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TV3 reconstrueix les vides de.
Salvador Sama i Facund Bacardí

Dolors Genovésha dirigit un reportatge sobre la vida deis 'indicnos' a Cuba i l'irnperi que van crear

El vilanoví Caries Javier de Somó, quadres i vestuari del Museu Balaguer es mostren al programa

Jordi Úbeda
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U
n reportatgc de recerca
historien sobre les rcla-
cions de vuit personai-

ges, alguns nascuts a la comarca
del Garraf com Facund Bacardí
o Salvador Sama, ·s'emetra els
diumenges 21 i 28 de juny, cap a
un quart de deu, a TV3, en dos
episodis de 60 minuts cadascun.
Cuba siempre Fidelisima és el
títol d'aquest treball de recerca
en el qual tarnbé apareixeran al-
guns descendents deis america-
nos com CarIes Javier Sama,
Charli, déscendent directo del
marques de Sama o Amparo ¡¡
Sama, la néta d'una esclava dcls- ~

Sama a Cuba i que, seguint el ~
costurn de l'epoca, va adoptar el '"
cognom de la família a la qual
pertanyia. El títol del reponatge
fa referencia al lema que acorn-
panyava la correspondencia ofi-
cial entre lacolónia i la metrópoli.
Per a la feina de confecció del
reportatge, han estat consultats
fons documental s del Garraf com
la Biblioteca Víctor Balaguer de
Vilanova. "L'arxiu de la bibliote-

.ca ens ha estar rnolt útil per a rota
la qüestió de la migració asiática.
Dos deis personatges, Martí i
Zulueta, es van dedicar a
I'ernigracio bajo contrata de la
rná d'obra que venia d' Asia. A
Vilanova, tenen retrats i pintures
de Salvador Sama i un uniforme
de ministro de Víctor Balaguer",
explica Genovés.

El documental de dos capí-
'101sés, segons explica la directo-
. ra del reportatge, "un mosaic de
vui t personatges aIravés del squals
s'expliquen les relacions
hispanocubanes alllarg del scglc
XIX", Tots vuit personatges van

sortir de lacostacatalana.d' Alaba
i Saruander. "Un dia es van fer a la
mar i van acabar creant un gran

irnperi a banda i banda de
l' Atláruic. 1 éstambé lahistoria de

les avinences i desavinences erure
\ una metrópoli i una colonia queel

1820 és encara la siempre fiel i al
1898. després de tres guerres.
aconscgueix la independencia.

El primer capítol tracta de

l'arribada i ascensió a Cuba de
Salvador Sama i Maní, de Vila-
nova i la Geltrú; de Panxo Maní,
de la Vila de Gracia; de Jaume _
Panagas, d' Arenys de Mar; de'
Josep Baró, de Canet de Mar; de"
Julian Zulueta, d' Alaba;
d' Antonio Lópcz i López, de
Santander; de Facund Bacardí. de
Sitges, i del pare Antoni Maria
Claret, que va ser arquebisbe de
Cuba.

, A través de les figures de
Sama. Bacardí, Maní. Partagas.
Zulueta, Baró i Lópezs'explica la
creaciód'un clan, un lobby que va
ser conegut com el lobby catala

Dues teles de Landaluze d'el fons del Museu Balaguer que apareixen en el reportatge. En una, esveu un
soldat i una dona negr-esobservats per un altre militar. A I'altra, una parella esvesteix per anar a un ball
de gala. Els quadres van ser don~ts al Museu el 1888 .

que va esdevenir una potencia amb
una gran forca i influencia políti-
ca, canalitzada a través de Víctor

Balaguer.
A través del personatge Fa-

cund Bacardí, "al qualli va costar
rnolt arribar a tenir una licoreria i
que aquesta arribés a ser una em-
presa internacional, cosaque acon-
seguirá la segona gcneració que ja
és criolla (nascuda a I'illa)",
s'explica tarnbé el que va passar
molt sovint. "El dificil que pot ser
aconseguir I'exil". A- través
d'aquesta segona generació deis
Bacardí, nascuts a Cuba, el repor-
tatge desemboca en la guerra de la
independencia del 1895 i al bán-
dol deis independistes. Ja durant
la primera guerra 1868-78. el fill
gran. Emilio Bacardí, sera un in-
dependen t ista que acabara ernpre-
sonar per traició i, a la segona
guerra, els fills dErnilio Bacárdí
seran oficials de l'exercít inde-
pendentista.

Pel que fa a la figura del
pare Antoni Maria Claret, segons
Genovés, "és molt significativa

perque, des de l'ortodóxiaclerical
rnés ferrna, rnunta un sidra/, per
dir-ho col-loquialmcnt, rernovern
els costums i la política de
l'epoca". Aixo no fa arnb l'intent
de casar lotes les relacions intera-
eials. "Volia ferpassarper la vica-
ria 100esles relacions. En demanar
aixo)es posa en contra deis cos-
tums, perque a Cuba tothorn está-
va arnistancat, Aixo remou i gene-
ra una explosió pclftica"

Cadasqun deis per$onatges
ha estat escol)il perque va arribar
a ser una personalitat rellevanl en
un sector econornic diferent des
del sector del sucre, el tabac, el

rom, I'església, la peixeteria,
etcétera. L' objectiu del reportatge

ha estar també aconseguir recons-
truir la biografia d'aquests india-
nos. "De cadascun deis personal-
ges hi havia molt poc escrit, DeIs
Sama nornés hi havia La Nissaga
Sama i Yilanova, d'Albert Vire-
lIa. Hem hagut de documentar
molt la seva biografia a Cuba i
aixo esta va encara per fer. En

molts casos, no hi havia les dates
de naixement o de defunció".

L'absencia d'irnatges ffl-
miques ha estat un deis esculls a
superar més importants per
l'equip deis serveis informatius
de TV3. Ha calgut reeórrer al
gravat com a recurs dirnatge i les
irnatges de la Cuba actual. "Expli-
quem la Cuba del segle XIX a
través de la Cuba actual perque en

La companyia saluda al final de la representació

El Rossegall obté dos premis
al concurs Vila de Caldes

L'Horo
millor actor secundari, Joan
Marcer; rnillor actor principal,
Oscar Ruiz; millor actriu princi-
pal a Rosa Maria Martínez i
millor grupo El grup va obtenir el
guardó al millor actor secundari
i el tercer premi a la millar actriu
principal. La representaeió del
text de Sartre va tenir 1I0c el 15
de mar, passat a Caldes on el
Rossegall competia amb 12
companyies més.

- La companyia El
Rossegall GT ha obtinugt dos
prernis de les quatre nominacions
que tenia dins la Xli edició del
Concurs de Teatre Amateur Vila
de Cal des. En aquesta ocasió, el
Rossegall GT va presentar la seva
darrera producció Les Mans

brutes, de Jean-Paul Sartre, Les
nominacions del grup eren al

,/

molts sectors i molts aspects con-
tinua essent hereva d'aquella si-
tuació.

Els descents

El reportatge dedica tumbé
un apartat a parlar deis descendents
directesd'aquellsindiolloscatalans.
un testimoni viu que intenta apropar
la historia conjuminam-Ia arnb la
visió científica deis expens i histo-
riadors que hi participen. S'han
localitzat descendents a Miami. a
Barcelona o a Madrid. "Hern trobat
una circumstancia molt interessant i
ésque quan vas aCuba. hi ha molra

gent afrocubana que es diu Baró.
Partagas,Sama, etc, Perque? perque
els esclaus que naixien a les planta-
cions on eren propietaris aquests
senyors agafaven els cognorns
d'aquests propietaris".

Per fer el reportatge. s'ha
treballat sobre 51 arxius diferents,
documeruals.grafics, sonorsi filmic s.
Amb la música, s'ha intentar fer un
reculldelamúsicacubanadelXlX i
l' actual de la danza al damon, la
contradanza, els boleros i les ha-
vaneres. Ha calgut un any per
completar el reportatge, sis meses
de recerca previa i elaboració del
preguió i sis mesos de realizació
que inclouen la produceió. dos
mesos de rodatge i des del gener al
rnarc, la confecció del guió i
editatge, El realizador de la serie
és Lluís Montserrat, que ja va
realitzar arnb Genovés el repor-
tatge Sumarissim 477.

'Blau marí',
de Roseland
Musical
al Principal
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La cornpanyia de reatre
Roseland Musical presentaradins
la programació de primavera el
seu espectacle 1, diumenge a les
sisde la tarda al Teatre Principal. En

la línia deis espectacles daquesta
companyia que treballa el genere
musical dirigir a tots els públics.
B/auMarípresentaunacomédiaen
el qual un nen xines ha de viatjar al
fons del mar per aconseguir salvar
el seu poble de. les urpes d' un
mandarí. Totarrb lacombinacióde
dansa, teatre música i un text en
verso

D'altra banda i dins de la
programació De Prop, espresentara
el dijous 4 d juny el cabaret
alimenari deJoan Bentnllé D 'ofici

Xarcuter, una produceió en la qual
a partir de l'humor.Ies cancons i el
contacte ambel públic s'explica la
vida d'un xarcuter que per atzars
de la vida s'ha quedat a l'atur.


