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Quintiliéi

una «Impremta del Govern», móbíl, que acompanyavala Junta Superior en
les sevesatzarosesperegrlnaclons per tot el Principat. L'any 1813, pero,
porta a la vila dos notables impressors: Josep Rubió i Joan Ignasi Jordl,
tots dosprocedents, segonssembla, de Barcelona, I un tercer, menyscone-
gut, anomenatGarrlga,

La prernsa més antiga El notable bíblíóñl que fou Ramon Ferrer I Parera delxá dit que Joan
Ignasi Jordí féu més estada que els dos ahres «per haver-sededicat al ne-

Al vell Museu Balaguer deis nostres anysjoves, a la salaPinacoteca,que goci editorial, del que en coneixemdosvolums de reculls poetlcs bellament
presidia, dominador, I'enorme quadre de Sorolla, «El dos de malg», hi relligats amb pell tígrada», volums que nosaltres no havem pogut veure
havia unes entranyables vítrínes amb tota mena de curlosltats, des de la mai, senseque año vulgul dlr que no exístelxen, El que sí havem vlst, a
petaca que duia el general Prlm quan el van matar al carrer del Turc, al -I'arxiu d'un altre benvolgut amic, que també ensdeixa fa uns anys, Antoni
pany de la «Cambradel Mal Us» del castell de la Geltrú, l, en un racé, al Pujol i Bernadó, és elllibret titulat «ALMACEN DE FRUTOS-LITERA-
fons i a má esquerra, uns atuells c1assificatscom la premsa d'estampar RIOS, Inéditos de los mejores autores», comprenent dos volums en octau,
més antiga existent a Vilanova. Es lIegia que era del segle XVIII, sense enquadernats, el primer amb 272pagines I el segonamb 191,amb un peu
indicació de data, pero si es té en compte que el paper lmpres a Vilanova d'impremta ben concret: «Villanueva y GeItrú - por Juan Ignacio Jordl -
que porta la data més reculada ésuna patent de Sanitat Maritlma de I'any Año 1813.Devia ésseraquest el primer Ilíbre estampat a la vlla? Val a dir
1763,podrem pensar que la lmpremta no es coneguéa Vllanova Ila GeItrú que molts erudíts van c1assificarel dit «Almacén»,a semblanead'altres del
fins a la segona meitat del segle XVIII. Epoca bastant tardana, per cert, matelx calre que es van imprimir en dlverses localitats, com a períódíc,
pero, en tot cas, fa més de'200 anys que s'lmprlmeix a la vlla, sense suc- pero el cert és que elllibret no és cap periódlc ni res que s'hi assembli. El
cessióde continuitat. seu contlngut ve definlt pel subtítol: «Apuntes sobre el bien y el mal de

España, escritos de orden del Rey por D.M.A. de la G.«, Inlcials que, se-
gons els edltors corresponena «DonMiguel Antonio de la Gándara»,afe-
glnt que 'els seusapunts foren escrlts I'any 1762I no publicats fins el 1813
perqué «latiranía ministerial ••• habia sepultadoestepreciosomanuscrito».
Constaque, de fet, I'abat de la GAndara,oriund de Cantabrla, fou proceso
sat amb I'acussaclód'haver participat en el motí de Squlllace (1766)I por-
tat a la presó de Pamplona, morint a la capital navarresa el 1783. Fa
dos-centsanys!

En alguns deis nostres arxlus locals, més avlat partleulars que públics,
hom pot trobar-hl diversos papersestanÍpatsa lesdarreries del segle xvm
o en els prlmers anys del segle XIX, es pot d~r que tots ells sense peu
d'impremta. El que no es coneix és cap Ilibre estampat a casanostra, amb
aquella vella premsa avui desapareggda de la nos~ més preuada lnstí-
tució.

"

'"

" ~I primer llibre fet a Vilanova.

L'especlal situació de Vllanova i la GeItrú durant la Guerra del Frances
-com qui dlu en terra de níngü- féu que s'hl refugIe~ molta gent de Barce-
lona, entre ella algun Impressor 1,ádhuc,que, de tlutt en tant, s'hl estatgés

El material emmagatzemat -discutible en la part Ilteráría- té la ranclor
de les cosesantígues I no enspodemestar de reproduir alguns paragrafs 11-
lustratlus del seucontlngut, alguns ben sucosos,com aquests: «Libertad y
esperanzahacenIabortesosa los hombres; opresión, tasasy desconfianzas
convierten en holgazanesa los mas industriosos. Este es el carácterde la
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naturaleza humana •••» (1,203), afeglnt: «Las tasas ocultan los granos» 61,

70) «La abundancia de una nación no consiste en que 200 ó 400 poderosos

de ella tengan cada uno veinte, quarenta, ochenta ni cien mU cabezas de

ganado, y labren tierras en igual proporción. La verdadera abundancia,

felicidad pública y buen mercado, se hace teniendo cada labrador una por-

cionclUa de terreno propio, un par de bueyes para labrarla, una yegua, dos

vaquitas, cuatro cerdos, seis cabras ••• (1, 215) Es a dlr, tot un programa de

repartiment de les terres! Segons I'autor és efecte I no pas causa de la mí-

seria I'«exorbltante número de clérigos, frayles y monjas» (1, 94), «contra

número excesivo de individuos hace que se declame (y con razón se decla-

. ma)» exposant la conveniencia de dldlcar-Ios a felnes de proOt (U, 32), alxí

com, a més a més, de reduir el seu nombre (U, 61).

La Gándara vol fer trebaUar tothom: «Se haran útiles a la república, un

millón ú dos de mendigos, holgazanes y vagamundos que son hoy gravosos

al Estado: en fábricas y hospicios hay ocupación para todos» (1, 215). No

plany ni els Infants en la seva dería que tothom treballi: «Los niños y niñas

de seis a ocho años ganan sobradamente su pan y vestido en cualquier fá·

brica de telares» (11, 26). És ciar que no parla, ni remotament, de jornals

ni de nívell de vida. Seria demanar peres a I'om en ple segle XVIII.

Ex-lIbris d'En Frederlc J. Miracle

En canvi, es posa amb el teatre aflrmant que s'han d'escrlure nous en-

treteniments que ridiculltzln, «con discreción y chiste, con limpieza, con

donayre y con decencia, los defectos provinciales y respectivos de las dife-

rentes Naciones que componen la Monarqula» (11, 1), de manera que ens

diu, sense escarafalls, que som una Nació, pero, donant-ne una de freda i

altra de calenta, I'abat el que vol és ridiculitzar a tothom per defectes tals

com «••• Ia brutalidad del Asturiano, la dureza del Aragonés, la cerrilldad

del Catalán, la alfalfa del Valenciano •••» (11, 2), o sia, que nosaltres, els

catalans, ens titIla de «cerriles», que segons el diccionari Arlmany es tra-
dueix per esquerps i escabrosos. Som, o érem, així? Ens ve al nostre record

allo de González Ruano de «la cerrada Ylllanueva»,

No hi podrien mancar obres com «El Divino Resalíto», sortlda de la tipo-

grafia de «V. de Pina y Comp.s» I'any 1850 -volum relllgaten peü, en octau

major, cantells daurats 1432 páglnes-, la primera edlcló deIs dos volums de

«Los Misterios de Vlllanueva», també de la Vídua Pina (1851). La «Des-

cripción e Historia de la villa de Villanueva y Geltní», estampat per Lean-

dre Creus, el 1860, en la seva primera edició, en mida quart. Altra obra

cabdal, la «Hlstoría de Villanueva y Geltrú» de Coroleu, bellament Impresa

i relligada el 1878 per Josep· A. Mlla, I'home obstlnat que féu del seu

establiment una lnstltuclé que domíná la premsa I ellllbre local durant una

vintena d'anys, donant a la lIum a1gunes edlclons senzlUes o notables pero

sempre acurades I entre les quals volem esmentar «Set ContaUes del

Temps Ven» de Teodor Creus i Coromlnas, estampades per I'esmentat

Mita I'any 1893, essent, molt probablement, el primer IIIbre impres en

catalá a casa nostra.
170anys de llibres vilanovins.

Enguany s'acompleixen els 170 anys -a comptar del glossat «AImacén»-

delllibre vilanoví. Seria difícil fer un catálag deIs IIibres estampats a Vlla-

nova i molt menys de fer-ne una antologla. Ens temem, pero, que no hi

hauria tants IIibres com capealeres periodístiques si ens referim a veríta-

bles IIibres, fent exclusió, per tant, de fullets, opuscles i fms i tot de memo-

ries d'empreses, socletats o munlclpals. Val a dir que no és el mateix 11I-

bres Impressos a Vllanova i la Geltrú que IIIbres d'autors vllanovlns, en

gran part impresos a altres 1I0cs. Pero valdria la pena organitzar, per qui

pertoqui, una exposlclé del IIIbre vilanoví, antic o modern, pero exclusiva- .la en pIe nou-cents entrem en l'epoca contemporania. El m¡Yor nombre

ment vilanoví. Creiem que hi hauria sorpreses. Sobretot si per una vegada ' d'edicions ens aconsella a delxar per a mIUor oportunitat la seva glossa.

s'obrissln algunes blblioteques particulars, on potser hi ha tresors ignorats Mentrestant, fem vots per a una m¡Yor pulxanea en quantitat I en quaUtat,

que per curiositat ens agradaria de veure exposats en públlc. del IIIbre vilanoví.

Les obres sortides de I'obrador de Joan Oliva i Mlla mereixerien un lIoc a

parto L'Ollva féu de I'impres una obra d'art I entre les seves mlUors obres

hi veuriem «R~oles Valenclanes y Catalanes», de Josep Font I Guma

(1905), «Anuari Oliva» (1907); «Les Monedes Catalanes» de Joaqulm Botet

i Sisó (19:19), I «Los animales en las marcas de papel», de Francesc Bofarull

iS~s (1910).
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