
L' encant del

poble cub
Ángels Parés

Seure en un "parque" (1) de qual-

sevol ciutat o poble de Cuba i ence-

tar una conversa amb qualsevol per-

sona és un plaer inusual per a un

europeu. La xerrada pot versar sobre

qualsevol tema, pero si s'aprofundeix

una mica, ben aviat es troba un tema

comú: l' origen deIs avantpassats, i

forca vegades aquesta re!ació traspas- ,

sa l'oceá i se situa a Ca-

i:alunya. Si a més aques-

ta conversa té a

Santiago de Cuba el lli-

gam és encara més di-

recte i es perfila molt

més, sobretot, quan es

desc~breix que l'inter-

locutor es diu Bertran,

Carbonell, Mursuliu o

Gramatges. Cognoms

pronunciats en espan-

yol pero que si es tras-

lladen a la fonética ca-

,
a

lio Bacardí. Emilio Bacardí i More-

au, e! primer alcalde de Santiago de

Cuba després de la independencia es-

panyola, el alcalde,com encara avui e!

coneix el poble santiaguero,és fill de!

sitgetá Facund Bacardí (2). Bacardí és

un personatge forca conegut i esti-

mat a Santiago, no només per la seva

participació en la guerra de la inde-

pendencia del poble cuba sinó tarn-

bé perqué va dotar la seva ciutat d'un

museu, que va omplir d'obres d'art,

algunes de les quals encara hi roma-

nen, malgrat les adversitats histórico-

polítiques. De totes elles la que, per

a un sitgetá, pot tenir una significa-

ció especial, és un quadre titulat

Huerto de Sitges.El quadre representa

un hort als afores de Sitges i e!signa

J. Miró, és a dir,Joaquim de Miró. És

gairebé segur que Bacardí e! degué

comprar en una de les seves estades

a la vila deIs seus avis.

.La relació amb la terra catalana

no s'atura ja que en e! mate ix museu

un grup de santiagueros(entre 30 i 40)

reben classesde llengua catalana sota

e! mestratge de Joan Rovira, pare je-

suita de! Vendrell.

Si després d'aquestes descobertes

hom no en té prou, cal encetar una

caminada per la ciutat i descobrir

unes arquitectures i un urbanisme

que recorda, ara si, ara també, e!s ca-

rrers Illa de Cuba o Gurná i Ferran
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blau eléctric, groc, rosa... Al seu inte-

rior un esplendid pati, ple de fulles

verdes, centra la distribució de les de-

pendéncies, una de les quals, la .sala,

s'aboca al carrer a través d'una fines-

tra enreixada, són els típics quartos de

reixa, allí a I'hora de la fresca el san-

tiagueros'assossegatot engronxant-.se

en un balanze (3) de reixeta.

Si Santiago de Cuba permet des-

cobrir un passar histórico-cultural

relacionat amb la vil a de Sitges, els

testimoniatges catalans són latents en

moltes altres poblacions. A Matanzas

hi ha una capella molt malmesa, dalt

d'un turó, dedicada a I'advocació de

la Mare de Déu de Montserrat o

Moserrate i a l' esplanada del davant

s'hi troben quatre estátues que repre-

senten les quatre 'ciutats catalanes

(Barcelona, Tarragona, L1eida i Giro-

• Sanriago de Cuba. Vista de la cima' {teulades}

des del Mirador Diego Velázql/ez.

• Santiago de Cuba, Museo Bacardí.

Reproducció d'un antic carrer de la ciutat

na) guarnides amb sig-

nes distintius de cadas-

cuna d' elles. A l'Hava-

na, al barri de Rio

Cristal, també hi ha una

capella de la Mare de

Déu de Montserrat,

aquesta molt ben res-

taurada. Aquesta capella i tot el que

l' envolta és propietat del Casal Ca-

tala de l'Havana. Una talla de la Mo-

reneta presideix el cambril de l'altar

i esta acompanyada per una bella sen-

yera. La impressió que es té quan es

veu la patrona de Catalunya al cor de

la Perla de les Antilles és indescripti-

ble i si a més es visi-

ta un dia en que se

celebra una festa l' e-

moció és encara més

viva, perque sentir

cantar el Virolai, tant

lluny de casa és... !!!

Cuba ofereix

moltes possibilitats

d'informació: coriei-

xements histórico-,
culturals, arquitecto-

mes, paisatgístics,

pero sobre tot socials perqué el cuba

és una persona molt oberta de carác-

ter i un excel.lent conversador. Aixó

permet percebre quin és el taranná

d'aquest poble que

lluita renacrnent per

ser lliure. Un poble

que ha viscut, du-

rant un segle !larg,

diferents revolucions

i que ara, a finals del

segle XX, es troba

en un!! situació crítica, pero que, i

rnalgrat tot, volen seguir sent cubans

i només cubans.

Molts cubans conéixerrels ori-

gens deis seus avantpassats, i si a Sit-

ges, com diu David Jou (4) "( ... ) no

és estrany de trobar-hi gent nascuda

a Santiago de Cuba, Guantánamo o

Manzanillo, fills d'aquells últims ame-

ricanos sitgetans (...)" a Cuba tampoc

és gens estrany de trobar cubans des-

cendents de sitgetans. Aquells sitge-

tans i aquelles sitgetanes que rornan-

gueren a I'illa i en feren la seva patria

d'adopció i la patria deIs seus fills i

néts.

• Masaneas.Ermita de Monserrate (Mare de Déu de Montse-

"al). Davant espoden vwre les 4 tSlawes de les 4 cíutats-topi-

tals catalanes

Notes:

(2) veure David Jou i Andreu (1994), El, ,iegeta", a

Americo ,- Díccionari d"'Amerjeonos". e.E.s.

(3) balancí

(4) David jou i Andreu, op. cit. pag 15
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