
Unmonument,

un home

i un edifici escolar

Impávida i serena I'estátua ha vist al seu entorn un
munt de coses verdes i madures. Ha presenciat manifesta-

El dia 31 de desembre de 1881, a les quatre de la tarda, cions populars cridaneres o silencioses, ha vist canvis de
en I'ámbit de les festes inaugurals del tram de ferrocarril de nom i de banderes a la placa on la política aviat esbandí el
Vilanova i la Geltrú a Barcelona, hom posa la primera pedra seu nom, ha escoltat músiques militars, cobles de sardanes
d 'un monument segons projecte de Bonaventura Pollés i i les gralles estridents deIs castellers, I 'espetec de les piules
Vivó, jove arquitecte municipal de la vila, que seria erigit del drac i deIs diables i també les denotacions d'armes de
per subscripció popular, a la memoria de Josep Tomas Ven- foc en dies de bullanga o de revolta. Ventosa, pero, no ha
tosa i Soler. L 'obra es comencá tot seguit i el 24 de febrer de deixat mai caure elllibre de la má, com dient: Aquest és el
1883 era inauzurat el monument a I'home més popular de camí. ..
tots quans han trepitjat el terrer d 'aquella placa. Pero els anys passen i ni el temps ni altres coses respec-

El monument és més que centenari, pero I'estátua del ten la vellesa. Quan al seu entorn volava un esplendit núvol
patrici el guanya en antigor. Des de I'any 1852 que era a de coloms, calia sovint netejar-li el cabell, el jaqué i elllibre
Vilanova, resguardada acuradament sota teulada de les de la colomassa acumulada. Més recentment, foradat el cap
agressions de la intemperie, perque temps era temps en pel rovell de ferro, hi entraven les abelles a fer servir de
que ningú no pensava en altra mena d'agressions que le~ rusc el buit del seu coso No es podia exigir a les aus o als
própies del «sol i serena». Per aixó I'alcalde Josep Pollés i insectes una conducta diferent. Creiem que aquests desa-
Oliver, el darrer dia de I'any 1881, després de posada la pri- furs de .les bestioles no I'inquietaven gaire. El que sí el
mera pedra, bo i assenyalant I'edifici del que eren Escoles somogué més que un sisme fou el soroll deis enderrocs, pel
Municipals, deia: «... ved en el vestíbulo de aquel gran- setembre de 1969, del gran casal del seu davant, que havia
dioso edificio un pedestal: sobre el pedestal una estatua: es - vetllat durant tantes décades. L 'afuada i fluent ploma de
la estatua de nuestro ilustre paisano D. José Tomas Vento- Joan Valles en aquella ocasió escrivia: «¿Que va a contem-
sa, que en vida mandó construirlo con destino a la ense- piar desde su pedestal? Deberá pensar: Para esto entregué
ñanza, para donarIo después a Villanueva •••» mis esfuerzos a Villanueva? Nos tendrá por unos desgra-

L'estátua era de ferro colat. havia vingut de Matanzas, i ciados y tendrá su total razón» 1, tanmateix, dissortat al
era pariona d'una altra que es queda a la ciutat d'origen, poble que no estima els seus. Quan es perd el respecte al
destinada a presidir una altra fundació escolar establerta passatja no ve d'una. 1el fet que ara un grupet, emparat en
pel mate ix patricio I'anonimat de «col.lectiu de joves», li hagi perdut el més

Vestit amb un jaqué a la moda del seu temps, el cap des- elemental respecte, al bon Ventosa li haurá causat més
cofat, la má esquerra al pit i un Ilibre obert a má dreta, I'es- aviat menyspreu que no pas ira.
tatua de Ventosa, centrant la placa que ell dona a la vil a i
que en un temps porta el seu iIom, no se sap si lIegia el
Ilibre obert o si mirava Jndavat, fitant l'edifici que féu aixe- L'Home
car, o si, de reüll, entrellucaya a la sevaesquerra per veure
com ho feien els homes de t'a'-CasaGran, -amb l'inacabable
joc de la vara que s'ha vist passar per mans de quaranta-un
batlles diferents, de totes menes i colors, de poca o de
massa durada, amb molts o cap votlpopula'r, sempre amb la
notoria indiferencia de l'estátua, la qual, en contemplar la
caravana deIs quaranta-un alcaldes-presidents, deu pensar
que -segons 1,Evangeli- són molts éls ':"cridats i pocs els
escollits, )

El Monument

ALBERT VIRELLA 1BLODA

Josep Tomas Ventosa i Soler nasqué a Vilanova i la Gel-
trú el 30 de desernbre de 1797. AIs dotze anys -en plena
guerra del francés-e- s'embarcá cap a Cuba, establint-se a
la ciutat de Matanzas, on exercí el cometede teixits, co que
li proporciona notables beneficis. Després féu freqüents
viatges d'anada i tornada a la vila natal i, en tot moment, el
veiem com obsesionat per la lluita contra l'analfabetisme,
amb voluntat manifesta de dotar els infants de centres
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d'educació públics i gratuits, i de la manera com es feia
aleshores, posant-hi l'esforc i la fortuna personal. L'any
1841 s'estava gestant a Vilanova una escola «Lancaste-
riana», modalitat basada en lainstrucció mútua. Calien
diners, i Ventosa fou el contribuent més generós. Pero els
projectes seus eren bastant rnés amplis. En virtut de les
lleis desamortitzadoresdevien anar a la venda els béns que
havien estat deis convents de frares caputxins i carmelites,
per a fer unes escolesal primer i'una fabrica al segon. Com
que el convent deis carmelites fou cedit a l' Ajuntament per
al trasllat de I'Hospital (que era al carrer que avui en diem
deis Estudis), Ventosa es concentra en la compra de l'ex-
convent deis caputxins, realitzant-la el 16 d'abril de 1846
pel preu de 30.000 duros. Aquest convent abastava, ales-
hores -segons cálcul fet per nosaltres- un total de
13.456 metres quadrats. El mestre constructor Josep Sal-
vany, seguint les orientacions del nou propietari, dissenyá
el primer projecte important d'urbanisme del qual tenim
.notícia a la nostra vila, destinant a via pública les següents
árees:

Allargament del carrer de SantGervasi
(106x 6 m) 636m2

Allargament de la Rambla
(55x 20m) 1100m2

Allargament del carrer de la Indústria
(46x6m) 276m2

Placade la Vila
(48x 55m) 2640m2

Area total destinadaa vies públiques

Percentatge sobrela totalitat de l'ex-convent
4652m2
34,57%

El convent i l'església foren derrocats a partir del 1846.
A les darreries del 1850es delimitaven els patis, i l'any
següent s'obrien les perllongacionsdeis carrers de la Indús-
tria i de Sant Gervasi, donant-los una amplada d'un metre
més que no pastenien les seccionsanteriors. Al carrer de la
Indústria, el6 dejuliol de 1851,quan fou posadala primera
pedra de les EscolesPúbliques, digué «Compatricios: hoy
es el dia más feliz que he tenido en toda mi vida. Ojalá que
mi desprendimiento estimule a las personas ricas a seguir
mi ejemplo, empleando sus caudales en ilustración para
que en lo sucesivo seamos menos ignorantes y más feli-
ces!» Les Escoless'inauguraren el 15de setembre de 1854,
sense grans cerimónies, perqué en aquell temps pesava
sobre la vila la mésmortífera epidemia de calera. Cincanys
abanss'havia obert a la ciutat cubana de Matanzas un sem-
blant edifici escolar. Ventosa fou alcalde de Matanzas els
anys 1847i 1852,prodigant la sevafilantropia en la casade
Beneficiencia, la Biblioteca pública i altres activitats. A Vi-
lanova protegí la fundació del «Diario de Villanueva» i la
publicació, en fulletó de «Los Misterios de Villanueva»,
establí premis per als escolars,dots per a noies de condició
modesta i col.laborá a totes les iniciatives cultural s que es
desenvoluparena la vila en el seutemps. El 1854es presen-
ta a les eleccions a diputats de les Corts Constitucionals,
sensemolta sort. Els seus oponents eren poIítics i militars
de notoria popularitat: els generals Dulce i Prim, l'escriptor
FrancescPi i Margall ... Ventosa, home de cor, pero de no
massaoratoria, fou derrotat i, bastant retret de la vida pú-
blica, seguí anant i venint (le Matanzas a Vilanova. En un
deis seusviatges adquirí una malaltia cerebral i, retornat a
Cuba, morí a la ciutat de I'Havana el 30 de juliol de 1874.
Com a creador d'unes-escolespúbliques i gratuítes, pera
nois i noies, i com a urbanitzador del que avui és la Placade
la Vila -la nostra millor sala de festes- bé es mereix el
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respectede tots i el monument més que centenarioTambé
el recordauna part de la RamblaTransversal -la dita Ram-
bla Ventosa-, rambla que, per cert, sempre ha mantingut
el nom que esposaen el mapafet per Gumá i Ferran.

L'Edifici

Totjust cornencatl'edifici, que JosepT. Ventosa el cedí
-en venda simulada--:-a un grup de persones de la seva
confianca,Joan Soleri Llampalles, FrancescArrufat, Bona-
ventura Roig i Ferrer i JosepGolar i Sirarol, amb les condi-
cionsd'acabar l'obra de l'edifici escolar, destinant a aquest
fi els censos deis terrenys que fossin venuts, que també
subvindrien a les despesescausadespels professores, i de
vetllar perque l'edifici fos destinat a l'ensenyament com ell
havia pretes i no cap altra fmalitat. Així es féu durant prop
de deu anys, pero quan es tractá d'establir a Vilanova un
col.legi de segon ensenyament, els titulars de la propietat
cediren els seus drets al' Ajuntament per a facilitar la ins-
tal.lació del nou establiment. L'edifici només tenia planta
baixa i un pis, se'n va aixecar un altre i es van suprimir els
balconsquehi havia per a convertir-los en finestres. El pre-
supostd'aquelles obres era de 224.709rals; deis quals se'n
van recaptar 85.058per subscripció pública. Arranjat l'edi-
fici s'obrí el curs el 23 de setembre de 1864. Durant deu
anys funciona com Institut Lliure de Segon Ensenyament,
fins que, el 1874,a rel de la restauració monárquica en la
persona del reí Alfons XII, havent-se dissolt tots els Insti-
tuts Lliures, les autoritats locals gestionaren la vinguda deis
pares escolapis, deixant-los el col.legi de Ventosa, mentre
es construía el col.legi erigit pel llegat de Salvador Samai
Martí. Fou aleshores que, a partir de l'any 1881, l'edifici
retorna a la seva primitiva funció d'Escola Elemental de
Nois i Noies,per poc temps també. Creadael 18861'Escola
d'Arts i Oficis, s'instal.lá de moment al local de la Rambla
Principal que hi havia on ara hi ha les Mares Teresianes.
Comque hi havia insuficiencies ben determinades, la direc-
ció deIs «Arts» pressioná tot el que pogué per a traspassar-



se al' edifici de Ventosa, co que aconseguí l' any 1892, ocu- dispendio para el Ayuntamiento que la cesión de terrenos; y
pant-lo per uns setanta anys, prestiginat el ben guanyat digo terrenos porque el edificio de nuestra Escuela Iodus-
nom d'Escola Industrial. Traslladada l'Escola Universitaria trial no parece aprovechable dada su vetustez y cons-
d'Enginyeria Técnica als locals que s'havien construit, molt trucción ..• » (3-8-1964)
a poc a poc, a la placa de l'Estació, va quedar buit -una Era tot una sentencia. Pero, el fatal desenllac encara
vegada més- 1'edifici Ventosa. L'horror al buit és una tarda cinc anys a executar-se. Finalment, formalitzada la
mena de complex més antic que el d'Edip i les autoritats cessió del terrenys a la Delegación Nacional de Sindicatos,
locals es veu que el posseíen en grau extremo Amb carácter pel setembre de 1969 comencá la destrucció de l'edifici que
provisional, i només per un any, el 1964 s'oferia a l'Inspec- 118 anys abans havia comencat a construir Josep Tomas
ció de Primer Ensenyament com escola interina, Pero la Ventosa i Soler. Al sac degemecs que, per a molts, fou el
premsa local publicava unes dec1aracionssignificatives: El setmanari «Villanueva y Geltni» esvan llegir dues lamenta-
Ayuntamiento cuenta con el edificio de la antigua Escuela cions, laja esmentadade Joan Valles i la d'un anticalumne,
Industrial, que está hoy sin utilización ••• Nuestra Casa Sin-' Emili Bernadó... L'estátua hi ha qui diu que ja no aixeca la
dical, lnsuflciente y ubicada en una antigua vivienda sin vista delllibre que porta obert. Mirar l'edifici d'ara li causa
condiciones funcionales para aquel fin debe ser trasladada y esgarrifances, pero sí que deu donar alguna mirada a l'en-
dotada de espacio suficiente •.. Nuestras Oficinas de Co-' torn, perqué, al cap i a la fí, la placa de la Vila és, també,
rreos y Telégrafos tampoco nos dán ningún prestigio en sus . obra seva. I res més cert. Hom pot afirmar que Ventosa
instalaciones actuales... Tanto la CasaSindical, como nues- precedí Gumá en la noble tasca de fer la Vilanova moderna:
tra Casa de Correos y Telégrafos se construirían sin más La ben plantada!.

Si voleu anunciar
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el vostre negoci
els vostres productes

els vostresservels .....

Si la marca que representeu vol fer publicitat deis seus articles a la revista. -

.
FOMENT

un avis telefónic al 893 10 10 ens posara en contacte directe rebreu rápida-
ment la informació preclsa, ~


