
MOMENTS DE LA NOSTRA HISTORIA
EXPOSICIONS, SOBRES, MATA-SEGELLS ...

Josep Ferrer Serra

t'any 1976 s'inícíá una nova etapa de la vida del país amb tot una serie de noves
perspectives i també d'ii.lusions, principalment en l'arnbít poJític. La Democracia era el desig
i la cJau per obrir tota una serie de possibílitats cara el fUtUL En aquest any tan especial la vida
de la nostra Societat també era intensa, i aíxí ho manifestava el seu prcsident. Manel Vílaseca,
en l'encapcalament de l'edítorlal del Butlletí'. Malgrat que el plantejament mercantilista o
d'inversió faciP en el nom de la filatelia, que esva incentivar en el decurs de la Exposició
Ftlatelíce "España-75", contribuí al íncrernent notable de socis de l'entitat. que van
arribar quasi als 500, va ser l'esperít inquiet que animava, i vul! creure que encara
anima, a tota la munió de vertaders col·leccionistes el que afavorí assegurar el futur de
la Societat.

En aquest any s'esdevení un fet importat pel que fa a la vida de tota Societat; la
commemoració del 25e. aniversari de la seva fundació. Aquel! grup d'amics que el ja
llunya 12 de juliol de 1951 varen decidir unir-se a redós de la seva afició, varen ser la
l!avor d'aquesta Societat de col·leccionistes plena de vida i activitat que es preparava
per celebrar els seus primers 25 anys de víde-.

Per aquesta celebració es va comptar amb la col·laboració del artista xilóqref i
gravador vilanoví. Ricard Vives i Sabaté, qui va confeccionar els goigs filatelics que
il·lustraven una col·lecció de 10 sobres numerats. Aquest fet fou excellcntment glossat
per Joan Rius i Víla en un erticle' que es publica en el butlletí de l'Exposició. Voldria
destacar que aquest article. junt amb la reproducció del sonet "Elogi del bon fílatelísta"
del mateix Ricard Vives i Sabaté, foren els únics escrits en cetala que aparegueren en
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El butlletí de la Societatvisqué una de les seves epoques daurades. EIsnúmeros
9, 10 i 115 foren editats per primer cop, amb tapa dura i il·lustrada amb diversos
motius relacionats amb el col·leccionisme i fent tots esment de la commemoració del
25e. Aniversari. S'ha de destacar la incorporació, al butlletí. de diverses firmes de
prestigi del món de la filatelia6, cosa que contribuí a la mejor projecció exterior de la
publicació i de la Societat.

També cal destacar altres activitats com ara l'excursíó organitzada per visitar
el Mercat de col-leccionistesde Reus realitzada el dia 23 de rnatq'. i ellliurament de
la Placa al Merit concedida per la Penya al seu soci fundador i número 1 Sr. Julián
Maestre Molero, el dia 28 de merc al finalitzar la preceptiva Assemblea General de
Socis.

L'acte central de la celebració del 25e Aniversari de la Societat. el constituí la
X Exposició Filatelica organítzada dintre del marc de les Fires de Novembre. Va tcnír
lloc entre els díes 10 al 14 de novembre i va ser ínstel-lede als baixos de la "Casa
Sindical (Plaza del 18 de Juho):". L'Exposició compré amb 4 apartats de filatelia:
España, Altres Palsos, Temarice i Marcofília - Maximofília, i un de numtsmetice amb
un total de 90 quadres. 39 expositors? que provenien de diversos llocs de Catalunya,
Andorra, com no, de Saint Etienne i de Vilanova realceren la mostra amb les seves
col·leccions.

No podem deixar-de citar el mata-segells especial. motiu principal d'aquests
escrits. que fou emprat en la estafeta temporal de Correus, que va funcionar els dies
13 i 14 de novembre. Reproduie. amb encert per l'ocesió. el motiu central de l'escut
de la Societat. obra de l'ertista vilanoví i antic soci. Pau Roig i Estradé, traspassat el
1994. La representació de la part superior del campanar de l'esqlésíede Sant Antoni
amb la silueta de l'anqel. destrurt en la Guerra Civil. figurava aíxí en un mata-segells
especial. Des del passat any 1996, un nou anqel corona novament el dit campanar.

En motíu de la Exposició es varen editar diferents materials. El corresponent
sobre il·lustrat mostrava també l'cscut de la Penya i la referencia a la X Exposició
Fílatellca i al25e Aniversari de la Societat. A més. s'editeren la colleccíó ja esmentada
enteriorment. de 10 sobres reproduint els goigs ñletelic - montserratins obra de
Ricard Vives i Sabaté, i un fullet record amb una tirada de 250 exemplars. Una
medalla commemorativa del 25e. Aniversari completava el conjunt d'edicíons espe-
cíels".

Realment la celebració fou llutde. malgrat el tall de llum en el recinte firal que
obliga a visitar l'exposicló a la llum d'un encenedor de buta-'. i cornpta amb la
collaboració d'organismes locals, encapcalats per l'Ajuntament. i toreníes com la
"Fabrica Nacional de Moneda y Timbre" o el "Gremio Sindical de Filatelia". Diferents
empreses i cornercos locals així com bancs i ceíxcs. junt amb diversos establiments de
Filatelia de Barcelona, completaven una llarga llista que la Societat va fer

pública" tot expressant el seu eqrairnent.

En aquest marc d'activitat de la Societat es convoca una Exposició Filetelice
Juvenil per els díes 26 al31 de desembre i oberta a tots els socis de la Penya Hletelíce .
de 12a 20 anys d'edat>. El objcctiu era que els millors classificats podrien participar,
gratuHament. a l'Exposició JUVENIA 77 prevista per els díes 20 al 27 de Febrer de
1977 a Barcelona. Malgrat aquesta proposta, l'expostcíó no es va arribar a celebrar.
L'empenta inicial de 1976 esva esgotar amb el final de la X Exposició. Així alllarg de
1977I'activitat es limita a la propia vida vegetativa de la Societat sense que es pugui
ter esment de cap acte amb una certa projecció ciutadana.
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1 "SIGUECREC/ENTE la ectividsd de la Peña. Impresiona en cierto modo elya casi medio millarde asociados .... " - Peña Filatélica - Boletín
de información socíel- n.o 10 Septiembre 1976. ,..

2 També indicat en l'editorial del mateix butlletí "Peña Filatélica" n.o 10.
c

, La premsa local es va fer poc ressó d'aquesta celebració ja que solament aparegueren un~s petites notes dintre de la pagina de
"Información Local" del diari de Vilanova edicions del 10 d'ebril i 31 de desembre. Així máteix aparegué en l'edidó de127 de novembre
una petita col-leboracíó signada per José fI'Ia ColI Claramunt.

, "El gran goig de Ricard Vives i Sabaté" Butlletí "Peña Filatélicq" n.o 11 Noviemb~e 1976.

s El n.o 9 corresponia a rnerc. el n.o 10 a setembre i el n.o 11 a novembre amb motiu de la X Exposkió Filetélice.

, Noms com el de J. Campderros, Gabriel Fuste, Juan de Linares, José fI'Iontaner Alonso o el dé Antonio Gasull Secretari General de
F.E.S.O.F.1. feia companyia als nostres mes coneguts i habituals fI'Ianel vílesece. Blausel, etc. '

7 El diari de Vilanova en la seva edició del15 de maig índole una petita nota anunciant aquesta sortida.

• Actual seu de I'INEM a la Pla~a de Vila.

s La relació complerta d'expositors fou publicada en un díptic ínclós en el butlletí "Peña Filatélica" n.o 11 de novembre 1976.

10 En el cataleg d'expositors figurava la relació d'aquestes edicions especials amb el preu de cada una d'elles.

11 Diari de Vilanova edició del 27 de novembre. Colleboreció signada per José Ma ColI Claramunt.

12 En el mateix cataleg d'expositors també hi figurava la llista de col·laboradors.

13 Així figurava en el but1letí "Penya Filatelica" n.o 11 novembre 1976.


