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la Biblioteca Museu Víctor

Balaguer disposa a partir d'ara d'una
nova instal-lació que servirá com a

centre d' estudi i conservació del

segle XIX a partir del fons biblioqrá-
fic i documental amb que compta

aquestorganisme. Aquest nou espai

s'ha ubicat a la casa del Marques de

Castrofuerte que, un cop duta a

terme una important remodelació,

ofereix a la ciutat i a tots els estu-

diosos del tema, un equipament

únic per a aquesta finalitat: conel-
xer a fons tot alló que envolta el

segle XIX a partir del lIegat (i pos-

teriors ampliacions) que Víctor

Balaguer va deixar a la nostra cíu-

tat. Aquest nou equipament ha

estat lrnpulsat des de
l'Ajuntaritent de Vilanova i la

Geltrú per tal de dotar a la ciutat

d'un espai fonamental per a la

recerca i la conse

del se
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l'EMPREMTA . f.
DE DON VíCTOR ' .
(Estudi de Montserrat Comas)

La Biblioteca Balaguer, inau-

gurada oficialment el 26
d'octubre de 1884, Vq ser

fundada per Víctor Balaguer amb
voluntat de difusió de la cultura
en el sentit més ampli de la
paraula. És per aixó que va pro-

curar que hi hagués elernents de
totes les rnateries, sense oblidar
la importancia de la conservació
de determinats documents com
a joies bibliografiques o docu-
mentals.

L'actual condició de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer en relació
a Vilanova i la Geltrú, al Garraf i
molt especialment en relació a la
resta de Catalunya I'obliga a
jugar un paper determinant en
tot alló que es refereix al segle

XIX.

La base del fons biblioqráfic són

els lIibres i altres col-leccions del
mateix Balaguer als quals es van
anar afegint -rnitjancant 'com-
pres i donacions- aquells docu-
ments que permetien completar
tot el ventall de rnateries.

Aquesta diversitat converteix la
Biblioteca, gairebé amb tota
seguretat, en el principal centre
de recerca del segle XIX a
Catalunya i un deis més impor-
tants a l'Estat espanyol.

Actualment, pero, una part molt

important d'aquest material esta
encara pendent de catalogació si
bé, des de fa anys, s'ha intentat
corregir la situació amb actua-
cions puntuals.

El fons biblioqráflc

La Biblioteca Museu Víctor

Balaguer ofereix, dones, un
ampli ventall de documentació

diferent.

Llibres i fullets del segle XIX
Constitueixen el bloc principal
del fons de la Biblioteca (entre
30.000 i 40.000 volums de dife-
rents ternátiques i característi-

ques). En el període fundacional
es van catalogar els fons de la

Sala de Lectura pero un nombre
elevadíssim. van quedar sense
cataloqació, a"ctualment conser-
v.ats en els magatzems de Can
Pápiol. La col-Iecció de fullets de

ternatiques molt diverses, és

també dran en nombre i quanti-
• tat i té un extraordinari interés
per als investigadors del XIX.

llibres antiquaria
La Unitat de Patrimoni
Bibliografic de la Generalitat de
Catalunya -Biblioteca de

Catalunya- va catalogar en el seu
moment 1.577 lIibres deis segles
XV a XVIII. Queden pendents la
majoria deis del segle XVIII que
són molt nornbrosos i amb

inconvenients per a la cataloga-
ció ja que molts volums es tro-
ben el mal estat.

Hemeroteca
Esta formada per un conjunt de
1.730 títols de diaris i 'publica-

cions periódiques deis segles
XVIII al XX (fins al 1939). La
col-lecció prové del fons de
Víctor Balaguer, de les subscrip-
cions i regals i, principalment,
deis intercanvis que es feren amb
el "Boletín de la Biblioteca-

Museo Balaguer".

Manuscrits
L'inventari consta de més de mil
manuscrits molts deis quals
varen ésser enquadernats al

moment d'ingressar a la
Biblioteca al segle passat. N'hi ha

molts encara que no han rebut
cap mena de tractament per a la
seva conservació. La temática i

característiques deis manuscrits
és variada. Predominen els de
carácter polític (la majoria d'ells

procedents de I'activitat de
Víctor Balaguer) i els literaris,
d'entre els quals, a més deis
generats pel mateix Balaguer,
se'n conserven d'autors com ara
Narcís Oller, E. Pardo Bazán,

Apel-les Mestres i d'altres autors
del segle XIX. Cal afegir-hi un
important grup format per la
correspondencia de Balaguer i
missals deis segles XIV/XVI amb
miniatures.

A més d'aquests manuscrits mit-
janament descrits queda un molt

important fons pendent de cata-
logació i que consta entre d'al-



tres de:

• epistolari i autóqrafs.de Víctor
Balaguer (només la corres-
pondencia la formen més de
30.000 cartes).

• lIegat del pintor i gravador
vilanoví E.e. Ricartque es com-
pon de correspondencia (arnb
una setantena de cartesde [oan
Miró), autoqrafs personals
(conferencies i altres textos),
mernóries i quaderns de dietario

• textos manuscrits de carácter
local (per exemple fons de
l'Ateneu Obrer i d'altres).

Fons especial

• Gravats:estracta d'un impor-
tant conjunt constituir per gra-
vats de carácter artístic notable
i de gravats populars. Sense
catalogar.

• Mapes: format aproximada-
ment per un miler de mapes i
plánols alguns d'ells de gran
valor com portulans del segle
XVIIo plánols autóqrafs de pro-
jectes de clavegueram de
Vilanova realitzats per Francesc
Macla o els corresponents al
Ferrocarril de Barcelona-
Saragossad'Eduard Maristany,

• Fotografies: procedents de
donacions de principis de segle
(entre les quals destaca la rea-
litzada pero.Eduard Toda) la
Biblioteca Bajáguer disposa de
molts centenars de fotografies,
algunes de la primera epoca"
Consta de postals de tot el
món i fotografies de lesexcava-
cions a Egipte d'Eduard Toda i
també les procedents de dife-
rents paises d'Arnerica o
d'Orient. Cal afegir-hi un
important nombre de negatius
en suport de vidre.

• Altres documents: constituei-
xen una part important del fons
i la formen col-leccions prou ,
notables de menús (1e gran
valor per alsqastrónorns i histo-
riadorsde cuina), de felicitaclons
nadalenques,d'anuncis pubiic¡::'
taris,de bítllets,"d«;,sege!ls,d'au-

" ques (algunes rnolt: rares), de
romances,de g'oigs,'etc.

Un centre d'estudi del
Romanticisme i del segle
XIX

Vist el gran nombre de docu-
mentació amb que compta la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
i la necessitat de catalogació de
bona part d'aquest fons, es va
pensar en la Casa del Marques
de Castrofuerte com a possible
espai per a la creació i ubicació
d'un centre de documentació
del Romanticisme i del segleXIX,
que impliqués el tractament
documental especialitzat única-
ment en el material del segle XIX
i no pas sobre el segle XIX.

El Centre de Documentació del
segle XIX té com a objectiu pri-
mordial tractar amb rigor la
documentació relativa al segle
XIX conservada a la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer i projec-
tar-Ia en árnbíts superiors als
estrictament comarcals o muni-
cipals. Cal, per tant, elaborar una
basede dades amb la descripció
de la totalitat deis documents i
objectes de la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer, és adir, que el
resultat d'una consulta subminis-
tri referencies tant deis fons
bibliografics com deis artístics.

"Tenint en compte que la volun-
tat de Víctor Balaguer, al fundar
la Biblioteca Museu, era conside-
rar el fons en la seva totalitat, el
centre perrnetrá treballar en
aquest sentit, utilitzant els avan-
tatges que ofereixen les nqves
tecnologies. Arnb-una referencia
tant acurada de la documentació
del segle XIX, Vila'ñovai la Geltrú
(i el Garraf) pot acabar sent el
més irnportant referent del segle
XIX tant a nivell turístic com de
recerca.

Tres eixos documentals

Donades les demandes deis pro-
pis usuaris, la catalogació deis
docurnentats es vertebra a partir
de tres eixos: el fons local, elfons
ultramar! i I'epistolari.

El fons 'local ha estat especial-
ment tracta perque, per una
banda, facilita la tasca de recerca
~els historiadors locals i, per I'al-

d'entrada: Conel xer el XIX

088 o.O qener 2003 11



d'entrada: Co n e ix e r el XIX

12 gener 2003 ¡g,81IDl[O,~

, .
tra, perque ajuda a retorcer I'e-f.
videncia histórica que lá ciutat
de Vilanova i la Geltrú va ser un
enclau fonamental per a I~econo-
mia catalana del segle XIX.

La coincidencia de dues comme-
moracions (1992 i 1998) van
afavorir la recerca de qüestions
ultramarines, per la qual cosa es
va optar per catalogar sisternati-
cament tot el fans ultramorí que
constitueix un deis eixos fona-
mentals deis fons de la
Biblioteca.

El tractament individualitzat de
cadascuna de les cartes rebudes
per Víctor Bala~uer ha perrnes
reconsiderar la importancia de
l' epistalori com a font d'informa-
ció política, literaria i económica
del s. XIX i, en conseqüencia,
afavorir recerques.

Per altra banda, i considerant la
importancia deis fons de la
Biblioteca Balaguer, la vinculació
amb la Biblioteca de Catalunya

.permetra coordinar l'estrateqia
de conservació i difusió del
material documental del XIX la
qual cosa implica que, amb la
col-laboració de les dues biblio-
teques, la recerca histórica,
literaria, científica, etc., del segle
XIX podrá comptar amb unes
possibilitats de treball de gran
abasto

EL PROJECTE
ARQUITECTÓNIC

La Casa del Marques de
Castrofuerte, fins que va passar a
formar part del patrimoni muni-
cipal, s'utilitzava com a hostal-
restaurant. El magatzem del
Museu Víctor Balaguer tenia en
la primera planta usos del propi
restaurant.

El projecte de reforma s'ha orga-
nitzat rnitjancant el pati exterior
que separa els dos edificis (la
casa Castrofuerte própiament
dita i I'edifici annex) i que passa
a ser interior, i on s'ubiquen els
principals elements de comuni-
cació vertical. A partir d'aquest
nexe d'unió entre els dos edificis,
aquests passen a tenir diferents

funcions: la Casa Marques de
Castrofuerte, sóñ dependencies
de la Biblioteca Víctor Balaguer i
I~difici annex són dependencies
del Museu Víctor Balaguer.

L'espai ¿omú es converteix en el
'vestíbul principal, a la vegada
que esdevé espai per a exposi-
cions temporals tant a la planta
baixa corn, en cadascuna de les
altres plantes. Aquí mateix és on
s'hl col-loca l'escala principal,
I'ascensor i els serveis comuns de
planta.

En aquest vestíbul apareix un
finestral amb vistes a I'edifici de
la Biblioteca Víctor Balaguer, que
permet observar-lo des de dife-
rents alcades, constituint-se en
un punt de referencia per als
usuaris d'aquestrnou edifici,
assegurant aquesta relació visual
entre ambdós edificis.

S'ha conservat I'escala de la Casa
del Marques de Castrofuerte ja
que es converteix en un element
de comunicació vertical intern,
així com un element d'evacuació
en cas d'incendi o similar.

A la planta baixa, cantonada
amb la rambla Ventosa, s'ha pro-
jectat un espai unitari d'ús poli-
valent (sala d' exposicions, pre-
sentacions de lIibres, conferen-
cies... ), amb la possibilitat de
funcionar independentment de
la resta de I'edifici. Aquesta sala
queda lIigada a través d'un
ample passadís paral-lel a la faca-
na amb els dos nuclis de comu-
nicació vertical.

En el projecte també s'ha decidit
mantenir una certa independen-
cia de les cambres destinades
exclusivament a magatzem del
museu. Aquestes es comuniquen
rnitjancat un rnuntacarreques de
gran capacitat amb el pis supe-
rior, així com a través de I'escala
principal.

La reforma ha volgut ser el
máxirn de respectuosa amb el
sistema constructiu deis edificis.
Així doncs, la planta que hi ha
sobre de I'edifici annex s'ha fet
rnitjancant una estructura porti-
cada i una coberta lIeugera, sois
transitable per al manteniment.



La distribució deis serveis que
ofereix el nou edifici reformat és
la següent:

- Plantabaixa. S'hi ubica una sala
d'actes polivalents, 4 magatzems
compactes i el vestíbul, que fun-
cionara com a salad'exposicions
temporals

- Planta altell. S'hi inclouen 3
magatzem compactes i I'altell fa
les funcions de magatzem del
museu

- Planta primera. S'hi ubiquen les
salesde catalogació, una salade
lectura, una sala d'investigació,
una sala de reprografia, els des-
patxos de les
bibliotecáries/bibliotecaris i de
I'equip tecnic, el vestíbul (amb
espai per a exposicions tempo-
rals), un magatzem per a escul-
tures de gran format, arxivadors,
un magatzem per a mobles i un
magatzem per a escultures de
petit formato

- Planta segona. S'hi instal-len 2
sales de treball polivalent, els
despatxos de lesdireccions de la
Biblioteca i el Museu, l'Office, la
salad'administració, salesde res-
tauració, 2 magatzems, el vestí-
bul (amb espai per a exposicions
temporals), un taller per a noves
exposicions, 3 magatzems
arxius,.el registre i un plató de
fotografia.
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PLA ESPECIALI CATÁLEG DEL PATRIMONI HISTÓRIC-
ARTíSTIC I NATURAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

La Casadel Marques de Castrofuerte, a la cantonada de I'avin-
~uda de Narcís Monturiol a la rambla de [osep Tomas Ventosa,
es un edifici construit "ex - professo" com a habitatge, café i
fonda segons projecte de I'arquitecte August Font i Carreras.Va
ser Pau Soler i Morell qui va demanar llicencia I'any 1883 per
construir aquest edifici en un terreny de la seva propietat.

Posteriorment, al voltant de 1900,fou adaptat per a residencia
d'Eduard Jalón i Larragoiti, marques de Castrofuerte, qui llega
I'edifici a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer a la seva mort, el
1917.Despréss'utilitza com a restaurant i fonda. .

Aquesta successiód'usos ha fet que es produís una transforma-
ció deis espais interiors originals, centrant-se avui l'interes bási-
cament en lestacanes,que mantenen bona part del seuestat ini-
cial, i que segueixen un lIenguatge eclectk, habitual en I'arqui-
tectura d'August Font.

De les facanes sirnetriques, compostes sobre eixos verticals, en
destaca la principal, que dóna a I'avinguda de Narcís Monturiol,
en la qual, utilitzant-se el recurs de diferents volades deis bal-
cons, s'aconsegueix,a mésde destacarel cos i porta central, una
doble simetria.

Aquest joc de composició de lesfacanes queda coronat per una
potent cornisa amb mensulesi barana de terrat, de la qual sobre-
surt un petit frontó, fent que I'edifici ofereixi un aspecte impac-
tant, pel volum, ordre i estil, en una part important de la ciutat.
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