
I reportatge: Recordar Balaguer

VícTOR BALAGUER i CIRERA (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901)

Noemi Cusiné

Personatge molt prolífic en obres de creació tant llteráries com polítiques, culturals i de promoció.

Com escriptor va participar molt activament en la Renaixenca catalana, a la qual va aportar un important nom-
bre d'obres tant en vers com en prosa. Cal destacar la seva tasca en el periodisme com articulista i col-labora-

dor; així mateix va fundar i va dirigir nombroses publicacions periodiques literáries i polítiques.

En el camp polític va tenir un paper destacable a la revolució de 1868 en col-laboració molt estreta amb el
general [oan Primo Després de I'assassinat del militar el seu prestigi va augmentar rápidarnent per la seva habi-
litat diplomática i negociadora. Va formar part de la comissió parlamentaria que va anar a Italia per acompan-

yar el rei Amadeu I en el seu viatge a Espanya.

Va ser ministre d'Ultramar en tres ocasions (1871, 1874 i 1886-88) i ministre de Foment el 1874. També el
1871 va arribar a ocupar interinament la cartera d'Estat. Anys més tard ocuparia la presidencia del Consell
d'Estat i del Tribunal de Comptes ..

El 1875 va ingressar a la Reial Academia de la Historia; la resposta al seu discurs d'entrada va anar a carrec de
José Amador de los Rios. El 1883 ho va fer a la Reial Academia Espanyola amb un discurs titulat Las literaturas

regionales, que va respondre Emilio Castelar.

El 1884 s'inaugurava la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, creada per ell a Vilanova i la Geltrú. Aquest mateix
any va ser escollit diputat a Corts per I'Havana.

El 1886 va ser nomenat director del Consell d'lnstrucció Pública i, posteriorment, vicepresident del Congrés de
Diputats. A I'octubre va accedir a la cartera d'Ultramar on destaca per la reorganització de les c1assespassives
i la seva igualació amb les de la Península, pel sanejament de I'administració colonial i per la preparació de
l'Exposició general de Filipines celebrada el 1887 a Madrid al Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Aquest
pavelló, un cop finalitzada I'exposició, es va convertir en el Museu Biblioteca d'Ultramar fins a la perdua de les

colónies el 1898, quan els fons van passar a la Biblioteca Nacional i a la Biblioteca Museu Balaguer de Vilanova
i la Geltrú. Va ser nomenat president del Consell de Filipines.

Destaca de la seva personalitat la seva capacitat inesgotable per estimular pro-
jectes progressistes per a la millora de la societat espanyola de l'epoca.

D'entre ells cal assenyalar la seva proposició de lIei el 1885 per a la cre-
ació del Ministeri d'lnstrucció Pública i Belles Arts, ja que totes dues

s'integraven a les responsabilitats del ministre de Foment de
torno Amb aquesta iniciativa intentava reconeixer i augmentar

la importancia que havia de tenir per a qualsevol govern

modern I'atenció específica de la instrucció en particular i de
la cultura en general. Ambo aixó va demostrar, un cop més,

la seva capacitat per anticipar-se a criteris polítics acceptats
rnajorltáriament anys més tardo

Balaguer va ser amic personal deis principals escriptors i
polítics de l'epoca. Entre ells es poden esmentar noms
com Sagasta, Castelar, Menéndez y Pelayo o Cánovas del
Castillo, de qui se'n conserven cartes i altres documents a
la Biblioteca Víctor Balaguer. El 1894 va publicar Los reyes

católicos corresponent al volum VII de la Historia general
de España, editada per la RAE i dirigida per Cánovas del

Castillo.

Entre la seva ingent obra cal destacar la seva Historia de los
trovadores, Mis recuerdos de Italia, Lo romiatge de l'ánirna, El

monasterio de Piedra i l'opera Los Pirineos, amb música de F.

Pedrell, de la que en va recitar alguns fragments a casa d'Emilio
Castelar i en presencia de Menéndez y Pelayo, F. Balart i altres que la

van acollir molt favorablement.


