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Si agaféssim un micrOfon i anéssim preguntant a la gent pels carrers de Vilanova:

Voste sap qui era en Víctor Balaguer?Sap quan va viure i que va fer? Sap quina és

la Biblioteca Museu que porta el seu nom? Davant d'aquestes preguntes, que res-

pondrien i quants respondrien? I si anéssim a fora de Vilanova? La gent associaria

Balaguer a una ciutat de la província de Ueida? S'hauria de fer la prova per saber-

ho del cert. Un deis reptes pe! al 2001 és que, passat aquest any de la celebració

del centenarí de la mort de Víctor Balaguer, la pregunta resulti molt fácil de res-

pondré per la immensa majoria de vilanovins. I que pels de fora de Vilanova,

Balague~sigui també el nom ~'una persona i d'una institució.
. "
'.



El parque del centenari

Víctor Balaguer i Cirera, fundador i propulsor de

la Biblioteca Museu que tenim a la nostra ciutat,
morí el 14 de gener de 1901. A les portes del
2001, s'está ultimant I'organització de la progra-
mació definitiva del centenari commemoratiu
que apleqará un any sencer.

La institució balagueriana custodia un patrimoni
molt valuós i alhora rnolt eclectic, Aquest eclecti-
cisme és el reflex de la mentalitat romántica amb

la que es ya concebre. A la segona meitat del
segle XIX les petites localitats del Garraf vivien un
moment de transformació molt especial. A finals

de segle a Vilanova i la Geltrú es pot dir que escla-
ta. Arriba el ferrocarril, es dibuixa un eixample,

apareixen fonts, s'obre la carretera, el municipi es
desenvolupa amb velocitat. En aquest marc, Don

Víctor, a I'edat de 60 anys i després d'una lIarga
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trajectoria política i literaria, amb I'ajut de dona-

cions i aportacions diverses, funda una biblioteca-
rnuseu sota un concepte de globalitat propia
d'un home del Romanticisme, aglutinant un
saber que s'ampliava per moments: Ilibres, arxius,
quadres, cartes, monedes, arqueologia o curiosi-
tats exótiques procedents de territoris descoberts

a I'altra punta del planeta. Tot sota el mateix 505-

tre, custodiades a I'interior d'un majestuós edificio
Al 1884 es fundava la Biblioteca Museu Víctor

Balaguer. A les portes de la placa del ferrocarril la
ciutat va veure créixer un "temple de cultura".

Una lIarga historia ens separa d'aquells primers
dies. En els darrers anys la Biblioteca Museu ha
patit rnolts canvis. Després de la rernodelació

interior de I'edifici al lIarg deis anys 1995 i 1996,
la propera fase d'actuació se situa en la remode-
lació de la casa del Marques de Castrofuerte per

encabir-hi un centre de documentació modern



que perrnetra disposar de més espais de magat- .
zem i alhora millorar I'accés deis usuaris a aques-
ta documentació. '-

Enmig d'aquest programa de renovacions d'es-
tructura, la celebració del centenari de la mort de

Víctor Balaguer apareix com un instant clau per a
la projecció d'una institució en creixement. Per
aixo es vol dotar de contjnguts atractius i d'una
oferta diversa. Que tot plegat serveixi per irradiar

un centre, que un segle després continua viu,
amb la voluntat de ser, més que mai, un motor
cultural. .

I

D'altra banda, es considera que aquesta comme-
moració és prou irnpbrtant perque impliqui tota
la ciutat de Vilanova i la Geltrú, esdevenint una
alternativa singular i poterit 'en I'agenda de la cul-

tura, ellleure i el turisme. Altres espais, altres asso-
ciacions, altres pui:!ts del calendari festiu.de la ciu-

') ,

tat es valen impregnar del centenario Tothom és
convidat a aportar !es seves pro postes. '

Igualment ha arribat el moment de que el nom

de Balaguer, el seu lIegat i el potencial patrimo-
nial que hem anat acumulant éomencin a tras-

passar les fronteres locals. El centenari hauria de
convertir-se en un reclarn també per gent de fora,
gent que se senti prou estimulada a venir a visitar
la ciutat i la Biblioteca Museu. S'ha d'obrir, s'ha

d'ensenyar, s'ha de difondre perque és una insti-
tució peculiar, diferent, i conté una col-Iecció
d'art i un fons documental irrepetible.

La programació del centenari

El centenari té diferents nivells. Des de la mateixa

seu de la Biblioteca Museu, amb el suport de la
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Regidoria de Cultura, s'orgánitzaran al lIarg de

I'any diverses accions. Pero per altra banda hi ha

la voluntat de fer extensible a la resta de regido-

ries, administracions, centres, entitats, associa-

cions i persones de ia vila aquesta commemora-

ció. També el centenari es vincula a les festivitats

de la ciutat, per tal d'estructurar un. calendari

complert ori els ciutadans e~ vegin implicats

directa o indirectamerft.

El tret de sortida és el 14 a~-gener, data -exacta

de la mort de ~alaguer. A partir d'aquí la com-

memoració es desenvolupara en dues tases: a la

primavera i a ía tardor, ') .

A la primavera els actes se centren en la propia

figura de Balaguer. Es tara una exposició sobre
Víctor Balaguer i el seu temps, que oferirá una

panorámica de la Vilanova del tombant de segle i

que rornandra al Museu fins al mes d'agost. A la

tardor, i allargant-se fins al gener del 2002, s'ins-

tal-lara una exposició sobre pintura ro~antica a

Catalunya, amb una selecció de quadres proce-

dents de diversos .rnuseus estatals que il-lustraran

el desenvolupament del moviment romantic en
l'árnbit catala, molt sovint poc conegut i alhora

amb molts paral-lelismes amb paisos europeus

com Franca, Alemanya o Italia.

Cal esmentar que per a I'exposició de la primave-
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ra s'esta comptant amb la col-laboració i suport,
entre d'altres, de l'Arxiu Históric Comarcal, ins-
tal-lat actualment al castell de la Geltrú. Per a la
tardor s'ha comencat a contactar amb els dife-
rents centres museístics,i es compta amb la coo-
peració de la ReialAcademia Catalana de Belles
Arts de Sant [ordi.

Al voltant de les exposicions SIestavertebrant tot
un teixit d'activitats adrecadesa diferents públics
i edats, des de la vessant més intel-lectual fins a
I'entreteniment més infantil.

Les exposicions tindran un calendari de visites
comentades per a adults els caps de setmana, i
oferiran també I'opció de fer itineraris per la ciu-
tat recorrent els elements del segle XIX méssigni-
ficatius. Per als més petits hi haura unes visites
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taller amb lesque, a part de veure I'exposició, tin-
dran una maqueta de fusta amb pecesmanipula-
bles que permetran desenvolupar conceptes del
creixement de la ciutat al segle XIX, com I'arriba-
da del ferrocarril o I'aparició de lesprimeres fonts,
Igualment per als mes joves hi haura un CD rom
interactiu on el ratolí els conduira a descobrir la
importancia del segle XIX en els camps de la tec-
nica i de la cultura.

En la vessant més académica es preveu celebrar
un seminari sobre Balaguer en el que es concen-
traran a la ciutat els estudiosos de la seva figura
durant tres dies intensius. De les ponencies se
n'editaran unes actes que passaran a engrandir
elsfons del centre de documentació i que perme-
tran tenir un nou volum dedicat a investigacions
que versaran únicament al voltant de Balaguer.
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Relacionat amb I'exposició de pintu-
ra romántica hi haurá un cicle de

conferencies, de caire més divulgatiu
i obert, en el que s'establirá conne-

xió amb alguns museus europeus per
tal d'obrir possibles col-Iaboracíons

futures i fer entrar el Museu Balaguer
en un circuit de nivell europeu.

També al lIarg de I'any es presenta-
ran les edicions de treballs que ja
porten temps gestant-se i que sorti-
ran a la lIum durant el centenari: la
guia del museu, un recull de la biblio-
grafia de Balaguer, treballs d'investi-
gació ...

A I'estiu s'ha pensat ocupar els jar-
dins del Museu i altres espais oberts
per fer-hi un ciele d'activitats a I'aire
lliure, al vespre, entre els meses de
juny i juliol. Un ciele on s'hi barregin
activitats amb música, lectura, indu-
mentaria del XIX, .cinema emmarcat

en aquest segle, etc ...

Pel que fa a les col-laboracions i la
irradiació del centenari a altres punts
i centres de la ciutat, es compta amb

'la complicitat de la Biblioteca [oan

Oliva per a la realització d'altres
exposicions al voltant de Balaguer.
Durant 'la primavera desenvoluparan
un taller i una exposició enfocada a
redescobrir la relació de Balaguer
amb les dones intel-lectuals del seu
momento A la tardor I'exposició ver-
sara sobre la relació entre Balaguer i
[oan Oliva. Igualment, la Biblioteca té

diferents propostes per apropar als
nens i nenes vilanovins el personatge
de Balaguer.

Una altra col-laboració important

s'ha establert amb l'Escola
Universitaria Polltecnica de Vilanova i
la' Geltrú, ja que enguany celebren

també el seu centenario A part de la
creació de webs i CD Rom, hi haura
un acte de carrer el mes d'abril a l'a-
vinguda de Víctor Balaguer, a I'espai

que uneix els dos edificis.

En darrer lIoc voldria esmentar que,
paral-lelarnent a I'organització de la
programació esbossada, s'está esta-
blint contactes amb els Amics del

Museu, els expatrons de l'Organisme
Autónorn i amb diferents entitats i

persones per recollir les seves propos-

tes, idees, opinions O ofertes i ajuts,
per fer que, entre tots, el centenari

sigui de tothom i per a tothom.
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