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VILANOVA

Monuments vilanovins

Jaume Barberá
A la playa Eduard Maris-

'tany~ més popularment co-
neguda per playa de l'Es-
tació, hi ha un conjunt or-
namental que ens mou a
la contemplació, dedicat als
fundadors de I'empresa del
ferrocarril, Gurná i Fenan,
Soler Morell i Toirents de
Higuero. El paísatqe que
I'envolta és avui en dia d'un
tránsit rodat continu, i pro-

dueix en nosaltres una cer-
ta nostalgia que lIisca com
un teixit humit damunt un
halit de gran tendresa, co-
municant-nos una forta
emotivitat.

Aquell .grup de patricis
entesos que convoca con-
curs entre els experts per a
Terecció d'un monument
perpetuador de la gesta,
acceptá el.projecte de Ra-
mon Padró, que fou el qui
millor interpreta els desitjos
de la Cornissió. En el mo-

nument hi figuren cinc es-
tatues de marbre, repre-
sentant, la de més amunt,
Catalunya,

La Playa Miró, tan es-
treta de pit, no la van batejar
fins I'any 1857, i allí hi fou
posada la primera font rno-
. numental de la vila, en

unes festasses celebrades
el1861 . El gran obelisc esta
dedicat a Josep A.. Vidal i
Pascual, insigne patrici deis
que ja se n'ha perdut la
mena. Al seu voltant hi van
dansarels balls populars; hi
soná la Banda Municipal
abillada amb uniformes
nous de trinca, i la font fou
bene'ida per fra Bernat Ga-
rri, vilanovi i últim abat mi-
trat del Monestir de Sant
Benet de Bages.

A la placa de la Vila, el
monument dedicat al patrici
Josep Tomas Ventosa i So-
ler, capdavanter de la ins-
trucció escolar a Vilanolia,
presideix fins avui el centre
de la ciutat, i en el seu ern-
placament no I'espanta ni la
nit, ni el fred ni la tramuntana.
, El monument funerari a

Victor Balaguer, al Cernen-
tiri Municipal, ens ofereix
aquesta frase lapidária: "Sin

amor para mí, lo tuve para

todos". Peró el cert
ésque, ambamoro
sense, els morts
sempre es troben

sois.
Al pórtic de la

Biblioteca-Museu
,Balaguer, les figu-
res de I'arquebisbe
Armanyá i del poe-

ta Cabanyes sem-
bien donar més se-o
renitat a I'edifici. A
I'interior del Museu,
hom hi potveure un
devassall de pintu-
res, escultures,
molts camins de la
nostra historia, i
cuantiosos versos i
poemes emmudits
pels anys lIunyants
que Balaguer i el
marqués de Cas-
trofuerte recitaven amb la més
gran seriositat del món.

A la fayana principal del
temple de Sant Antoni Abat,
queda dempeus la monumen-
'tal imatge del sant, esculpida
en pedra per Pau Carbonell,
que sembla voler donar con-
sells al poble, ensems ique ,
.protecció als sers irracionals.

Parlar deis monuments es
presta a fer divagacions de
tota mena. I avoltes, fins i tot a
con,clusions, com la que féu en
el seu dia el literat vilanovi
Francesc Serra-Noves, en el
lIibre Sota el cel de Vilanova:

"Sempre he cregut posseir
els arguments suficients per a
demostrar-ho, que els monu-
ments 5015 haurien d'esser
patrimoni de les grans ciutats.
Aixeeats en un ambient loea-
lista, tenen aquella freda in-
animació deis espantalls
menys idíl.lics i fins és fama
que esperen amb veritabledelit
les ptimeresgotes de pluja per
a poder desfogar-se amb un
plor profundíssim.

Els monuments de les
grans ciutats, viuen en una at-
mosfera confortable, i sovint
veuen aplegar-se un es/ol de
joves esbatussaires, els al/a-
veus deis bars els fan arribar a
/'orella les derreres cencons i
les més fresques inquietuds
politioues. A vottes, si en la

seva ac/u/ud hi ha un brec de
rigidesa més o menys adien/,

el monumen/ fins pot imagi-
nar-se ser regulador quin-
taessencial del trénsit"

Admiradors de la devo-
ció a I'art i a la constancia,
molts deis nostres di-
buíxants han plasmatal lla-

pis els monuments vílano-
vins. Peró n'ingú no s'ha
atr"é'V[t;fiñSara7'a presentar

un llibre.: o un quadern al
públic amant de tot alió que
vol representar un vilano-
visme ben entés. Des
d'aquesta modesta secció
propugnem aquesta idea
que potser valdria la pena
de convertir-la en realitat. Si
els monuments són erigits
per commemorar 'gestes
transcendentals o figures de
prestiqi que mereixen un
perpetu record, el quadern
o lIibre en qüestió mereixe-
ria, també, d'estar hostatjat
en les biblioteques particu-
lars que volen tenir una 'sig-
nificació altament dignifica-
tiva. Peró Vilanova té rnés
conjunts artistics com
I'obelisc a Francesc Macia,
el "conjunt" a Eduard Toldrá
i d'altres, que formen part
d'una historia, política i de
tota mena, com també el
monument dedicat ats ho-
mes dela mar, que contras-

ta amb l'estatua del Geni,
ubicada al saltant d'aigua
del pare Sama, i que data
d'una antiqor respectable.


