
IMPREMTES

L'activitatd'un poble quanesmesuraenladistan-
cia del temps esconstata fonamentalmentper la
capacitatquehagi tingut dedeixar rastreoEl paper
haestatfins aral 'únicsuportpossible, A banda
de l 'interés intrínsec del contingut dels
papers, la qualitat estrictament material
d 'aquest suport explica moltes cosessobre
l' esti 1 d 'una epoca. La importancia que es
dóna a les formes ésun bon indicador de les
actituds deIsgrups socials que lespractiquen.

En el món deIs impressors, pero, aixó no té
sempre una relació directa perqué, davant la
necessitatde transmetreun missatge, si la ciutat
no esdisposad 'algú que sápigacomcodificar-Io
per tal que, amés de la informació, estransmeti
unasensacióestética, rarament escomptará amb
impresos quemarquin carácter.

No ha estat aquest el casdeVilanova i la Geltrú
quedesdeprincipis del XIX hatingut impremtes
instal -lades a la vila, la qual cosa va serun bon
precedent per a la formació d'un dels millors
impressors catalans del segle XX: la impremta
Olivade Vilanova. Voldria.doncs.fer unrepás
a lahistoria de les impremtes alanostraciutat des
de cornencament del XIX fins 1912 any de la
mort deJoanOliva Milá, fundador delsOliva de
Vilanova.

impremta de Josep Rubió pare de Josep
(impressor) i JoaquimRubió i Ors 1'eseriptor
de la Renaixenca que esfeia anornenar també
Lo Gayter del Llobregat. Es tracta d 'unes
Ordenanzasdela... Universidad...deBilbaa ...
par el rey ...Felipe V ...publieades e11813. És
un text imprés casualment a Vilanovaja que
només un any més tard seran aReus i el181 7 a
Barcelona. D' aquests mateixos anys es
conserven doeuments relatius a la guerra del
Francés=-Albert Virella sempre fa broma de
laeapaeitatbél Iica d'un únie francés-e-impresos

a nostra ciutat els anys 1813 i 1814 els quals,
possiblement, poden haver sortit del taller de
Rubió ja que, tot ique no hi consta 1'impressor,
eoineideixen les dates d'impressió amb les
d' estadade1'esmentada impremta aVilanova i

N01111almentassociemlaqualitatd'aquesttaller
amb els llibre¡ debibliófil o elselaboratsperales
grans editorial sbarcelonines i oblidem aquelIs
petits i senzillíssims papers que el vincularen
estretamentaVilanova i l~Geltrú i quesónelsque
mostren la bellesa natura~de l 'artista.

A principis del segleXIX -entfe 1810i 1813-
trobern instal 'Iats a Vilanova i la Geltrú la



la Geltrú .El de 1814, pero, esta imprés per una
tal Impremta Jordi. .

Entre els anys 1820 i 1850, aproximadament,
Tomas Pina obreun taller impressor; desprésde la
seva mort se'n fa cárrec la seva dona i
posteriorrnent se'n ocupara el fill, Jacinto. El peu
d 'impremta canvia segons les circumstáncies
esmentades: Tomás Pina, Imp. Tomás Pina,
Imprenta de la Viuda eHijo dePina i, finalment,
Imp. Jacinto Pina. La granmaj oria detextos quees
conserven són reglainents de Montepíos ... tot i
que sobresurten un parell d' obretes:El triunfo de
la cirugía-médica: para la preocupación de
algunos (bien que pocos) médicos que han
querido abatirla de F. X. Ribera Aravitg (1821)
i Villanueva agradecida: a los tilantrópicos
sentimientos de sus hijos residentes en la
Habana: oda, impresa el 1838.

EIs primers sermons deCamestoltes conservats
estanimpresos peraquestaimpremta estrictament
vilanovina. El1850 laimpremtaPina-aleshores
també llibreria- edita Alegoria satírica úolla
podrida deavisos, consellsypasatgessobrela
broma del Carnestoltas...A partir d' aleshores,
totselstallerss'ocuparandel textmésparadigmátic
de la ciutat.

JosepPersi Ricart funda aquell mateix
any 1850el "Diario deVillanueva y
Geltrú"laqua1cosamarcaunpunt
d 'inflexió en la impressió
vilanovina EIstextosquesurten
del taller de Pers ja no són
estrictament circumstancials
-reglaments de societats o
similars->- sinó que es
comenca 1'aventura de
l' edició local. Es poden
relacionarelsllibresde Creus
i Coromines dedicatsal cólera-
morbo o a Felip IIó o les obres
teatral s del mateix Pers i Ricart i
especialment Los misterios de Villanueva. El
1852surtdelesmáquines dePersiRicartunanova
publicació: la "Revista deFrenología" dirigida per
Magí Pers i Ramona. Al carrer Sant Gregori
s'imprimí, el 1854, el Discuts quepronunciá 10
Carnestoltes en lo acte de la triunfal entrada
que ieu en la Vila de Vilanova y Geltrú...

S'inicia el períoded'esplendor de la ciutat. La
vitalitat editora és notable. Paral ·lelament a les
publicacionsgeneradesdesdelstallersdel"Diario ...",
apareixlaimpremtade LeandreCreuselqual funda
arnés, entom elsanys óü, una lIíbreria al carrerde
l'Aiguanúm.ll segonsespotdeduird'algunspeus
d'impremta de 1861, 1862 o 1865. Es dedica,

. J
naturalment,atreballsimprescindibles: reglaments,
estatuts...delessocietatsvilanovinesqueperaquests
anys comencen a proliferar. Sembla que té
l' exclussiva per a la impressió dels discursos de
Camestoltesj aqueseráellqui elsediti desde 1858
frnse11873.EIsdiferents intentsper aconseguirun
tren per la costa passenper les seves máquines;
pero on destacaésenlespublicacions literáries de
Félix Socias, de Teodor Creus, M. de Saintine o
Llorenc de Cabanyes, entre d'altres. Publica, a
més,un llibre fonamental per a la interpretació de
VilanovailaGeltrúenl'aspecteu1tramari: lesCartas
doctrinalessobreel estadopolítico y social dela
Isla deCuba,dirigidas al "Diario de Villenueve
y Geltrú"de Ramon Vilade 1873.

El segleavanca i la impremta del "Diario ...", araa
mans de 1.A. Milá, és la que rep la majoria dels

encárrecsdeciutadansi societats.Cartells,
programes de carnaval, sermons,

reglaments, etc. tot passa per les
sevesmans;laquantitatdetestimonis
queenshadeixatés notabilíssima. La
qualitat estética de les seves
produccions no és extraordinaria
perqué hi predomina en excés la

funcionalitat. Malgrat tot, voldria fer
notarunpetit detall per exemplificarun cert
grau d'intuició per crear petits codis
tipográfics. No oblidem que fou el
responsable de la forrnació en técnica
d'impressió del seunebot Joan.Oliva.

Quan a partiroe118?4 publica els serrnons de
Camestoltesrecupen;lelforrnatiniciatper1aimpremta
Pina i continuar per Perspero que Leandre Creus .
haviacanviatperundemés gran.Arnés, hiincorpora
una imatge corporativa com esdiria avui día: enel
primer (de1874)alaportadahi col ·locaungravadet
querepresentalacarad'unsatirdelabocadelqual
ensurtenelementsvegetals.L' any següentapareix
méssintetitzati apartir de 1878incorpora, ambtres
úniques interrupcions, aquell primer gravat en



cadascunadelesedicionsanualsdelssermonsfmsel

1902quanla impremta Olivainiciavales primeres

aparicions enaquestsafers.

Ésdel totimpossiblerelacionar,ni quesigui

aproximadament, tota la producció de la

impremta de 1. A. Milá o del Diario, del

Ferrocarril, etc; cal fer notar, no obstant, que

la imatge que ens hem format dels darrers vint

anys del segle XIX prové deIs impresos de

l' esmentada impremta. L' activitat industrial amb

les fabriques téxtils i el tren com aparadigma es

manifesten mitjancant informes, memóries,

projectes, etc. uns papers que es corresponen

forca directament a la imatge un xic fumada i

trepidant del món fabril d' aleshores. EIs papers

d 'aquest entom tenen exclusivament aquesta

.funció i no cree que l' estética hi tingués cabuda.

Peraixó éstant important parar esment enels fulls

aparentment intrascendents de vida social

ciutadana. Jahem vist que Milá no era insensible

alllenguatge visual que comporta inevitablement

qualsevol text impreso Confirma aquesta opinió

altres petits impresos corn els destinats a les

di verses entitats vilanovines moltmés elaborats.

Hi apareixen diversos colors de tintes, fonnats i

tipus de paper, de lletres, etc. No estariade més

parar- hi una mica d' atenció; segurament els

resultats sorprendrien amés d 'un.

Abans de referir-nos a Joan Oliva, cal recordar

que entre 1895 i 1898 vainstal ·lar-seaVilanova

i la Geltrú la impremta de Ramon Sopena. Féu,

com totes lesaltres, els inevitables reglaments per

algún Montepio i publica també lesmemóries dels

cursos 1897-98 i 1898-99 de 1'Escola d' Arts i

Oficis arnésd'un parell desennonsdeCamestoltes

en substitució de Milá que n'era l'impressor

habitual. Cal destacar, el 1895, el Manifiesto y
programa del Partido Republicano
Democrático Federalista publicado por el
Consejogeneral el22dejunio de 1894 amb un

próleg deFrancesc Pi i Margall.

JoanOIiva Milá funda la impremtamentre exercia

debibliotecari alaBibliotecaMuseuBalagueriho

féu amb petits treballs que molt aviat li donaren

prou prestigi per arriscar-se enel món de l' edició

de qualitat. L'imprés més antic d'Oliva que es

conserva a la Biblioteca V. Balaguer ésde l' any

1896 i el nom de l' empresa és encara

provisional: Estampad'Oliva y Fills.

Es tracta del poema Calatayud de

Balaguer en un full de poc més d 'un

pam que ja anuncia l'estil de la casa:

senefesper ernmarcar el text que apareix

equilibrat enrelació al paper.

El1899 publica una carta publicitaria encatalá
i castellá on exposa els motius que 1'han dut a

consti tuir una empresa d' aquest tipus. L' esperi t

de servei quedemostra durant tota la sevavida en

cadascuna de les seves actuacions també hi és

present: «Trovantqu' ésunaviva llástima que,per

diversas causas,deixin de ferse ó vinguin de fora

de Vilanova executadas moltas feynas

d 'imprempta que no haurían de sortir d' aquí, he

establertun tallerdetipografia propi pera satisfer



aquesta necessi tat tan generalment sentida.» El

mostrari que posa a disposició deIs seus

«parroquians, donará ideajusta del carácter amb

el qu'he cregut haver de senyalar las mevas

futures impressions, atenitme al bon gust y á la

senzillesa avuy dominants en totes les Arts

gráficas». Es compromet a bons preus sense

perdre qualitat; també s' ofereix a ajudar en

l' elaboració demodels d' impresos estrictament

comercials (publicitat, estadistiques...) perqué

ajudin enel progrés de l' empresa.El coneixement

de llengues estrangeresesconverteix enun servei

més de la casa situada a la Rambla Llibertat 53 i

Rambla Ventosa Zü.

La post-data conté encara un altre aspecte a

destacar: la distribució deIs impresos de

circumstáncies (naixements, defuncions,

casaments,etco):«Ésmoltd'advertirqu'aml'objete

de que tothom, cualsevol que sigui l' estat de

fortuna, pugui comunicar álaspersonasamigasels

fets venturosos ó desgraciats qu'ocorrin en la

familia, [000]s'imprimirán pelsmateixos preusque

tot lo demés, oferint-me á cuydar [000]de llurs

sobrescripció y repartició exactas y rápidas áqui

s'indiqui, poguent elsparroquians triar d'una llista

denoms kdireccions delasmil familias

Íriéos principals de- la vila

classificadas per carrers ó

plassasé.»Aixó explica, enpart,

el gran prediqament quetingué

entots els acrespúblics i privats

de la vila enaquests anys.
)

Estilísticament ésuna magnífica

mostra de com poden dir-se moltes

cosessensenecessitat de lesparaules:

usatipus i mesures de lletres diferents

per al text catalá i castellá i les seves

respective spost-dates, amb lareitarada

serenor que el va distingir oUna darrera

observació; la carta ve datada el 26

d' octubre de 1899 quinzé aniversari de la

inauguració de la Biblioteca Museu

Balaguer, la seva altra passió.

Un breu repásdelcatálegdelesobreshumilsde

1'Oliva ensel mostra gairebé omnipresent en

qualsevolactivitatvilanovina. El reclamenperfer

invitacions per a la processó de Corpus, cartells

per als teatres, congresos i vetllades literáries,

prograrnesdecarnaval,deconcerts,d' audicions de

música clássica, camets de ball, segells per a

col Ieccionista, memóries i reglamentsper aentitats

i centresd' ensenyament, postals, etc. cte.

L'incansable Olivaaconsegueix encaraunaaltra

fita que permetrá situar Vilanova i la Geltrú al

centredelaimpressiódequalitat.Enelfullpublicitari

citat més amunt 1'hem vist lamentar-se de que

moltes cosesvinguessin impreses de fora la qual

cosal' estimula acrear laseva propia impremta. A

partir d'aquí, no només frena la importació de

treballs tipográfics, sinó que inverteix el sentit i

Vilanova i la Geltrú, a través del seu taller, es

converteix enexportador gráfic. D' aquests anys

sónjoies com Boires baixesde1.Ma. Roviralta

i altres (1902), Les rajolas valencianas y
eatalanasdeFont i Guma(1905), l' Anuari Oliva,
(1907), o Los animales en las marcasdepapel
deFoBofarull (1910)0

Montserrat Comas i Güell


