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El monument a Manuel de Cabanye~,un
homenatge permenent a la poesía

Jordi Casas

Faunsdies el nostreDIAR!
publicava una fotografia reve-
ladora de l' estát que presenta
hores d'ara l'estátua del poeta
Manuel de Cabanyes,situadaa
I'atri d'entrada de la Bibliote-
ca-Museu Víctor Balaguer. El
poetaté un peu mutilat acausa,
diuen, de la pluja. No és la pri-
meravegadaquepassaunacosa
així, per molt que ensestranyi.
A principis de I'any 1996, el
nostreDIAR! tambéinformava .
que',a la vegadaque es feia la
reposició de la madretadel' ar-
quebisbeArmanyá,danyadaper
la mateixacausa,esdonavade-
tall que també es repararia el
peu de Cabanyes. En tots els
casos la pluja és la culpable,
pero aixó no hauriade serla ta-
padora d'una realitat: les dues
estatuespresentenun estat de
clara deixadesa, de falta de
mantenimental llarg deis anys

.que fa que vigilen I'entrada del
Museu. No fa massahiverns,
aquestestatde lesestátuesel va
denunciar -seriosament- el
Carnestoltesvilanoví en el seu
testament.

Amb tot, no-volem dedicar
aquestaseccióa parlar de l' es-
tat del patrimoni historie, del
qual hi ha molt a parlar (teatre
Apol-lo, la Sala, torre i ermita
deSantJoan... l,sinófer memo-
ria d' aquestesduesestátues,so-

. bretot -per diversesraons que
explicarem- de la deManuel de
Cabanyes, tot contestant una
pregunta que es fan els foras-
ters i no pocs vilanovins: per
que hi ha l' Armanyá i el Caba-
nyes a I'entrada del Museu?

L' excel-lent idea -al nostre
parer- d' alear unesestatuesals
nostresprimersvilanovins il-Ius-
tresva sorgir, sembla, irnmedi-
atamentdesprésde la inaugura-
ció de la Biblioteca-Museu,
oberta l' any 1884, com si algú
veiésque hi faltava algunacosa
en aquelllloc. El procésd'erec-
ció del' arquebisbegeltrunencja
el vam explicar en un escrit de-
dicat als200 de la mort del reli-
giós, i publicat en aquestespa-
gines a principis de l' any pas-
sal.Avui aquestesratlles lesde-
diquem a Manuel de Cabanyes
en motiu deis fets esmentatsa
l' inici i perque d' aquí a quatre
anys es compliran també 200
anys, en aquest cas del naixe-
menti delnostrepoeta.Ho avan-
cem tant tempsabansper donar
tempsa rumiar si cal fer alguna
cosa a qui pertoqui, ja que els
anyspassenmolt rapid, i també
vist el resultat de la commemo-
raciá de l' Armanyá, durant la
qual I'únic destacatva ser I'ex-
posiciódesegellsdela PenyaFi-
latelíca de Vilanova, i l' edició
d'un butlletí extraordinari
d' aquestaentitat.

La plasmaciódel monument
aManuel deCabanyesno va ser
tan fácil, per dir-ho així, com el
dArmanyá, inaugurat I'any
1887, tres anys després de
l'obertura de la Biblioteca-Mu-
seu,Tambéesvannecessitartres
anys per bastir el monumentde
Cabanyes,descoberten la ma-
teixadatadeisanysanteriors,del
1890,perova seguirunstrárnits
més cornplicats. Així com el
monumentaArmanya práctica-
ment el va pagar el seuprinci-

pal impulsor, Víctor Balaguer,
mitjancant la cessió deIs drets
d'autor d'una de les sevesobres
més populars, per al de Caba-
nyesva caldremuntarun comis-
sió organitzadorai engegaruna
subscripció popular per recollir
diners i després convocar per
duesvegadesel concursper a la
presentaciódeprojectes.EIs di-
nersvan sortir de banquets,do-
nacions de personalitats,funci-
onsbenefiques, i de donacions

provinents de Madrid,
Barcelona... i de Sitges, on la
recaptació va estar en mans de
1'Eco de Sitges.

A la primeraconvocatoriaes
vanpresentartresprojectes,des-
présqueesprorroguésel termi-
ni inicial de presentacions,No
vanagradari eljurat va declarar
desertel concursoAixó va pro-
vocar un munt de critiques, di-
uen les croniques, sobretot de
Barcelona,on la premsasc'n va
fer molt ressó.No es coneix si
aíxovarepresentarmésdonatius
peral monument,perosí queva
obligar a fer una segonaconvo-
catoria. Resultaria la bona. Es
varenpresentarquatreprojectes.
El titulat Gloria de su Patria va
resultarel premiat.L' artistagua-
nyador era l'igualadí Josep
Campeny(1865-1918), que de-
gué llegir-se els poemesde Ca-
banyes,perqueel jurat va trobar
que el projecte s'ajustava a la
idearománticaquetothom tenia
al cap.

D' aquest artista es poden
veurealtrestreballsmésmodes-
tos a la mateixa salade la Pina-
cotecadel Museu, ja que en va
fer donació. Él que no hi ha és
l'obra. quees menciona en un

article publicat a la Revista
d'Igualada (setembrede 2001)
amb totes les sevesescultures.
Aquesta obra és una que porta
per títol: Víctor Balaguer.J891.
Pel que fa al monument a
Manuel de Cabanyesés un tre-
ball molt reeixit, la millor escul-
tura de Vilanova, i guardahar-
moniaambla figura d'Armanya,
com estipulaven les bases del
concurso

Per aquestes bases sabern
que Cabanyes és fet de pedra
d' Alacant, tot i quela baseésde
pedra de la Floresta. Per altres
paperssabemtambé que arriba
als dos metresd'alcada i, fins i
tot, hem llegit que a la má dreta
porta un pergarní i una ploma,
tot i que aquestano és.veu, i no
ésperquearatinguemproblemes
a la nostravista...

Tal vegada n'havien arribat
a fer, peroestranyaquesentCa-
banyesel patrá de les lletres vi-
lanovines,i el seumonumentun
homenatgea la poesia, els es-
criptors i poeteslocals no facin
trobadesals seuspeus, de tant
entant. Potserenl'aniversari de
la sevamort oel seunaixemenl...
Aquests aplecspodrien comen-
car,per exemple,ambla lectura
de.poemesseus,com La inde-
pendencia de la poesia, quepas-
saperser, sí no el millor poema
de Cabanyes,si el més recollit
enantologies.Jael va reproduir
la revista hispanoamericanaLa
Il-lustraciá quanvadonarcomp-
tedeisactesdel descobrimentde
I'escultura. Aquest poematam-
bé era deis preferits pel deseo-
bridor de Cabanyes,Marcelino
Menéndezy Pelayo,segonsrna-
nifestava al nostreDIARI l' any
1953 l' estudiós vilanoví Joan
Orriols i Carbonell.Aquest deia
tambéque pel seugust preferia
el titulat A. mi estrella. L' anteri-
or poemaapareixalllibre publi-
cat I'any 2000, de Ricardo Na-
vasRuiz Poesia española. Siglo
XIX en el qual esfa una traduc-
ciá exacte del seu tema: es un
canto a la libertad frente al po-
der, el dinero y el placer.

Per acabarreproduún els úl-

tims versosd'un poema insólit
dedicat a les dues estátuesdo-
bra de I'oblidat poeta Josep
Antoni Ricart i Forment:

y algunas veces, ante ellas /
me he detenido a pensar / ¿qué
fuerade Vilanova / sin Caba-
nyes ni Armanya?1


