
Elsque tenien catorze anys ....

LA TERCERA EXPOSICIOD' ART

F
ou, tanmateix, providencial i meravellós que

quan els ulls de I';adolescencia comencaren a

esguardar un món'd"'infants havíem deixat de

banda com si fos patrimoni exclusiu deis adults,

se sentissin 'enlluernats per I'esplendorós pano-

rama que al davant seu se'ls oferia, aixó era poc

abans d' entrar en la década deis anys trenta,

quan es creia que s'havia arribat a un bell cim i:
ningú no era prou conscient de la crisi que ens

portaria a un atzarosa devallada. El fet era que

assistíem a l' eclosió de moltes de les innovacions

que configurarien el futur: Uns experiments de

física «recreativa» que en déiem «la/riÍdio» es

convertien en un nou i totpoderós mitjá d 'infor-

mació, uns curiosos artefactes xoladors; ja pro-

vats com armes de guerra, s'assajaven com a

vehicles de comunicació i transport a grans dis-

tancies, el nostre lIeure assistia a la sonorització
i '

del cinema i al miracle' deis jocs d'aigua i llum

aconseguits per l'imaginatiu lurninotenic que

fou Caries Buígas. Pero també érem espectadors

dun desvetllament de Ics més diversesvactivi-

tats culturals. en literatura, teatre. mú¡icá: arts

plástiquos. morncntaniamcnt atordides pér I'at-
zagai~da del 1923, ',,:'

: En comencar l' any 19'30-q uan teníern catorze't

anys- l'ambient vilanoví estava ben farcit de

totes les inquietuds generals del temps, pero,

sobretot, venia caracteritzat per un esc\at de

vilanovisme que, unificant voluntats, assenyala-
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va a tothom el millor viarany que podia conduír

la comunitat vilatana a un futur millor i més

puixant.

Passats cinquanta anys :d'aquell refulgent

instant, són moltes les evocacions que podríem

exhumar. pero val a dir quc cap dclls no deixá a.

nosaltres una emprenta tan remarcable com la

celebració de la Tercera Exposició d ' Art del

Penedes.

Una MANIFESTACIO CULTURAL
IN SUPERADA

Al primitiu edifici de la Rambla Principal on

sestatja actualment la Caixa de Pensions per a

la Vellesa i dEstatvis, aleshores s'adquisició

recent. se celebra aquella gran manitestació

dañ i de cultura, S'obri al públic ellO de

novembre de 1929 i es va c\oure definitivanient

el.14 de gener de 1930. Pel mes de maig de 1929

es va publicar una crida formulada pel Comité

Directiu, que presidia Antoni Torrents i Rossell,

rccolzat pcr Josep Galceran i Polles i Antoni

Castells i Güell, de la qual és aquest significatiu

paragraf: «Que tothom assenyali i manifesti les

joies disperses de la nostra finor d 'esperit, del

nostre tresor pairal, de la nostra cultura i del

nostre benestar, de les nostres lIetres i de la nos-

tra música, de la pintura, de I'escultura i deis

mobles,i dels objectes més humils i de les més

surqptuoses manifestacions de l' Art, avui recios

a la-contemplació familiar i privada deIs posseí-

dors. El text de la crida -encapcalat per un boix

de I'inimitable Enric C, Ricart- s'atribuí a I'An-

toni Torrents i val a dir que aquella vegada la

crida no fou desoida.

Com de fet, es van emplenar vint sales amb

els més diversos objectes. Sobresortien I'Art

Modern amb 136 obres pictóriques de 62 autors,

els noms deis quals vénen recollits en I'anunci

de l'Exposició Commemorativa del Cinquante-

nari suara organitzada pel Centre d'Estudis de

la Biblioteca-Museu Balaguer. També s'exposa-

ven dibuixos, gravats i caricatures."Direm que
els segells anunciadors del Certamen eren de-

guts a la ploma del dibuixant vilanoví Salvador

Mestres i Palmeta. L'escultura -rnenys nombro-

sa- estava representada per obres de Pere Jou,

Claudi Mimó, M, Romagosa i Damiá Torrents; la

fotografia artística era constituida per aporta-

cions deis senyors Artigues, Baiges, Espinal,

Foradada, Gilabert, S. iJ. Gurná, J. i LL. Juan-

dó, Merce , Rabentós, Ferran Rodríguez, Sabu-

rit. Sirvcnt. mossén Lluís Vendrell i alguns

altres.

La cera mica comptava amb objectes de les

col.laboracions deis senyors Casals, Fabré,

Font. Foradada , Mil' i germanes Rossell. Hi

.havia ferros de les col.lecions de Baiges, Font,

Ortoll, Pujol, germanes Rossell i altres. En

departament apart figurava la valuosa col.lecció

Santacana. de Martorell.
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De la seccióMobilíária -que per cert era molt
completa i sumptuosa- es va dir: «Les ofertes
són nombrosíssimes, peró com que solament
es podran muntar pocs interiors en relació amb
el gran nombre de mobles i altres objectes po-
sats a disposiciódel Comité Directiu, és impos-
sible de precisar els nomsde les famílies amb les
joies de les qualshom podria bastir una instal.la-
ció íntegra», i, encara, «producte de generós
despreniment i de recerquesper millor lluiment
de les instal.lacions, ésel que veiem en la Secció:
Mobiliária», encara, dins de l' Art Antic, cal'
esmentar pintures d'autors vilanovins o forans,
ja traspassats, entre ells Josep Sugranyes i
altres.

La SeccióLitúrgica cornptá amb oferiments
deis rectors de diverses parróquies, associacions
o confraries i, a més, de les famílies Montserrat,
Morgades i Ortoll.·

La seccióde Música comptavaamb originals
deis mestres vilanovins Puig, Urgellés. Sans i
Planes, retrats d'ells i deis grans mestres
Wagner, Mozart, Beethoven i Clavé. Molt inte-
ressant fou la col.lecció d'instruments i d'objec-
tes procedents de les col.leccions Cabanyes,
Montserrat, Nadal, etc.

La seccióBibliográfica fou, sens dubte, una
de les més interessants. Mai més no s'ha reunit
un tan gran nombre de papers impresos d'inte-
res local, 90 és, periódícs, auques, goigs i d'al-
tres aportacions folklóriques, antics docurnents
de l' Arxiu parroquial de la Geltrú, i deis arxius
de l'Ateneu, cases Cabanyes, Capitan, Carbo-

. nell, Cassanyes,Escofet, Ferrer, Ferret, Figue-
res, Foradada, Fusté, Galceran, Milá, Ortoll,

Pujol, Ráfols, Teresa i Eulália Rossell, Soler,
etc. Records de l'Exposició regional celebrada
en aquestavila l' any 1882i de la inauguració del
ferrocarril de Barcelona-Vilanova-Valls i altres
objectesde valor historie, artístic, arqueológic o
simples curiositats completavenaquells Exposi-
ció. I valla pena esmentar que, essentcom és la
nostra una vila marinera, no hi -podia mancar
quelcomque tingués el regust salobre de1a mar
llatina. i aixífou que es comptáí amb l'aportació
de la nodrida col.lecció de petxines, caragols i •
altres exemplars de la fauna marina¡que havia
recollit Joan Sirvent, el popular «Barber de

Mar». •
.Exomaven -a part de fa Seccióde Pintura-

obresde pintors vilanóvins ja desapareguts,c&n
Joaquim de Cabanyes, Llorenc de Cabanyes i
Josep Sugranyes. En sala .especiales recollien
obresde Rafel Salai Marco (1892-1927),mort un
parell d'anys abansa l'América, al qual volgue-

ren tributar un homenatge póstum els seus
amics i compátricis.

1es que la III Exposició d'Art del Penedes,
fou, a casanostra, una manifestació d'art insu-
perada.
QUELCOM ~S QUE UNA EXPOSICIO

Siel certamen s'hagués limitat a penjar qua-
dres, endrecar i posaren ordre la munició.d'ob-
jectes decoratius que es van aplegar, I'Exposi-
ció, bo essentnotable, hauria caigut en el buit i
en l'oblit com tantes altres n'hem vist. Pero
aquella Exposició era quelcom més. Era una
manifestació viva i activa que es bellugá molt
abansi desprésde la temporadaen que va ésser
oberta al públic. Es van mobilitzar conferencies,
artistes, música. De tot hi hagué i per a tots els
gustos. L'etnografia, el folklore i el comercialis-
me tingueren belles i excel.lents dissertacionsa
cárrec d'Antoni Estalella, Valero i Ribes, Ven-
tosa i Roig i Aureli Capmany. Frederic Juandó,
Josep F. Ráfols i Claudi Mimó ens parlaren de
Belles Arts, Félix Ballester esbossáel tema de
l'economia local i comarcal. Fou emotiu I'home-
natge al PoestaCabanyesamb participació ·del
rapsoda i tambépoeta SebastiáSánchezi Juan.

Val a dir que la conferenciaque es
guanyá méscomentaris a nivell popular fou la
inacabada -com'Ia sinfonia de Franz Schubert-'
que aná a cárrec del filósof de Martorell,
Francesc Pujols, sota el tema «La tuberculosi i
la RenaixencaCatalana».Tot anavabé fins que
l' orador exposá la teoria que els poetes que
utilitzaren la llengua castellana, Manuel de
Cabanyesentre ells, van morir tots de la tuber-
culosi. Mare de Déu! Que va dir! El delegat go-
vematiu -que sempre era present en aquesta
mena d'actes- va fer callar el conferencia~t i
es va suspendreI'acte amb el desconcertque es
de suposar. EIs organitzadors foren penyorats i
hagueren de passar moltes coses abans que
l'íncIit Pujols. tornés a Vilanova a llegir el text
integre del seuestudio

***

EIs concerts musicals eren preferentment a
cárrec de mestres vilanovins. Toldrá actuá amb
la pianista Emília Miret, formant trio ambEsco-
fet i Recasens.El mestre Montserrat dirigí una
gran orquestra formada ¡ier 30 professors del
Sindicat musical de Vilanova. S'executaren, en-
tre altres, cinc composicionsdel mestre Urgellés
també vilanoví. Antoni Anguera llegí una sentí-
da poesiade Conrad Rourededicadaal composi-
tor. Del mateix acte es consignaren unes inter-
pretacions de Márius Montserrat (piano) i Enric
Pascual(violoncel.lo) i un breu recital de compo-

sicions de poetes vilanovins com Josep Verdú
i Feliu, JoanMas i Pi i FrancescGumái Carreras
recitades per I'esmentat Anguera i per les
senyoretes Martínez Gracia i Montserrat Miró.
Una sarsuela,acárrecde I'elenc de l'Orfeó Vila-
noví, cJoguéI'acta, quesecelebraal teatre Apol-
ló, el 29d'octubre. EI6 de desembrehi haguéun
notable concertper la «CoblaBarcelona»,amb la
particularitat de l' execucióde pecesoriginals del
vilanoví Eduard Toldrá, del mestre Catalá, de
Sitges, Vinyals, de Vilafranca, i Pau Casals, del
Vendrell. Tota la musicalitat penedesencaera
present a I'acte. Joan Llongueres, que en féu la
presentació,no sois enaltí els valors de la sarda-
na -batec de l'ánirna col.lectiva-, sinó que es
referí al «malaguanyatGarreta, qui visqué tant
de temps aquí a Vilanova», i també esmentá les
sardanes .del vostre meritíssim pintor Iu Pas-
qual, tan graciosesi eixerides».

S'esperava la vinguda a Vilanova del gran
mestre Pau Casals.Per aquestmotiu es va ajor-
nar la clausurade I'exhibició. Casals,finalment,
vingué el dia 13de gener de 1930,visita l'Expo-
sició i en féu grans elogis. A la petició que se li
féu que prestés el seu concursamb la celebració
d'una vetllada artística, al.legá que de moment
no li era possible, pero que així ho faria quan Ii
permetessin elscompromissosja contrets.
LES MOTIV ACIONS.

Fixem-nosbé que enguany celebrem el cin-
quantenari de la clausura de la III Exposició
d'Art del Penedesi que aviat -peI1982- haurem
de commemorar la que fou Exposició Regional
Catalana. Val la pena assajar un resum de les
motivacions que van moure els nostresavis i els
nostres pares en aquestes pretérites manifes-
tacions?.

Creiem que el 1882es tractava d'accentuar
l' aptitud económicade la nostra vila, per a jugar.
un paper important dins del marc de la societat
industrialitzada que esconfiguravaal Principat.

El 1929, en canvi, ja ens havia afectat el
desencísde veure'ns rerassegatsenfront de la
gran concentracióamuntegadaentom de Barce-
lona i els seussuburbis. Nomésenspodíemarre-
dossar al racó de la Cultura i posar en relleu el
nostre prestigi en un ámbit que, noper més Iimi-
tat queanteriorment, ens era mésvolgut i sentit
a flor de pell: la comarcadel Gran Penedés.No
era una mena de consol d'una família anada a
menys que vol emmascarar amb la grandesa
d'un passat les angoixes del present, sinó la
realitat d'una personalitat cultural molt aferma-
da, que era el nostreorgull i la nostrajustificació

Han passat els anys i els terminis s'acom-
pleixen. Els que teníem catorzeanys estema les
portes d'aquest eufemisme que és «la tercera
edat». Les joves promocions d'ara són les' que
han de rebre el testimoniatge del passat. 1
aquest testimoniatge és tot un repte a la capaci-
tat realitzadora. Serem menys capacesara que
som quaranta-cinc milers que quan no arriba-
vem al vint mil mortals?

Avui, com ahir, de motivacions no en man-
quen. Mitjans ...qui sap! Pero no oblidem que
les grans manifestacionsd'antany mai no neda-
ren en I'abundáncia i sempreresultaren dificitá-
ries. Pero mai no mancaren bons patricis que
contribuíren aeixugar el róssec,1és que quan hi
ha unaben definida unitat de propósits, no hi ha
objectius inasolibles.

Albert Virella i Bloda
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