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Bonic gravat de l' edifici fundacional, la CasaSanta Teresa' í la casadonada pel Marqués de Castrofuerte

Els vilanovins agraits a Víctor Balaguer
Angel Olivé i Gatell

Dues siqnificatives publicacions en ocasió de les comme-

moracions, a Vilanova í la Geltrú del Centenari de la seva

naixenc;:a(Barcelona, 11-12-1824)i Cinquantenari de la

seva_mort(Madrid, 14-1-1901)

L' Associació d' Alumnes de l'Escola Industrial va dedi-

car dos números especials, el 14 i 15, corresponents al

mes de desembre de 1924i gener de 1925,per celebrar el

Centenari de Balaguer.

A la primera pagina del núm. 14hom hi llegeix:

"L 'Associació d'Alumnes Obrers de I'Escola Industrial

de Vilanova que '!,germanala seva modestia amb l'orqull

de considerar-se com la fillola de la Fundació balague-

riana i que embelleix, aferma i orienta son objectiu il.lu-

minant-se amb les resplandors de l'exemple d'aquell

gran creador de cultura popular que fou Víctor Balaguer,

avui en el centenari del preciar poliqrcd, de l'home de

llibertat i del servent d'ideals, acompleix un deure de

gratitud i de iérvida admiració, acompanyant tot Vilano-

va en els actes de devota recordanca dedicats al seu

excels i predilecte Fill adoptiu.»

En el número 15 hi trobem el comentari de LA MANI-

FESTACIÓ POPULAR. '

Explica que a les onze del matí del dia 14de desembre
es forma la manifestació als [ardíns de la Biblioteca-

Museu Balaquer i, discorrent per'Ies principals vies de la

. població, arriba al cemJntiti municipal. Integraven la

manifestació els nois de les Escoles, aÍnb flors i llorera:"

un landó adornat amb gust ;ett el qual es traslIadaven

rams i corones, i una banda, a la qual seguia la presiden-
cia formada pel více-presídent de la Instítucíó Balague-

riana, Joan Ventosa i Roig, a qui lcompanyaven altres

membres del Patrona~i representants de totes les autori-

tats locals i de les societats organitzador.es, í una gran..• '~

gentada. Al peu de la tomba de Balaguer, bellament

ornada, Ventosa dipositá un ram de flors, ofrena de la

Junta de Patronat. També hi deixaren rams de llorer els

nens i nenes de les Escoles, a mida que anaven desfilant

davant del panteó, i darrer a d' ells molts particulars,

dames i senyoretes.

Ventosa i Roig dirigí la paraula a la gernació, dcilent-se

que el president de la Biblioteca-Museu, Joaquim Baso-

ra, pel seu delicat estat de salut, no pogués donar perso-

nalment les qrácies al poble de Vilanova per haver-se

associata l'homenatge. Llegí unes sentides i ben escrites

ratUes del President, després d'haver fet públic el se-

güent telegrama dedhessíódel Director de l'Escola In-

dustrial, en nom del Claustre de Professors:

«Professorat Escola Industrial associa's ferventment

efusiva manifestació popular, memoria insigne Bala-

guer, qui a lloables activitats Iíteráríes agermana altruis-

ta esforc;:i clarivident comprensió problemes ensenya-

ea promovent creació Escola Arts í Oficis i orientant

després generós esforc;:per dotar Vilanova actual Escola
Superior Indüstríes.»

L' any 1951es commemorá el cinquantenari de la mort

de Balaguer. La Junta de Patronat va fer que en els fune-
rals es cantés la Salve que Balaguer va esc~ure i a la

qual va posar música el mestre Alvarez, acomplint-se

així la voluntat expressada en el seu diari de 6 d' agost de

1892, que encara no havía fructUicat, parque no. havia

estat recollit el seu desiq, segons es pot comprovar pel
que hi diu:

«Alvarez tiene 'e~tusiasmadosa todos con su Salve que

dedica a Conchita Blanch de Puiq, de Arbúcies. Le he

pedido que ponga en la impresión una nota diciendo que

la he escrito para que se cante en mis Íunerales, si es que
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alguien se acuerda de pagar unos funerales para mí. No Justifica la ,f3(evagosadia dient que en els murs d'aque-
ha querido. » lla Bíblíotecaveíren els seus primers balbuceigs típoqrá-

En ocasiód' aquestacelebració, els germans Oliva edi- fics, ja que en residir el seu pare i 'mestre don Joan Oliva

taren el desembre de 1951un acuratopuscle de 24 páqí- i Mílá, com a bibÍiotecari, la part superior de l'edifid; on

nes del qual imprimiren 240 exemplars en paper registre tenia muntat.un petü taller, aprengueren a llegir, en i el

i 150 exemplars en paper fil, nominats i numerats; d' a- seu qerrná, amb unes caixesde tipoli:Jrafia.

quests darrers, els 100 primers, per als membres de Fent un íncís. podem!ecordar aquí que en Joan Oliva

l' Associació de Bíblíófíls de Barcelona. L' opuscle fou traslladá el seu taller a la 'rambla-de la Llibertat, obrínt-la

estampat i gravat per l'Institut Gráfíc OLIVA DE VILA-' al públic el 1899, i d' allí a la rambla Ventosa. Com se

NaVA, a Barcelona. sap, la impremta Oliva de VilAnova s'havia esmerc;:aten

A la coberta hi ha un gravat que és una reproducció, els seustreballs.tipoqráfícs, que li donaren fama. Escrip-

lleugerament ampliada, del revers de la medalla que es tors de renom li confiaven la impressió de les seves

va encunyar en inaugurar-se la Biblioteca-Museu l' any obres. Oliva figura entre els renovadors del bon gust en

1884. l'art de la impremta al nostre país. De jove treballa del

Segueixamb una dedicatoria que reproduim: seu oíící a Paris, a la famosa impremta de Matteroz.

«A lá preclara memoria de Víctor Balaguer el «Institu- També a Londres on el va acollir Harrison.

to Grálico Oliva de Vilanova»,ofrece, en el quincuagé- El distintiu de laimpremta "Oliva de Vilanova» ja ho

simo aniversario de su muerte, este opúsculo con notas díu tot: «Treballa amb pulcritud i en l' art confía».

biográficas del benemérito patricio, laureado poeta e Tornant a l'opuscle, a tota plana hi ha un gravat d'un

historiador insigne que, con su generosa donación_al dibuix a la ploma amb el bust d' en Balaguer (el mateix

fundar la Biblioteca-Museo en Vilanova y Geltrú, enalte- de l' anvers de la medalla de la inauguració) i una dedica-

ció el espíritu de la villa yde la patria.» tória amb motiu del cinquantenari.

Després, Demetri Oliva (el seu qerrná Víctor havia Continua amb una semblanc;:ad'en Balaguer, escrita

mort dos anys abans), diu que va voler-se sumar a l'ho- per Frederic Udina Martorell, en aquél! moment Vice-

menatge, encara que amb posterioritat, editant l'opuscle Director de l' Arxiu de la Corona d' Aragó, que va acom-

que, amb breus notes, intenta resumir la personalitat de panyat d'una reproducció duna pintura de Víctor Bala-

don Víctor. guer al 1874, deguda a Trias i Planas, existent a la Casa

SantaTeresa.
Hí ha cinc fotografies: fac;:anaprincipal de la Bíblío-

teca-Museu; Biblioteca i Salade lectura; Salade Pintura,

abans de la seva renovació, amb el "Dos de Maig» de

Sorolla, i l' "Anunciació», del Greco, davant per davant, i

moltes altres teles; Sala de Numismática i Pintura dels

seglesXVI i XVII; Salad'Escultura i, al fons, la col.lecció

de Cerámica, després transformada en SalaGreco.

D' aquest escrit reprodurm part del seu final:

«Como historiador, sin haber alcanzado el dominio

pleno de la Historia en su sentido más estricto, revalorizó

en alto grado el sentido patriótico en la misma. Como
hombre público, tuvo gran influencia en la política de su

tiempo y se identificó con los deseos de Catalunya hasta

el punto de disentir de su jefe político Sagasta cuando se

trataba de asuntos referentes a su tierra ... r como biblió-

filo, lo fué en el sentido de enamCjradode los libros, más

que como conservador de obras caras y de gran precio, y

legó -he aquí su mayor gloria- una rica Biblioteca e inte-

resante Museu a la villa que, si no le vió nacer, le tuvo

tantísimos años en su seno. Entregó su alma al Creador

en la capital de España, cerrándose así su vida, tan

«encuadrada» en todos sus aspectos en el siglo XIX, al

nacer la actual centuria.»

Lluís Espoy de Sama hi fa una remembranc;:ad'en

Balaguer. Explica la raó que va donar Balaguer el 1883,
d' escollir Vilanova, enlloc de Barcelona per a destinar la

seva fortuna en un monument útil a la seva patria cata-

- lana: «Barcelona té monuments suficients per a la seva

glória i centres sobrers d'instrucci6 per a cultura ... Vila-

'nova, per contra, estava sola i callada ... Aquesta és la

vila destinada per l'edifici de la meva Biblioteca-Museu».,
Dibuix a la ploma dedicat pels OLIVA en la commemoració del Cinquantenari de la
mort de Victor Balaguer. Transcriu paragrafs de cartes de Balaguer adrec;:ades
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al seu pare. Una de marc de 1888diu: «Pel corre u d'avui,

certificat, li envio un plec de cinc mil pessetes, per als

fons que vaig reunir aquí, per atendre les despeses de la

Biblioteca. Així vaig enviant tots els meus estalvis i
encara u/enviaré més,»

Al seu avi Sama: «Falta encara acabar el pagament del

reixat, al que em vaig comprometre, com vosté ja sap;

pero espero la liquidació d'Espoy i així que sápiqa el que

em falta, Iaré un document perqué Andr~u de Sard vagi

cobrant trimestralment el meu sou de Conseller de la

Casa de Santa Teresa

L'escut deis OLIVA DE VILANOVAa Barcelona, amb la silueta del Museu al fons.

Companyia del Ferrocarril de Franca, i el de Conseller de

la Companyia de Filipines que acabo d'acceptar només

amb aquest objecte; i en un any o poc més, si Déu em

dóna vida, podré sortir-me'n del reixat. »

Cap al final hi ha una escarída descripció de la Institu-

ció balagueriana í dels fons més importants de la Biblio-

teca i del Museu. En destaca la Secció de Numismática,

una de les més completes del Museu, amb prop de cinc

mil monedes i medallas; 1explica com són agrupades en

series antigues, híspániques i estranqeres. Les antigues

són bastant nombroses, amb exemplars encunyadesa les
colónies í estats g!ecs dEurepa, Asia i Africa. La serie

romana és la més hombrosa de les an.tigues. Quan a

. medalles, la col.Isccíó més complbta és la d' Argentina,

s~guint-li Espanya, Estats pontíficis, Franca. Italia i

Estats Units. ,~
1a la última páqínahí ha el grav~t:de la casa d' arts

qráfiques OLIVA DE VILANOVA a Barcelona.

L'AL Ti el BAIX PENEDES
COMPRA A

MOBLES GUARDIET

Qui vol comprar

bo i baratet
ha d'anar a

«Cal GU ARD JET»)

GRANS OFERTES ALS
N UVI S

Visiteu, sense compromís,
les nostres

5 Plantes d' Exposici6

c/. Cort, 28 - Tel. 892 18 43
VILAFRANeA DEL PENEDES
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