
Moments de la nostra historia

Exposicions, sobres, mata-segells ...

Una de les peculiaritats de la vida quotidiana de la nostra
Societat és I'expressió que malauradament hem sentit molt so-
vint, "La Penya no fa res", tot i estar molt lIuny de la realitat, tant
ara com en el període de la nostra Historia que estem actual-
ment evocant. Ja un articulista es queixava d'aquesta qüestió,
I'any 1984,tot dient: "cuan esporta a terme alguna activitat, molts
(socis) no s'en enteren; els que s'en assabenten no hi poden assistir i
d'altres els hi passa per alt i s'en obuden:".

A principis deis anys80, la Societat visqué una epoca de gran
activitat i d'esdeveniments que han marcat,de forma important,
el nostre futuroMalgrat la migradesa de publicacions (el Butlletí
no passavade ser un simple full informatiu fotocopiat) on poder
fer esment de les activitats i de la vida de l'Entitat, aquesta con-
tinua endavant amb realitats ben concretes tant en l'árnbit de
projecció exterior (Exposicions,Subhastes,Concursos, etc.), se-
guint els principals esdeveniments i celebracions de la ciutat,
com en l'ordre interno En aquest apartat la preocupació cons-

tant per donar als seus socis uns millors serveis es concreta
finalment el 18 de juliol de 1984amb la disponibilitat d'un local
propi despres de 33 anys d'história.

Haig de demanar disculpes per aquest incís en el relat cro-
nológic deis actes més significatius de "la Penya",pero no me
n'he pogut estar perque em sapgreu pensar que no es valorava
(i potser encara no es valora) l'esforc d'una Entitat per donar
cabudaa tots els col·leccionistes de la ciutat i projecció a totes
les formes de col·leccionisme que s'hi desenvolupen,amb mes
o menys éxito

Havíem deixat el relat a la fi de 1981,despres de I'Exposició
Hlatelica commemorativa del centari del Ferrocarril i de tots els
actes que es desenvoluparenen aquell any.Ara ens toca encetar
I'any 1982 i, de la mateixa manera que en 1981,en aquest any
també hi haviauna commemoració prou important per no dei-
xar-Iaen el oblit. ElCentenari de I'Exposició Regionalde de 1882.

La inauguració del ferrocarril, que posavaf a l'aillament i les
dificultats d'accésque haviapatitVilanova,
va portar lanecessitatde mostrar elspro-
ductes que podrien ser objecte de trans-
port. Per aixó, es decidí I'organització
d'una Exposició Regional de productes
agrícoles, industrials i artístics. L' I de de-
sembre de 1881,es va publicar el "Regla-
rnent'", on s'anunciavaque la inauguració
es preveia pel 2 de maig de 1882.Pero,
en realitat, la durada de l'Exposició fou
del 28 de maigal 26 de novembre de 1882,
ocupant una superfície de 25.000 metres
quadrats.Vilanova i la Geltrú, una pobla-
ció aleshores de I 3.000 habitants,s'havia
posat al front del progrés del país.

En la secció dedicada a les "arts in-
dustrials retrospectives", hi participaren
un total de 73 artistes, I 3 deis quals fo-
ren vilanovins'. En record del caire artís-
tic d'aquella manifestació,la PenyaHlate-
lica va fer una crida als artistes locals ac-
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Fou inauguradael dissabte 28 de maig de 1882.a les 3'30 de la
tarda. El Pavclló s'bavía emplacatal final de la Rambla Transversal
contigu amb l'AvingudaGumá,en UDS terrenyspropietat de la eompa-
nyia deis Ferrccan-ilsde Madrid i Seragossaa Barcelona,ocupant una
superficie de 25.000m~.• dels quals 5.000 edificats i dividits en 11 es-
paiosesgaíeries,un caté-restaurant,jardins i brolladors d'aígua.

Hi havia cinc seccíons: 1) Ciencies, Arts Lllberals i Mecaniques.
2) Agricultura í Ramaderra.3) Teixits i Filats. 4) Minerals j Productes
Ouímícs. 5) Arts Industrials.

El nombre d'expcsítors fou de 675, representant totes les comar-
ques catalanes.així com Madrid, Valencia, Saragossa,Lcgroñc, Ciutat
Reiel, Eibar, París i l'Havana.

Els artífex de la magna Exposició -primera d'aquest ordre que
es celebravaal pafs- eren en Francesc Gumá,en Pau Soler, en [oan
de Torrente,en [osep Eerrer i ccm Presídentde la Junta Directiva, en
Eduard Llanas. rector deis Escclapis.

Vilanova i La Géltrú, una pobladó de 13.000habitants s'bavia po-
sat al front del progres nacional.

Diuen les croniques que el Saló de Pintura es-mU
devingué el més visitat pUÍX dona acollida a més de ~
200 quadres de qualíficats arrístes, entre a1tresFor- ;;;.;
tuny, Meifrén, Moragas. Urgell, Vayreda... Z

Recordemel catreartístic d'aquella manifestacié, 2f 1
recolhnt en la presentcol.Iecctcde gravats el tribut ...t
d'admlracié deis artistea vilanovins d'avu¡ que gen- ..J
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tuals per col' laborar en la illustració d'una collecció de targetons

dedicats a commemorar el centenari en el marc d'una exposi-

ció filatelica organitzada a I'efecte. Els artistes que varen col'-

laborar foren els següents: Salvador Masana, Soler Pedret, Joan

Matas, Joaquim Budesca, Masana Saburit, Brull Carreras, Llibert

Sabría, E. Ruiz de Castañeda, Fidel Claramunt, Rody, Pau Roig

Estradé, Manuel Pedró, R. Bernadó, Pep Ventura, Brichfeus,

Cabayol,Amadeu Satorra, (fig. 1)Vives Sabaté i Anna Ma Bernad.

En total 19 dibuixos inedits il·lustraren la collecció de targetons

numerats" que, amb un tamany de 18x23 cm., també incloien

una nota histórica referent a la commemoració i la reproducció

del mata-segells

especial de l'Expo- VllANOVA ILA 6ElTRU

sició.

L'exposició

Filatélica es va ce-

lebrar els dies 12,

13 i 14 de novem-

bre de 1982 en el
Exposició Filalelica

lo ea I e e di t p e r cCenlenari da la h:posidó Regional de 188h ~'b¡..4"~~

Nov.-1982 -
Jocs-54, a la Ram-

bla Principal n° 54,

amb el tema d'ho-

nor "Maquinaria Industrial" i la temática lliure compresa en el

tema "Arts i Lletres". L'estafeta temporal de Correus funciona

el diumenge dia 14 utilitzant el mata-segells especial concedit

per I'ocasió que reproduia I'antic segell de l'Exposició de 1882.

Hi participaren un total de 25 expositors' amb un total de 47

quadres. D'aquest grup d'expositors, 13 eren de Vilanova, 4 de

Sitges, 2 de Sant Quintí de Mediona, 3 de Cuenca, I de Palencia, I

de Sant Etienne (Franca) i un resident a Alemanya. El jurat qualifi-

cador va establir 4 apartats diferents:Tema d'honor, Pintura,Art i

Lletres i Col-leccions Varies. En cada un d'ells es premiaren tres

col·leccions. Van tenir menció especial les col-Ieccions: "Postals:

Vilanova a fi de segle i Efemérides" i "11·lustrat amb segells". El

lIiurament de premis va tenir lIoc el dia 20 de novembre, en el

transcurs d'un sopar en el restaurant del Gran Casino de Barcelona.

A més a més de la col-lecció de 19 targetons, també s'editá

el corresponent sobre il·lustrat commemoratiu (fig.2) la targe-

ta oficial de la F.E.CAF.I.L. numerada (fig. 3) i la fulla d'album,

que ja era la n° 2 despres de l'editada I'any 1981. El dibuix d'Anna

M. Bernad s'utilitza per il·lustrar el sobre, i els de J. Brichfeus i

N', 000254

Pep Ventura il·lustraven els angles de la fulla d'álburn.Tarnbé val

la pena fer esment que de la targeta oficia] de la Federació es va

fer un tiratge de 375 exemplars numerats.

En un altre apartat cal també fer esment que a partir del

mes d'abril de 1982 la vocalia de Joventut convoca diverses re-

unions de so-

cis infantils i

juvenils amb

I'objectiu

d'organitzar

un curset di-

vulgatiu so-

bre filatelia",
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Les "classes''
s'impartien

els dissabtes al matí de I I a 12 hores en el local social.Aquesta

preocupació pel foment de la filatelia entre la gent menuda i

jove, és digne de destacar i també de tenir en cornpteper pen-

sar en algun projecte futuro

L'any 1983 el podem considerar de transició. No era any

d'Exposició i solament podem destacar la Subhasta organitzada

per la Penya el dia 12 de novembre de 1983, tot afegint-se als

actes de les Fires de novembre. La Subhasta, segona d'aquesta

epoca, es va celebrar en el local de la Societat La Gresca del

carrer de I'aigua n° 29, i va comptar amb 314 lots deis quals se

n'adjudicaren prop d'un centenar. La Subhasta era també una

activitat amb voluntat de futur que s'ha concretat actualment

com una activitat regular de tots els segons dissabtes de mes.

Josep Ferrer Serra
NOTES

I Circular informativa sense data (principis de 1984) que inclofa les

bases de l'Exposició Hlatelita prevista pel rnarc 1984.

2 Podeu trobar una més detallada informació sobre el catáleg de

l'Exposició Regional, a I'article del Sr. Angel Olivé Gatell "El reglament

i el catáleg de l'Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú 1882", publi-

cat en el butlletí de la Biblioteca-Museu Balaguer", sisena epoca, 1983-

85, pago 131/139.

3 La relació completa deis artistes vilanovins figura en la pagina 138

de I'article esmentat en el punt anterior.

4 No s'ha pogut trobar cap referencia de la tirada.

s La relació d'expositors i títols de les colleccions presentades,així

com la lIista de premiats, figuren en el arxiu de la Penya.

6Trobem notícia sobre aquestes activitats en les circulars informa-

tives de 28 de febrer i 8 de maig de I 982.
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