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El centenari del 98permetrácatalogar
el fons americáifilipí dela Balaguer
La Biblioteca Víctor Balaguer centrara la commemoració a Vilanova

REDACCIÓ

L

,------, A Vilanova i·la

Geltrú la com-
memoraci6 del
Centenari del
1898 s'ha plan-
tejat, des de

l'Ajuntament, com una avant-
sala del que ha de ser el cen-
·tenari de la mort de Victor Ba-
laguer, I'any 2001. Aixó no
obstant, la Biblioteca Victor
Balaguer sera present en la
commemoraci6 que Catalu-
nya fará del Desastre de Cuba:
mentre que a la ciutat vehi-
cutara els actes del 98. els
documents que atresora se-
ran presents en exposicions i
documentals d'árnbit catalá.

Des de la Biblioteca Bala-
guer, doncs, els actes d'aquest
98 .s'han plantejat des de dos
vessants: d'una banda afavo-
rír el coneixernent deis fets del
1898'a través deis documents
de la instituci6 amb l'exposici6
Recordant els temps de
I'Havana Xica. De l'altra, du-
rant aquest any es trebaltará
en nous estudis que ajudin a
comprendre el paper de Victor
Balaguer en la política ultra-
mari na durant el seu pas pel
ministerio En aquest vessant

-- de treball més intern, peró fo-
namental per tal d'encarar
correctament les activitats
de I'any 2001. com comenta
Montserrat Comas,. directora
de la Biblioteca vilanovina. la
fundaci6 Balaguer ha signat
un conveni amb la Comissi6
98 catalana que permetrá con-
cloure la catalogaci6 deis fons
d'Ultramar. Com va recordar
Ramon Goicoechea, comissari
del 98, durant la commemora-
ci6 del 500 aniversarí del des-
cobríment d'Arñérica, ja hi va

haver una relació similiar, gra-
cies a la quid es van catalogar
bona part deis fons que feien
referencia a América. Ara, va
dirComas, finalmentpodrem
acabar la catalogació, prln-
ciplament de tot alió que fa
referencia a Filipines i la part
de la qüestíó americana que
va quedar pendent, S6n uns
10.000 documents, entre d'al-
tres. lIibres. revistes. mapes i.
sobretot, manuscritsde quan
el propi Victor Balaguer era
ministre d'Ultramar que te-
nen una importancia de pri-
mera magnitud. La Biblioteca
disposaráde més personal per
poder enllestir la feina.

L'exposici6 Recordant els
temps de I'Havana Xica es fará
a tinals d'any, un cop enllestit
aquest treball. El titol evoca la
Vilanova americana, peró vol
defugir ser una mostra local,
per explicar de forma distesa
que passava a Catalunya a ti-
mil del segle XIX i les relacions
que hi havia amb els territoris
ultramarins, a més de subrat-:
llar la importancia deis perso-
natges vilanovins que van te-
nir un pes especific en la polí-
tica i I'economia d'Ultramar.
L'exposici6 inclourá alguns
documents de gran valor his-
tóric com els contractes fets a
xinesos després de l'abolici6
de I'esclavitud.

Coincidint amb l'exposició

Una exposició
mostrara la

Vilanova
'americana'

Obert de dilluns /arda a dissabte de 10 a 13h. i de 16,30a 20 h.

Biblioteca Balaguer. Guarda importants documents referents a Ultramar

es fará un cicle de conferen-
cies a cárrec de membres de
l'lnstitut d'História Vicenc Vi-
ves, coneixedors del Balaguer
polític i de Rogelio L6pez, co-
neixedor del moviment de ca-
pitals vilanovins a Cuba. El ci-
cle vol ajudar a comprendre
per que la 'Biblioteca dispo-
sa d'aquests documents ex-
cepcionáls r par que ViI;lno-
v~ i la Geltrú va jugar un
paper tan destacable en
I'economia i la' política
d'Ultramar.

També en rámbít de la difu-
si6, la documentaci6 de la Bi-
blioteca Balaguer -part de la
qual s'está restaurant- s'inclou-
rá en els reportatges que TV3

esta preparant per al centenari
o en l'exposici6 que- fará el
Museu d'História de Catalu-
nya, al qual se Ii han cedit
fqtograties, funs solts, revistes
id'altre material.

Finalment diverses publi-
cacions completaran el treball
d'investigació i divulgaci6. Aixi,
un lIibre recollirá el contingut·
de les quatre conferencies del
cicle que es fará a Vilanova.
mentre que és previstaf'edició
facsimil de dos lIibres de Vlc-
tor Balaguer que podrien ser
La libertad constitucional. que
prologaria I'historiador Roge-
lio L6pez, i un recull de textos
polítics, amb próleq de I'equip
de l'lnstitut d'História Vicenc
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Vives de la Universitat Pom-
peu Fabra. El mate ix instituto
que estudia des de fa temps la
documentaci6 vilar.ovina so-
bre Balaguer, publicara 'els
seus estudis sobre el politic.
També és possible, qrácies al
patrocini d'una caixa local, la'
reedici6 de Americanos / In·
dianos: arquitectura i urbanis-
meal Gerret, text que ha obtin-
gut un éxit excepcional.

El programa d'activitats a
Vilanova en aquesta comme-
moraci6, malgrat I'empenta in-
dubtable que rebran els estu-
dis sobre Balaguer i la difusi6
externa que tindrá la propia
Biblioteca. contrasta amb el
d'altres poblacions com Sitges
que han vinculat el seu caten-
dari cultural al 98. Josep l.luís
Vidal, regidor de Cultura, ha
reiteratque la fita de Vilanova
és e12001. Hem volgut apos-
tar pe198, i és el que hem fet,
peró amb una presencia més
instituciorial. La vinculació
de molts vilanovins que van
tenir una importancia cab-
dal a Cuba, sobretot a Ma-
tanzas i la figura de Bala-

; guer han propiciat un seguit
d'estudis des de la Bibliote-
ca i estarem presents en ex-
posicions i documentals.

Malgrat que el regidor no
descarta que dins I'activitat cul-
tural de I'any es faci alguna
cosa més, la difusió d'aques-
ta presencia de Vilanova a
America entre la ciutadania
la farem al 2001, una data
més vinculada a Vilanova i
la Geltrú.


