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DavidJou
Ángels Parés EN RECORD 1HOMENATGE A VÍCTOR BALAGUER

El 14 de gener de 1901 moria a

Madrid Víctor Balaguer, un dels ho-

mes més carismátics del segle rornán-

tic. Aquest any es compleixen cent

anys del seu traspás. Catalunya ha,ho-

menatjat aquest fill adoptiu de Sitges

i ho ha fet, sobretot, la nostra ciutat

vema, Vilanova i la Geltrú, on el me-

cenatge de Balaguer queda fixat en

la Biblioteca Museu que duu el seu

norn. Ambdós espais ocupen un lloc

rellevant dins la cultura catalana pel

que representen, com a escenaris de

cultura i art del segle XIX i pels fons

artístics, documentals i bibliogdfics

que apleguen.

Aprofitant el centenari s'han fet

tot un conjunt d'actes que han parlat

de don Víctor i han perrnés recuperar

i rescatar de l' oblit un home que va

ser present en la vida activa catalana

del vuitcents, en tots els seus camps:

polític, cultural, literari, periodístic ...

Davant aquesta commemoració,

els que subscrivim aquests articles,

interessats en l' obra de Víctor Bala-

guer, várern creure adient de donar a

coneixer la seva relació arnb Sitges i

fer-ne una breu sernblanca biográfi-

ea.

Sera, dones, aquesta Xermada,junt

amb altres escrits que altres estudio-

sos han publicat en altres mitjans es-

crits, un sentit homenatge i recorda-

tori aVíctor Balaguer, lo Trobador de

Montserrat.

• Retrat de Victo, Balagller,fel pe, Call16 de Barcelol1a

1
Fons: Biblioteca MIIseH Víctor Balaguer,fotografia Caries

Pujadas
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VICTOR BALAGUER 1 CIRERA
apunts biog ajics

Miquel Marzal

Víctor Balaguer va néixer a Bar-

celona 1'onze de desembrede 1824.

EIs seuspares foren ]oaquim Bala-

guer i TeresaCirera. L'acostament a

la sevapersonalitat i obra pot fer-se

des de les diferents caresd'una ma-

teixa figura; per aixó es considera

Balaguer com una persona poliédri-

ea.Don Víctor desenvolupá la seva

activitat inteHectual en el camp de

la literatura (poesia,teatre i prosa),la

historia, el periodisme i la política.

Aquesta darrera faceta ha estatpot-

ser la més estudiada.

Encara adolescent,tenia aproxi-

• Facana principal de l'edifici de la Biblioteca Museu Vic-

tor Victor Balagner. Fcu Inaugflrat el 1884 i construís se-

gollS el projecte deJeroni Craneíí. Els esgr'!fials de lesfa.

{anes de l'edifici SÓll obra del pintor sitgetaJosep Mírabeni

i Galell (1831-1899)

madament uns catorze anys,va

escriure el seu primer drama

Pepín el jorobado (representat i

editat el 1841), signat amb el

pseudónirn "Un joven cata-

lán". Durant la sevatrajec-

tória teatral, Víctor

Balaguer no aban-

dona el genere i /
aná publicant

obres

dicament. Per exemple: Don Enrique

el Dadivoso o terceraparte del Zapatero

y el Rey (1844), Don Juan de Serra-

l/onga i Ausias March (ambdues el

1858). Cal remarcar,també, que Ba-

laguer fou l'autor del text que ser-

ví per alllibret de l' opera Los

Pirineus, de Felip Pedrell.

Arran de la seva

frisanca intel-lectual,

funda i col-labora en

;,
I

perió- I
<» .../.:~:......__r_V""__ ~ ""'l diverses revistes: El
i_ - ----~ Genio, La Montaña

--...:.....,.:..~...:....-...f' de Montserrat, El

-1 Laurel, La Lira, Bar-

cino, La Corona de

Aragón (per defensar

els interessos de Ca-

7••¿ -I-\...

talunya,Valencia,Ara-

gó i Mallorca) i El

Concel/er. AIgunes,

tenir una
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Durant els primers anys de la

decada de 1850 va escriure cróni-

ques de societat al Diario de Barcelo-

na, sota el pseudónirn "Julia".

Parallelament hi publicava articles

sobre un viatge que féu per la Pro-

venca i un petit recull amb Las le-

yendas de Cataluña. El jove Balaguer

no en tenia prou i feia, també, tra-

duccions dobres d'autors estran-

gers, álbums de viatges, recopilava

llegendes i tradicions d'alguns in-

drets de Catalunya , etc. Fruit d'a-

quest interés per les llegendes, pu-

blica més tard El monasterio depiedra

(1882), Al pie de la encina (1892) i

Historias y tradiciones (1896). Tota

aquesta activitat donava sentit a la

seva vocació literaria, nascuda a par-

tir del teatre i el periodisme. Una

vocació que el dugué, fins i tot, el

1845 a deixar els seus estudis a la

Facultat de Dret per anar a Madrid

i obrir-se carni en els arnbients li-

teraris.

El 1859, l'activitat periodísti-

ca el porta a fer de corresponsal de

guerra (juntarnent amb Lluís Cut-

chet) per a la revista El Telégrafo,a la

qual enviaven cróniques sobre el

conflicte entre Italia i Austria. Pos-

teriorment, el 1866, hi torna arran

d'un altre enfrontament a la zona.

Acabada la guerra, Balaguer va aple-

gar les cróniques que féu per aquest

diari a l' obra Anales de la Guerra de

Italia, Austria y Prusia (1866).

Don Víctor va destacar tarnbé

com a historiador i literato La se-

va obra més coneguda és possible-

ment la Historia de Cataluña y de la

Corona deAragón (1860/63). Com a

reconeixement a la seva tasca histo-

riográfica, el 1875 fou nomenat

membre de la Real Academia de la

Historia. Altres obres conegudes

són, entre d'altres: Las Calles de Bar-

celona (1865/66), Tragedias (1876) i

De la poesia provenzal en Castilla y

León (1877). Sobre les seves viven-

cies personals, Balaguer va escriure

diferents llibres com ara Memorias de

un constituyente. Estudios históricos y

políticos (1872), Mis recuerdosde Ita-

lia (1889), Lo romiatge de l'¿mima

(1891) iAñoranzas (1894).

L'activitat més coneguda i estu-

diada de Víctor Balaguer és la de

polític, la qual culmina arnb el no-

menarnent de Ministre d'Ultra-

mar{l) i Ministre de Foment (1872).

Val a dir pero, que les responsabili-

tats polítiques no I'apartaren de la

vida intel·lectual.

El tret de sortida del compro-

mís polític de Don Víctor fou la re-

volució de 1854. L'arribada d'Es-

partero al poder I'animá a

enrolar-se a les files progressistes.

Balaguer cornencá, llavors, a escriu-

re articles per a les publicacions pe-

riódiques vinculades a aquest partit

(algunes, fins i tot, fundades per ell

mateix).

L'arnistat i collaboració amb el

general Prim l' esperoná en el seu

compromís polític, pero l' obliga,

també, a exiliar-se a la Provenca, on

entra en contacte amb els poetes fe-

libres, entre ells Frederic Mistral,

Amb la mort de Joan Prirn, víctima

d'un aternptat, aquest compromís

polític s'accentuá.

En successius governs i legisla-

tures, Víctor Balaguer va responsa-

bilitzar-se de diferents carteres mi-

nisterials i va desenvolupar diversos

cárrecs, entre d'altres el de President

de la Diputació de Barcelona (el

primer que va tenir), President del

Tribunal de Comptes i el de sena-

dor vitalicio A més a més, forma part

de la comitiva que viatjá a Florén-

cia per oferir la corona espanyola a

Amadeu. El 1887, llavors Ministre .

d'Ultramar, realitzá el projecte de la

Exposición General de las Islas Filipi-

nas, la qual s'inaugurá el juliol d'a-

quell any.

La seva carrera política acaba el

1888. A partir d' aleshores ocupa al-

guns cárrecs honorífics i reactivá la

seva activitat literaria.

Don Víctor va destacar també

com a poeta i fou un dels recupe-

radors dels Jocs Florals. Aquesta fa-

ceta del personatge la trobareu

aprofundida en I'article sobre els

poemes que dedica a Sitges.

A partir de 1869, Vilanova i la

Geltrú el va anar elegint diputat a

Corts. Com agraíment, el 1884 fun-

da la Biblioteca Museu on hi cedí

el seu patrimonio Aquest llegar de-

cidí donar-lo el 1881 quan morí la

seva esposa, Manuela Carbonell.

EIs darrers anys de vida els pas-

sá básicarnent a Madrid. Arran de la

seva activitat literaria i la passió pels

Jocs Florals, Balaguer fou present en

la inauguració de moltes edicions,

per exemple els de Reus (1892),

Calatayud (1896), Granada (1897) i

Saragossa (1894 i 1899).

Víctor Balaguer morí a Madrid,

el 14 de gener de 1901. El seu cos

fou traslladat aVilanova i la Geltrú

on rebé sepultura, el dia 17, al cos-

tat de la seva esposa. Don Víctor re-

presenta una manera d' entendre la

cultura i la política i és un perso-

natge que, com molts d'altres, té de-

fensors i detractors. Ara bé, encara

sorprén a qui I'estudia,

Notes:
(1) Es responsabilitzá d'aquesta cartera ministerial

duranr el, anys 1871,1872,1874 i 1886-1888

• Miquel Marzal i Ortiz



• Retrat de Víctor Balaguer

Pons Bibf{oteca Museu Víctor Balaguer

,
VICTOR BALAGUER

1 la seva relació amb Sitoes

DavidJou

En termes generals, s'ha dit que

amb el pas deIs cent anys transcorre-

guts des de la seva mort,Víctor Bala-

guer havia estat oblidat'". Si ens refe-

rim a Sitges, en l'actualitat, potser es

podria dir que, més que oblidat, és

prácticament un desconegut. En el

Saló de Sessions de la Casa de la Vi-

la, una lápida de marbre blanc, entre

d'altres, amb lletres daurades, recorda

el nom de Víctor Balaguer sense cap

més anotació ni aclariment. Ben po-

ques coses més ens ajuden a conser-

var la memoria d'aquest personatge.

Quan jo era petit, i perdoneu la

referencia personal, la meya ávia ma-

terna'" tot sovint ens cantava can-

cons, algunes d'elles relatives a deter-

minats episodis de les guerres

carlines o de la guerra d' Africa, que

amb el temps rri'anaren fugint de la

memoria, pero en recordo una de

• Part del Saló de Sessíons01¡ aprareix el recol1eixemel1ta Vícror Balaguer con! a jiU adoptiu Foto: Gassó

) .

les que més ens repetia, més llarga,

amb una melodia monótona i en-

ganxosa, la primera estrofa de la qual

deia: "Oh,Catalunya patria estimada

o noble terra de mos passats IQuan

vindrá l'hora tan desitjada que et tor-

ni a veure lo desterrat". Mai acabava

la interpretació d'aquell cant sense

subratllar que el seu autor era Víc-

tor Balaguer, al qual hauria vist més

d'una vegada pels carrers de Sitges i

per qui devia sentir una auténtica ve-

neració. D'aquesta manera, el nom

de Víctor Balaguer sempre m'ha re-

sultat familiar, sense que aquesta fa-

miliaritat augmentés, el més mínim,

els meus coneixements sobre el lle-

gendari personatge.

Al cap de molts anys, la curiositat

va portar-me a saber que aquells ver-

sos corresponien al Cant del desterrar",

que Balaguer va escriure a Avinyó

l'any 1866 durant el seu exili a Fran-

ea. Per altra part, la seva lectura

m'ha fet arribar a la conclusió que

aquella preferencia de la meya ávia pel

Cant, a part de l'adrniració que po-

gués sentir per Balaguer, no devia ser

casual sinó que tal vegada, en el seu

temps arribés a ser molt popular a

Sitges, ates que els sentiments d' enyo-

rament que expressen aquelles estro-

fes devien ser els comuns entre els ame-

ricanosi els seusfarniliars. La meya ávia

havia tingut, gairebé simultániament,

tres germans, tres oncles, dos cosins i

dos cosins polítics i un nebot a Ame-

rica'", entre Cuba i Puerto Rico, i hau-

ria tingut ocasió d' experimentar molt

directament els sentiments al·ludits ....

La primera referencia escrita de

Víctor Balaguer a Sitges data del mes

de juny del 1870(5),quan era diputat a

9
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Corts, per la sevagestióprop del Pre-

sident del Consell de Ministres,junt

amb Ramon Estruch,en el sentit d'a-

gilitzar la construcció de la carretera

de les Costes'".Quan el rei Amadeu,

durant el seuviatge a Catalunyal'any

1871, passá per Vilafranca, Balaguer

va presentar-li la delegació munici-

pal sitgetana'",

No sabemsi aquella trobadaaVi-

lafranca fou el principi de les rela-

cions personals amb gent de Sitges,

el casésque,en ocasióde la sevaen-

trada com a membre de la Real Aca-

demia de Historia, el 1875, Balaguer

va enviar al consistori sitgetá sis

exemplars del seu discurs dingrés'",

Pero fins el dia 11 d'agost de 1876

no hi ha notícies escrites de la seva

presenciaa Sitgesacompanyatdel se-

nador Ramon Estruch i Ferrer'".

Les gestions de Balaguer com a

diputat, a favor de la comarca,van ser

sempre d'una gran fidelitat, de cara

a l'acabament de la carretera de les

Costes?",de la construcció del ferro-

carril i de la instal·lació del telégraf

A més,el seu full de serveis,tant en

el camp de la política com en el de

les lletres,era auténticament notable.

Totes aquestescircurnstáncies varen

donar lloc a que "susadmiradoresde

esteDistrito fueran tantos como ha-

bitantes reune"!'". Així dones, no és

estrany que, amb aquests antece-

dents,un dia, se'l designés Fill Adop-

tiu de Sitges.

Els motius de la designació els

explica bé l'alcalde, Gaietá Tarrida,

en la proposta feta en sessióextraor-

dinaria de l'Ajuntament, el mes de

novembre de 1880, tot dient: "por

los méritos contraídos sirviendo al

paísen todas ocasionesy en particu-

lar a estacomarca que, con su efi-

caz concurso, se ve levantada de la

prostación en que se encontraba su-

mida consiguiendo a fuerza de cons-

tancia y de trabajos,dotar de una ca-

rretera directa con Barcelona, con-

tribuyendo ademása que dentro de

poco vea cruzar la locomotora co-

mo cruzan ya su cielo los hilos tele-

gráficos". Després d'aquesta fona-

mentació el consistori acordá, per

unanimitat, "declarar hijo adoptivo

de estavilla al esclarecido patricio,

al hombre ilustre, al eminente poe-

ta y escritor público, al liberal con-

secuente y sin tacha Excmo. Sr. D.

Víctor Balaguer'"?'.

Gairebé un any més tard, el 29

de desembre de 1881, passá el pri-

mer tren per Sitgesi Balaguer,dipu-

tat a Corts i membre del Consell

d'administració de la companyia del

ferrocarril, l' esperavaaVilanova, fi-

nal del trajecte. Des d'aquell mo-

ment, les visites de Balaguer a Sitges

comencarien a sermés freqüents.

El primer de gener de 1882, tres

dies després de la inauguració del

tren,Víctor Balaguer i FrancescGu-

má arribaren a Sitges per tal de re-

bre l'homenatge que la vila els ofe-

r ia. En el transcurs d'un espléndid

sopar que tingué lloc al Retiro, Ba-

laguer va fer un discurs d'agraíment

per aquella distinció, en nom seu, i

en el de FrancescGumá, del qual va

dir que era ell el vertader artífex de

l'arribada del tren: "jo tan solshe si-

gut el seupeó"?".

Amb la condició habitual de di-

putat a Corts, torna a Sitges un 12

de marr¡:de 1884,i esdiu que fou re-

but a l' estació i acollit amb grans

mostres d'adhesió per part dels sit-

getans.En aquellaocasióBalaguerva

assistir a la sessió de I'Ajuntament

amb el propósit de fer-se cárrec de

lesnecessitatsde laVila i, a continua-

ció, va fer una visita d'inspecció a

l'antic Castell de la Pia Almoina en

.,.

el qual, des de feia molts anys, s'hi

projectava installar la Casade laVi-

la(I4).Per aquells dies la construcció

de la Biblioteca Museu deVilanova

estavamolt avancada,faltaven pocs

mesosper a inaugurar-la. 1, en el curs

de l' esmentada visita, Balaguer va

oferir al consistori la donació de 600

volums per tal que s'installés una bi-

blioteca pública en una de les sales

de la Casade laVila en projecte?".

Com a mostra de gratitud, i

corresponent a l'entusiasme que Ba-

laguer sentia per la Biblioteca Mu-

seu de Vilanova, la Vila de Sitges

aporta diversos elements per a les

colleccions d'aquella institució ba-

lagueriana entre els quals s'hi pot

comptar la imatge de la Mare de

Déu pertanyent a l'antiga i desapa-

reguda porta de Santa Caterina de

l' església parroquial'!", i un canó

desusat de la bateria del baluard?",

ambdósobsequi de I'Ajuntament; un

llit artístic del segleXVII, obsequi de

JosepAmell i Llopis'"? i una tela de

grans dimensions del pintor sitgetá

Felip Massó representantuna escena

de ball a Andalusia, enviada des de

Paríspel propi artista'!".També San-

tiago Rusiñol va correspondre amb

un quadre pintat en collaboració

amb Ramon Casas?",

L'any 1886, I'Ajuntament que

presidiaJosepVidal Martí, proposá de

celebrar d'entre els actes de la festa

major, un Certamen Científico-Litera-

rio(21), el Jurat del qual seria presidit

per Víctor Balaguer. Pero, Balaguer,

en aquellsmoments molt atrafegata

Madrid, excusaassistir-hi i la presi-

dencia va recaurea Gaietá Vidal i Va-

lenciano. Pocsdies després,Balaguer

era elegit, per tercera vegada,minis-

tre d'Ultramar i l'alcalde de Sitgesva

complimentar-Io amb un telegrama

de felicitacióv". Un altre dels actes



d'aquella Festa Major de 1886 fou la

inauguració de la biblioteca pública.

Gaietá Benaprés, primer "biblioteca-

ri", en un petit parlament en el qual

destacava la necessitat que totes les

poblacions haurien de disposar d'u-

na biblioteca, va agrair i elogia la ge-

nerositat de Víctor Balaguer, verda-

dero fundador de nuestra naciente

biblioteca", per la seva donació deis

primers llibres.

La premsa local sitgetana sempre

deixá constancia de les visites de Ba-

laguer a la Vila. Són destacables les

sevesestades durant els dies de la fes-

ta major deis anys 1888 i 1889. La

primera tingué una relleváncia espe-

cial, perqué inaugura les obres de

transformació del Castell en Casa de

laVila i les de construcció de l'escor-

xador. Consta en l'acta?", que la pre-

sencia de Balaguer "dió gran realce

a ambas ceremonias". En aquella ma-

teixa ocasió, Josep Puig de Galup?"

i Pere Dornenech?", respectivament,

el convidaren a uns "espléndidos

banquetes". En la segona, la de 1889,

perqué inaugura l'actual Casa de la

Vila, obra per a la qual Balaguer, "a

más de lograr la aprobación del pro-

yecto facilitó la obtención de recur-

sos necesarios para las obras"(27)

En aquells mateixos dies, també

va presidir el jurat del Certamen cien-

tífico y literario, assistit per Joaquim

Rubió i Ors i Manuel de Bofarull,

que premia l'Assaig historie de la Vi/a

de Sitges,de Joan Llopis i Bofill(28).So-

bre aquest punt convé destacar que

Balaguer, sempre tan interessat per la

. historia del nostre país, el 1878ja ha-

via encarregat a Josep Coroleu la re-

dacció de la Historia di?TLíllanueva y

Celtrú. Així .doncs, Víctor Balaguer,

no tan sois foú l'instigador del Cer-

tamen Científico y literario(29)sin~ que,

amb tata probabilitat, també hauria

11

deJosé Soley¡en el cual glossava la figura d' aquest persOI/atge

• Fotogravat de Victor Balaguer pubíicat a 'L'Eco de Sitges' del 26 d'agost de 1888. Aquests retratforma part d'uIl arliele

FOHS Biblioteca Sm'ltiago Rusiño/

proposat el tema sobre el qual s'hau-

ria de basar el premio Grácies a

aquestes circumstáncies avui dispo-

sem de la historia general de Sitges

més complerta i documentada com

és l'Assaig historie sobre la Vila.

Balaguer també va venir mol-

tes vegades simplement per passar el

dia entre els sitgetans, on sempre era

rebut pels seus nombrosos amics i

admiradors. Generalment s'installa-

va a casade Josep Amell i Llopis, l'A-

mell de la Muntanyar", al carrer de

Sant Pere, amb el qual tenia molt bo-

na amistat, i feia una passejada per

la Ribera amb alguna estada als jar-

dins del senyor Salvador Vilanova?"

on era obsequiat amb un refresc,

sempre acompanyat de sitgetans

adictes. Sovint, durant el seu pas per

laVila, s'arribava a la redacció de l'E-

ea de Sitges.

Balaguer, acompanyat del senyor

Eduard Toda, no va deixar de visitar

la famosa exposició de Bellas Artes

celebrada a la Casa de la Vil a l'any

1892, considerada com una part de

la Primera Festa Modernista. Ja

inaugurat el Cau Ferrat, Santiago

Rusiñol invita a sopar, al mateix

Cau, aVíctor Balaguer i a l'alcalde de

Vilanova Pau Soler i Rovira, arnés

d'alguns amics sitgetans, el mes de

juliol del 1895. Pocs dies després,

Balaguer torna a Sitges, convidat no-

vament per Rusiñol amb la finalitat

d'apreciar amb més atenció i deteni-

ment les peces del Taller-Museu.

D'aquesta visita, i de l'impressió

que li havia produit Sitges, Rusiñol
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i el Cau Ferrat,Balaguervolgué dei-

xar-ne constancia en un artide a La

Vánguardia del dia 26 de setembrede

1895, que va titular Sítges la blan-

Ca'32>,reblantd'aquestamanerael que

havia escrit feia poc la PardoBazán

sota el títol Sobre la Blanca Sitges(33).

En el mesde genersegüent,coinci-

dint que l' Ajuntament de Saragossa

havia viatjat aVilanova per lliurar a

Balaguer el nomenament de fill

adoptiu d'aquella ciutat?", convida

el consistori aragonésa visitar Sitges

i Albert Rusiñol elsinvita a visitar el

Cau Ferrati elsobsequiaambun di-

nar?", ja que en aquells moments

SantiagoRusiñol eraa París.

Balaguer,poeta, escriptor i aca-

dérnic,tambédedicáalgunespoesies

en honor a Sitges, ben conegudesi

publicades diverses vegades a la

premsalocal a partir de 1888, i al-

guna de les qualsha estatlletra per

a lescaramellesv".Peroel primer es-

crit que coneixem dedicat a Sitges

forma part d'un estudi sobreel po-

etaManuel de Cabanyesque valle-

gir en sessióde la Real Academiade

la LenguaEspañola,a Madrid el 18

de febrerde 1885i diu:

"Así escomo veo a lo lejos del

lejos,perdido entrela bruma del ho-

rizonte, esegrupo de casasblancas,

como bandadade palomasposadasa

orillas del mar, y que esla limpia y

aseadaSitges,la villa feliz dondenace

la africanapalma y acercade la cual

sedudasi la miel de susvinos esmás

dulce,con serIotanto,queel amorde

susgallardasy seductorasdoncellas".

El 1888(37),en una poesiatitula-

daA Sitges, escritaa la masiade So-

licrup i publicadaa El Eco de Sítges

el 19 d'agostd'aquell any, Balaguer

continua dient:

"Es la antigua Subur. Montes

vecinos que la resguardany prote-

jen, dánle atomilladas brisas,acres

brumasla mar salobreque a suspies

setiende,y dulcesmielesen lugar de

vinos susgriegasvides. Gallardeay

creceen susjardines la africanapal-

ma, y sus mujeres son dechado y

timbre de graciay beldad".

Desprésde la visita a Rusiñol i

el Cau Ferrat, el mes d'agost del

1895, en l'artide de La Vanguardia

ja esmentatmésamunt, i titulat Sit-

ges la Blanca, reitera elementssem-

blantscom elssegüents:

"Sitgesesun pueblo alegre,que

ríe y que canta;esuna villa helena,

anacreóntica,en que todo brilla y es-

plende,la luz en sucielo azul,el fós-

foro en sumar hirviente,lasfloresen

susjardines,la palmaen susarenas,el

calorensusespacios,la sensualidaden

susfiestas,el amor en el corazónde

susmujeresy el arteen todo...

Esla villa queAnacreontedebió

ver en sussueñosal escribir susodas

inmortales.La malvasiay el mosca-

tel de Sitgesson vinos perfumados

dulcísimosque separecena lasestá-

tuasgriegasen lo de no conocer ri-

vales.Así debió ser la ambrosíaque

Hebe escanciabaa los dioses del

Olimpo.Y asídebieran llamarsees-

tos vinos,Anacreonte o Píndaro,en

vez de moscately malvasía".

Després d'una llarga i intensa

vida,Víctor Balaguervamorir aMa-

drid el 14 de gener de 1901 i vol-

gué serenterrat aVilanova i la Gel-

trú, al costatde la sevadona?",acte

al qual assistirentots els elements

corporatiusprovincialsy municipals

de l' antic districte electoral, socie-

tats obreresi gran part de la pobla-

ció. De Sitges,hi foren presentsel

consistori, que "resolvió asistir en

corporación al acto del entierro", el

Jutge municipal, SantiagoRusiñol

i diversos compatricis distingits. El

. r

Eco de Sítges li dedicáun extensi en-

corniásticartide necrológic?".

Amb aquestaconferenciahemin-

tentat recordaral públic d'avui la vi-

da que s'amagarere la placaen mar-

bre que deixa constanciadeVíctor

Balaguera la saladeplens.Ésunavi-

dadeserveipráctic,a travésde la po-

lítica, en una recercade progrési de

millorament de les infraestructuresi

la qualitatde vida. 1ésuna vida feta,

també,de sensibilitatpelsnostrespai-

satgesi per alló que,en aquellsmo-

mentspodien oferir, especialmentels

vins dolcos,la malvasiai el moscatell.

En el moment actualde gran expan-

sió del poble, ens cal aquell esperit

que animaVíctor Balaguer,el del po-

lític atent alsreptesi urgenciesde la

vida practica,i el del poetaquevasa-

berquelabellesadelpaisatgei un bon

to de civilitat entrela gentsónel mi-

llor delstresorsde que pugui gaudir

un poble.Cent anysdesprés,laVila de

Sitgeshauria d'aprofitar aquestaalie-

nadai frenéticaexpansióurbanística

queestaatravessant,i assignarel nom

deVíctor Balaguer a un dels molts

carrersactualmenten construcció.

Notes:
(1) Amb rnotiu del centenari del seu naixemenr, I'E-

eo de Sitges publica unes breus notes biográfiques 0-

tulada Victor Balaguer (23. I 1.24) i UII centellario

\1.12.24)

(2) Antónia Mitjans ijuliá Sitges (1866-1944)

(3) Anys més tard, Mn. Jacint Verdaguer escriuria El

cant de l'emigra1lf o lltmy de lila patria

(4) Aquests oncles eren: Francesc Julia i Palmera

(1821-1885). JosepJulia iPalmera (1836-1898) iPe-

re Carbanell iTorralbas (1825-1912). EIs germans

eren Esreve(1849-1904), Francese(1854-1917) i En-

rie (1872-1953) Mitjans i juliá. EIs casins eren Fran-

cescjuliá Masó (1862-1915), Perejuliá Masó (1866-

1943).Els casins politics eren Antoni A1mirall Selva

(1835-1915) i Jasep Carbanell i Torralbas (1843-

1905) i el nebot erajosep Julia i Mitjans (1873-1917)



(5) No obstant aixó, Balaguer e! 1868,havia rebut no-

ticies de Sitges a través d'Eduardo Arévalo, adminis-

trador de Duanes, de Josep Piqué, metge, i d'un a1tre

corresponsal desconegut. Aquest úlrim li descriu, en

una carta fragmentaria, J'estadade! Conde de Cheste

a Sitgesper tal de fer-se cárrec d'aquella aspiració sit-

getana:la prcjectada carretera de les Costes

(6) AHS. Llibre d'actes del consistori 21 juny 1870

(7)AHS. Llibre d'actesdel consistori 15 setembre 1871

(8) AHS. Llibre d'actes, sessió25 octubre 1875

(9) AHS. Llibre d'actes, sessions7 i 14 d'agost 1876

(10) Així ho confirma també Mn. Pelix Clará en els

seusApuntes sobre Sitges, págs. 103 i 105, on no dei-

xa d'afegir-hi a Ramon Estruch i al Conde de Ches-

te que també intervingueren en la gestió de les

obres.Dos trebafls d'história de Sitges de mitjans del se-

gle XIX. GES. número 8, Sitges, 1982

(11) Eco de Sitges, 20.01.1901. Confirma aquest fet

e! que, en les eleccions de 1878 a Sitges, hi ha 380

eJectors dels quals en voten 311; d'aquests, 300 són

a favor deVíctor Balaguer i 11 favorabJesaJoan Bo-

filI Martorell. (Torelló: Sitges 1865-1877, pago114)

(12) AHS. L1ibre d'actes 23 novembre 1880

(13) A. Gallart, La Rwaixensa 15.01.82. Citat per

Salvador Soler i Porrnenr Eco, 28.04.1946

(14) També va visitar JesescoJesmunicipaJs, Jesquals

li produiren molt mala impressió i digué "que tant

desdiueri de Sitges", al mateix temps que prometé

el seu recolzament a fi de que tinguessin un nou 10-

cal amb bones condicions higiéniques i d'acord amb

eJ reglament d'Instrucció pública. (lA Renaixensa

18.03.84, citat per Juan Cristóbal, Eco 12.05.1946)

(15) La Renaixensa, 18 mar, 1884. Citat per Juan

Cristóbal Eco 12.maig 1946.Vegis també, t» Biblio-

teca Popular a Sitges, David Jou. GES 1986, pago14

(16) AHS, L1ibre d'actes,28.04.1884. També A. Vi-

gó, 1. Muntaner: Vestigis actuals de l' antic portal de San·

ta Catarina a la Parroquia Butlletí GES n° 14

(17) AHS, Llibre d'actes, 27.08.1888. Eco, 2.09.1888.

(18) Eco, 28.07.1889 i Eco, 12.01.90. Butlletí Biblio-

teca - Museu Balaguer n?f>3

(19) Eco, 6.07.1890

(20) Utrillo: Historia anecdoticadel C~J;.Ferrat, pago37

(21) Molt probablement Jaidea devcelebrar un cer-.
tarnen va néixer del· propi Balaguer

(22) Eco de Sitges, 17 octubre de 1886

(23) L1ibre de sessionsde l' Ajuntament, 25 d'agost

• VÍctor Balaguer a la sala de lectHra de la biblioteca

.de 1886

(24) Llibre de sessionsde J'Ajuntament, 27 d'agost

1888, alcaldeJosepVidaJ Martí

(25) Josep Puig de Galup, Sitges 1821-1896. Advo-

cat i agricultor, propietari del Mas d' en Puig

(26) Pere Domenech i Grau. (Isla Cristina 1831-

Bna.1898) "americano", propietari de la PJanaNo-

vella

(27) Discurs de Bonaventura Julia a l'acte inaugural

de la Casa de la Vila. Eco, 31.08.1889

(28) En aquell moment Llopis i Bofill tenia 42 anys

(29) També aVilanova s'havia ceJebratun Certámen

Literario J'any 1881. (luan Cristóbal. Eco 28.04.46)

(30) L'amistat de Balaguer amb Josep Amell possi-

blemenr li venia a través del seu germá Joan Amell

i Llopis, advocat i funcionari de la Diputació de

Barcelona, de Jaqual Balaguer fou president. Joan

Amell havia facilitat les gestions de l' Ajuntament per

poder disposar del Castell com a Casa de laVila, fet

que li valgué un vot de grácies de I'Ajuntamem, 12

gener 1880 (AHS). També podria estar relacionar

amb Joan Amel! i Bou (1811-1889), "americano" i

vocal del Club Hispano Americano de Barcelona

(31) EIs jardins estaven situats on avui hi ha I'Hotel

Calípolis i bona part de les casesde Bernardo Fer-

nández a la Ribera

(32) Publicat també a La Voz de Sitges el 29 de se-

tembre. Juan Cristóbal el considera "uno de sus me-

jores escritos, en el que, a base de sus dos célebres

poesías sobre la Villa Blanca, expone su pensarnien-

to artístico ante el movimiento espiritual del Cau

Pons Biblioteca Museu Victor Balaguer

Perrat. por Santiago Rusiñol capitaneado..". Eco 28

abril 1946 13

(33) Publicat a El Eco de Sitges i a La Voz de Sitges el

28 de julioJ de 1895 i a La Vol/guardia

(34) Amb motiu d'haver apadrinat el, Jocs Florals

de 1894

(35) Eco, 19 gener 1896. AHS. L1ibre sessionsdies

15 i 31 gener 1896

(36) Es titulen A Sitges, La Ribera (1888) i Les noies

de la Ribera (1895): Eco de Sitges.Vegis apendix. Ra-

mon Planes: Materiales para una historia de la cultura

de Sitges. Antologia de Sitges desembre 1950, pago195.

(37) A Madrid i poc temps abans,desembre de 1887,

Balaguer havia escrit "Recuerdo para el álbum de

la Excm.a Sra. Marquesa de la Pezuela" en el qual

diu: "Sólo un día te ví i recuerdo dulce; de mi pa-

sadajuventud! En Sitges,/ triscando juguetona por

la arenal de nuestra hermosa playa suburense"I ..

escrit que de moment, ens omple d'interrogants. La

marquesa era la dona del Conde de Cheste, A qui-

na epoca es refereix Balaguer? Quina relació tin-

dria amb Sitges la marquesa'. Eco. 12.08.1888

(38) Manuela Carbonell va morir el mes de juny de

1881, "tuve la irreparabJe desgracia de perder a la

que fue compañera de mi vida, mi noble y leal es-

posa, mi alma y la de mi hogar" (Carta de Balaguer

a Ramon Estruch, Vilanova 30 agost 1883)

(39) Eco de Sitges, 20 gener 1901, pagines 1 i 2. En

aquell moment no existia cap altre setmanari a Sitges

• David Jou i Andreu, Historiador


