA (f). Menjar i beure, fer un petit ápat. DCVB. Després de l'acte literari s'oferira una
suca-mulla als assistents.

XATÓ (m). Salsa picant de la costa penedesenca (el Garraf i el Baix Penedes). Aquest terme
també serveix per a designar tot l'ápat. DIEC i DCVB. Mare, que hasfet per sopar? Xató,
us ve de gust?

XATONADA (f, collectiu). Menjada de xató. DCVB. Avui és dijous graso On anirem afer la xato-
nada?

Noms que designen persones

BARRAQUER (m). Badoc (voyeur). Expressió popular. Aquest és un barraquer auténtic, quan arriba
l'estiu baixa a la platja a veure que pesca.

BORDEGAs (m) BORDEGASSA (f) BORDEGASSOS de Vilanova i la Geltrú. Noi, xicot. Noia, xico-
ta. Colla castellera de la ciutat. DIEC i DCVB. Aquest bordegas és molt eixerit. Els borde-
gassos han fet una excellent actuació, avui a la plata.

GALIFARDEU (m). Noi, xicot. Noi temible. DIEC i DCVB. Aquests galifardeus em treuen depolle-
guera.

PESSIGANT (m). Pidolaire. Expressió que fan servir els pescadors per designar els que s'acosten a
ajudar-los a descarregar el peix de la barca. Expressió popular. Alerta amb aquest individu
que és un pessigant.

Adjectius que qualifiquen tipus d'accions o models de conducta

APARAIGUAT (adj). Esbojarrat. Ser un cap buit. Expressió popular. No lifacis cas, esta aparaiguat.
ENCARRANQUINAT (adj). Encarcarat. Expressió popular. Esta més encarranquinat que un rave.
ESBORNIAT (adj), Extraviat d'enteniment. DCVB. Aquest noi a vegades sembla mig esborniat.
ESCATARET (adj inv). Ocell de tempesta. Persona espavilada, moguda i nerviosa. DIEC iDCVB.

Aquesta criatura és un escataret, Sembla més gran de l'edat que té.
TOLES (adj inv). Totil/tótila, persona babau, encantada. Expressió popular. Ets un toles! Apa,

corre, oes-bi!
XAFAROT (-o) (adj/inv). Xafarder. Persona que no para. DIEC iDCVB. Tot ho vol saber. És més

xafarot!

Verbs que expressen acció

ESCANYUSSAR-SE. Ennuegar-se. DIEC i DCVB. S'ha escanyussat amb la closcad'una pipa
ENCARRANQUlNAR (v tr), Encomanar Encallar-se. Entossudir-se Engrescar-se. DIEC i DCVB.

Quan s'encarranquina no hi ha qui li tregui del cap la idea.
ENDINYAR (,; tr). Llancar, Endossar, pegar. Donar una cosa dolenta com abona. DIEC iDCVB.

M'han endinyat un rell~tge trencat. Si no calles t'endinyaré una bufetada.
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ESPITJAR(v tr) espitjar-se (v refl). Donar una empenta. Anar-se'n rápidament. Expressió popu-
lar. DIEC i DCVB. Aquest parell, quan fan cua, sempreJ,.s'espitgen.

FIRAR-SE. Comprar a la fira. Comprar. DIEC i DCVB. Apa,ja t'bas jirat?·

Altres mots o expressions:

AMERICANOS(rn/pl). Nom que defineix les persones que van anar a les Amériques. També s'a-
nomenen Indianos. Expressió popular. DIEC i DCVB. A Vilanova i la Geltrú hi ha forra
casesd'americanos.

ANAR A MAR (exp). Anar a la platja o zona marítima. Expressió popular. Anem a mar, avui?
ANAR EN MAR.Treba11ar de pescador. Expressió popular. Té un nou ofici, va en mar amb la barca

del seu cosí.
ARRIVO (terrne carnavalesc, normativament incorrecte). Activitat carnavalesca del divendres de

Carnaval. Expressió popular. Podria ser un italianisme (préstec lingüístic). Aquest any
l'Arrivo ha estat molt lluit.

BAlXARA MAR (exp). Anar a la zona marítima. Expressió popular. Faforra 501/ Baixem a mar?
BAIX A MAR (exp). Zona de la platja. Expressió popular de tota la costa de Ponent. On vius? A

baix a mar.
BATIBULL(m). Confusió, embolic. Crits i soro11s.DIEC i DCVB. Aixb és un batibull. Quin bati-

bull que hi ha en aquesta classe. .
CAGUETES (f, pl). Diarrea, cagarrines. Home covard. DIEC i DCVB. Em trobo malament, tinc

caguetes. Ets un caguetes.
HAVANAXICA (toponim). Nom amb que es coneix la ciutat per la seva relació histórica amb l'i-

11ade Cuba. Expressió popular. Qui pogués retornar a aquella Havana Xica de principis de
segle (xx).

INDIANOS(rn/pl). En llenguatge normatiu catalá hauria d'ésser India. Nom que defineix les per-
sones que van anar a les Amériques, També es coneixen amb el nom d'Americanos.
Expressió popular. DIEC i DCVB. Els propietaris de can Pahissa són indianos.

LLUNATIC(adj). D'humor variable. Apellatiu que els pobles veíns atribueixen als habitants de la
ciutat. DIEC i DCVB. Expressió popular. Als vilanovins se'ls coneix amb el nom de lluna-
tics, sabeu per que?

PUJARA LA VILA(exp). Expressió usada per la gent de baix a mar quan van al centre de la ciutat.
Expressió popular. Dema he depujar a la vila, perque he defer un parell d'encárrecs.

Frases fetes o dites populars

A AR A FER BOLETSI MUSCLOS.Acció d'anar a aplegar. Quan arriba la tardor tothom vol anar a
fer bolets. Si fa bo, aquest diumenge podríem .anar afer musclos als Colls.

FER ELS GEGANTS. Fer el rue. Desvet11ar el vemat durant la nit. No fem els gegants eb! No ens
passem.

FER EL PENDÓ.Passejar-se per un 110cper exhibir-se. Sobrar en un 110c. Ves,nofacis més elpendó.
FER UNTOMB. Passejar. Dema, si vols,farem un tomb de Rambla.
TENIR EL PARAIGUAFORADAT.Tenir el cap buit. Noia, que tens elparaigua foradat? No diguis més

rucades.
TREURE EL MORRODE LA SENALLA.Despertar de l'adolescencia. Aquest? Si encara no ha tret el

morro de la senalla!
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TROBAR [BUSCAR] [PESCAR] LA LLUNAEN UN COVE. Dita que els pobles veíns dirigeixen als
vilanovins i d'aquí I'apelIatiu llunátic. Té relació amb una antiga llegenda d'origen grec.
Aquests llunatics volien pescar la !luna en un cave,perque espensaven que era un formatge. 3

ÍNDEX ALFABETIC DE TOTES LES PARAULES
ENTRADES PER CONCEPTES

E n aquest índex sols s'ha entrat la paraula d'ús colloquial de la ciutat. La definició del sig-
nificat també ha estat només la d'ús local.

AMERICANOS:Persones que van anar a les Arneriques.
ANAR A FER BOLETS,MUSCLOS:Anar a aplegar.
ANAR A MAR:Anar a la platja o zona marítima
ANAR EN MAR:Treballar de pescador.
APARAIGUAT:Esbojarrat.
ARGELAGA:Gatosa.
ARRIvo: Activitat de carnaval.
BAlXARA MAR:Anar a la zona marítima.
BAIXA MAR:Zona de la platja.
BARGALLÓ:Variant de margalló.
BARRAQUER:Badoc (voyeur),
BATIBULL:Embolic, crits i soroll.
BORDEGAs: Noi, xicot.
BORRANYA:Borraina, borratja.
BROTÓ: Rebrot de les verdures.
CAGUETES:Diarrea. Persona que té por.
CARC;:Variant de cárritx.
Coscó: Variant de coscoll o garric.
COSSI: Test, torreta.
ENCARRANQUINAT:Encarcarat.
ENCARRANQUINAR:Encallar-se, entossudir-se.
ENDIMARI: Persona o cosa inútil. Sentit afectiu.
ENDIMARIOT:Augmentatiu d' endimari.
ENDINYAR:Endossar, donar una cosa dolenta com abona.
ENYIVA:Geniva.
ESBORNIAT:Extraviat d'enteniment.
ESCANYUSSAR-SE:Ennuegar-se.
ESCATARET:Persona espavilada.
ESPIGALL:Brot tendre d'algunes hortalisses.

3. La dita popular explica que uns horries de Vilanova i la Geltrú varen veure un gros formatge dins d'un pou (l'espai també pot ser a mar)
i varen anar a buscar un cove per agafar-lo, quan varen treure el cove, a dins no hi havia res. o s'havien adonat que alló que veien era el
reflex de la lluna quan és plena. )
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ESPIGALLET:Espigall més tendre.
ESPITJAR:Donar una empenta. t
FER UNTOME: Passejar.
FESOLET: Mongeta tendra.
FIRAR-SE: Comprar.
GALIFARDEU:Noi, xicot. Noi temible.
GmXOT: Confit rugós amb ametlla.
HAVANAXrCA: Nom amb que es coneix la ciutat.
INDIANOS:Nom que defineix les persones que van anar a

les Ameriques.
LLUNATIC:Apellatiu que els pobles veíns atribuebcen

als habitants de la ciutat.
MARRANA:Codol de platja.
MATA: Variant de llentiscle.
MOIXÓ: Ocell.
MULASSA:Barraca de pedra seca.
ONSO: Ós.
PUJARA LA VILA:Expressió usada per la gent que viu a mar,

quan ha d'anar al centre de la ciutat.
PEDRISCALL:Variant de pedruscall.
PESSIGANT:Pidolaire, persona que ajuda els pescadors

a descarregar.
SUCA-MULLA:Menjar i beure, fer un petit ápat.
TENIR EL PARAIGUAFORADAT:Tenir el cap buit.
TINT: Llapis de color.
TOMACA:Tornáquet.
TOLES: Totil.
TRAJo: Lloc destinat a tenir-hi les barques de pesca.

Toponim de la ciutat.
VEDRIOLA: Guardiola.
VOLERANY:Remolí dins la mar.
XAFAROT:Xafarder. Persona que no para.
XATÓ: Salsa picant. Apat.
XATONADA:Menjada de xató.
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ANTECEDENTS

E ls antecedents de la vida musical a Vilanova vénen lligats a les capelles de música de les parro-
quies de Sant Antoni Abat i Santa Maria de la Geltrú. Al segle XVIIambdues parroquies ja

disposaven d'orgue amb el corresponent organista que, generalment, coincidia amb el cárrec de
Mestre de Capella. El singular origen de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, on les dues viles forma-
ven un sol nucli urbá, fa que hi trobem per duplicar la institució de la Capella de Música, fet excep-
cional a Catalunya, fora de la capital. Anomenem Capella de Música al conjunt de músics i can-
tors encarregats de posar la música, i cantar als oficis i a les funcions litúrgiques de les esglésies.

La Capella de Música la componien el mestre-organista, els cantors i els músics, amb un
nombre total de components que oscil-lava entre les 15 i les 30 persones, segons les epoques. El
major nombre eren cantors, que es dividien en solistes icor, amb les veus blanques a cárrec de
minyons. Els cantors podien interpretar les composicions a capella (veus soles) o amb acompan-
yament, ja sigui d'orgue o d'altres instruments. El mestre de capella és el que porta el pes de la
institució. Compon, arranja, ensenya els cantors i dirigeix. Per als oficis importants en que in ter-
vé la capella sencera, en moltes ocasions es lloga un organista de fora, ja que el mestre ha de diri-
gir el conjunt de cantors i músics.

Els músics, que compartien sempre aquesta ocupació amb un altre ofici, al marge de la
capella es constituien en cobles o agrupacions instrumentals que feien actuacions diverses: saraus'
i ballades, acompanyament d'autoritats i entremesos, acompanyament de viátics.' música als tea-
tres i actuacions en altres localitats. Així, l'any 1687 una cobla de Vilanova de Cubelles compos-
ta per músics de la Capella de Sant Antoni va actuar en el concurs que es va celebrar en la festi-
vitat de Santa Tecla a Tarragona.

El segle XVIIIe,Vilanova presenta una activitat musical molt intensa, segons es despren de
les relacions de despeses de les administracions parroquials, així com de les composicions musi-
cals que' els mestres de capella ens han llegat. Tot plegat, estimulat per la rivalitat entre les dues
capelles de la vila. Mentre que les formacions de carrer es fossilitzen en esquemes de segles ante-
riors, en cobles o grups de músics que toquen els ministrils per acompanyar viátics, autoritats,
gegants i entremesos, les capelles segueixen els esquemes de moda d'arreu d'Europa amb la intro-
ducció de violins, violes, oboés, trompes i arpes, a les primeres decades del segle. A les proces-
sons també hi actuen els cors acompanyats generalment d'un baixó," i a voltes d'un orgue posi-
tiu." En manifestacions de carrer, a la primera meitat del segle XVIII,també hi apareixen forma-
cions de pifres' i tambors, i excepcionalment clarins.

1. Sarau: ball de moltes persones, generalment en un local o lloc tancat.

2. Viático sagrament de l'Eucaristia que s'administra als malalts, generalment al mateix domicili, per a la qual cosa es feia una petita pro-
cessó acompanyada de música.

3. Baixó: instrument musital de vent precursor de l'actual fagot. Accionat amb llengüeta de doble canya és el més baix deis instruments
de vent de fusta. Acostumava a acompanyar en solitari petits cors de cantors on marcava la veu del baix.

4. Orgue positiu: petit orgue que estraslladava durant les processons i es collocava a terra o sobre un entaulat per fer-lo sonar. D'ací el
nom de «positiu- perqué es "posa\la» per ser sonat, enfront dels «portñtils- que es feien sonar en bandolera, portats pel mateix músic.

5. Pifre: perita flauta 'travessera de fusta i de timbre agut que des del segle XIV s'associa a les músiques militars acompanyades de timbals
per interpretar especialment les marxes. lis fa servir fins a la meitat de! segle XIX, que va seri substituir pe! flautí.
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Amb el concepte de ministrils, s'identifica indistintament tant la denominació instrumen-
tal que s'associa a les xeremies renaixentistes que doblaven lestveus en les polifonies i, per exten- .
sió, a instruments de vent de so potent, com al grup de músics que accionava aquests instru-
ments.

La importancia i dignitat de les interpretacions musicals a les celebracions festives de l'es-
glésia és reflectida per constants i copioses transferencies de músics d'urta capella a l'altra, gaire-
bé sempre puntuals, pero també alguna de definitiva, i per la gran quantitat de músics que alllarg
del segle vénen de fora vila per celebracions concretes, generalment els die s de Festa Major, per
completar les capelles. Hi actuen sovint músics i cantors de Barcelona, Vilafranca, Tarragona,
Igualada, l'Arboc, etc. Tot imés, quan els desplacaments a l'epoca eren llargs i costosos.

A la vida musical vilanovina de meitat del XVIII també s'hi suma la música militar del regi-
ment que en llargs períodes sojorna a la ciutat. La seva assistencia a les processons és gratificada
amb obsequis.

Els ordes religiosos també tingueren incidencia en la vida musical vilanovina, especialment
els pares Carmelites Descalces a partir de finals del segle XVIII, ja que fins llavors l'orde no es
permetia ni tan sols el cant gregoria. A la monumental església dels Josepets hi van instal·lar un
orgue a primers del segle XIX. A la mateixa església s'hi va aplegar la Pia Unió del SS. Trisagi,"
fundada per barcelonins fugitius de la Guerra del Francés, els quals tots els diumenges i festius
hi cantaven el Trisagi. El convent va comptar sempre amb un organista, fins a la seva exclaustra-
ció el 1835. El material musical provinent del convent, conservat a l'arxiu parroquial de Santa
Maria de la Geltrú, dóna la mesura en certa part de la vida musical al temple dels Josepets.

LA MÚSICA ALS TEATRES

La construcció del primer teatre a Vilanova, el 1804, als terrenys precisament dels
Carmelites, va propagar i diversificar la música més enllá dels temples i dels estrictes cicles

festius. Per aquell teatre, un dels més antics de Catalunya, hi desfilaven companyies professionals
amb tota mena de generes. Entre els arrendataris vilanovins s'hi comptaven diversos músics.

Quan el 1835 es va construir el Teatre Principal, el primitiu teatre es va convertir en sala
de ball amb el nom de Gran Salón +popularment La Sala-, la utilitat de la qual es va mantenir
fins gairebé 150 anys després.

Si bé la principal activitat del teatre era el drama i la comedia, s'hi cornencaren a sentir ses-
sions de cant i concerts, en festivals variats en que hi havia de tot un xic: áries, duos, dansa, come-
dies en un acte, versos, jocs de mans, etc. Més endavant, ja es pogueren sentir sarsueles i operes,
sobretot a partir de l'obertura del Teatre Artesa (1857) -que seria el cinema Diana anys a venir-

6. Trisagi: himne en que es repeteix tres vegades la paraula "Sant» en honor a la Santíssima Trinitat. Per extensió es coneix pel mateix
nom l' acte o practica de devoció on s'intercalava l'esmentat himne.
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i el Tívoli (1860) -actual casa d'Empara-, algunes compostes o dirigides per músics vilanovins,
amb una activitat lírica considerable. Si bé les companyies no eren de gran categoria, per fer-nos-
en una idea, solament l'any 1892 al Tívoli s'hi van representar nou operes de les més conegudes
amb tres o quatre representacions cada una.

El tancament del Tívoli, el 1897, va coincidir amb l'obertura del Teatre Apolo, dedicat
principalment al genere líric, per on desfilaven les millors companyies que trepitjaven el país i
amb muntatges espectaculars, com l'estrena de l'ópera Aida el 1907. Aquest mateix any es va
inaugurar el Teatre Bosc, que juntament amb l'Artesa competirien amb l'Apolo.

També es munten sarsueles i recitals en altres societats vilanovines -La Cuina, La Primavera,
el Círculo i d'altres. Amb la ruina dels empresaris del Teatre Apolo, a la segona década del segle, es
tanca un període frenetic i irrepetible de l'activitat musical als teatres vilanovins. Aquesta va conti-
nuar encara amb representacions de sarsueles, operetes i alguna opera, fins a la Guerra Civil, pero
tot plegat minat ja per la implantació del cinema, el qual durant molts anys també va ser acom-
panyat per música en directe. Qpan el 1992, per la Festa Major, es va representar al Teatre Bosc l'o-
pera Carmen, feía gaírebé seixanta anys que no es posava en escena una opera a Vilanova.

EL SEGLE XIX

El vuit-cents, Vilanova s'industrialitza i creix, i amb ella ho fa també l'activitat musical. Si bé
els músics continuen aprenent amb els mestres de capella parroquials, alguns es desplacen

a Barcelona a fer l'aprenentatge. Les mateixes capelles són proveídes amb rigoroses oposicions.
Així, hi accedeixen músics forans que diversifiquen la seva activitat, tant a l'església com en la
pedagogia i la música profana. Un dels músics notables que va donar la Vilanova del segle XIX és
Joan Antoni Nin i Serra, nat el 1804, format al cor de la catedral de Barcelona on cursava la
carrera de capella. AIs vint anys guanya la placa de mestre de capella de la catedral de Tortosa,
on canta la primera missa, i s'hi queda fins a la seva mort el 1867. Hi desplega una intensa acti-
vitat musicologica, i té de deixeble Felip Pedrell.

Dels mestres que s'afinquen a Vilanova cal fer esment de Geroni Parera i Matas, nat a
Martorell, que es casa a Vilanova i ocupa la placa de mestre de capella de Sant Antoni entre 1841
i 1860, a la vegada que forma una orquestra de ball que introdueix a Vilanova els nous ritmes de
moda +polques, masurques, schotisch, llanceros, rigodons, etc.- fins llavors desconeguts a la vila.
Tots ells eren balls d'origen británic o centreeuropeu, que substituíren les contradanses, minuets,
allemandes i d'altres, i que es distingien alguns d'ells per l'escandalosa novetat que les parelles
ballaven en solitari i agafades.

A la Geltrú, hi trobem Antoni Dornenec, que ocupa el cárrec de mestre de capella durant
vint anys, fins al 1845, i és substituir pel reverend Antoni Pascual i Mirt, vilanoví que ens ha lle-
gat apreciables corpposicions.

Més enllá de la rneitat del segle els mestres de capella continuen tenint un protagonisme
important, no tant ja ps:r la placa que ocupen sinó, també, per l'activitat que desenvolupen en
altres ambits. A les antigues parroquies cal sumar-hi la de nova creació al barri de la Marina, cre-
ada el 1861 i dedicada a la Imrnaculada Concepció.
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Jaume Puig i Torrens ocupa la capella de la Geltrú de 1857 a 1888, alhora que forma una
orquestra coneguda popularrnent com «Els Vells». Magí Sa~s i Bartomeu ocupa la cap ella de <

Sant Antoni de 1861 a 1918 i també encapcala una orquestra coneguda com <~Elsjoves». Antoni
Urgellés i Granell es va cuidar de la capella de la Immaculada des de la seva fundació fins a la
mort del mestre, el 1897. L'orquestra Urgellés, vinculada al Centro Artesano, era coneguda amb
el nom de «Els Vius»,

De tots ells, Urgellés és el més destacat per la seva producció i els seus dots d'instrumen-
tista (violí i piano), compositor i director, en tots els generes, religiós, orquestral, coral i baIlable.
Funda una editoral que publica les propies produccions de ball a centena~s, que s'interpreten al
país i l'estranger. Posa música a uns Pastorets, a cinc sarsueles i compon diverses simfonies, una
d'elles premiada a Barcelona quan només tenia 19 anys. Com a pedagog, a part de la propia esco-
la, és professor de música del nou col-legi dels Escolapis i també dels nens orfes de la Casa
d'Empara, on funda una banda de música. Dirigeix també diverses corals, entre elles La Unió
Vilanovina i 'també la seva orquestra, reputada tant a Vilanova com a la comarca. En aquesta
orquestra, hi toca el violí un jovencíssim Juli Garreta, llavors aprenent de rellotger a Vilanova.

Per la seva banda, Magí Sans també desplega una apreciable activitat d'organista, compo-
sitor i director, present a tota mena de manifestació de l' epoca amb la seva orquestra, vinculada
al Casino Artesano. Publica un Tractat d'orgue i també ballables, a més de formar nombrosos dei-
xebles, entre ells Francesc Montserrat Ayarbe i Francesc Toldrá. .

Les orquestres dirigides per aquests mestres mantenien una forta rivalitat entre elles, com
es despren de les polerniques que els seus directors mantenen en la premsa local i en les instan-
cies que presenten a l'Alcaldia per discrepáncies entre ells. El punt culminant es manifesta a la
Competencia Musical, acte conclusiu de les Comparses el dimarts de Carnaval, on les orquestres
encarades alternaven repertori generalment composat ex-professo i estrenat en aquest acte.

L'esquema de les tres orquestres locals vinculades als músics de les tres parróquies va ser
trencat, a la década dels vuitanta, per l'orquestra constituida pel jove Francesc Toldrá i Carbonell,
que va formar una quarta orquestra local composta per dissidents de les altres.

Aquesta competitivitat es va perllongar després amb altres mestres. El successor de Jaume
Puig a Santa Maria de la Geltrú, Emili Guasch, va formar l'orquestra La Vilanovesa, i el suc-
cessor d'Urgellés a la Immaculada i als Escolapis, Josep Planas, va continuar uns anys davant l'or-
questra Urgellés i després va formar l'Orquestra Planas, ja ben entrat el segle XX.Per la seva
banda, Francesc Toldra va marxar de Vilanova acomboiant la fulgurant carreta del seu fill petit
Eduard.

LA MÚSICA CORAL

L'aparició de la música coral a Vilanova va lligada al moviment que, propagat per Anselm
Clavé, la segona meitat del segle XIX, es va difondre arreu de Catalunya. A Vilanova, a la

década de 1850, apareixen les primeres societats recreatives que conformen un nou esquema
social que no va trigar a donar els seus fruits. Als joves vinculats al Casino Artesano que canta-
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ven les caramelles' i també alguns balls corejats -modalitat de ball-concert que es practicava a
I'epoca+ els van arribar les notícies i algunes composicions claverianes.

Aviat fundaren una entitat coral, «La Paloma», l'any 1859. Dissolta aquesta al cap de poc
temps n'aparegué, una altra, «Orfeón Villanovés», el 1861, dirigida pel jove Eusebi Ferran, el
mateix mestre que dirigí la primera societat, que comptava amb un nou estol de coristes provi-
nent del Centro Instructivo, societat de l'epoca de caire ateneista, que impartia coneixements
entre els obrers i les classes populars.

Finalment, el 1863, l'Orfeón va adoptar el nom definitiu de «La Unión Villanovesa», i va
passar a ser dirigit per Victorino Ferran, gerrná de l'anterior. En la seva dilatada trajectoria, el cor
de Clavé vilanoví, conegut popularment com «El Coro», es va mantenir com a tal fins al 1975 en
que va incorporar veus mixtes fins a la seva dissolució, deu anys després, per continuar solament
com a societat recreativa. En tot aquest temps la societat va tenir diversos locals i una llarga llis-
ta de mestres, els noms dels quals són esculpits per ordre cronológic en el monument que hi ha
enmig de la placa de Pau Casals.

El Coro no va ser l'única entitat coral de caire claveria que va sortir a Vilanova. Hi hague-
ren d'altres temptatives. El 1864, actua un cor de la societat La Filantrópica, dirigida, sembla,
pel jove Antoni Urgellés. A finals de segle també hi ha la societat coral L'Unió obrera, dirigida
per l'inquiet Francesc Toldrá, pare d'Eduard Toldrá. L'any 1897 es funda al barri de la Marina,
dins la societat EIs Pescadors, un potent cor d'estil claveriá amb el mateix nom. EIs seus com-
ponents són pescadors i gent de mar. A l'any 1924 van participar juntament amb L'Unió
Vilanovina i l'Orfeó Vilanoví en l'homenatge a la memoria de Josep Anselm Clavé, amb motiu
del centeneri del seu naixernent.

L'Orfeó Vilanoví s'havia fundat el 1906, a redós del Centre Catalá, seguint les pautes del
moviment catalanista que va impulsar l'Orfeó Catalá. S'estrena cantant en públic al Teatre
Principal, el juliol d'aquell mateix any. Aviat s'independitza en local propi al carrer de Padua. De
la má dei mecenes Josep Ferrer-Vidal i Soler, que conreava també la música, l'Orfeó va disposar
aviat (1910) de l'esplendid local del carrer de l'Església, on va desenvolupar una gran part de la
seva activitat. L'any 1924 dirigí l'Orfeó el mestre Francesc Montserrat i Juncosa, i va passar a pre-
sidir-lo l'any següent. TanmateÍx, quan es va liquidar la societat per les conseqüencies represso-
res del regim de la postguerra, ja feia anys que l'Orfeó Vilanoví era solament una societat recre-
ativa que no comptava amb cap massa coral.

L'agrupació musical que marcava la pauta al final dels anys vint i a l'etapa republicana va
ser l'Orfeó Cossetánia, inscrit al Centre Catalá (durant la dictadura de Primo de Rivera amb el
nom de Fomento del Baile Popular), amb una massa coral d'un centenar de cantaires (homes i
dones). L'any 1928, van muntar els Pastorets al seu local (Teatre Principal) amb la massa orfeó-
nica fent cors, amb música composta pel director de l'orfeó, mestre Manuel Bosser, espectacle
total d'aire sarsuelesc que van repetir altres anys. Inscrits a la Germanor d'Orfeons de Catalunya
(que n'aplegava mép de 50) va portar una forta activitat concertística als anys trenta.

7. Caramelles: nom que es dóna a Catalun~a a determinades cans:ons que es canten per Pasqua Florida .

..
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En les manifestacions de la litúrgia católica, el cant coral també hi era present, tant als ofi-
cis i actes dins el temple com a les processons, interpretat per escolanies a les quals, en ocasions,
s'hi sumaven homes adults per fer la veu de baix i també de solistes (veus de tenor, baríton ibaix).

A la segona meitat del segle XIX, mentre que la parroquia de Santa Maria de la Geltrú ja
disposava d'escolania, a Sant Antoni se n'organitza una a la primavera de 1862, composta per uns
trenta minyons, alguns dels quals també toquen intruments a les processons, instruíts pel jove-
níssim mestre Magí Sans, que tot just acaba de fer-se carrec de la capella de música. Per la seva
banda, el mestre Urgellés, titular de la parroquia de Mar, a les funcions religioses treballa amb
1'escolania de nens orfes de la Casa d'Empara i també amb un cor d'alumnes de 1'Escola Pia, on
ensenya música i dirigeix els oficis litúrgics. A la mort d'Urgellés, el mestre Josep Planas conti-
nuara als Escolapis com a mestre de música i també al front d'una escolania de la qual es fará
carrec el mestre Montserrat a la mort de Planas, a finals dels anys vint.

D'altra banda, i dins l'ámbit confessional, cal esmentar la societat del Círcol Católic, fun-
dada 1'any 1885, en la qual un parell d'anys després es va formar un cor d'homes dirigit per
Francesc Montserrat i Coll, que cantava en actes de la societat i en oficis religiosos.

Cal fer esment, també, de 1'Escolania Montserratina que Mn. Puis Pallás, organista de
Santa Maria de la Geltrú, va fundar 1'any 1927. Era composta per nens de la parroquia, els quals
el mestre no solament feia cantar, sinó que els ensenyava música, segons un esquema inspirat en
l' escolania del monestir de Montserrat. L'escolania interpretava a veus totes les solemnitats
parroquials i també cant gregoria fins a 1'esclat de la Guerra Civil.

Al cataclisme solament va sobreviure La Unión Villanovesa «El Coro» perqué els cors cla-
verians van ser permesos pel nou regirn. AIs anys quaranta ja surten a cantar caramelles. La
Secció Folklórica també sur a cantar les caramelles al 1949 i d'aquesta iniciativa en surt l'Orfeó
Sant jordi, que durara un parell d'anys. La Secció Folklorica era constituida per un nombrós grup
de gent jove que, a la segona meitat dels anys quaranta, va dur a terme diverses iniciatives de caire
catalanista, aixoplugades primer a La Unión Villanovesa i després al Círcol Catolic.

Prenen importancia els cors parroquials, que en els oficis canten obres d'envergadura amb
acompanyament orquestral. EIs homes del cor de la Geltrú surten alguns anys la nit de Pasqua a
cantar caramelles. També ho fan cors infantils de nens i nenes de les parroquies el matí del dia
de Pasqua.
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Es funda també aquests anys, concretament el 1956, 1'Orfeó Pirelli, compost per treballa-
dors d'aquesta empresa i sota els auspicis de 1'Obra Sindical. Aquesta coral té una digna tra-
jectória fins a la seva dissolució, a meitat dels anys seixanta.

A finals dels seixanta, es funda la coral infantil L'Estrop, en sintonia amb el moviment
coral infantil catalá que encara perdura. La coral infantil va generar un cor d'adults que es deia
Coral Flonc, que va assolir també un considerable nivell, i anys a venir es va transformar en el
nou Orfeó Vilanoví, en actiu als nostres dies.

Amb la fundació de l'Escola Municipal de música, el 1975, es forma una nova generació
de cantaires més ben preparada que en temps anteriors. En el camp coral es concreta en la fun-
dació de la coral Cornamusa, a finals dels vuitanta, de molt poca durada.



Una altra característica de finals del segle XX són les corals de casals d'avis i clubs de jubi-
lats. Tenen grup de cant el casal de Can Pahissa i el casal Sant Jordi, amb una coral del mateix
nom. També els Cantaires de 1'Esplai de La Caixa i la Coral del Casal de la Caixa del Penedés.

Actualment, Vilanova compta, a més de 1'esmentat Orfeó Vilanoví, amb la Coral Moxaina
(1984), el Cor de Cambra Isquione (1993), el Cor Polifonic del Garraf(1992) i la Coral Virgen
del Valle de la Casa de Castilla-León (1991).

LES AGRUPACIONS MUSICALS

e om ja s'ha dit, durant segles les agrupacions musicals neixen al voltant de les capelles de
música, que era 1'única escola, encara que després els músics s'independitzessin en petites

formacions, especialment pels saraus i ballades, que es limitaven a les Festes Majors i el
Carnestoltes. El primer local que es dedica al ball de forma continuada és La Sala, que s'alterna
amb el Teatre. L'any de la seva fundació, el 1804, ja compta amb una orquestra que 1'arrenda per
fer-hi balls, dirigida per Mathias Siurac, mestre de capella de Sant Antoni. La temporada va de
Nadal o de Sant Antoni, segons els anys, fins a Carnaval. Aquest regim funciona tota la prime-
ra meitat del segle XIX, fins que es funden les societats recreatives que, com hem vist, tenen
orquestres vinculades, algunes de les quals han estat ja esmentades. Aquestes orquestres es cons-
titueixen en bandes quan cal anar a la processó o a les Comparses. A més de les bandes-orques-
tres esmentades, 1'any 1888 es va fundar la banda de la Casa d'Empara, per als nens orfes allí aco-
llits. EIs instruments els va pagar Josep Ferrer-Vidal, i se n'encornaná la direcció a Antoni
Urgellés, comesa que va portar a terme fins a la seva mort, i va ser substituir per Josep Olivella.

Així, a la fi de segle XIX, hi havia a Vilanova cinc orquestres estables: la de la Casa
d'Empara, la de Magí Sans, la d'Emili Guasch, 1'Orquestra Urgellés i 1'orquestra del mestre Josep
Escofet, director des de feia anys del «Coro». En aquest temps, també hi havia petites agrupacions
d'instruments de pua, que es dedicaven a fer concerts, serenates i fins acompanyaven alguna cele-
bració religiosa. L'esmentat Josep Escofet en forma una amb membres de la seva família.

El cornencament del segle XX ve marcat pel creixement de les orquestres de ball. Apareix
Joventut Catalana (dirigida per Eduard Savall), «La Modernista», «La Harrnonia», «La Vienesa»,
vinculades al mestre Francesc Montserrat i Juncosa, «La Doble Vienesa» (dirigida per Emili
Guasch), «La Filarrnónica Vilanovina» (dirigida per Valentí Sans, fill de Magí Sans) i també l'or-
questra del mestre Joan Sagalés.

AIs anys vint, havien canviat les modes arran de la victoria ianqui a la Primera Guerra
Mundial, i moltes d'aquelles orquestres es passen al Jazz-Band. Apareix «Orquestrina Radio»,
més endavant «Llopis Jazz-Orquestra». El mestre Josep Escofet funda l'«American jazz-Band»,
el fill del mestre Planes, Josep Planes, funda els «Lucky Boys». AIgunes d'aquestes formacions
van durar fins a la Guerra Civil.

L'any 1926 es dóna un cas insólit a la ciutat: es funden alhora dues cobles-orquestres, que
fan sardanes i ball amb-altres instruments. «Els Atletes», a redós de La Unió Vilanovesa, i la
«Cobla Vilan'ova» a redós del Centre Catalá. Per tornar a trobar una cobla local caldrá esperar
fins al 1946 que, a instáncies lie la Secció Folklor ica de Vilanova, es va fundar la Cobla Principal

.,
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del Penedes, amb alguns músics de les antigues cobles i d'altres de joves. C2.!Ianla cobla feia ball
prenia el nom de «Prindes». \

Amb la prematura mort, l'any 1928, de Josep Planas i Font+rnúsic, compositor i pedagog-
el principal actiu local és el mestre Francesc Montserrat i Juncos-a, que funda la orquestra Amics
de la Música, que a més d'interpretar es dedica a la promoció de l'art musical.

J

Hi ha dues formacions que a la immediata postguerra dominen el panorama musical local,
ambdues fundades pel mestre Francesc Montserrat i Juncosa: el Trio Montserrat (violí, cel-lo i
piano), que omplirá de música d'alta qualitat tant la ciutat com la comarca fins a la mort del mes-
tre el 1954, i la Banda de Música de Educación y Descanso, que aplegava uns quaranta músics. El
jove fagotista d'aquesta banda, josep Carbonell, va fer una brillant carrera, tant de músic solista a
l'Orquestra Municipal de Barcelona, com de pedagog al Conservatori Municipal de la dita ciutat.

Aquests anys encara es viu de les rendes dels músics formats abans de la guerra a l'Ateneu
Vilanoví, en petites formacions de corda que actuen a les esglésies i als Pastorets. També es for-
men bandes esporadicament, aconduídes per músics de nova fomada com Eduard Vidal i
Llauradó, que també fa el propi conjunt musical (Eduard Grup). Els anys seixanta també es fa
sentir la revolució musical que esta vivint Europa amb els grups de música pop-rock. Surten
molts conjunts, alguns de molt bons que fins arriben a gravar algun disco Cal esmentar Los
Duendes, Los Sakkers, Matiz, Doble Dinamita i d'altres.

Al 1970, es funda el Grup Instrumental de Santa Maria de la Geltrú, que marca un nou
estil pel que fa a la música a l'església i tindrá una llarga trajectoria. Amb la fundació de l'Escola
de Música, entrats els setanta, el panorama canvia en certa manera, i es posen les bases per a futu-
res formacions, perqué la realitat era desoladora. En aquests anys es deixen de fer E/s Pastorets
durant cinc temporades per manca de músics.

S'ha d' esperar la següent década perqué comencin a sortir noves formacions com La Banda
Puig, la Cobla Neápolis o ja en un altre ámbit l'Orquesta de Cambra del Garraf, que es completa
anys després amb la Banda del Conservatori Municipal i la Jove Orquestra Eduard Toldrá,

Recentment (1997), s'ha format una nova cobla, la Joves Dansaires, i també cal destacar
una intensa activitat entre els grups de música eléctrica i electrónica, amb gent molt jove, que
segueix les tendencies i modes més avancades, aplegats al voltant de la Zona XXI.

LES ENTITATS MUSICALS

Hem vist que la música a Vilanova s'ha canalitzat per diferents conductes segons les epoques.
Si durant segles són les capelles, al segle XIX ens ve per mitjá dels teatres i les societats

recreatives. Cal esperar el segle XX perque surtin entitats especialitzades, dedicades solament a la
promoció de la música. '

La figura del mestre Montserrat va ser un referent de la promoció. Al Centre Artesa, a
principis de segle, vingueren per mitjá d'ellla Banda Municipal de Barcelona, el pianista Enric
Granados, el sextet Ibarguren, entre d'altres.
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A més de les entitats orfeonístiques, a finals dels anys vint surten les entitats EIs Amics de
les Arts i el Teatre, dedicada exclusivament al genere líric, iEIs Amics de la Música, per la músi-
ca clássica. A l'any 1935, muntaren l'ópera Rigoletto, la darrera de tota una epoca, amb la sopra-
no i jove promesa vilanovina Montserrat Miró.

A la postguerra, les primeres accions de promoció se centraren al Foment Vilanoví guia-
des encara pel mestre Montserrat i també per Pere Vallribera, que estiuejava a Vilanova. Hi pas-
saren artistes de qualitat, i el període culmina amb la vinguda de 1'Orfeó Catalá, el 1953. També
al Teatre Bosc, 1'Orquestra Municipal de Barcelona dirigida per Toldrá, sota el guiatge del mes-
tre Montserrat, hi va venir set vegades.

L'any 1956 es funda la Secció de Música del Centre d'Estudis de la Biblioteca Museu
Balaguer, presidida per Joan Alemany iMoya. Durant divuit anys es dedicaran a la investigació
i sobretot a la promoció de la bona música entre els vilanovins.

L'any 1974 es funden, al mateix centre, les Joventuts Musicals, que duraran pocs anys. Al
1977 l'área Musical de Catalunya va jugar un paper important amb produccions molt arriscades,
amb 1'organització dels Estius Internacionals.

Amb l'arribada dels ajuntaments dernocrátics (1979) es promouen -ja des de l'Ajuntament-
d'una banda, els Estius Musicals i, de 1'altra, els Festivals Toldrá. A redós de 1'Ajuntament també
surt l'Associació Musical del Garraf, que promocionara l'Orquestra de Cambra (1985). El Festival
Toldrá, iniciat el 1990, és l'oferta especialitzada en la música clássica que anualment ofereix
l'Ajuntament i, en els darrers anys, ha comptat amb la presencia d'orquestres que no es poden sen-
tir habitualment entre nosaltres, com 1'Orquestra Simfonica de Barcelona.

El Teatre Principal, en les seves darreres programacions, proporciona una variada oferta
musical de carácter molt divers, alternada amb el teatre i el cinema.

Entre les entitats al marge de l'orbita municipal, cal destacar els Amics de la Lírica, que
mantenen una programació continuada tant de sarsuela com de recitals operístics i corals.

LA MÚSICA POPULAR-TRADICIONAL

El Festival Internacional de Música Popular i Tradicional va ser un dels primers del nostre
país quan es va fundar l'any 1981, i un dels més prestigiats de 1'Estat. Va constituir una

finestra oberta al.món que va configurar, en certa manera, tot el moviment de la música tradi-
cional d'arreu del país. Des de la fundació del Festival el 1981, sempre a finals de juliol, hi han
actuat músics i agrupacions de tots els continents, moltes d'elles notables i de fama, juntament
amb d'altres no tan conegudes pero no menys representatives de les músiques etniques d'arreu
del món. Al voltant del festival s'hi han aplegat tota una colla d'activitats paralIeles, seminaris,
exposicions, debats, edicions sonores, fires, produccions i publicacions que han contribuir al
coneixement i la difusió .d'aquest patrimoni dels pobles.

Actualment, el festival es troba en una fase de replanteig, obligat per la gradual normalitza-
ció i el creixement que els fesfivals de música popular tradicional han experimentat al nostre país.
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De fet, amb el festival es materialitza amb un concepte actualitzat d'exposició una llarga
tradició a Vilanova de la presencia secular de músics populars en un calendari ple de manifesta-
cions musicals.

Podem situar els antecedents dels músics populars en aquélls joglars que ja apareixen a la
processó de Corpus vilanovina a principis del segle XVII, citats per Albert Ferrer i Soler. En la
música tradicional es dóna el cas de perpetuar, per la seva funcionalidt o per la carrega ritual i
sentimental, molts dels instruments que cauen en desús en la música «culta». Aquest és el cas de
molts músics de carrer que al segle XVIII vilanoví toquen els «ministrils» que s'associen a les xere-
mies del Renaixement.

Al segle XIX estan documentats des de molt aviat instruments que avui configuren el cos
organológic de la música tradicional catalana: Sac de gemecs, Borrega o Cornamusa, Flabiol i
Tambor i, sobretot, Gralles. Tots els sonadors d'aquests instruments, especialment els grallers, a
la primera meitat del segle estan associats a danses i entremesos i després a saraus, caramelles,
llumináries" i balls, sense abandonar els primers.

Vilanova compta amb una antiga tradició en la construcció de gralles: Els vuitcentistes
obradors de la família Carreras i el de Josep Caselles i Batet, que va inventar les gralles de claus
amb les quals els grups de grallers es converteixen en petites orquestrines.

Entre els grallers vilanovins que han sobresortit, cal fer esment de Leandre Noya i Garrigó
(1867-1940), músic de dicció privilegiada, i Salvador Must i Sanjuan (1918-1995), que amb la
seva generositat va formar una llarga escola de nous grallers quan més enfonsada estava la prac-
tica de l'instrument. Actualment hi ha diversos grups, dels quals cal destacar els Grallers de
Santa Madrona i els Grallers de l'Acord, per les excelIents gravacions que han realitzat. És
remarcable, també, la feina que han fet els Ministrers de la Vila- Nova, amb la recuperació d'ins-
truments i d'antigues formacions, marcant un estil que han seguit en molts altres indrets del país.

Del patrimoni musical popular vilanoví cal fer esment de les Danses, provinents dels balls
de Carnaval de segles anteriors, i que presenten la singularitat de baIlar un home sol amb dues
dones. Les investigacions més recents fan pensar que antigament les Danses eren un conjunt de
balls enganxats d'estils i epoques diverses, que feien un bloc que es ballava seguit, com són ara
les Gitanes del Valles. D'aquest bloc ens han arribat solament tres figures coreografiques que
conformen l'estructura de les Danses tal com es van recollir a principis de segle i es baIlen avui
dia. Són un passeig, un ball pla i un galopo

Provinents de l'antigor, es van deixar de baIlar a la segona meitat del segle XIX. Recollides
pels folkloristes als anys vint, han figurat en el repertori dels esbarts del país en els seus muntat-
ges coreográfics,

Des de l'any 1976 es tornen a baIlar regularment, alternades amb balls d'epoca, a la playa
de les Cols, el vespre del diumenge de Carnaval

8. Lluminaries: conjunt de llums utilitzats per enllumenar una [esta nocturna a l'aire lliure. Amb el temps, el mateix substantiu va donar
el nom a un determinat tipus de [esta, consistent principalment en ballades. A Vilanova se'n van celebrar fins a la década de 1940.
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ARXIUS MUSICALS
~

N o hi ha gaires fons musicals a la ciutat de Vilanova. El més irnportanté el de la Parroquia
de Santa Maria de la Geltrú, que aplega més de set-cents manuscrits entre 1755 i 1855.

Una part són de mestres de capella de la mateixa parroquia i també hi ha un fons important pro-
vinent del convent dels Carmelites. Hi ha, també, obres d'autors estrangers, principalment ita-
lians. És un material imprescindible per coneixer la vida musical vilanoéina de l'epoca.

Un altre fons musical és el de la Biblioteca-Museu Balaguer, amb música del segle XIX,

principalment. Cal destacar l'ópera sencera La Fatuchiera, de Vicens Cuyas, un geni precos: tras-
passat a Barcelona als 22 anys, el 1839. Aquest fons aplega tots els ballables impresos d'Antoni
Urgellés (rnés de 300). També aplega tot el material recollit per la Secció de Música del Centre
d'Estudis en la seva llarga trajectoria i altres materials adquirits per la mateixa institució bala-
gueriana. Caldria un catáleg complet del fons balagueria, ja que fora probable que apareguessin
materials desconeguts.

Un altre fons considerable és el de l'Escola de Música, que aplega una gran part de l'arxiu
del Mestre Francesc Montserrat i ]uncosa, lliurat als inicis de l'escola pels seus descendents.

Cal fer esment de l'arxiu musical de la societat La Unió, provinent de l'antiga Unió
Vilanovesa, coneguda popularment com «El Coro», que conserva obres claverian'es i composi-
cions de diversos directors del cor en la seva centenaria trajectória.

Resten els arxius particulars, especialment els que conserven famílies descendents o hereus
de músics rellevants de la ciutat. Alguns es perderen per sempre, segons se'n té constancia.
Caldria esperar que aquest patrimoni no es malmetés i es pogués catalogar dins el possible.

RELACIÓ BIOGRAFICA DE MÚSICS VILANOVINS
AMB CARRERA I PROJECCIÓ EXTERIOR

BORDAS 1 BALLESTER, FRANCESC (Vilanova 1716-Madrid 1780)

Fill i nét de músics vinculats a la capella de música de Sant Antoni Abat, va néixer a
Vilanova el 14 de maig de 1716.

Va distingir-se com a sonador de fagot, aleshores un instrument novedós, i va seguir una
brillant carrera que el va portar a la capella de música de la cort espanyola.

Es va iniciar com a músic de les "Reales Guardias de la Infanteria Española». Als trenta anys
ja era fagotista de l'orquestra de l'Opera Real, i també intervenia en totes les funcions que es
feien al Buen Retiro de Madrid.

El 1754 és nomenat fagotista primer de la Real Capilla, i estrena aquest instrument en la
formació. Va acompanyar també la cort de Ferran VI al Real Sitio de Aranjuez. El 1756 cobra-
va un sou de 7.000 rals l'any. Va continuar en el mateix cárrecamb el rei Carles III i era tingut,
per elements de la noblesa i eclesiástics, per molt bon músic. Estava casat amb Eugenia
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Birncraut y Mingo, filla de joseph Brincraut, trompeter de Bohemia, i membre també de la Real
Capilla de Carles IIl.

Va desempenyar el cárrec fins a la seva mort, el 20 de gener de 1780, i va ser substituit per
Mateu Soler i Ramos, germa del celebre músic olotí, pare Antoni Soler.

CARBONELL 1 MERCADER,jOAN (Vilanova 1913-Barcelona 1995)

Tot i iniciar-se en la música com a violinista de la má de Josep Rovira (a. Serenitu), aviat
es decanta, aconsellat pel mestre Francesc Montserrat Juncosa, cap a l'aprenentatge del fagot. Va
cursar estudis al Conservatori de Música del Liceu, feina que compaginava amb l'ofici de manya
a la fabrica "Cal Ganeta», de Vilanova, on treballava.

Fa el servei militar a la marina i alla ja s'incorpora a la banda de música (1933). Durant la
Guerra Civil toca a les bandes del POUM, de la FAI i dels Carrabiners.

Després de la guerra s'incorpora a l'Orquestra Municipal de Barcelona (posterior
Orquestra Ciutat de Barcelona) i també a l'Orquestra Filharrnonica de Barcelona. També toca a
l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. Forma part del renombrat Quintet de Vent de Barcelona
i també és membre de diversos conjunts esporádics de música de cambra. En tots ells moltes
vegades hi actua com a solista.

Professor de Fagot del Conservatori Superior del Liceu també de l'Escolania de
Montserrat (1945), ha format nombrosos deixebles.

El 1951 se li concedeix el premi «[oan Altisent». El 1965 va enregistrar com a solista el
Concertper a Fagot i Orquestra d'Anselm Viola, dins de la collecció Antologia bistorica de la músi-
ca catalana.

LLOVERAS 1 SORNI,jOAN (Vilanova 1934-1998)

Nascut al barri de Mar, fill de pescadors, va iniciar-se en el cant mentre feia el servei mili-
tar a Barcelona, de la má del mestre Manuel Cots, i el solfeig amb la senyoreta Enriqueta Garreta
i Toldd.

Debuta el 1960 com a segon tenor al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Traslladat a
Barcelona fa la carrera de cant al Conservatori Superior del Liceu i fins a la temporada 65-66
actua de segon tenor al mateix teatre.

De la má de Placido Domingo se'n va a l'Ópera Nacional d'Israel a Tel-Aviv, on actua com
r

a primer tenor, fa 240 funcions fins al 1969 que es trasllada a Alemanya (Krefeld, Essen, Berlin,
Hamburg, Stuttgart, Frankfurt ... ). Aixo li permet actuar de tenor invitat a Londres, París,
Lisboa, Praga, Zurich, Viena, Amsterdam i San Francisco. També torna al Liceu de Barcelona,
pero ja com a primer tenor. El 1979-80 actua al Metropolitan de Nova York i aixó li obre les por-
tes dels Estats Units (Housteri, Washington, Memphis, Atlanta, Detroit ... ).
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El 1980 fixa la residencia a Barcelona, pero continua actuant per tot el món. El 1990 torna
a Vilanova i segueix fent algunes actuacions, sobretot a Alemanya. Les darreres funcions les fa'
en gires per Catalunya amb els Amics de l'Opera de Sabadell. Al,final de la seva vida imparteix
classes a Vilanova, on deixa alguns deixebles.

MILÁ 1 ROMEU, LEONORA (Vilanova, 1942)

Als sis anys dóna mostres d'una disposició per a la música fora del comú. Cornenca a estu-
diar piano amb el mestre Francesc Montserrat ]uncosa, pero veient la seva facilitat, tant per a
l'instrument com per a la composició, passa a estudiar a Barcelona amb la celebre pianista Maria
Canals, on progressa vertiginosament. Als set anys ja interpreta el Concert en la major, K488, de
Mozart.

Aviat inicia una intensa carrera artística que la porta a viatjar per diversos paises europeus,
quan encara és una nena. Als tretze anys actua com a solista de la London Philarmonic Orchestra
al Royal Albert Hall de Londres.

Ha desenvolupat una intensa vida artística d'intérpret que l'ha portada a fer nombroses
gires arreu del món (Europa, Asia i América), tant en recitals en solitari com també de solista de
diverses orquestres.

Ha estat convidada en moltes universitats i High Schools per impartir llicons magistrals. El
seu art ha estat enregistrat en una extensa discografia on s'inclouen obres de Bach, Mendelssohn,
Schumann, Chopin, Falla, Albéniz, Granados i Turina, a més de les composicions propies.

Com a compositora es distingeix per una considerable i variada obra, tant pianística com
per a cant i piano i tarnbé orquestral.

MONTSERRAT 1 AYARBE, FRANCESC (Vilanova 1879-Barcelona 1950)

Fill de Francesc Montserrat i Coll, que va dirigir el cor claveria de la Unió Vilanovesa
entre 1879 i 1884. S'iniciá en la música a Vilanova de la má del seu pare i de Magí Sans i
Bartomeu. Per Corpus de 1898 l'orquestra La Vilanovesa, dirigida pel seu cosí Francesc
Montserrat i ]uncosa, li estrena una gran marxa a la processó de Santa Maria de la Geltrú.

Al Conservatori del Liceu de Barcelona va ser deixeble de Sánchez Gavanyach i Sánchez
Deya i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona ho va ser d'Antoni Nicolau i d'Eusebi
Daniel.
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Compositor en diversos generes, es distingeix per la seva gran capacitat en l'orquestració.
Va ser professor d'harmonia del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on va formar
nombrosos deixebles. El seu saber va quedar pales en la publicació de l'obra, modelica en el seu
genere, Curso práctico de orquestación, impresa l'any 1946.

NIN 1 SERRA,]OAN ANTONI (Vilanova 1804-Tortosa 1867)

Va néixer a Vilanova el dia 9 de juny de 1804. Aviat la seva família es traslladá a Barcelona
on va ingressar a l'escolania de la Catedral que dirigia el mestre Ale.pc.A més d'estudiar huma-
nitats va ampliar els estudis de música amb els mestres Mateu Ferrer i Josep Rosés, vinculats tots
dos també a la Seu barcelonina.

Va presentar-se a oposicions per a la mestria de capella de la Catedral de Tortosa, que va
guanyar i ocupar el 30 de juny de 1824. L'any següent va ser ordenat sacerdot i va cantar la pri-
mera missa a Tortosa mateix.

A causa de la primera guerra carlina, el 1834 va ser perseguit i empresonat, per la qual cosa
no va tornar a ocupar el cárrec fins al 1841.

Estudiós de la música sagrada antiga, va ser un renovador del genere, en el qual excel·lí, i
deixá un extens i variat cataleg. Va formar nombrosos deixebles, entre ells Daniel Gabaldá, pia-
nista de cámera de la reina Isabel II, i també Felip Pedrell, el qual tenia una pregona admiració
pel seu mestre. Va morir a Tortosa el dia 8 d'agost de 1867.

RÁFOLS 1 FERNÁNDEZ,ANTONI (Vilanova 1757-Tarragona 1830)

Batejat a Sant Antoni es va formar musicalment a l'Escolania de Montserrat (1767-1772)
on fou deixeble d'Anselm Viola.

Va guanyar per oposició la placa de primer violí de la catedral de Tarragona, d'on va ser,
també, prevere ben~ficiat i era considerat un dels millors violinistes d'Espanya de la seva epoca.
També era bon organista i dominava l'arpa.

A més de dedicar-se a la composició, el 1801 va publicar a Reus un Tratado de la Sinfonía,
que va ser elogiat pel~ estudiosos. Se'n conservava almenys un exemplar a la Biblioteca Nacional
de Madrid. Va morir a Tarragona el dia 6 de juliol de 1830.

.,
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Les arts plásttques



ASPECTES GENERALS

Un dels vestigis més antics de les arts plástiques a la nostra ciutat el forma el conjunt de les
Creus de Terme, situades a les antigues i principals entrades de la ciutat. Són creus de pedra

de diferent antiguitat, la seva importancia rau en el fet que, malgrat les malvestats dels temps, ens
ofereixen en el mateix lloc que segles abans les plantaren, la bellesa del treball artístic dels escul-
tors que les crearen. La més antiga és gotica del segle XVI (Creu de Stojoan).

Del segle XVII tenim l'extraordinari retaule barroc de Santa Maria de la Geltrú; és sense
dubte la principal realització artística d'aquell segle conservada a Vilanova i la Geltrú.

El segle XVIII representa un gran ressorgiment econórnic per a la ciutat i aquest fet és plas-
mat per la construcció de grans edificis, on les arts plastiques són representades tant en la deco-
ració interior com exterior dels casals. Entre els elements exteriors ens fixarem en el treball de
cisellat petri de les dovelles centrals o pedres clau de les portes d'accés dels edificis. També cal
destacar altres elements decoratius de les facanes, com les cares de les gargoles de pedra de la casa
Font (placa Llarga). Elements artístics curiosos els tenim en el conjunt dels quatre edificis que
formen la confluencia dels carrers Sto Pere i del Comerc, on en els seus balcons cantoners i a
l'alcada del primer pis ens representen uns dracs amb escut, fets de ferro forjat i que porten la
data en que foren fets o refets els respectius casals; aquestes dates són 1774, 1793, 1774 i 1787.
Tot i ser l'únic conjunt que resta a Vilanova i la Geltrú de balcons cantoners en tenim mostres
individuals amb decoració similar, com al balcó del carrer Cornerc-carrer Sto Gregori amb la
forma d'un lleó, o semblant als primers, al balcó cantoner de la casa dels carrers Sta. Madrona-
Sta. Eulália.

També volem fer esment de les fornícules o capelles situades a les facanes d'edificis, fruit
de la devoció popular. Les fornícules més antigues daten del segle XVII i s'han anat installant fins
a epoques relativament recents (década dels setanta).

Al segle XIX la ciutat continua el seu creixement econórnic i urbá. Vilanova i la Geltrú s'in-
dustrialitza i el 1839 s'instalIa a la vila la primera fabrica textil moguda per vapor de tot l'Estat
espanyol. D'aquesta epoca ens queden quatre fonts monumentals installades en diferents indrets
de la ciutat i les restes d'una altra font, que era situada al capdamunt de la Rambla Principal.
D'aquesta font tenim el coronament representat per la figura d'un geni i que avui es troba a la
cascada del parc municipal Guma i Ferran.

De la meitat del XIX són les bandes verticals aplicades a les facanes d'edificis, decoració
composta de medallons amb figures i elements vegetals; és una decoració feta en terracota, exem-
ple de l'art del Romanticisme i que a Vilanova i la Geltrú únicament és representada a la Casa
Ignasi Font, del cárrer de StoAntoni, 5.

També són treballs fets en terracota les planxes rectangulars colIocades a la facana de la
casa del carrer dels ~aputxins, 16 i a la seva facana del carrer de la Merce, on són representad es
escenes allegóriques al cornerc i altres activitats; aquesta casa va ser construida a finals del segle
XVIII i és problable que elsplafons siguin d'aquesta epoca. Del segle XIX trobem els elements flo-
rals dels edificis de la placa de la Vila (últim terc del segle) i el grup escultóric col-locar a la faca-
na de la peixateria vella (carrer de la Unió) compost per dos nens amb l'escut de la ciutat i amb
estris de pesca (1858). "
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De l'esperit romantic i vuitcentista és el medalló amb l'efígie del poeta Dante Alighieri
col-locar en una facana de la Rambla Principal (Forn de la Rambla). També del segle XIX són els
monuments-estatues plantats en diferents llocs de la ciutat, com el monument a J.T. Ventosa de
la placa de la Vila, de M. de Cabanyes i F. Arrnanya a I'intercolurnni de la Biblioteca-Museu
Balaguer o les cinc matrones del monument al ferrocarril de la placa: d'Eduard Maristany.

L'esclat del Modernisme comenca a Vilanova amb la font de Solér i Gustems (1893) i el
trobem en els diferents elements decoratius d'aquesta epoca. Podem admirar, entre altres exem-
ples, l'artesania del ferro i del vidre de Can Gener (Rambla Principal, 104), també l'artesania de
la cerámica a Can Renard (Rambla Principal 114), i la del maó, ceramic.a i vidre de la facana
principal del magatzem de la Fecsa (carrer de la Llibertat, 109). Els edificis del Modernisme ens
sorprenen per la profusió decorativa exterior, on les diferents artesanies aconsegueixen treballs
artístics de gran riquesa, pero també l'interior d'aquests edificis és interessant. Entre aquests edi-
ficis destacarem la decoració interior de Can Pahissa (Rambla de la Pau-carrer Soler i Morell) o
la pictoricoescultórica de l'Orfeó Vilanoví de l'any 1909 (carrer de l'Església, 14-16). Encara que,
per diferents causes, el Modernisme a Vilanova i la Geltrú no té la importancia que té a altres
poblacions veínes, la ciutat té un edifici projectat per un dels arquitectes més representatius d'a-
quest moviment, es tracta de la casa Florenci Sala del carrer del Correu, 89 (1898), on Josep Puig
i Cadafalch va fer el projecte d'addició d'una segona planta en una casa ja construida; és el pri-
mer edifici amb elements modernistes fet a Vilanova i la Geltrú, i cal destacar la utilització del
totxo com a element decoratiu i els bells treballs de ferro forjat a les baranes i reixes.

De l'epoca del Noucentisme tenim a Vilanova i la Geltrú exemples ben notables, com els
esgrafiats de la facana de la Casa Galceran (placa de les Cols, 14) del 1920 o els esgrafiats de l' e-
difici de la Caixa de Vilanova (carrer dels Caputxins, 7) del 1919, dissenyats per J.F. Rafols.

Dels anys 1925-1926 tenim la magnífica decoració del "Café del Foment", avui a la
Biblioteca -Museu Victor Balaguer, on els artistes més importants del moment, com eren J. Mir,
A. de Cabanyes, E.C. Ricart i M. Torrents ens van deixar un dels conjunts pictorics de més válua
d' aquest segle.

De la segona meitat del segle xx, tenim també un important conjunt pictoric realitzar pel
pintor vilanoví Pau Roig i Estradé, l'any 1952, a la sala de Comissions de l'Ajuntament.

Les arts plastiques d'aquesta segona meitat del segle XX, s'han manifestat en les grans
decoracions murals dels interiors de les esglésies de Sto Antoni fetes pel pintor Navarro Rodon
(1958); de la Immaculada, pels pintors A. de Cabanyes i M. Torrents (1952-53), i dels exteriors,
en forma de mosaics, de l'ermita de Sto Cristófol realitzat per S. Padrós; o de la Confiteria Altés,
Rambla Principal 36, dissenyat per R. Altés i també més modernament els quatre plafons amb
la representació de les estacions de l'any realitzats en la facana d'una casa de mobles a l'avingu-
da Francesc Maciá, tocant a la placa de la Vila que daten de l'any 1974. Destaquem el plafó amb
plaques de fang cuit i esmaltat de l'edifici de la Penya Barcelonista de la Rambla J. Vidal i
Pascual, executat el 1977 per un grup de professors de l'Escola Municipal d'Art. Fem esment de
l'espectacular mural pintat damunt de l'escenari del Teatre Católic, realitzat pel vilanoví d'adop-
ció A. Cardona i Torrandelll'any 1985.

Dels monuments aixecats en les últimes decades destaquem el d'''homenatge a Gaudí", de
S. Aulestia, erigit el 1969; el de Maciá, de J.M. Subirachs, de l'any 1983; les dues escultures de
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la placa del Mercat de X. Cuenca, de 1'any 1991, o el monument a Pasífae, fet per O. Estruga
l' any 1991 i col-locat a l' espigó de Ribes Roges.

Entre els elements del mobiliari urbá, ens referirem al conjunt decoratiu (bancs, fanals i
rajoles) del pas sota la via de la Rambla de la Pau, els fanals de la Rambla Lluís Companys i els
de la Rambla Principal, dissenyats tots ells pel vilanoví Ton Riera.

LLOCS 1 FETS ARTÍSTICS

Ajuritament

Al saló de Sessions trobem el retrat de Francesc Cumá i Ferran obra d'Enric-CristOfol
Ricart, i també els retrats de l'arquebisbe Francesc Arrnanyá, del poeta Manuel de

Cabanyes, de Víctor Balaguer, de 1'arquitecte Josep Font i Gumá i l'alcalde Miquel Guansé, obres
d'Alexandre de Cabanyes. El retrat més recent és obra del pintor Soler i Pedret i representa
Francesc Maciá; el retrat del rei Joan Carles és obra de Pau Roig i Estradé. D'aquest últim pin-

. tor és l'extraordinária decoració del saló de Comissions: es tracta de set grans plafons de format
quadrat i quatre de rectangulars que, tot ocupant la totalitat del espai físic de les parets, ens mos-
tren diferents indrets de la comarca del Garraf; gairebé tots es refereixen a panorámiques dels
pobles que formen o formavem part de la comarca (abans de la nova divisió comarcal del 1990).
Són quadres pintats a 1'oli amb pinzellada molt pastosa, fets en plena maduresa artística del pin-
tor, l'any 1952. Tot i la gran qualitat de totes les teles, se'n poden destacar dues: la titulada
Vilanova i la Geltrú, que és una replica al quadre de Joaquim Mir Vilanova des de la Collada, del
Café del Foment, i la titulada Canyelles; aquestes obres són interessants per la gran riquesa
crornática. També de Pau Roig tenim una gran marina al vestíbul del segon pis, és una visió del
port de la ciutat. Al costat oposat, al mateix vestíbul, tenim un vitrall d'Enric-CristOfol Ricart
on el tema central és el cornerc, amb un bust femení, res cut de Vilanova i un colo m; la indústria
és representada per fabriques, palmes i llorers. AIs costats d'aquestes escenes hi ha temes del mar
i de l'agricultura. Aquesta vidriera, realitzada a Barcelona l'any 1950, mesura 2'20 x 3'40 m

Biblioteca-Museu Balaguer

Fou fundat pel literat, historiador i polític Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona 1824-
Madrid 1901). Aquest prohom va ser Diputat a Corts pel districte electoral de Vilanova i la
Geltrú a partir del 1869 i durant moltes legislatures. La seva biblioteca a Madrid era una de les
biblioteques privades més importants de la capital. Per evitar-ne la dispersió a la seva mort, va
voler aixecar un edÍfici per albergar els llibres i documents i, també, la seva collecció d'objectes
d'art. Aquest edifici 1'erigí a Vilanova i la Geltrú com a mostra d'agraiment per haver estat ele-
git reiteradament Diputat a Corts per aquest districte electoral. Va fer construir un edifici per a
biblioteca i museu. A";xo era un fet insólit en l'epoca i més si tenim en compre la migrada pobla-
ció que tenia la vila. La primera pedra es va col·locar el primer dia de 1'any 1882 i s'inaugura 1'oc-
tubre del 1884. L'edifici, projectat per Jeroni Granell i aixecat en terrenys cedits per Francesc
Cuma i Ferran, és, segon,s destacats crítics d'art, el precedent immediat del Modernisme a
Catalunya. Si a I'edifici del Col·legi Sama (1879) Granell havia projectat una obra amb elements
d'inspiració gotica, en aquest igafa elements d'inspiració grega i, sobretot, egípcia. La facana
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principal consta d'un portic d'accés, amb frontó circular i amb relleus. En aquest frontó també hi
és esculpir l'escut de la ciutat. Sota el frontó es llegeix SURGE ET AMBULA (aixeca't i camina). A
l'intercolumni i a dalt de sengles basaments hi ha les estátues del poeta Manuel de Cabanyes,
esculpida per Josep Campeny (1890), i de l'arquebisbe Francesc Arrnanyá, obra de Manuel Fuxá
(1887). Als costats del portic s'obren finestres dobles separades per pilastres, acabades en capi-
tells campaniformes. Una cornisa recorre la facana amb elements decoratius enforma de palme-
teso Hem de destacar els esgrafiats amb motius allegórics a les arts obra del Jpintor Mirabent,
interessants per la pulcritud del seu trae. De l'estátua de l'arquebisbe Arrnanyá destaquem la
riquesa decorativa de la seva capa, bon exernple de l'ofici de l'escultor. De l'exterior també des-
tacarem la cúpula recoberta amb unes vistoses rajoletes vermelles.

A l'interior, al vestíbul circular que correspon a la planta de la cúpula, trobem el bust del
fundador damunt una columna de marbre gris, és obra de l' escultor italiá Nicoli i és fet de mar-
bre de Carrara. El bust descansa sobre uns volums que simbolitzen les seves obres; en efecte, en
elllom d'un dels volums podem llegir el títol d'una de les seves obres més importants, Historia
de Cataluña, i en la representació d'un pergamí llegim )0 só lo trovador de Montserrat". Aquest
bust és rodejat pels retrats de vuit vilanovins ilIustres, les pintures dels quals són realitzades en
format circular i sobre tela, enganxades a les parets d'aquest vestíbul.

A la dreta tenim la pinacoteca i a l'esquerra s'obre la biblioteca.

ITINERARI DEL MUSEU BALAGUER

PLANTA BAIXA

Entrant al Museu, a má dreta, a la sala d'obres del segle XIX, podem contemplar al fons de
la sala les pintures de quatre artistes vilanovins o relacionats amb la institució balagueriana, es
tracta de:

Josep Sugranyes i Florit

Títol de l'obra: Porxo dejordi (platja de Vilanova), Oli sobre tela; el metode d'entrada del qua-
dre al Museu fou per donació de ].Sugranyes; és signat a l'angle inferior dret. El quadre dóna la sen-
sació de tranquillitat per l'abundant ús de línies horitzontals en l'esquema compositiu de l'obra.

josep Sugranyes i Florit (Vilanova i la Geltrú, 1842-1910). Va collaborar en la decoraciá del
Museu Balaguer. Professionalment va exercir la docencia al coNegi deis escolapis de Vilanova.

Joaquim de Miró i Argenter

Títol de l'obra: Vista d'un port. Pintat a l'oli; l'obra entra a la Institució per donació; és sig-
nat a l'angle inferior esquerre. En aquest petit quadre és interessant el tractament de la sorra del
primer terme amb pinzellades pastoses que contrasten amb el delicat acabat de les paneres del peix
i de la barca de primer terme. El tema representat en aquesta obra és el de la platja de Vilanova.

joaquim de Miró iArgenter (Sitges, 1849-1914). Deixeble de Mas i Fondevila. La seva pintura se
centra en la representació deispaisatges de la seva vila. Era oncledelpintor noucentistajoaquim Sunyer.



Joan Llaverias i Labró

Títol de l'obra: Porta de St.Pau. Vista d'un port. Pintat a l'oli sobre tela i signat a l'angle
inferior dret. El sistema d' entrada del quadre a la pinacoteca fou per donació de J. Llaverias. En
aquest quadre és interessant el tractament dels reflexos de l'aigua i de com resol l'efecte de pro-
funditat per la degradació dels colors. És important destacar que Llaverias va pintar moltes mari-
nes, pero básicament amb la técnica de l'aquareHa.

Joan Llaverias i Labró,
Porta de Sant Pau. Vista d'un port.

Joan Llaverias i Labró, Marina.
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Joan Ferrer i Miró, Sortida de Missa. Armand Cardona i Torrandell, Retrat imaginari (1968).

Armand Cardona i Torrandell, Univers concentracionari (1959)~
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També d'aquest artista tenim una obra titulada Marina, ingressada recentment (1997), que
representa un vaixell i al fons la costa del Garraf. És una obra pintada a 1'oli, encarregada per
Enric Santacana i datad a entre el 1885 i el 1895, en l'época en que Llaverias cornencava a fer ser-
vir la técnica de I'aquarella, en la qual va excellir notablement. Aquesta obra, donada per Joan
Enric i M. Isabel Roig Santacana, és important per les seves dimensions i pel bon ofici que l'ar-
tista manifesta en l'us de la técnica en captar els diferents plans del paisatge marítimo

Joan Llaverias i Labró (Vilanova i la Geltrú, 1865-Lloret de Mar, 1938). Pintor i dibuixant
humorístico Com a pintor va tenir éxit a Londres (1911) amb l'exposició de les seues aquarel-Ies ifou
el descobridor artístic de la Costa Brava. Ha estat un deis més famosos dibuixants humorístics de
Catalunya. Treballa regularment per les revistes Cu-cut i Patufet on demostr¿ ser un gran anima-
lista. Exercí també deprofessor de dibuix.

Joan Ferrer i Miró

Títol del quadre: Sortida de Missa. És pintat a l'oli sobre tela i fou una donació de J. Ferrer, el
1893. Representa, amb un gran realisme, la sortida de missa d'una nena. A destacar els dos plans
en que esta resolta l' escena: un primer pla amb la figura de la nena i un segon pla on es veu, a la
penombra, una altra figura.

Joan Ferrer iMiró (Vilanova i la Geltrú, 1850-Barcelona, 1931). Deixeble de l'rlcadémia
Espanyola a Roma (1870-1874). El 1888 obtingué medalla d'or a I'Exposició Universal de Barcelona
pel seu quadre titulat Exposició pública d'un quadre. També rep un guardó similar el 1898. Vaser
un bon retratista i es dedica a la docencia artística apartir del 1906.

PRIMER PIS

Pujant al primer pis ens trobem amb una bona representació de la pintura vilanovina d'a-
quest segle. Els artistes són els següents:

Armand Cardona i Torrandell

D'aquest artista hi ha exposades dues obres; la primera porta per títol Retrat imaginari, és
feta amb la técnica de 1'acrílic sobre tela, l'any 1968, i procedeix del fons del desaparegut Museu
d'Art Contemporani de Barcelona; mesura 64 x 45 cm. En aquest quadre podem comprovar el
moment en que s'está imposant la línia com a element calligráfic en 1'obra d'en Cardona, siste-
ma que després utilitzará a bastament; en aquest cas fará servir aquesta línia com a element de
separació de les .diferents textures i gammes de color.

També en aquesta planta, i a la sala dels pintors informalistes, trobem una altra tela, més
gran que l'anterior, d'en Cardona. Es tracta de la titulada Univers concentracionari que data del
1959; aquesta obra, feta també amb acrílics, té la mateixa procedencia de 1'anterior.

Armand Cardona iTorrandell (Barcelona, 1928-Vilanova i la Geltrú, 1995). Des de moltjove
va estar molt vinculat a Vilanova, on va col·laborar en moltes iniciatives i on va fer diverses exposi-
cions. Vaformar part de Faoantyuarda artística del nostre país, i va ser un deisprimers informalistes
amb tendencia a l'experimentaciá matérica; també conreá d'una manera notable el collage. La seua
obra és molt difosa, especialment a Italia i també a la Península Ibérica.,
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Rafael Sala i Marco

Dues obres d'aquest vilanoví que morí jove, lluny de la seva ciutat natal.
Títol: Autoretrat. És un oli sobre cartró, adquirit l'any 1983. Estracta d'una petita obra de

format quadrat i pintada amb colors sobris.
Títol: Tórtola Valencia i el corb. És una obra sobre tela, adquirida l'any 1983. Es tracta d'una

tela de mides més grans que l'anterior i representa un personatge amb una au a la má, tractat amb
una gamma cálida de colors.

Rafael Sala iMarco (Vilanova i la Geltrú, 1891-Pasadena, California, 1927). juntament
amb E. C. Ricart ijoan Miró forma el grup que els crítics de l'época (1917), van anomenar "escolade
Vilanova". Aquesta denominació va sortir a la revista Trocos de laploma de josep M. junoy i també
de [oan Sacs. El nom el van posar per l'amistat de tots tres iper la coincidencia amb les seves prime-
res exposicions. Sala viatja a Munich i Venécia is'installá a Nova York el1919 iel 1923 passa a resi-
dir a Méxic, on a més depintar, també treballa en la investigació bibliograjica.

Alexandre de Cabanyes i Marques

D'aquest artista tenim obres en diferents sales del Museu.
Títol: Retrat d'Enric-Cristofol Ricart. Pintat entre els anys 1915-1920. És tracta d'un oli

sobre tela. L'artista xilógraf és representat al seu obrador amb una gúbia a la má. Eon tractament
del color amb pinzellades soltes. Hem de destacar el rostre aconseguit amb gran mestria.

És un retrat fet en els primers anys en que Ricart va fer servir la técnica del gravat, la seva
primera planxa gravada al boix data del 1915.

Alexandre de Cabanyes iMarques (Barcelona, 1877-Vilanova i la Geltrú, 1972). Tot i haver
nascut a Barcelona, inicia els estudis artístics a Vilanova, amb elpintor josep Sugranyes, imés tard a
Barcelona esformara al Cercle Artístic de Sant Lluc i compartirá taller amb Xavier Nogués. També
participara en les tertulies deIs "Quatre Gats". Les seves primeres exposicions lesfará a Vilanova els
anys 1900 i1901. Després de viatjar per París iMunich,jixa la seva residencia a Vilanova.

Enric-Cristófol Ricart i Nin.

En aquesta sala tenim tres pintures d'en Ricart.
Títol: Retrat d'un advocat (Antoni Torrents). És un oli sobre tela fet l'any 1921. És signat

i datat, i va entrar al Museu per donació de XavierTorrents l'any 1995.
Es tracta d'un retrat en que el personatge és representat de mig cos i assegut.
Títol: Porxo. És un oli fet l'any 1918, és signat i datat, i va entrar a la pinacoteca per dona-

ció dels hereus d'Enric-CristOfol Ricart, l'any 1960.
És en aquest quadre on es veu una representació del paisatge vilanoví, que sera una cons-

tant en la seva obra, tant la del gravat al boix com la pictórica. També veiem en aquest petit qua-
dre un globus tricolor.

Títol: Crisantems. És tracta d'un oli sobre tela, executat l'any 1918, és signat i datat i també
va entrar al Museu per donació dels hereus d'E.C. Ricart l'any 1960.

És tracta d'un gerro de flors sobre una taula, és important el trae negre amb que l'artista
dibuixa els crisantems i que donara molta expressivitat a la pintura.

Enric-Cristofol Ricart iNin (Vilanova i la Geltrú, 1893-1960). Després dels estudis elemen-
tals a la seva ciutat nadiua continua l'aprenentatge artístic a Barcelona, on compartirá taller-estudi





Josep Francesc Ráfols i Fontanals, La visita.

Joaquim Mir i Trinxet, L'ermité de Sant B/ai (1911).
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amb Joan Miró. Després de viatjar per diJerents paiSos durant la seva joventut, es reclogué a Vilanova
i la Geltrú a partir del 1926, onféu tota la seva producció artística. Ricart, tot i que sempre va pin-
tar, aconseguí un gran prestigi amb el gravat al boix, on assolí una categoria de carácter internacio-
nal. El Museu Balaguer, per voluntat de l'artista i deIs seus hereus, guarda gairebé la totalitat de la
seva obra grafica, així com també altres documents, com són els quaderns de viatges i les colleccions de
targetes de visita i pintures. Treballa per importants editorials amb illustracions de llibres de biblio-
fil. És considerat un deIs artistes més representatius del Noucentisme.

Josep Francesc Ráfols i Fontanals

D'aquest polifacetic personatge s'exposen dues obres, totes dues oli sobre tela. La primera
és la representació de dues figures femenines assegudes a taula, amb una tassa a la má; l'ambient
intimista és accentuat per una gamma de colors calids.

La segona, que és signada, porta per títol La visita; al quadre hi ha representrades quatre
figures femenines assegudes en sengles sofás. És una pintura realitzada amb 11argues pinze11ades,
que contrasta amb el tractament pictóric del quadre anterior, on les pinze11ades eren molt con-
tingudes.

Josep Francesc Rafols i Fontanals (Vilanova i la Geltrú, 1889-Barcelona, 1965). Historiador
d'art, arquitecte i pintor. Tingué molta amistat amb Enric-Cristofoi Ricart i amb Rafael Sala. Fou
important el viatge que va fer a Italia (1922) on va estudiar l'arquitectura del Renaixement.
Professor de l'Escola d'Arquitectura, autor de molts llibres sobrepintura i arquitectura, dirigí l'obra
Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña (1951-54) que és un exhaustiu treball deIs artistes
que viuen i treballen a Catalunya.

Joaquim Mir i Trinxet

Del pintor Mir tenim obres de diferents epoques i generes. El quadre més ernblemátic de
l'etapa del Camp de Tarragona es titula L'ermita de Sto Blai, pintat vers l' any 1911. És una tela
de gran format (228 x 195 cm) i pintada a l'oli.

Com hem apuntat, és una obra de l'etapa del Camp de Tarragona (1906-1914). Es l'epo-
ca en que Mir, restablert de la malaltia que l'havia portat a l'Institut "Pere Mata" de Reus, es tras-
llada al poble de l'Aleixar, prop del sanatorio Sembla que un dels 110csmés freqüentats per Mir
fau 1'església de Sto Blai, als afores del poble. És cap al 1910 que en la seva pintura inclou figu-
res; tot i que aquestes figures de vegades poden ser de grans dimensions, no es pot parlar de
retrats, ja que formen part del paisatge com un element més. En aquest cas, el protagonista de la
tela és l'ermita a qui anomenaven "en Cotna". En la fitxa técnica del museu figura l'estat d'a-
questa obra com de "regular"; de fet, l' obra ha estat objecte de diverses restauracions.

Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona, 1873-1940). L'etapa del Camp de Tarragona és la més inte-
ressant deJoaquim Mir des delpunt de vista artistic. En aquests anys, aillat deIs centres urbans, apro-
fundeix en I'ús del color; lesformes, tot descomposant-se, es transformen en un esclat de colors i és una
etapa ben definida en tel conjunt de la seva carrera artística.

.,
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COL'LECCIO LLEGAT 1956
t

La colIecció "Llegat 1956", també anomenada col-lecció Plandiura, ésforrnada per obres
de mida perita de 63 pintors, el més antic nascut el 1814 (Rigalt) i el més modern el 1910 (Mallol
Suazo). Entre aquests pintors hi ha relacionats amb Vilanova els ártistes següents:

Joaquim Mir i Trinxet

Representat en aquesta col-lecció per tres obres. Totes tres porten per títol Paisatge.
La primera és feta amb la técnica del pastel sobre paper. Les mides són de 48 x 63 cm. Es

una obra de format 'considerable si tenim en compte que les cent cinquanta obres d'aquest llegat
són de petit format (notes). Es una pintura feta al Camp de Tarragona. La técnica habitual de
Mir era 1'oli, pero sovint en aquesta etapa va utilitzar el pastel. Aquesta técnica permet tant difu-
minar els colors com treballar a tocs directes, cosa magistralment aconseguida en aquesta obra.

Les altres dues obres d'en Mir són fetes a 1'oli sobre tela. Una mesura 27 x 25. Es tracta
d'una nota on els colors cálids (vermells, grocs) sobresurten del fons d'una gamma freda. L'altra
nota mesura 26 x 35 i la podem definir com una simfonia de colors verdosos.

En mig d'aquestes obres tenim un magnífic retrat de Joaquim Mir, fet per Ramon Casas
1'any 1899. És un dibuix fet al carbonet sobre paper (62 x 30 cm) i formava part del conjunt de
retrats que Casas va fer a diverses personalitats de l'epoca. S'han catalogat tres-cents vint-i-vuit
d'aquests dibuixos, la major part dels quals són als museus de Barcelona per donació de 1'artista.
La destinació inicial fou per a la seva publicació a la revista Pel i Ploma, una de les més impor-
tants del momento

Del Llegat 1956, pero en 1'espai físic de la Sala Silvela, tenim:

Iu Pascual i Rodés

D'aquest vilanoví de naixement hi ha penjades dues obres. La primera es titula Paisatge
d'Olot, és una nota feta l' any 1926 i és un oli sobre tela. Les mides són 36 x 44 cm.

Aquesta obra té les característiques de l'escola d'Olot, és a dir, gamma verda amb un parell
de figures, i petits tocs de color vermell.

"L'Escola d 'Olot"fou fundada pels germans Vayredaja entrada la segona meitat del segle XIX i
la seua importancia rau en elfet que ésfonamental per entendre l'evolució de la pintura catalana. El
paisatge olotí es convertí en el tema exclusiu de molts pintors i durant els últims decennis del XIX ipri-
mers anys del segle XX importants artistes de Catalunya treballen i exposen a Olot.

L'altra obra de n'Iu Pascual porta per títol Camp segat, capvespre, camí de Prades. És una
pintura feta l'any 1938, amb la técnica de l'oli sobre tela. Les seves mides són 28 x 43 cm. Es
tracta de la segona obra exposada (de les quatre d'aquest llegat). Tenim un primer pla amb les
gavelles daurades i al fons es veu la serralada, amb uns núvols crepusculars. És una obra molt tre-
ballada i elaborada, cosa curiosa en aquests tipus d'obres de petit formato

Iu Pascual iRodés (Vilanova i la Geltrú, 1883-Riudarenes, 1949). Fou fonamentalment un
pintor paisatgista i estigué vinculat a l'Escola d'Olot. Deixeble de Joan Llimona, exposa per primera
vegada al barceloní Cercle Artístic de Sant Lluc l'any 1902. Per oposició, obtingué la direcció de
l'Escola d'Arts i Oficis d'Olot el 1914, pero la tasca més important fou la de director de l'Escola
Superior de Paisatge, també a la ciutat d'Olot, carrec que ocupé des del 1934fins a la dissolució d'a-
questa escola, el 1939. S'ha defer ressaltar, també, la seua labor en pro de salvaguardar elpatrimoni
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Joaquim Mir i Trinxet, Paisatge.

lu Pascual i Rodés, Paisatge d'Olot (1926).

lu Pascual i Rodés, Camp segat, capvespre, camí de Prades (1938).
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cultural olotí en esclatar la Guerra Civil. Acabada aquesta, es retira a Riudarenes (la Selva) a causa
de la repressiá política.

Alexandre de Cabanyes iMarques

El pintor és representat per dues obres del seu genere predilecte, que fou el de les marines.
Totes dues és titulen Platja. La primera és un oli sobre tela, de mides 40 x 51 i representa les bar-
ques a la sorra, amb les xarxes al vent i amb figures que donen vida a 1'obra. Aquesta pintura és
feta amb pinzellades pastoses i lliures.

La segona obra és un oli sobre taula, de format quadrat (36 x 36). A l'igual que la nota
anterior, hom creu que fou pintada cap al 1950, i és un tema semblant.

Cabanyes tenia un taller-estudi al barri mariner de Vilanova i allí fou on s'iniciá en el
genere de les marines. És un dels artistes catalans que més marines ha pintat alllarg de la seva
carrera artística.

Alexandre de Cabanyes va ser nomenat fill predilecte de la ciutat el1957 en agrai"ment a la seva
obrapictorica, pero fonamentalment per haver aconseguit per a la ciutat el "Llegat 1956 ", una de les
col·lecciones més representatives i coherents de lapintura figurativa catalana, que abasta des de lapri-
mera meitat del segle XIX fins a la primera meitat del segle xx.

A la mateixa Sala Silvela s'exposen una desena de gravats d'Enric-CristOfol Ricart. Es
tracta d'escenes de I'Odissea, escenes de camp i temes mitológics. Com hem apuntat anterior-
ment, el Museu Balaguer té la prova d'estat de gairebé tots els gravats d' en Ricart.

SALA CAFE DEL FOMENT

La sala dita "Café del Foment" és formada per quinze teles pintades a 1'oli que formaven
part de la decoració del saló del café d'aquesta centenaria entitat vilanovina. Foren pintats entre
els anys 1925 i 1926, per iniciativa d'en Joaquim Mir, pels artistes Martí Torrents, Alexandre de
Cabanyes, Enric-Cristófol Ricart i el mateix Mir.

Aquestes pintures foren installades al Museu Balaguer, en regim de diposit, l' any 1974,
després de ser restaurades. Es tracta d'un dels millors conjunts pictórica fets a Vilanova durant
aquest segle.

Enric-Cristófol Ricart pinta quatre obres: El Drac (151 x 91), de temática costumista, és l'ú-
nica representació pictórica de l'antic drac de Vilanova. El mateix Ricart havia representat, ante-
riorment, el drac en el gravat titulat Auca de la Festa Major, de l'any 1919. En aquesta obra Ricart
s'ha retratat vestit de dimoni i fent ganyotes. Sera precisament Ricart un dels artífexs de la cons-
trucció del nou drac (1948) i qui pintara els vestits dels dimonis després de la Guerra Civil (1947).

El quadre titulat Fantasia cubista (151 x 73) és una natura morta amb elements iconográ-
fics del Noucentisme, elements freqüents en la seva obra gráfica; és una pintura notable, per bé
que estranya en robra artística d'en Ricart.

Les altres obres d'en Ricart són La Verema (151 x 190) iBerenar al camp (151 x 332), que
són plenament noucentistes. Respecte a la primera, hem d'apuntar que Ricart fou 1'artista que
més ha representat el tema de la verema i el vi, sobretot en la seva obra boixística.

En Berenar al camp hi ha allusions al paisatge vilanoví a través d'elements fácilment iden-
tificables de 1'entorn local. "ambé veiem 1'autoretrat d'en Ricart i un autoretrat d'en Mir, fet a la
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tela que pintava Ricart, i que apareix amb el cavallet de camp1nya davant d'una tela. Tant en la
Verema com en Berenar al camp ens fixarern en la firma i data d"'en Ricart, que apareix dissimula-
da en l'etiqueta d'una ampolla o en la cinta d'un paquet. Estem davant de les 'obres pictoriques
més interessants d'en Ricart.

D'enJoaquim Mir tenim cinc obres: Les comparses de Vilanova (151Jx 203), que fou la pri-
mera tela pintada de tot el conjunt, és una pintura de la qual sembla que hi ha diferents versions
en mans de particulars; en aquesta obra les línies básiques de la composició porten la mirada cap
a l'edifici del Foment Vilanoví que presideix l'escena.

Vilanova des de la Collada (151 x 235), visió de la ciutat des d'aquest indret vilanoví, on en
primer terme apareixen unes figures camuflades entre el fullam. Les altres tres obres d'en Mir
són fetes des de casa seva. Així, tenim dues obres fetes al seu jardí; en una apareix en primer pla
la seva esposa i, en l'altra, ha pintat un racó del seu jardí amb uns ocells dins d'una gabia. La ter-
cera obra pintada des de casa seva és titula Carrer de la vila (151 x 75) i és una tela mig esbossa-
da feta des del portal de casa seva, amb el carrer Major al fons. Hem de dir que són teles impor-
tants de l'etapa vilanovina d'en Mir (1921-1940).

D'Alexandre de Cabanyes hi ha quatre teles de diferents mides i diferent temática: dues
de les seves marines, que un crític de l'epoca qualifica de rornántiques; i dues visions idílliques:
Masia en Cabanyes (151 x 148) iFigures (174 x 89).

Martí Torrents, a l'igual que Enric-CristOfol Ricart, mostra les seves inquietuds en aques-
tes obres i pinta dues teles properes a l'abstracció, sobretot la titulada Nuvolada (151 x 135) on
rebaixant la línia de l'horitzó, ens ofereix una bona composició pictórica.

MartíTorrents i Brunet (Vilanova i la Geltrú, 1887-1977). Pintor depaisatges i natures mor-
tes, tant a l'oli com a l'aquarel-la. Exposa, entre altres ciutats, a Barcelona, Madrid i Londres. La seva
obra és molt difosa. També participa en moltes activitats de caire cívico

Enric-Cristófol Ricart i Nin, Berenar al camp (1925).
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Josep Doménech i Estapa,
Monument funerari de
la família Orto" (1905).

Bonaventura Polles i Vivó.
Panteó de Víctor Balaguer (1905).

J. Gargallo,
Angel de /'Apocalipsi (1956).
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Cementiri Municipal

En aquest lloc hi ha moltes mostres artístiques, básicament escultoriques. En primer lloc,
ens fixarern en l'angel de l'Apocalipsi que presideix la gran portalada, amida 210 cm i és obra de
l'escultor J. Gargallo, afincat a Vilanova i la Geltrú. El realitzá l'any 1956 en substitució d'un
altre tret a principis de la década dels trenta.

Abans de traspassar la gran portalada, a l'esquerra, tenim el recinte de l'antic cementiri
civil, on veurem una bella estatua de pedra, representant una noia asseguda al mig d'una placeta.
És una escultura, no firmada, d'estil noucentista.

Un cop traspassem el gran are d'accés, tenim en primer lloc els panteons del pintor
Joaquim Mir i el del poeta Manuel de Cabanyes. Si seguim caminant ens trobarem amb dos pan-
teons que cal descriure per la seva importancia artística. El primer és el monument funerari de
la família Ortoll, té la forma de ternplet tancat de planta quadrada i recobert per una cúpula
semiesferica. En aquest monument, fet el 1905 per Domenech i Estapá, trobem elements medie-
vals de tradició románica i gótica, i treballs de forja de tendencia modernista.

josep Domenech i Estapa (Tarragona, 1858-Cabrera de Mataró, 1917). Arquitecte, doctor en
ciéncies exactes i catedrátic de la Universitat de Barcelona. Projecta edificis tan importants com el
Palau de justícia, I'Hospital Clínic, I'Observatori Fabra i l'edifici de la Catalana de Gas, tots ells a
Barcelona, encara que en algun d'ells bo va Jer amb la collahoraciá d'algun altre arquitecte.

És interessant l'ús quefa deis elements clássics per integrar-los en les seves obres.

El segon monument a destacar és el panteó de Víctor Balague,r situat a pocs metres de
l'anterior, pero amb una concepció totalment diferent. Aquesta obra va ser feta, el 1905, per l'ar-
quitecte municipal Bonaventura Pollés. Si l'anterior era un templet tancat, aquí estem davant
d'un monument escultoric format per diferents prismes superposats de secció rectangular sobre
els quals descansa una urna. Destaca la profusió decorativa a partir de garlandes amb elements
d'estil gOtic; tanmateix, el text amb el nom del polític és fet amb carácters gotics i l'epitafi, també
gravat 'a la base prismática, imita els caracters manuscrits.

Bonaventura Polles i Vivó (Barcelona, 1857-Sevilla, 1919). Estudia a Madrid i Barcelona;
com a arquitecte municipal de Vilanova i la Geltrú realitza projectes com la Casa de Sta. Teresa o
l'ampliació del cementiri Municipal, pero també projecti: moltes cases a I'Eixample barceloní.

Antic cementiri civil,
estatua de pedra, no firmada,
d'estil noucentista.

r
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Confraria de pescadors - Casa del Mar

Martí Torrents va fer per al nou edifici del Pósit els plafohs que avui s'exhibeixen. La data
de realització de les pintures és coetánia de les obres de I'edifici.Ter tant, si l'edifici es va fer l'any
1922 i es va inagurar el 1925, aquests frescos són de l'any 1928, una mica anteriors als quadres a
l'oli del saló del "Café del Foment" del mateix pintor. 1 aixo és curiós ~erque en el cas del Foment
es va deixar portar per unes certes inquietuds de tipus abstracte i, en canvi, en els cinc plafons
del Posit pinta temes realistes de temática marinera. Igualment són curioses les similituds entre
les pintures d'Alexandre de Cabanyes del "Café del Foment" i les pintures de Torrents al Pasito
Hi ha quatre pintures de format quadrat, representant pescadors en les feines de la pesca, i un
gran plafó amb la representació d'un velero

Pagines 80 i 81:
Martí Torrents i Brunet,
Plafons del pósit.

Aquests frescos van ser recuperats l' any 1978, en ser enderrocat l'interior de l' edifici, i van
ser installats novament el 1995.
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Creus de terme

Les creus de terme eren situades fora del nucli urbá, als carrtins que anaven a Cubelles,
Sitges, Canyelles i Ribes.

D'aquestes creus, la més antiga i artística és la de SantJoan, situada-a la cruílla de la carre-
tera BV 2115 (carretera del Pantá) amb el carrer de la Torre d'Enveja, és a dir a la confluencia
dels antics camins que anaven a Cubelles i a Rocacrespa. Aquesta creu, molt erosionada, és del
segle XVI, de l'escola de Damiá Forment; té a un costat la figura del Crucificat a la qual falta la
meitat inferior, i a l'altra, la Verge que té al brac esquerre el nen Jesús; als peus de la Verge hi ha
el cap d'un angel. El capitell que sosté la creu té vuit capelletes amb sis sants idos escuts on es
poden veure les quatre barres. El pilar és de pedra de Montjuic, de secció octogonal i descansa
damunt de dos grans graons. La creu i el capitell són de pedra de Vilafranca. Aquesta creu podria
haver estat ubicada anteriorment a la propera placa de Cap de Creu; hom pensa que és així per
la pervivencia del nom de la placa, A l'igual que les altres creus, aquesta va se enderrocada, de
forma anónima, la nit del 30 d'abril al primer de maig de 1936 i tornada a col·locar al seu lloc
tradicional, per acord municipal, l'any 1944.

La Creu delXiribia és situada a la cruílla de la carretera BV 2112 (antiga carretera de Sant
Pere de Ribes) i el camí de Vilanoveta. El conjunt petri és format per quatre graons damunt dels
quals hi ha el fust octogonal acabat en un collarí i, a diferencia de l'anterior, no té capitell. La
creu té a un costat la imatge del Crist i, a l'altra, la de la Verge, que porta corona i sosté al nen
Jesús amb el brac esquerre. EIs extrems de la creu són decorats amb motius vegetals. Aquesta creu
ja existia el segle XVII i la seva primitiva ubicació podria haver estat la placa de la Creu, a la cruí-
lla del carrer de la Creu amb el geltrunenc carrer de Barcelona.

La Creu de Sant Gregori de la Geltrú és situada a la carretera C-244 (carretera de
Vilafranca), a la part de ponent del Cementiri Municipal. El conjunt és format per quatre gra-
ons damunt dels quals s'aixeca el fust octogonal acabat en un capitell, molt voluminós en relació
amb la creu que suporta; aquest capitell té vuit figures. La creu, en un costat, té la imatge del
Crist crucificat i, a l'altra, la Verge amb els bracos aixecats. Per un document de l'arxiu de la
Parroquia de la Geltrú sabem que la creu es féu col·locar el 1771, l'escultor era Joan Traver, que
va treballar amb pedra de Moja. Des d'aquesta creu es beneía el terme de la Geltrú. La cerimó-
nia se celebrava el dia següent al de Sant Gregori.

La conservació de la creu de Sant Gregori de la Geltrú, com les altres, després de ser ende-
rrocada l'any 1936, es deu al zel de diverses persones, algunes veínes allloc, i d'altres, interessa-
des a preservar el monument, que en guardaren els fragments. En aquest cas concret, les dife-
rents parts de la creu foren llancades a l'interior del recinte funerari i l'encarregat del cementiri
tingue cura de tapar els fragments amb terra i dissimular ellloc amb pinassa.

La Creu de Sant Gregori, o de la Collada, és situada en una placeta del vell camí de
Vilanova a Cubelles. S'erigí el 1889, en substitució d'una de més antiga. L'actualla cisellá Felix
Ballester, anomenat en Muxart. A la banda que mira a orient, la creu té una mitra i, a l'altre cos-
tat, un bacul, símbols de Sant Gregori, que va ser bisbe. Aquesta creu, la més senzilla de totes
quatre, va ser bastida per commemorar la victoria de les tropes del capita Vallés, de l'exercit isa-
belí, sobre un destacament cadí que assetjava una torre de defensa, situada prop d'aquest indret,
de la qual encara queden restes i que rep el nom de torre d'en Vallés. Des d'aquest lloc s'havien



beneít les terres del terme de Vilanova. L'acte litúrgic consistia en una processó presidida pel rec-
tor de Sant Antoni. De la primitiva creu se'n conserven documents que donen fe de la seva
existencia des de l' any 1739.

Hem de fer esment de la diferent orientació de les creus de terme. La Creu de la Collada
i la de Sant Joan tenen orientada la cara on hi ha esculpida la mitra i la Verge a 1'Est. 1la Creu
del Xiribia i la de Sant Gregori de la Geltrú tenen la Verge orientada al nord-est, i el Crist a la
banda oposada.

D'esquerre a dreta i de dalt a baix: Creu de Sant Gregari a de la Callada, Creu de Sant Jaan, Creu
del Xiribia, Creu de~,sant Gregari de la Geltrú.
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Retaule barroc de I'església de la Geltrú. Enric-Cristéifol Ricart, vitrall de I'església de Sant Antoni.

Esquerre i dreta: l.luciá Navarro i Rodon, murals que presideixen I'altar major de I'església de Sant Antoni Abat.
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Esglésies

Església de la Geltrú. Retaule barroc

El retaule d'aquest temple és dedicat a santa Maria, i substitueix un retaule anterior, desa-
paregut, dedicat també a la Verge Maria.

Segons les fonts documentals es comencá el 1643, i el 1675 sembla que ja estava acabat,
aixo pel que fa al retaule en si. El daurat va cornencar el 1745.

Encara que sobrevisqué als fets del 1936, va ser en aquestes circumstáncies quan més es va
malmetre; en efecte, es cremaren sis dels nou sants de les fornícules i vuit dels dotze apostols, així
com tots els angels corporis. Podem dir, dones, que de la part original del retaule només en queden
els elements decoratius i els baixrelleus,ja que les figures exemptes o rodones gairebé són totes noves.

El retaule és d'estil barroc. Dins de l'evolució dels retaules barrocs, cal situar-lo entre els
més primitius, ja que la seva estructura té una seqüéncia narrativa líneal. El retaule ens recorda
la forma d'una quadrícula, i les escenes i els sants són disposats en cada una d'aquestes quadrí-
cules i emmarcades per columnes.

El retaule és compost per quatre pisos i un coronament. Els tres primers pisos posseeixen
tres fornícules amb les imatges corresponents; entre la fornícula central i les laterals hi ha dos
espais amb figures en relleu que tracten episodis de la vida del Senyor i s'identifiquen amb els
misteris del rosario

Segons troballes relativament recents (1992), 1'autor del retaule fou Josep Tramulles, pero
si acceptem la data del 1675 com la de finalització del retaule, forcosament hem de pensar que
va intervenir un altre artista, entre altres motius perque Tramulles havia mort deu anys abans,
cosa que explicaria la diferent i deficient qualitat de la part superior de l' obra.

Església de Sant Antoni

L'element decoratiu més important de 1'església de Sant Antoni el constitueixen els tres
murals, pintats per 1'artista Navarro Rodon. Dos d'aquests mural s presideixen 1'altar major, amb
dues escenes que tot i ser completament diferents (multiplicació dels pans i noces de Cana) són
simetriques, i tenien com a punt destacat de 1'esquema compositiu la figura del Senyor. En des-
taca el color vermell i les línies compositives que convergeixen a la part inferior, on en un mural
figuren els pans i a 1'altre una gerra.

El tercer mural, del mateix autor, és a la cap ella del Santíssim, on presideix 1'altar. Es trae-
ta de la representació d'un Sant Sopar; 1'artista ha treballat 1'assumpte com un tot compacte, on
totes les figures són integrades en un mateix bloc. Els murals de 1'altar major tenen una gran alca-
da; de fet, van des de l'acabament de la volta per la part superior, fins al cornencament del cadi-
ram per la inferior; són signats i datats. La data d'execució és del 1958.

També són elements destacables de 1'església de Sant Antoni els vitralls. Encarregats per
mossen Llorenc Garriga, 1'any 1947, van ser fets per josep Maria Jujol (arquitecte i col, labora-
dor d'en Gaudí) fins a la seva mort, el 1949. Jujol va deixar enllestits molts vitralls i, a mig fer,
l'altar de la capella del Sagrat Cor. Els restants vitralls són obra d'Enric-CristOfol Ricart.

Lluciá Navarro ~Rodon (Barcelona, 1924). Pintor i dibuixant, estudiant de l'Escola de Belles
Arts on guanya el máxim guardó de la institució, la beca de viatge Amigó-Cuyas. Estudia pintura
mural a Italia, i féu, entre d'altres, elsfrescos del cambril de la Mare de Déu de Núria. Professor de
l'Escola d'Arts Ap.licades de Barcelona, des del 1958. Té un llarg historial com a dibuixant en revistes
i diaris. Vaser membre de l'equip f!,-ndado r de la revista juvenil Cavall Fort.,
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Església de Mar

L'església de Mar és el temple de Vilanova i la Geltrú amb més contingut pictóric. Aquesta
església, molt malmesa en la seva part interior pels fets del 1934" fou reoberta al culte el 5 de
juliol del 1936, i pocs dies després va tornar a tancar. D'aquesta última malvestat només se salva
la imatge de la Immaculada, que es trobava en camí (embalada a l'estacló de Vilanova), i la trona
de fusta (que es trobava ja gairebé enllestida al taller de l'artesá).

Fou a la década del cinquanta quan mossen J osep Sala encarregá la decoració pictórica del
presbiteri a Enric-Cristófol Ricart, el qual en va fer un croquis. En veure, pero, les condicions en
que havia de treballar (dalt de la bastida), delega l'execució a favor d'Alexandre de Cabanyes, tot
i que cada dia es presentava al temple i tots dos artistes comentaven el curs de la pintura. Aquesta
part de l'altar major fou acabada l'any 1952 i inaugurada la diada de Tots Sants. Hi ha la figura
central del Crist, amb escenes laterals com la del paradís terrenal. Sota la figura central hi ha el
retrat de la filla del pintor, morta uns anys abans. A la banda dreta podern veure un edifici amb
galeria que correspon a la masia del pintor; a l'altra banda, a l'escena del paradís, tenim un racó
del bosc de la masia. Fou pintat amb la técnica del tremp. Les parets laterals, al fresc, foren pin-
tades per Martí Torrents i costejades per famílies i entitats relacionades amb Vilanova. Aquestes
pintures porten com a data d'execució el 1953 i representen vuit escenes dels misteris del rosario
També, el mateix pintor, va pintar quatre sants, al costat d'aquests murals, relacionats amb les
activitats que es feien al barri mariner; aquests sants són: Llorenc, Albert el m\lgne, Josep de
Calasanc i Antoni Maria Claret. Al fons de la nau, dalt del cor, tenim un fresc molt personal de
Martí Torrents; al costat dret hi ha una aHegoria a la música pastoril, on un pastor esta tocant la
flauta, el músic és representat pel mateix Torrents idos pastors que l'estan escoltant, els oients,
són representats per Mir i Cabanyes. A l'altre costat, l'aHegoria al cant religiós representat per
una escolania i com a teló de fons les muntanyes de Montserrat. Al mig d'aquestes aHegories
musicals, hi és representada la patrona d'aquest art: Santa Cecília.

També als anys cinquanta, per donació, entra un quadre anonim, que avui presideix l'altar
del Santíssim i que és de l'escola de Ribera (segle XVII).

Ermita de Sant Cristófol

L'actual ermita de Sant Cristófol fou beneída el 1788, tot i que se sap que al mateix lloc,
el 1500, ja existia una cap ella. Sant Cristofol fou l'única església del terme que es respecta l'any
1936. A l'interior d'aquesta petita ermita hi ha dues grans teles del segle XVIII, procedents de
l'antic convent dels frares caputxins. Es tracta de sant Antoni de Pádua i sant Francesc d'Assís.
Aquesta última obra és d'Antoni Viladomat, pintor important de l'epoca. A l'exterior i a la faca-
na de l'ermita hi ha un mosaic fet en teseles regulars, obra de Santiago Padrós i fet posar per
Eugeni d'Ors, al poc temps d'instal-lar-se a l'ermita (1944), qu representa el sant titular. A més
de sant Cristofol hi és representat, de mida molt petita, sant Cugat. La tradició diu que la noia
soltera que a primer cop d'ull vegi sant Cugat, es casara, si vol, dintre de l'any.

Santiago Padrós (Terrassa, 1918-el Vendrell, 1971). Pintor i mosaicista, conegué Eugeni d 'Ors
que l'influí molt. El 1939 comencá l'activitat pictorica. Després d'una estada a Alemanya i a Italia
s'interessá per la técnica del mosaic i crea un taller a Terrassa. Entre e/s treballs seus en aquesta espe-
cialitat tenim els mosaics del Monestir de Montserrat, a Catalunya, o la gran cúpula de la Basílica del
Valle de los Caídos, a Madrid. Es dedica també al vitrall.
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A dalt i a baix: tranciscá lriondo, quatre deis mosaics de la paret lateral que representen el viacrucis.
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Capella del col-Iegi dels franciscans

Beneida el 1964, l'interior d' aquesta moderna església conté dues escultures que són de
Julia Riu i Serra. Es tracta d'un Crist ressuscitat, de mida gran, que presideix l'altar i una altra
escultura que representa una Verge Maria.

En aquesta capella, ens fixarern també en els plafons de mosaics que ornen la paret lateral
de la nau, són les diverses representacions del viacrucis, obra del Francisca lriondo, autor, també,
de les pintures mural s a l'interior i a l'exterior del temple.

De fuliá Riu hi ha una escultura al Museu Balaguer titulada Horitzontal. És una pefa repre-
sentant una noia estirada aterra amb els bracos al cap;forma part de la col-leccio de l'antic Museu
d'Art Comtemporani de Barcelona i va ingressar al museu el 1967.

Julia Riu i Serra, Crist ressuscitat. Julia Riu i Serra, Verge Maria.
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Es grafiats

A Vilanova i la Geltrú hi ha facanes que parcialment o totalment són decorades amb
esgrafiats. EIs esgrafiats més antics, probablement, eren els de can Coloma, actualment inexis-
tents. Aquesta casa, les facanes de la qual donen als carrers de Sant Pere i del Cornerc, presen-
tava uns esgrafiats molt deteriorats. La data que consta al balcó cantoner és de l' any 1774. EIs

j

esgrafiats es varen perdre en el procés de consolidació i reforma. Hi ha el projecte de reconstruir
els antics esgrafiats, raó per la qual s'han dibuixat i s'ha pressupostat el cost de 1'operació.
Aquests esgrafiats representaven diferents personatges i aHegories emmarcats amb columnes. A
la facana que dóna al carrer del Cornerc hi havia 1'escut heráldic dels Ballester, fet també amb
aquesta técnica de l' esgrafiat.

Prop d'aquest edifici tenim la casa Galceran, situada al número 14 de la placa de les Cols,
la facana de la qual és totalment coberta d'esgrafiats. És una de les facanes esgrafiades més inte-
ressants de la ciutat. La reforma de la casa es deu a 1'arquitecte J.F. Rafols al voltant de l'any
1920. Es tracta d'un edifici de planta baixa i tres pisos. La decoració esgrafiada, de temática flo-
ral, esta entre les plantes i és diferent a cada planta. Básicament, és formada per garlandes i cis-
tells amb flors i fulles. S'ha de remarcar, també, l'esgrafiat de la part superior de l'edifici, amb la
imitació d'una balustrada reaL Ráfols, que va treballar en diferents ámbits professionals +profes-
sor, dibuixant, pintor i tractadista d'art-, va exercir molt poc com a arquitecte. Gairebé només va
projectar els deu primers anys d'acabada la carrera i és a Vilanova on hi ha la quasi totalitat de la
seva obra. EIs edificis de Ráfols són interessants per ser la plasmació arquitectónica del
Noucentisme.

Agafant el carrer dels Caputxins avall trobem 1'antic edifici de la Caixa d'Estalvis de
Vilanova, al número 7, on l'arquitecteJ. F. Rafols va reformar la facana l'any 1919. EIs esgrafiats
són del pintor Francesc Domingo i representen dos grups de tres persones a cada banda de la
facana. Al mateix carrer, pero a l'alcada del número 7 de la placa dels Cotxes, tenim can Sales i
Vid al, on els esgrafiats, entre motius florals i sanefes, ens mostren els escuts de Vilanova i de
Barcelona. Aquesta casa fou construida a finals del segle XIX, allloc on hi havia l'esglesia del con-
vent dels Caputxins.

A la cantonada dels carrers de Sant Joan i Sant Gervasi, tenim can Font i Guma, edifici
que, a la facana principal del carrer de Sant Joan 31-33, presenta esgrafiats amb motius geome-
trics i també és esgrafiada la part externa de la fornícula. Aquest edifici del segle XVlII fou
residencia de 1'arquitecte Font i Gumá.

Al número 6 de la Rambla Principal esta la casa Mercedes Soler, facana amb esgrafiats
molt ben conservats. La decoració és basicament a l'entorn de les obertures dels balcons, amb
motius florals i ocells. ~

A una paret del jardí de la casa d'Empara hi ha un esgrafiat projectat per Enric-Cristofol
Ricart i fet per Domenech; les mides de 1'obra són de 6 f 4 m i la realització de l'any 1959. La
composició és en forma de tríptic amb tres escenes, cadascuna separada per una pilastra, a sobre
de les quals van a parar ares de mig punto Una sanefa lateral emmarca les escenes. Aquestes són:
vellllegint en un banc, monja acompanyant un vell, monja al costat d'una dona i una nena. En
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aquestes escenes hi entren elements propis de la iconografia d'en Ricart, com el sol, els ocells, el
gat, i aixó fet en una concepció noucentista com ho prova el que és realitzat amb elementes clás-
sics com les columnes, sanefes, pilastres. A la part superior, l'escut de la casa ~ambl'anagrama de
l'áncora i el coro

Facana de la casa Galceran,
placa de les Cols n. 14.

Facana de can Sales i Vidal,
placa de les Cotxes n. 7.

Facana de can Font i Gumá, carrer Sant Joan n. 31-33.

Enric-CristOfol Ricart,
tríptic de la paret del jardí de la casa d'Empara.
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Fonts monumentals

Font Soler i Gustems

Situada al mig de la placa dels Carros, fou projectada per 1'arquitecte Josep Font i Cuma,
l'any 1893. La font rep el nom del seu donant. L'obra, feta de pedra, consta d'una doble base cir-
cular, amb tres piques i tres brocs, al mig de les quals trobem un pilar de secció triangular i un
coronament amb els escuts de Vilanova i Catalunya i un elm de guerrero Es la primera obra
modernista feta a Vilanova. L'arquitecte, a partir de la planta triangular de la placa, va fer 1'eix
central de la font de secció triangular i a cadascun dels costats del pilar correspon un lateral de
la placa. Les inscripcions que hi ha a cada una de les cares del pilar es refereixen a la data d'i-
nauguració de la font, al nom del donant i a la dedicatoria del donant als seus conciutadans. Com
a cosa anecdotica direm que en aquesta font, sota el coronament i a les arestes, podem veure uns
petits cargols esculpits a la pedra i és que el donant del llegat era conegut amb el renom de
Cargol. A la placa hi ha plantats uns exótics arbres que es diuen casuarines (Casuarina equisetifo-
lia) que també trobem a la placa del Pou.

Font de la placa Miró

Projectada per 1'arquitecte Francesc de Paula del Villar 1'any 1861. Fou erigida en memo-
ria de Josep A. Vidal i Pascual per la do nació que havia fet el 1843. És de pedra i consta de qua-
tre piques, amb quatre brocs i una part central de secció octogonal. Entre els elements decora-
tius hi ha un escut de Vilanova (en molt bon estat de conservació), un altre de Catalunya, el bust
del donant i un text on s'explica la donació. Aquesta font ha estat restaurada els anys 1962 i 1983
i, a l'igual que l'anterior, esta en bon estat de conservació.

Font del Bisbe Armanyá

Ubicada a la placa del Pou i feta el 1861 a la memoria del bisbe Arrnanyá, és de pedra amb
quatre piques i quatre brocs; la part central és de secció quadrada i com a elements decoratius té
els referits a l'eclesiástic al qual és dedicada i 1'escut de Catalunya; els altres elements decoratius
han estat arrencats. Fou projectada, com 1'anterior, per Francesc de Paula del Villar Lozano
(1828-1903) que a Vilanova i la Geltrú també projecta la Casa de la Vil a i, possiblement, 1'or-
denació de la placa del mateix nom. Entre les obres importants d'aquest arquitecte hi ha l'absis
del monestir de Montserrat i l'inici del temple de la Sagrada Família, que a partir del 1883 con-
tinuara el seu deixeble Antoni Gaudí.

Font d'Elies Miró i Soler

Aquesta fontr popularment dita deferro pel material de que esta feta, és situada a la con-
fluencia dels carrers Major i Fossar Vello Consta de tres piques amb tres brocs. Fou installada
el 1895 i fosa a Vilanova-per Francesc Mestres, segons és gravat en el monumento És dedica-
da al seu donant i 1'eix 'central és format per una columna rematada. per un fanal. Com les
altres fonts, té corn a elements decoratius els escuts de Vilanova i Catalunya i el text de la
dedicatoria. 'j

.',

93



Fornícules

Les fornícules són els buits fets en el gruix d'una paret o facana per collocar-hi una imat-
ge sagrada. D'aquestes fornícules o capelles a Vilanova i la Geltrú en tenim vint-i-cinc situades,
gairebé totes, a les facanes de cases particulars i quatre més que presideixen les facanes principals
de les esglésies de la Vila. Les fornícules de les cases particulars són situades, normalment, a
l'alcada del primer pis de 1'habitatge i ubicades, la majoria, a la part antiga de la ciutat, tot i que
també en trobem a la zona de 1'eixample, com la situada al carrer del Bruc 41 que data del 1950.
EIs materials dels quals són fetes les imatges allotjades a les fornícules són molt variats, poden
ser de talla de fusta, guix, terracota, pedra i, en alguns casos, s'ha substituir l'estátua en relleu per
una pintura feta sobre rajoles com la Verge del Sagrat Cor del carrer de 1'Economia, 43. La forma
que adopta la fornícula és també molt variada, pot ser amb decoració imitant elements arqui-
tectónics com la fornícula de Cap de Creu; amb rajoles al tombant de la capella com la del carrer
del Bonaire, 38 o amb pedres sense desbastar com 1'esmentada del carrer de 1'Economia, 43. La
del carrer de Santa Madrona 11, dedicada a la Verge de Montserrat, és posada sobre un pedestal
fet amb pedres d' aquest massís i data del 1963, i com aquesta última, hi ha altres fornícules que
fan cantonada a dos carrers.

No totes les fornícules són plenes, 1'agressió més forta que tingueren fou produída 1'any
1936 en que es destruíren o s'hagueren d'amagar. Més tard, algunes es referen o collocaren de
nou. Avui tenim comptabilitzades quinze fornícules plenes, és a dir, amb la corresponent figura.
Les més recents daten dels anys setanta, com la Verge de les Neus de la fornícula posada al carrer
de Cabanyes 13, o la també Verge de les Neus, llegada per mossen Llorenc Garriga i posada a la
placeta dedicada a aquest arxiprest, l' any 1974. Aquesta última imatge, feta en terracota, és obra
de l' escultor vilanoví Fidel Claramunt, autor de l'ángel del campanar collocat el 1996.

Les fornícules particulars més antigues serien del segle xvn, com la Verge del Carme del
carrer Major 47, imatge que fins fa poc temps era a la seva fornícula. Es dóna la casualitat que al
mateix carrer Major hi ha una altra fornícula dedicada a la Verge del Carme, es tracta de la que
és col·locada davant de la Font de Ferro a la bifurcació del carrer Major amb el carrer d'Estudis.
Per documents i tradició oral sabem que pel dia de la festivitat de la imatge, els veíns es reunien
al carrer davant de la fornícula i ho celebraven amb diferents actes. Algunes d'aquestes fornícu-
les són expressament illuminades com, per exemple, la fornícula de la placa del Sagrat Cor, amb
la mateixa imatge, que data del 1925.

Les fornícules que presideixen les facanes principals de les esglésies acostumen a ser més
grans que les de les cases particulars. La més antiga és la fornícula del temple de Santa Maria de
la Geltrú, situada sobre el portal que dóna a la placa de 1'Assumpció, conté una Verge amb el Nen
i es de pedra blanca, aquesta imatge ja presidia 1'anterior temple románic.

La facana de l'església de 1'Hospital és presidida per una imatge de sant josep, de mida
quasi natural, feta en pedra i col·locada el 1787 . Aquesta església dels Josepets fou beneída i inau-
g~rada 1'any 1784.

La facana principal del temple de sant Antoni fou acabada de construir 1'any 1879, d'estil
neoclássic, és presidida per un monumental sant Antoni, obra de Pau Carbonell, fet en grans
blocs de pedra de la mateixa epoca de la facana. Aquesta facana fou la part del temple que menys
danys sofrí durant la guerra del 1936-39, la imatge romangué al seu lloc a pesar de les moltes
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temptatives de tirar-la daltabaix. El campanar d'aquesta església és anterior a la construcció de
l'actual temple.

Finalment l'església de Mar, dedicada a la Immaculada Concepció, acabada de construir
l'any 1891, segons data gravada a la facana, té una fornícula amb la imatge de la Verge posada
l'any 1897.

D'esquerre a dreta i de dalt a tiaix: carrer Bruc, 41; Verge del Sagrat Cor (carrer Economia, 43); Cap de Creu; carrer Bonaire,
38; Verge de Montserrat (carrer Santa Madrona, 11); Verge de les Neus (placa Arxiprest l.lorenc Garriga); Verge del Carme
(carrer Major, 47)~ Verge del Carme (carrer Major-placa Miró i Soler); temple de Santa Maria de la Geltrú; Sant Josep
(església de I'Hospital); Sant Antoniqesglésia de Sant Antoni); Immaculada Concepció (església de Mar).
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Josep M. Subirachs i Sitjar, Monument a Francesc Macia.

Óscar Estruga, Pasífae (1991).
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Monuments 1 escultures

Monument a Francesc Maciá

Situat al capdavall de la Rambla de la Pau i erigit per subscripció popular en memoria del
vilanoví Francesc Macia, primer president de la Generalitat de Catalunya. Per fer realitat el pro-
jecte es va crear una comissió promonument (1977-1983) en la qual hi havia representants de
diferents entitats vilanovines. El monument es va encarregar a l'escultor Josep M. Subirachs per
unanimitat dels components de la comissió. Consta d'un obelisc de pedra de secció quadrada, de
cada costat del qual baixa una franja texturada, i en destaca l'efígie del personatge. El tipus de
pedra és travertí groguenc i porta les següents inscripcions: "Estimo tots els vilanovins sense dis-
tinció de classes ni de partits. Francesc Maciá i Llussa (Vilanova i la Geltrú, 1859-Barcelona
1933)". Hi ha gravat l'escut de la Generalitat amb la data d'inauguració del monument que fou
el 18 de desembre del 1983 per part del president de la Generalitat, Jordi Pujol, coincidint amb
el 50e aniversari de la mort de Maciá.

fosep Maria Subirachs i Sitjar (Barcelona 1927), escultor, dibuixant i gravador. Fou aprenent
deis escultors Monjo i Casanouas, la seua obra tingué una influencia noucentista fins al 1951. Aquest
any, becat per l'Institut Francés, aná a París i residí també a Bélgica (1954-56). A partir del 1953,
comencen a apareixer les textures que caracteritzaran tota la seva obraposterior; el 1957 inaugura la
primera escultura abstracta a Barcelona. Ha treballat amb tota classe de materials i és un deis artistes
que més obres té a la ciutat de Barcelona i també el que té més obres en espaispúblics de tot el Principat.
Actualment, treballa en la part escultorica del Temple de la Sagrada Família de Barcelona.

Bust de Font iCuma

Monument que es troba collocat a dins del castell de la Geltrú, en memoria de l'arquitec-
te Font i Gumá, artífex de la reconstrucció del castell. En efecte, Josep Font i Gumá (Vilanova i
la Geltrú 1859-1922) davant la manca de recursos per a la reconstrucció del castell, vengué a la
Diputació de Barcelona la seva valuosa col-lecció de rajoles valencianes i catalanes i va donar les
40.000 pessetes de la venda a les obres de reconstrucció del castell. Per subscripció pública, se li
va fer un monument amb el seu busto Dit monument consta d'un pilar de pedra damunt del qual
hi ha el bust de l'arquitecte fet en bronze. L'escultura és obra de l'artista geltrunenc Damia
Torrents Brunet (Vilanova i la Geltrú 1883-1965), aquest monument s'erigí el novembre de
1923 i fou col-Iocat al pati del castell fins a l'any 1951 en que se situá a l'exterior. En l'actualitat
es troba encastat a la paret.

Pasífae

Escultura situada a l'espigó de la platja de Ribes Roges feta per Óscar Estruga, el 1991, i
col·locada el 1993 damunt una plataforma de formigó en la qual hi ha gravada la següent lle-
genda "Pasífae, filla del Sol, va sofrir una boja passió pel bou més blanc del ramat del seu espós
Minos, rei de Creta". Les mides de l'escultura són: 5 m de llargada, 3'20 m d'al¡;:ada; 1'50 m
d'amplada; l'obra és feta en bronze.

Segons la mitólogia, Minos, rei de Creta, va ofendre Posidó per no sacrificar el toro que
aquest déu li havia ofert. Posidó, contrariat per l'acte, va fer neixer en l'esposa del rei, Pasífae, una
forta atracció per l'animal, Pasífae va de manar a Dedal ajuda per construir una vaca de fusta reco-

..
97



berta per una pell de vedella, a fi que Pasífae en el seu interior pogués apropar-se i consumar el
seu amor pel brau. D'aquesta unió va neixer el Minotaure (cos humá i cap de brau).

Óscar Estruga neix a Vilanova i la Geltrú el 1933. Fa els seus primers estudis artístics a
Vilanova; la primera exposició Iafará a les Galeries Laietanes de Barcelona, l'any 1956; el 1959 es
trasllada a Madrid on s'estableix i segueix els estudis a la Escuela de Artes y Oficios i en el Círculo de
Bellas Artes. Ha fet exposicions a nombroses ciutats de tot l'Estat, básicament a Madrid i Barcelona,
també ha exposat a diferents capitals europees.

Les técniques més emprades per l'artista sán el gravat, la pintura i el dibuix. És abundant la
temática mitologica en la seua carrera. Ha exposat diverses vegades a Vilanova i la Geltrú.

Homenatge a Gaudí

Es tracta d'una estructura metálIica de ferro amb basament petri, col·locada al passeig
Marítim. Aquesta escultura presentada a la Biennal de Venecia el 1968, fou donada a la ciutat
l'any 1969 pel galerista Miquel Adriá, tal i com consta en una placa al pedestal de l'obra. L'artista
fa servir el ferro rovellat com a element expressiu del seu llenguatge artístic, intoduint elements
lineals i florals com a complements de l'obra.

Salvador Auléstia i Vdzquez (Barcelona 1919-1994) pintor i escultor; la seua obra tendeix a
l'abstracció. Vaexposar sovint a Barcelona, on té la seva obra mes famosa: El sideroploide, al port de
la ciutat,feta entre el1960 i 1964, una de les escultures deferro més grans del món: cent tones deferro,
16 m d'alcada i 50 m de llargada.

Monument als propulsors del ferrocarril

Situat a la placa d'Eduard Maristany, al davant de l'estació del ferrocarril. Fou bastit a par-
tir del 1881 per commemorar l'arribada del tren a Vilanova. Es un projecte de Ramon Padró amb
escultures de marbre de Carrara de Joan Roig i Solé. Tot el monument és fet de pedra i mesura
deu metres d'alcada. La part més notable del conjunt és la meitat superior, on es troba Catalunya,
representada per una matrona escrivint la data de la inaguració de la línia férria, porta corona de
princesa, amb l'escut al costat. Al pedestal que la sosté hi ha quatre medallons, el principal amb
el bust de Francesc Guma, als altres costats les cares de Víctor Balaguer, Pau Soler i Morell iJoan
Torrents i Higuero. A la base d'aquest pedestal quatre figures femenines simbolitzant les ciutats
de Barcelona, Vilanova, Valls i la línia férria, Barcelona representada per una matrona amb coro-
na comtal i a la má el caduceu de Mercuri, símbol del cornerc. Vilanova, coronada de flors sos-
tenint un rem, com a ciutat marítima. Valls amb una matrona coronada d'espigues, amb una pala
a la rná, simbolitzant l'agricultura i l'abundáncia, i la línia ferria amb una matrona coronada d'es-
trelles, que porta en una má els símbols del foc i dels llampecs i, a l'altra má, una locomotora. Hi
ha els escuts dels pobles per on passa la línia i a la base dels cossos que sostenen les estátues tro-
bem, també, altres escuts, són els de l'Havana, Cienfuegos, Matanzas i Cárdenas, en record de
les ciutats on residien les persones que van donar suport economic al projecte. Joan Roig entrega
les escultures a cornencaments del 1883.

Roig era un dels escultors més acreditats de Barcelona d'aquella epoca, té escultures a moltes
cases de l'eixample barceloní, són seues les de la portalada de la Catedral de Barcelona i L'emblemáti-
ea Dama del paraigua del parc de la Ciutadella. Es dona la circumstáncia que a pocs metres de les
escultures de Roig a Vilanova, hi ha les estatues del poeta Manuel de Cabanyes i de l'arquebisbe
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rlrmanya, a la porta de la Biblioteca Balaguer,jetes pels seus deixeblesjosep Campeny (1890) i
Manuel Fuxá (1887), respectivament.

Salvador Auléstia i Vázquez, Homenatge a Gaudí.

Monument als propulsors del ferrocarril.
Projecte: Ramon Padró:

escultures: Joan Roig i Solé.
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Xavier Cuenca i Iturat,
Home i done (1991).

Miquel Oslé,
Monument al pescador (1908).

Monument a Josep Tomas
Ventosa i soter.
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Escultura de la placa del Mercat

Es tracta d'una obra formada per dues peces, titulada Home i dona, feta l'any 1991 per l'ar-
tista Xavier Cuenca Iturat. L'escultura és feta en bronze amb patina daurada. Representa el per-
fil parcial de dues figures en sentit vertical. Les mides aproximades són de 3'5 m la figura mas-
culina i 3 m la femenina. Aquestes peces són damunt d'una base de forma de tronc de pirámide
quadrada recoberta de plaques de granit roig imperial. És característica la textura de 1'obra, feta
amb petits tocs de l'espatula de 1'escultor damunt del fang tou i que després quedara fixat en pas-
sar l'obra al bronze. Aquest tractament de la superfície és la propia d'aquests anys en 1'obra de
l'artista.

Xavier Cuenca i Iturat (Vilanova i la Geltrú, 1958) és escultor, elsprimers estudis artístics els
fa a Vilanova i la Geltrú i, més tard, a la Facultat de Belles Arts de Sant [ordi de Barcelona. A
Vilanova i la Geltrú té una altra escultura a l'aire lliure: el sant Francesc d'Assís del col-legi Sant
Bonaventura. També té escultures a diferents espais públics de Catalunya. És autor de lesplaques de
bronze dedicades a vilanovins il-lustres collocades a lesfacanes de les cases relacionades amb la vida
d'aquests prohoms.

Monument al Pescador

Situat al passeig Marítim és una obra de bronze, feta per Miquel Oslé, 1'any 1908. Va ser
regalada a la Confraria de Pescadors per la fiHa de 1'escultor, a partir de la voluntat que 1'artista
havia expressat en vida. Es tracta d'una obra compacta en la qual es veuen dues figures: la gran,
portant les xarxes i un fanal, i enganxada a aquesta, la figura d'un infant. L'escultura va ser ina-
gurada per les festes de sant Pere de l' any 1987. El fet que fos una do nació a la Confraria va pro-
piciar que a la seu del posit hi hagi una replica en guix, que es va fer amb el motllo de la figura
original.

La figura de Miquel Oslé (Barcelona 1879-1960) va lligada a la del seu germa Lluciá.]a que
sovint les obres lesfeien deforma conjunta. De benjoves ja tingueren guardons per la seva obra. Foren
catedrátics de l'Escola de Belles Arts de Barcelona. La seva obra és realista i és interessant perque vol
representar un trencament amb el Modernisme, sense adoptar, pero, els trets característics del
Noucentisme.

Monument aJosep Tomas Ventosa iSoler

Situat a la playa de la Vila, la primera pedra d'aquest monument es va col·locar coincidint
amb la inauguració de la línia del ferrocarril Barcelona-Vilanova i consta d'un basament petri, al
damunt del qual hi ha l'estátua de J. T. Ventosa. Aquesta estatua és bessona de la que es va eri-
gir a la ciutat cubana de Matanzas i que encara és en peu. Per aixó, a la banda nord d'aquest
monument hi ha la paraula Matanzas i 1'escut d'aquesta ciutat, encara que avui dia és poc visible
pel deteriorament de la base de l'estátua. A la ciutat de Matanzas i a Vilanova i la Geltrú, Josep
T. Ventosa vr fundar escoles gratultes.
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Murals

Mural al Teatre Católic

Amb el nom "mur de teatre" es coneix el mural que pinta Cardonai Torrandell, 1'any 1985,
al Teatre Católico L'obra és de grans dimensions, ja que situada dalt de la boca de 1'escenari n'o-
cupa tota la llargada; és important per la visió teatral d' en Cardona i també per' ser el resum d'una
dilatada carrera artística. En efecte, l'artista, a banda i banda del mural, posa els noms d'Espriu
i Brecht, dos dels autors pels quals havia fet moltes escenografies, i incorpora a l'obra els perso-
natges més estimats per ell: 1'Esperanceta Trinquis, l'Altíssim i la Nena, la Reina Ester, la brui-
xa de Vallgorgina, per part d'Espriu; l'Aviador i la Shen-te, per part de Brecht. Des del punt de
vista artístic hi ha la iconografia de les diferents series pictóriques que el pintor va realitzar al
llarg de la seva carrera artística, com els gats, els ulls, les testes; hi va introduir el text escrit i un
ús abundant de l'esquitx pictoric, que fou un dels elements característics de la seva última etapa.
És, dones, una obr'a important i, sobretot, interessant i així ho han reconegut els estudiosos de
l' obra d' aquest artista.

Armand Cardona i Torrandell ha estat un deis artistes que més s'ba aplicat en el món del tea-
tre,jins al punt que ell, que no volgué seguir cap tipus d'estudis regulars, sí que seguí els d'escenogra-
jia a l'Institut del Teatre de Barcelona, aprincipis deis anys cinquanta. En la seva dedicació al teatre
no solament ha treballat en l'escenograjia, sino també en el camp deisjigurins i en el cartelllsme.

Armand Cardona i Torrandell, Mural del Teatre Catolic.
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Altés, Carbonell, Morató i Taulés, Mural de la Penya Barcelonista

Mural Penya Barcelonista

El mural és colIocat, a mitja alcada, a la facana de la seu social de la penya, situada a la
rambla Josep Vidal i Pascual, 8. És una obra realitzada amb grans blocs de fang cuit i esmaltats
de formes irregulars. Aquesta obra es va inaugurar coincidint amb l'obertura del nou casal de la
penya a Vilanova. Fou realitzat l'any 1977 per Altés, Carbonell, Morató i Taulés, tots ells pro-
fessors de l'Escola Municipal d'Art que fou l'entitat que rebé l'encárrec i als tallers de la qual es
confecciona l'obra. Destaca en el murall'escut del club (condició imprescindible de l'encarrec)
amb elements referents a l'estadi del F.C. Barcelona, com són les rampes d'accés o la gespa.
L'obra és firmada a l'angle inferior esquerre amb el següent text: "Escola de Promoció Artística
1977", que correspon a l'anterior nom de l'actual Escola Municipal d'Art i Disseny.
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Paviments

Placa de la Vila
j

La totalitat de l'espai central de la placa de la Vila és decorada amb motius geometrics cur-
vilinis, amb material format per trossos de marbre blanc, negre i vermell. Amb aquest tipus de
decoració hi havia projectat fer, a banda i banda del monument a J. T. Ventosa, uns cavallets de
mar. Aquesta decoració no es va dur a terme, pero un d'aquests animals marins va passar a deco-
rar el paviment del pontet que hi ha al parc municipal Gumá i Ferran, damunt del petit estany. El
paviment de la placa de la Vila és de finals de la decada dels seixanta i va ser projectat per l'apa-
rellador municipal J. Gargallo. També del mateix autor són els paviments de la placa dels Cotxes,
fet en marbre blanc i negre, i el paviment de la placa dels Carros, tots ells amb motius geometrics.

fosep Gargal/o Guerrero (Cadis, 1906-Vilanova i la Geltrú, 1975), va estudiar la carrera d'a-
parel/ador a la seva ciutat natal, més tard cursa la carrera de Bel/es Arts a l'Escuela de San Fernando
de Madrid, on acabats els estudis d'escultura obté per oposició la placa de catedrátic de dibuix de
l'Institut d'Ensenyament de Vilafranca del Penedés. Més tard, ocupará la placa d'aparel/ador muni-
cipal de Vilanova i la Geltrú des del 1944jins aI1971. Té diferents monuments en diverses poblacions
de l'Estat. A la nostra ciutat va fer el monument a la maternitat, instal-Iat alsjardins de l'Hospital de
Sant Antoni, l'Angel de IApocalipsi al Cementiri Municipal, Sant Cristofol en una fornícula del
carrer del mateix nom i els tres plafons de terracota colIocats a la casa quefa cantonada als carrers del
Recreo i Doctor Fleming, representant les ciutats de Cadis, Vilafranca del Penedés i Vilanova i la
Geltrú.

Josep Gargallo Guerrero, Paviment de la placa de la Vila.



Portals i dovelles

D' entre les portalades més antigues destaquem la del castell de la Geltrú que dóna al carrer
de la Torre; és un portal d'arc rodó i adovellat, a la part superior de la facana, damunt la porta,
hi ha un matacá. Aquesta facana, la més antiga de l'edifici, sembla ser del segle XII. L'edifici ha
patit moltes reformes, la més important de les quals, possiblement, fou la del 1919, en que es
reconstruí totalment afegint-hi elements arquitectónics i decoratius d'alguns casals enderrocats
per l'obertura de la Via Laietana de Barcelona.

És característic del barri de la Geltrú les portes de mig punt o d'arc rodó fetes de totxo
vistoAl carrer Major de Vilanova també hem vist algun d'aquest arcs fets de totxo.

Continuem al barri de la Geltrú, on al portal de la casa núm. 16 del carrer del Bonaire, tro-
bem un are rodó i a la dovella central hi ha esculpit una especie de bossa, que segons la tradició
és la representació d'un manlleu de diners que va fer el rei Jaume 1 al propietari de la casa, quan
recollia cabals per organitzar l'expedició per a la conquesta de Mallorca. També, per tradició,
sabem que aquest rei s'allotjá en una casa del carrer que porta el seu nom i que és paral·lel al
carrer del Bonaire.

Al carrer del Palmerar tenim portes amb arcades de pedra, on a la dovella central posa l'any
de construcció del segle XVII, i que són les més antigues que hem vistoTornant al nucli antic de
la Geltrú tenim els ares de mig punt de dos cases situades properes l'una de l'altra. A la núm. 1
del carrer del Ravalet, la dovella central té l'any 1701, la llegenda AVE MARlA i el dibuix d'un petit
peix; al núm. 9 del mateix carrer figura l'any 1703 i el dibuix esculpit d'una serra de bastidor, sig-
nificant, probablement, que els propietaris d'aquestes cases fossin un pescador i un fuster, res-
pectivament.

A la part antiga de Vilanova i al casc primitiu de la Geltrú, molt sovint a les dovelles cen-
trals dels ares de les portes d'entrada hi figura l'anagrama de la Verge Maria, pero de vegades
aquestes decoracions han passat a formar part de la porta de fusta on l'anagrama és representar
al pany en un bell treball de forja. En aquests casos, la dovella central de la porta només portara,
com a molt, l'any de construcció de l'edifici. Exemples d'excellents treballs de forja en els panys
de les portes els podrem trobar a la part central del carrer de l'Aigua, en el seu tram estret.

Un portal important és el del Negrell, que s'obre a la placa Llarga, i que és l'única porta
conservada de les antigues muralles que encerclaven la Vila. Aquest portal és datat del 1370.
Tocant a aquest portal tenim can Nin (norn amb el qual també s'anomena el portal del Negrell),
es tracta de la casa del carrer de Sant Antoni, núm. 2, la qual té un gran portal d'arc rodó format
en la seva part superior per grans dovelles; a la dovella central d'aquest are hi ha la representació
de la figurá d'un nen. Aquest edifici ha sofert moltes reformes alllarg dels anys, pero les prime-
res notícies que en tenim són de l'any 1500. Al costat d'aquesta casa tenim can Font, a la placa
Llarga, on el portal que dóna a aquesta placa és format per un arc rebaixat que conté una dove-
lla central que sobresurt amb un escut que porta esculpides dues estrelles de vuit puntes, aquest~
portal és de I'any 1788.

Agafant el carrer de Sant Antoni podem contemplar casals amb grans portalades que enca-
ra conseryen les veiles portes de fusta amb un excellent treball decoratiu. Passada la placa de Pau
Casals i al carrer de l'Església podem gaudir d'altres antigues portades fins a arribar al campanar
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Seguint pel carrer Major en direcció al barri de la Geltrú, troben can Papiol, l'interior del
qual, convertit en museu, cal visitar per les nombroses mostres artístiques que exhibeix. Aquest
edifici, fet a partir del 1790, té un portal d'arc rebaixat amb un escut heráldic a la dovella cen-
tral.

de l'església de Sant Antoni, el qual té dues portes unid es per un corredor que formen la base de
la construcció. La porta que dóna a la facana principal de l'església és d'arc de mig punt i la que
dóna a la placa de l'arxiprest Llorenc Garriga és en forma de llinda, amb frontó' trencat i l'escut
parroquial, que és format per les quatre barres i la lletra T. Aquest escui és rodejat per dos ángels
i porta la data del cornencament de l'obra, l'any 1673. Hem de fer constar que a la pedra clau de
la volta que uneix les dues portes hi havia, fins fa pocs mesos, la llegenda "se acaba 1706" data de
finalització de l'obra, i tot i ser esculpida a la pedra avui dificílment es pot' llegir a causa de la
desgraciada neteja a que va ser sotmesa aquesta volta d'aresta.

Prop del campanar de Sant Antoni i al carrer Major tenim la majestuosa casa dels Sama,
on hi ha portes en forma de llinda ornades de plafons amb decoracions florals; ens fixarem també
en el treball artístic amb que són fetes les reixes i les baranes dels balcons de ferro. Can Sama és
l'única casa de Vilanova i la Geltrú que té pintada a la facana la llegenda "Gral", la qual volia dir
que en epoques antigues, quan l'exercit passava per la ciutat, aquesta casa havia d'allotjar un
general. Si ens fixem en els portals de la zona antiga de la Vila, podem veure escrit en negre i
damunt les dovelles de pedra aquests tipus d'inscripcions, que poden referir-se a oficials, tinents,
sergents ... Les cases més modestes havien d'allotjar dos soldats.

Davant can Papiol hi havia una de les cases més antigues de Vilanova, la qual van ender-
rocar per fer una placeta, dita de la Diputació. En aquesta placeta hi ha el gran portal de l'Hostal
Vell, que era prop dellloc i que varen traslladar a la década dels setanta. Aquest portal és d'are
rodó, amb les dovelles més grans de les portalades de Vilanova amb gairebé un metre de llarga-
da cadascuna, a la part superior i al centre de l'arc porta la inscripció MARIA JOSEPH 1722.

Portal digne de fer esment és el de les antigues casernes. Es tracta d'un arc rebaixat, on la
dovella central té un escut de Vilanova de forma ovalada i rodejat d'elements florals. És curiosa,
en aquest escut, la disposició de les barres i del castell que són a dalt i a baix, respectivament,
posició inversa a la majoria d'escuts de Vilanova, esculpits en place s i carrers del terme munici-
pal.

Al carrer del Comerc, fent cantonada amb la placa de les Cols, tenim can Cabanyes. A la
porta d'accés del carrer del Comerc, i amb are rebaixat, hi ha una bella dovella central decorada
amb les inicials L i C, que foren les del propietari de la casa, Llorenc de Cabanyes i Fuster.
Aquest personatge fou el pare del poeta Manuel de Cabanyes, el qual nasqué en aquesta casa
l'any 1808, tal i com consta en una placa de bronze posada fa pocs mesos a la facana que dóna a
la placa de les Cols. La casa del costat de can Cabanyes és can Coloma, que tenia un escut herál-
die fet en esgrafiat, a la part superior de la facana; tanmateix, tota la facana tenia esgrafiats que,
com ja ha estat dit, es varen perdre en el procés de reforma de l'edifici. En aquesta casa vivia l'á-
via del poeta Manuel de Cabanyes i sembla ser que ambdues cases es comunicaven per dintre.

Si a partir de la placa de les Cols agafem el carrer dels Caputxins direcció mar, veuren cases
senyorials de més recent construcció que les abans esmentades. Trobarem cases fetes a partir de
la segona meitat del segle passat, amb interessants entrad es com can Roig (can Milá), del 1884,
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Portal antic del Castell de la Geltrú.

Portal de can Cabanyes.

/

Pont del Nin o Portal d'en Negrell.

Portal de la Fisa (Mahle).
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al núm. 25 o can Junqué i Escofet (collegi de les Puríssimes) del 1867, situada a la placa dels
Cotxes. Les cases d'aquesta epoca solen tenir com a coronament.de 1'edifici un frontó on consta
l' any de construcció del casal. ~

En aquest carrer dels Caputxins es troba can Ramona i Maynés, al núm. 6, on en un sen-
yorial vestíbul hi ha dues columnes trencades (norn amb que també s'anomena la casa) a causa
d'una juguesca de 1'antic propietari del casal.

Finalment, i com a record del passat industrial de la ciutat, anotem l'entrada principal de
l'antiga fabrica Fisa (Mahle), situada al carrer de Tarragona; és un portal d'arc rodó, fet amb
totxo, la data de construcció (1855) és posada en un artístic reixat metállic col-locat entre la
porta de fusta i la volta.
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Les arts escénlques



EL TEATRE 1 LES ARTS ESCENIQUES

V ilanova i la Geltrú va tenir un local estable per a representacions esceniques a principis del
segle XIX. Amb anterioritat a aquesta data es té notícia de representacions dels anomenats

drames sacres sobre la Passió de Jesucrist i sobre el seu naixement (la Passió i els Pastorets), així
com altres funcions sobretot de companyies ambulants. Josep Antoni Garí i Siumell, en el seva
monografia sobre la historia de la ciutat' cita que "a falta de teatros estos dramas eran represen-
tados dentro de un edificio llamado les Premses de Sant Antoni", espaiós magatzem al carrer de
les Premses on devien haver estat installades les premses lliures de vi i oli, tal com també es des-
criu en un document del mateix carácter a la veína Vilafranca del Penedes,

La societat vilanovina de principis del segle XIX, com la societat catalana en general, ocu-
pava el seu temps lliure en diferents activitats preferentment a l'aire lliure, i sovint relacionades
amb la música, balls i concerts. Així, dones, el teatre estava reservat a una mi noria de la pobla-
ció. Casimir Martí, a Vilanova i la Geltrú 1850-1975/ diu que aquest col-Iectiu assistia al teatre
per veure funcions compostes per dues peces, una de central, drama o comedia, i una altra de més
lleugera. La funció cornencava amb un próleg musical abans de la primera pe<;ai també tenia una
exhibició de ball abans de la segona representació. No sera fins a mitjans del XIX que el progra-
ma teatral estará format per només una sola obra, aixó sí, precedida i seguida d'execucions musi-
cals i de ball.

Fins al 1875 les obres representades als teatres vilanovins eren principalment de llengua
castellana, on podem trobar autors tan coneguts com Zorrilla, Mariano José de Larra, Antonio
García Gutiérrez, entre d'altres. Pero a partir d'aquesta data es pot veure un increment de repre-
sentacions d'obres en llengua catalana i d'autors catalans com Serafí Pitarra, Francesc de Sales
Vidal i Eduard Vidal i Valenciano, entre d'altres.

Sera a través dels anuncis al Diario de Villanueva, presentats en forma de notícies, que
coneixerern les obres que es representen en els diferents teatres i les companyies, moltes vegades
foranes, que les escenifiquen. Sera també a través d'aquest mitja de comunicació que podrem
coneixer l'opinió del públic i sobretot la crítica que es feia des del mateix diari, com la que se li
fa a l' empresari del Teatro Bosque, el juliol de 1925, perque es considera que els espectacles que
es representen durant aquella temporada estan carregats de gesticulació i vocabulari que frega la
indecencia (segons els valors de l'epoca). També podem coneixer els possibles escándols relacio-
nats amb les representacions, com és el cas de quatre components de la Sociedad Dramática del
Teatro, entre els quals troben Josep Robrenyo, que el 1814 es van donar a la fuga, sense complir
el contracte que tenien amb aquesta companyia i, per tant, varen obligar a suspendre la cartelle-
ra anunciada.

També a través d'aquestes notícies referents a les representacions que es feien, podem saber
que el preu de les entrad es al teatre, durant el segle XIX, oscillava entre les 3 i les 5 pessetes d'una
llotja, i entre les 0,75 i les 0,25 pessetes la butaca. Al primer quart del segle xx, les tarifes aug-

1. Garí,]. A, Descripció~ e historia de Villanueua y Celtrü. El Cep i la Nansa Edicions. Vilanova i la Geltrú, 1996.

2, Martí, C, Vilanova i /a Geltrú 1850-1975, El Cery la Nansa Edicions, Vilanova i la Geltrú, 1997,
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mentaren fins a 7 pessetes per les llotges i 2,50 pessetes per l'entrada o butaca. Preus que no
tenen res a veure amb els que paguem actualment. \

El13 de febrer de 1897 té lloc la primera projecció cinematográfica al Teatre Tívoli. Aixo
provoca un canvi en els costums de la societat, que cada vegada més es decanta per aquest nou
invent, i d'aquesta manera acaba perjudicant el teatre.

EDIFICIS TEATRALS

N o va ser fins el segle XIX que es cornencaren a construir edificis fets expressament per a les
arts esceniques. A continuació farem un petit estudi d'aquests locals, que varen ser molt

importants per al desenvolupament de la vida social d'aquest segle fins a la seva desaparició o
transformació segons els casos.

La Sala

Aquest edifici va construir-se el 1804 quan Pere Guma va adquirir un terreny situat als
horts de l'antic convent dels carmelites descalces, i que havia passat a ser Hospital de Sant
Antoni. L'edifici tenia la finalitat de ser un saló per a teatre i ball, i el benefici que generava I'ar-
rendament d'aquest local era per a l'hospital.

El Teatre Principal

La Sala va ser el primer edifici públic que va construir-se a la ciutat per representar-hi tea-
tre. En aquest teatre va treballar-hi Josep Robrenyo, conegut actor i comediograf de I'epoca.
Robrenyo va ser, a més d'actor, un conegut activista político Com a cornediógraf s'han conservat
una bona part de les seves obres, algunes de les quals són les primeres mesrres del teatre pre-
romántic escrites en catalá.

El 9 de febrer de 1830, els administradors de l'Hospital de Sant Antoni, Josep Anton
Marques, Joan Planas, Joan Jacas i mossen Pau Santmartí, es van reunir amb l'Ajuntament de la
ciutat presidit pel seu alcalde Magí Grau, per tal de proposar la construcció d'un teatre que aug-
mentés els ingressos de l'hospital.

La idea era adquirir uns terrenys a la sínia de Frederic Oliver per construir-hi aquest edi-
fici. Cinc anys més tard va inaugurar-se el teatre, el mateix que actualment trobem a la Rambla
Principal cantonada carrer del Teatre, que d'acord amb els cánons de l'epoca va ser construít a la
italiana i, com a moltes altres ciutats catalanes, el van anomenar Principal.
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El Principal constava (i consta) de planta baixa, o sala de butaques, en forma de ferradura
amb llotges al voltant i tres pisos d'alcada, els dos primers també amb llotges i el tercer, per a
l'entrada general, anomenat galliner o paradís. Una vegada posat en funcionament, les autoritats
van cedir al Principal tot l'utillatge del teatre vell (la Sala) que podia ser utilitzat, així com
illuminacions (de cera i de gas) i elements del guarda-roba.



El 1854 ja es fan necessáries unes primeres reformes, potser a causa de les llargues tempo-
rades que havia estat tancat, malgrat les diferents subhastes que s'havien cantat per arrendar-lo.
El 1862 van emprendre's les reformes per ampliar la capacitat de la sala. S'hi afegeixen tres ren-
gles més de cadires, s'enretira l'escenari i s'augmenta el nombre de llotges. Es fa pintar el teló de
boca per un escenograf del Liceu i s'habilita una sala de descanso

A partir de 1892, diferents entitats locals (societats) aprofiten les installacions del teatre
per dur a terme les seves activitats: balls de societat, representacions i concerts ... Algunes socie-
tats són: La Primavera, la Societat de Novetats, el Centre Excursionista, etc.

El 1902, el teatre Principal acull per primera vegada exhibicions de cinema. El 1936 va ser
tancat amb motiu de la Guerra Civil i no es va tornar a obrir fins al 1945, quan alguns locals ja
portaven cinc anys de funcionament. Aquest mateix any l'arrendá un empresari local que va dedi-
car-lo íntegrament al cinema.

A partir de la década dels setanta, el moviment teatral local s'organitza i crea el Cicle de
Teatre. L'activitat d'aquest es convertí en una clara reivindicació de la falta d'un local municipal
per a fer-hi teatre.

L'any 1985, l'Ajuntament compra el teatre i el dota d'un pressupost i una estructura admi-
nistrativa perque suporti una programació estable durant tot l'any.

Així dones, a partir de la década dels vuitanta, s'inicien les obres de restauració i condicio-
nament del Teatre Principal. Les obres es varen dividir en tres fases, les dues primeres culmina-
ren amb la inauguració de la Sala del Teatre, i van reformar l'estructura, millorar les mesures de
seguretat i ampliaren el seu aforament de 242 a 560 seients. La tercera fase es va fer entre els anys
1987 i el 1988, i va consistir en la restauració de la facana i la construcció d'un edifici annex al
Teatre, per acollir els camerinos, les oficines i una sala polivalent.

El 1,9d'abril de 1985, el Teatre Principal s'inaugura de nou amb la representació de l'obra
Diari d'un boig, de Gogol, representada per Fermí Reixach. 1 des d'aquell dia la nostra vila dis-
posa d'un teatre municipal en el qual es representen espectacles tant de teatre com de música,
dansa i, fins i tot, cinema. A més de ser un espai utilitzat per les diferents societats vilanovines,
partits polítics ... s'hi duu a terme assajos, conferencies i altres actes culturals i lúdics.

Teatre Principal
de Vilanova i la Geltrú.
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El Teatre Artesa
t

El 1857 va obrir les portes el Casino (teatre) Artesa. El 1923 Josep MariaMiró, arquitec-.
te municipal, feia una descripció d'aquest local, que ell mateix rernárcava que va ser construir
especialment per a una societat recreativa: tenia forma rectangular.Ide 19 x 19 m, compost de
planta baixa i dos pisos, amb llotges al primer i general al tercer. L'accés a l'edifici es feia per una
galeria porxada de quatre arcs que donava a la Rambla Principal. A la pad oposada, hi havia un
gran jardí que comunicava amb el carrer dels escolapis. El 1868, una secessió d'aquesta societat
crea el Centre Artesa que construí un nou local a l'actual placa de la Vil a on avui hi ha la
Biblioteca Joan Oliva. El 1903, el teatre Artesa instalIá aparells per a cinema, a partir d'alesho-
res la sala compartí les sessions de cinema amb el teatre i els musicals i sarsueles. A finals de
febrer de 1914, l'empresa de cinema va instalIar-hi uns novíssim aparells de projecció cinema-
tográfica i a partir d'aleshores el teatre Artesa va ser conegut com cinema Diana, que continua
les seves sessions cinernatográfiques fins als anys vuitanta en que el local va ser enrunat i con-
vertit en les actuals Galeries Diana. Amb anterioritat, el teatre Artesa havia esdevingut seu de "la
Unió Vilanovesa-Els cors de Clavé", societat coneguda pel "Coro". Entre les decades del cin-
quanta i seixanta, aquesta entitat va patir greus problemes que comportaren la perdua del local,
que passá a mans privades. L'empresa que aconseguí la titularitat del local va explotar-lo com a
cinema, va destruir el jardí existent i, més tard, es va vendre els terrenys a una empresa cons-
tructora.

El Tívoli Vilanovés

En un vell exemplar del Diario de Villanueva y Geltrú3 podem llegir la notícia que el 30 de
mar<; de 1860 s'estan acabant les obres d'un nou edifici destinat a representacions diverses.
Aquest edifici estava construir als terrenys on actualment hi ha la Casa d'Empara. Quan va inau-
gurar-se el Tívoli era un espai circular, a l'aire lliure, destinat exclusivament a balls i actuacions
de varietats. Mesos més tard va cobrir-se el sostre. Unes decades més tard, els terrenys on estava
assentat aquest local van ser venuts i va instal-Iar-s'hi la Casa d'Empara, al mateix lloc d'avui. La
darrera funció al Tívoli va tenir lloc el 1897. Les installacions esceniques d'aquest local van ser
emprades per bastir les del teatre ApolIo.

EIs jardins, teatre i e a fe Apol'lo

L'any 1878 van inaugurar-se els «[ardins Apollo» a la Rambla de sant Josep, en terrenys
propietat de l'Hospital de sant Antoni. El 1884 s'hi instalIá una sala de ball coberta, que és pos-
siblement la mateixa estructura circular que avui coneixem. El 1899 s'hi adossá un escenari i
passa a anomenar-se teatre Apol-lo. Per bastir aquest edifici de l'escenari, construít en diverses
fases en el mateix terreny dels jardins Apol-lo, l'any 1898, van fer-se servir les restes dels teatres
que hi havia hagut als Jardins del Tívoli (on avui hi ha la Casa d'Empara) i del «[ardí espanyol».
Posteriorment, a l'antic solar del Jardí Espanyol s'hi construí el Teatre Bosc, avui cinema.

3. La Biblioreca-Museu Víctor Balaguer disposa d'un índex ternátic per consultar els vells exemplars d'aquest periódico
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L'any 1905, a l'Apol-Io s'hi van representar obres de Rusiñol, com L'alegria que passa i La
ni! de l'amor. L'any 1907 s'hi van representar 138 obres, la majoria d' elles sarsueles, genere que
junt amb l'opera i els musicals van ser els generes predominants en aquell edificio El 1909, en
l'homenatge que Catalunya tributa a Angel Guimerá, va ser posada en escena Terra baixa. A
I'ApolIo hi actuaren molt sovint Raquel Meller, la Bella Chelito i altres cupletistes cosa que va
donar un cert aire molt popular a la sala. El 1902, el Diario de Villanueva presentava l'Apol-Io
com a "centro de inmoralidad donde se ejecutan las acciones más indecorosas y se piden a las
infortunades actrices más descoco todavía, mas desnudeces ... ".

L'any 1905, van inaugurar-se les sessions de cinematógraf L'any 1913 va projectar-s'hi la
vetusta versió de Quo Vadis? Durant la primera contesa europea (del 14 al 18) va projectar-se el
noticiari Annals de la Guerra. Al costat del teatre, en una part dels jardins que donaven a la
Rambla de sant Josep (o dels josepets) continuava havent-hi el café Apollo (on actualment hi
ha un taller de marbrista). A principis de segle, aquest café va fer-se famós perque s'hi jugava
amb una certa intensitat.

Els jardins Apol-lo, amb el seu teatre i café, van estar en actiu fins als anys cinquanta del
present segle, s'hi representava teatre, sarsuela i revista, s'hi projectava cinema i es feia servir de
sala de ball, sobretot per la Festa Major de sant Antoni, on la Comissió dels Tres Tombs hi cele-
brava el seu Ball dels Traginers. El café també servia de centre social a entitats recreatives, i per
a celebrar-hi convits i ápats familiars: casaments, bateigs, etc. Després del 39 hi tenia la seu la
"Peña Blanquiazul". El teatre i els jardins Apol-Io, que continuaven sent de l'Hospital, varen ser
arrendats per un empresari de cinema que no va fer-hi cap mena d'intervenció i va arribar a l'es-
tat lamentable en que el coneixem avui. A la década dels anys vuitanta, tot el terreny dels jardins,
teatre i café Apol-lo, van ser adquirits per 1'Ajuntament de la ciutat.

El Teatre Bose

El juny de 1906 es parlava de la possible construcció d'un teatre d'estiu al saló de ball del
Jardí Espanyol (antic Jardí de la Prada) ubicat a la Rambla Principal (exactament on avui s'alca
el Cinema Bosc). Aquest local va inaugurar-se el juny de 1907 amb 1'actuació d'una companyia
de genere líric, genere al qual va dedicar-se quasi íntegrament aquest local fins que va inaugurar-
s'hi el cinema. El 1908 els arrendataris van fer- hi unes reformes que el convertiren en un local
capa<;per a 2000 localitats. Entre els anys 1969 i 1970 es construeix un local de nova planta dedi-
cat exclusivament al cinema, encara que conserva l'escenari on esporádicament s'hi ha represen-
tat teatre. Entre les decades de 50 als 60 al teatre-cinema Bosc van actuar-hi les millors corn-
panyies catalanes, amb repartiments que incloíen actrius de la talla de Núria Espert i la resta
d'actors i actrius principals de l'epoca.

El sostre i les parets de 1'antic Teatre Bosc estaven profusament decorats amb grans i aco-
lorits murals del pintor Damiá Torrents.
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El teatre de l'Orfeó VilanovÍ

Teatre de l'Orfeó Vilanoví.

t
El 1906, el Diario parlava de l'Orfeó Vilanoví com d'una entitat "formada per personal

jove d'extracció obrera, creada a l'escalf de l'eufória catalanista dels primers del segle xx".
Posteriorment, en un artic1e al Diario es presentava com un teatre de concurrencia. El 1909,
Josep Ferrer-Vidal i Soler, literat, féu construir l'edifici de l'Orfeó Vilanoví al carrer de l'Església,
on actualment encara es troba, rehabilitat a la década dels vuitanta. Aquesr'edifici, obra de Gaietá
Miret i Raventós, és una de les obres d'arquitectura modernista de la ciutat. La sala és al primer
pis amb una cabuda d'unes cent persones i esta profusament decorada amb els bustos i les lle-
gendes a la paret dels músics eminents de l'epoca. En l'actualitat, aquest edifici és propietat de
la parroquia de sant Antoni.

El Cercle Ca t ó l ic

Aquesta entitat va inaugurar-se com a associació recreativa l'agost de 1885. L'any 1888 va
inaugurar un petit teatre a la seva antiga seu, al carrer de Pádua 30. El 1918, la revista La Defensa,
portaveu de la mateixa entitat, comunica que es traslladen definitivament a la nova seu, el que
havia estat local del Centre Industrial, que en aquell moment s'anomenava Saló Royal. Un cop
passada la guerra del 36/39, en aquest local del Centre o Cerc1e Católic s'hi reunien els aficio-
nats al teatre de la ciutat. Al Católic, com és conegut popularment, s'hi representava teatre de
forma continuada, sobretot s'hi muntava la Passió i els Pastorets, vertaderes escoles de teatre
durant molts anys. Pot dir-se, sense por a exagerar, que la gran majoria dels actors professionals
catalans (també vilanovins) que actualment tenen més de quaranta anys, han apres la seva pro-
fessió en aquestes "escoles" locals. Durant molts anys va mantenir una companyia d'aficionats,
l'Elenc Manuel de Cabanyes, amb actors i actrius de gran qualitat, que feia la suplencia de la
precaria vida teatral durant la dictadura. Més endavant, una altra generació va crear els "Janets",
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grup d'activitat de l'espectacle que a part del teatre va fer incursions en el món de la Nova Canco.
EIs Janets van donar peu a diverses vocacions esceniques que van arribar a la professionalització",

De l'activitat del Catolic en sorgí, durant la década dels setanta, el Cicle de Teatre, que
possibilitá al públic local de veure la millor producció del teatre independent catalá i espanyol.
Durant els anys que va durar el Cicle de Teatre van desfilar per l'escenari del Catolic o altres
espais improvisats: EIs Joglars, Comediants, L'Escola Adria Gual; El Rogle, de Valencia;
Esperpento, de Sevilla; Pluja, de Gandia; Ensayo uno en Venta, de Madrid; Dagoll-Dagom;
Albert Vidal; Tábano y Las Madres del Cordero, de Madrid; Germans Poltrona; Ballet
Contemporani de Barcelona; Margen, d'Oviedo; La Claca; Vol Ras; La Cubana, etc.'

L'any 1984, el Cercle Catolic va ser condicionat de nou. Armand Cardona Torrandell hi
pinta un gran mural allusiu a les arts esceniques,

Altres sales

Al llarg de la historia de la ciutat han existit altres sales teatrals, que han tingut menys
difusió, ja sigui per la seva exclusivitat dedicada als socis de l'entitat que les emprava, o per la
seva exigüitat. Una d'elles és el teatre que hi havia a l'edifici del Pósit Nou dels pescadors, actual-
ment de nova planta i anomenat Casa del Mar, on hi havia uns grans murals sobre tema mari-
ner, de Martí Torrents; la sala d'''Educación y Descanso" de l'empresa Pirelli, al carrer del
Recreo; el saló del Foment Vilanoví, i unes altres poques de menys entitat.

PERSONALITATS

Cinc vilanovins, com a mínim, han tingut históricament un paper destacat en les arts esce-
niques catalanes. Francesc de Sales Vid al, cornediograf Antoni Urgellés, músic i compo-

sitor; Eduard Toldrá, director d'orquestra i compositor; Joan Magrinya, ballarí i coreógraf, iJoan
Lloveras, interpret d' opera. 6

Francesc de Sales Vidal i Torrent (1818-1878)

Advocat de professió i dramaturgo El 1855-56 funda El Eco de Villanueva. És autor de
nombroses obres, especialment de carácter jocós, algunes d'elles assoliren una certa popularitat
entre el públic catalá: Una noya com un sol (1859), Els delora y'ls de dins (1865),jovent del dia (aca-
bada per Vidal i Valenciano). També va escriure llibrets per a sarsueles: Entre Capmany i Figueres
i L'Andreuet de Montanyans, musicades pel compositor vilanoví Antoni Urgellés, estrenades amb

4. Pere Tapies en el camp de la música, Bienve Moya en e! camp de! teatre (EIs joglars), Sergi López i Toni Alba.

5. Animes d'aquesra activitat van ser-ho, entre d'altres, Ignasi Ráfols i Josep Maria Porta ..
6. Les dades biográfiques d'Eduard Toldrá i de Joan Magrinyá són recullides en e! volum Personatges, d'aquesta mateixa serie. De Joan
Lloveras n'existeix una petita biografia, e/)itada per l'Ajuntament de la ciutat a la coHecció Retrats.
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considerable exit a Barcelona. Francesc de Sales Vidal és considerat, junt amb Frederic Soler
(Pitarra) un dels fundadors del teatre catalá moderno t

Antoni Urgellés i Granell (1847-1897)

Va néixer al carrer de l'Aigua en una família d'origen humil que tenlen un taller d'espar-
denyeria. Els pares van facilitar-li els primers estudis musical amb el mestre Jeroni Perera. Als
dotze anys actuava de violinista en una orquestra de Barcelona. Havent de tornar a Vilanova per
qüestions professionals va ingressar en una petita orquestra que tenia cura de la música a l'esglé-
sia de Sant Antoni. Va continuar els estudis amb Joan Carrera. La producció d'Urgellés, que
ultrapassa el miler de composicions, va ser difosa a tot Catalunya, la resta de l'Estat Espanyol i
les colónies, sobretot a Cuba. L'any 1997, en ocasió del cent cinquanta aniversari del seu naixe-
ment, l'Ajuntament va commemorar l'efemeride encarregant a un equip l'estudi de l'obra d'a-
quest compositor del qual, els seus hereus, encara en guardaven materials.

Panorama actual

Modernament, altres vilanovins s'han dedicat a les arts esceniques amb un acceptable reco-
neixement públic.' En el genere dels titelles cal reconéixer la inqüestionable qualitat de la
Companyia de Titelles L'Estaquirot, que l'any 1998 va celebrar 25 anys de feina. L'Estaquirot ha
representat els seus espectacles per tot Europa, i avui és una de les referencies més importants
d'aquest genere a tot Catalunya. Per últim, cal destacar les incursions en el camp de l'escenogra-
fia de Cardona Torrandell."

7. Els germans Capdet, Raque! i Xavier, i també Antoni Alba i Sergi López (aquest últim amb exitoses incursions al cinema), així com
Calixto Bieto, director de teatre amb un sólid bagatge d'exits malgrat la seva joventut.

8. Als anys seixanta, Cardona va treballar amb Ricard Salvat. Amb posterioritat a aquestes dates, cal fer esment de Pep Duran i Nina
Pawloski, que en els darrers anys han col-laborar amb diverses companyies de Barcelona.
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