
Garriga, amb intervenció de destacades personalitats eclesials
i intel.lectuals barcelonines, que és quan, per primera vegada
des del final de la guerra civil, s'hí ernprá, a desgrat del poder,
la lIengua catalana.

L'edífící fou construít I'any 1910 per Josep Ferrer-Vidal i
Soler, fill de Josep Ferrer i Vid al, un deis principals caps-
debrot de la indústria textil catalana, vilanoví, amo de la
«Fabrica de Mar», boter en la seva adolescencia. Des de
lIavors, la família volgué continuar el cognom-de Ferrer- Vidal,
1 es traslladá a viure a Barcelona. .

Ferrer-Vidal i Soler (1853-16 novembre 1927) tenia, per
atorgació pontífícia, el títol de marques, com a reconeixement
a la tasca paterna. Ferrer-Vídal i Solertingué molta activitaten
el món artístic, cultural i literario Escriví, entre altres, la música
d'un parell d'óperes. Diputat pel nostre districte, mantingué
un gran interés per les instítucions benéfiques locals.

Heretá la casa el seu fillJoan-Josep Ferrer- Vídal i GÜel1.La
inscripció de I'esmentada propietat hagué d'ésserrehabilitada
1'1de juny de 1939, a causa de la destrucció del Registre de la
Propietat de Vilanova, soferta la setmana següent del 19 de
juliol de 1936. Som alguns encara que recordem, com si fos
ara mateix, com volaven els lIibres, que feren una gran pila,
des del primer pis de la casa del procurador deis tribunals
Josep M. Foradada, a la placa deis Cotxes, en una de les
dependéncíes de la qual hi havia l'esmentat Registre. Amb
aquest acte pensaven que restava enderrocat el dret de
propietat. Junt amb els lIibres també eren llancats al carrer,
des del segon pis del Col.legi de les monges concepcionistes,
els objectes de culte i omaments, amb una gran xala per part
d'uns i de passivitat per part d'altres.

Ferrer-Vídal i Güell moria el 21 d'agost de 1944. N'eren
hereus, per testament d' 11 d'abril de 1938 (en plena guerra, la
propietat ja tornava a tenir vigencia), els seus fills Eugénía,
Josefa, Josep i Pilar Ferrer-Vídal i Pare liada. Aquests, el 4
d'abríl de 1945, venien el casal a mossén Llorenc Garriga,
rector de la Parroquia de Sant Antoni Abat. Ara consta inscrita
a favor de mossen Joan Escala, regent des del 22 de juliol de
1971 (després, rector), segons nomenament de I'arquebisbe
Marcelo González.

Mossén Garriga, per tal de fer I'adquisició, es va haver de
vendre la finca «Els Esbarjos», al capdamunt del carrer d'en
Guansé, la qual es va veure que aquells anys no podia tenir la
utilitat i la finalitat que s'havia pensat al seu temps. Som molts
encara que tenim un bell record de les nostre corredisses i jocs
per aq uells espais.

En la década deis anys 20, gracies a I'acció de mossén Joan
Fontanals, sacerdot lIiurat a la tasca de la formació juvenil i
obrera, s'hí va cornencar a construir un teatre a I'aire lliure,
amb I'ajuda de I'aportació popular, i s'hí traslladá l' ermita de la
Mare de Déu de Montserrat que hi havia hagut a baix a mar, en
terrenys que després ocupa la Casa Pirelli. El nostre Mir hi va
pintar uns frescos deliciosos, que eren tota una oració
perenne, amb els seus tons blau-qris, que encara ara enyo-
rem, destruíts pels redemptors de tom que ens caigueren al

El Casal de l' «Orfeó- Vilanoví»,
restauració historica

/
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Fa uns pocs mesas vaig tenir el goig d'escriure en una
publicació forana sobre el casal de l' «Orfeó Vilanoví»,
amb motiu de la restauració que s'hí esta fent, perqué

crec que és un esdeveniment cultural de primer ordre. Ara hi
vull insistir en la nostra estimada revista FOMENT pel fet en
si i perqué ella, alllarg deis anys que té de vida, és la millor,
sense cap mena de dubte, que ha sortit en els nostres annals
Iiteraris, i ha estat un exponent constant en defensa de la
vilanovitat, de la catalanitat i deis valors humans entre
nosaltres.

El local de l' «Orfeó», després de tants anys de funcio-
nament, s'anava deteriorant, tant en I'estructura física, com a
edíficí, com en les seves dependéncíes. Dintre seu, després
deis anys de dedicació a seu de l'entitat coral, de la qual encara
porta el nom, hi han tingut cabuda diverses activitats, com
catequesi, teatre parroquial, escoltisme, Hoac, Escola de
Música i Club de Cinema. Des de 1945, durant uns anys, s'hi
celebraren els Concursos Literaris Parroquials i els Premis
Pessebristes, grácíes a la tasca obstinada de mossén Llorenc



FOMENT 15
!!!!!!!!!!!!!!i!!~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Patri mon i Col.lecti u !!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

damunt eljuliol de 1936. Desde fa unsanys,lamentablement,
és dedicada a sala de reunions del Consell d'Administració
d'una empresa industrial.

Ara, grácíes, en bona part, a l'aportació fetaper la
CongregacióMariana,fruit de la venda d'una casade la seva
propietat -que el seglepassathavia estatla llar deIsparesdel
president FrancescMacia-, s'ha pogut anar a la restauració
de l'<Orfeó»,l'import de la qual se n'anirá a uns set milions.
Faltarala restauracióde la facanai la compra de mobiliari, tot
el qual pujara uns deu milions més.

En aquesta operació hi han contríbuít la Generalitat i
l'Ajuntament, facilitant aquestúltim la tascadel seuarquitecte
Miquel Orriols i de l'aparellador Cucurella,per a la restauració
de la teulada que feia perillar greument la sala,operació que
va resultar molt delicada i compromesa.L'Escola Municipal
d'Art, a travésdel seu professorFrancescDornénech,amb la
participació deIs seus alumnes, ha restaurat admirablement
una part del cel rasi de lespintures.El pentagramade l'Himne
de la Senyera de l'orfeó ja tenia alguris fragments desapa-
reguts per les humitats. La música fou obra de l'esmentat
Ferrer-Vídal i Soler, el qual escriví nombroses cancons i
poemessírnfónicsde cara a l'esmentatorfeó. La lletra era de
Francesc Ferrer i Ferret, el popular i noble literat senyor
Panxo,com era conegut, que esvalgué de la signatura «Efe-
en el seusescritsal Díari de Vilanova. El vitrall modemista de
l'escala,molt bell, també ha estat reconstruit, La Casa Quei,
restauradora, el volia adquirir i en donava més d'un milió
de pessetes.

Han fet aportacions estimables Blanca Rosa Bertran,
professorade música,i Fídel Claramunt, escultor.

Les obres van comenc;arel passat mes de marc, Poden
acabar dintre uns pocs mesos.Quan tot estigui llest, definí-
tivament,que desitgemveure-ho,Vilanova, per mitjá de totes
aquestescol.laboracionsi amb l'entusiasmedel rector rnossén
Escala,podrá brindar per aquestajoia recobrada,pel nostre
petit Palau de la Música Catalana.Estemsegursque els seus
constructors i fundadors també estarangojosos que la Vila-

novaactual hagi pogut tornar la dignitat a aquelllocal que ells
estimaren, que, essent ara de l'Església, continua com a
patrimoni col.lectiu, per l'arquitectura i per la historia, que
encara manté al frontis de l'entrada el lema d'<Art i Pau».

Text literal de l'Himne de la Senyeraque,amb flors com a
notes de pentagrama, oma les parets de la sala de l'Orfeó
Vilanoví:

Hermosa senyera
que n'alsespels aires
la gloria d'un poble
que canta /'amor,
y en forma de vela
reculls amorosa
las brisas que cantan
lasjoyas del coro
N'ets símbol de gloria,
n'ets /'art que navega,
n'ets lIás de concordia
que uneix tot lo món;
sentintne tas notas,
els pits ne bategan,
sennnrnetas notas,
s'oblidan agravis
y s'obran els corso
Dessota ton ombra
hi dorm la bonal1ca,
hi riu /'esperanca,
qu'es reina del món;
y portan tas sedas
I'obras de la patria,
/'ale de la gloria,
el bés de /'amor. Fotos Mercad~


