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EL GARRAF I AMERICA,

COMMEMORA06 DEL 98

L'any 98 a punt de cornencar sera un

any abundant de commemoracions, per-

que, tant el Govern de la Generalitat com
el de Madrid, ja van acordar en diferent

temps, i potser des de diferents punts de
vista, commemorar-ne el centenari. D'aquí

a pocs dies, arnb motiu de la inauguració
del curs acadernk, al Col-Iegi Oficial de

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i

Ciencies de Catalunya, tindrá lIoc una taula

rodona sobre La desjeta Colonial del 1898 i
Catalunya. De moment, la quantitat de lIi-

bres que ja s'han publicar amb motiu del

98, sobretot a Madrid, és impressionant,

en ells abunda la historia, la literatura i no
hi manca la retórica ...

En aquesta commemoració, més que
recordar l'eferneride del 98, amb la clausu-

ra oficial d'aquell imperio donde no se ponía el
sol, a nosaltres ens agradaría destacar el
principi d'un deis capítols de la relació arnb
América, aquell que s'iniciava al mes d'oc-

tubre de 1778, quan Caries 111 publica el

Decret de lliure cornerc, I'únic, que verda-

derament tingue trascendencia per a la
nostra comarca, perque, a partir d'aquell

moment, al Penedes marítim amb Vilanova

al davant, comencava una epoca de trans-
formació i creixement, impensables fins a
aquells dies, grácies al qual va sorgir una

nova comarca amb jurisdicció propia: la del
Garraf.

En el seu lIibre sobre el Penedes i

Garraf, Ramon Planas, sosté que el Garraf
és una comarca artificial perque Ii man-

quen aquells trets característics que hau-
rien d'emmarcar els Iímits de la seva geo-

grafia i, efectivament, Ramon Planas tenia
raó, perque el Garraf és una comarca crea-

da a la mida de Vilanova i batejada amb el

nom del nostre massís.

LA RELACI6 I EL COMER<::

AMB CUBA, ELSAMERICANOS

Per' rriés que algun deis historiadors

• actuals, irivocant mitja dotzena de no.ms,
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intenti aportar dades per demostrar que
rnai havien existit prohibicions de comer-
ciar arnb Arnericaper als catalans, nosal-

tres seguim pensant que el sol fet de pro-

mulgar el famós Decret de Lliure cornerc
del 1778, és una evidencia del fet que fins a .

aquel! moment, la lIibertat no existia o, en

tot cas, devia ser limitadissima. El que sí és
cert i una realitat inqüestionable és que
fou a partir de 1778, que s'iniciá de manera

notable el desplacament de persones i el
tráfic de rnercaderies entre les nostres cos-

tes i el Nou Món. Entre els habitants d'a-
questa comarca, el decret .fou acollit arnb

.molta euforia i satisfacció i, en poc temps,

prengué un gran impuls tal com ens ho

indiquen les dades que ofereixen els proto-
cols notarials a partir del darrer quart de
segle.Xvl]l. Josep Carbonell i Gener, que

va estudiar aquest fenomen migratori de

Sitges, en el seu lIibre Les Índies horitzó nou,
dona diverses referencies, sobre poders i
autoritzacions relativesa sitgetans que, ja

l'any 1773, es trobaven en un lIoc o altre

de les Ameriques. A partir del 1779 s'in-

crementava la marina i molts sitgetants i
vilanovins acudien a l'Escola de Náutica
d'Arenys, acabada d'inaugurar, per tal

d'instrulr-se en l'art de la navegació.
Vicenc Carbonell i Virella ens dóna notícia

d'una extensa relació de vaixells vilanovins

que viatjaren a América entre els anys 1778
1794. I pel que fa a Sitges, [oan Llopis i 1

Bofill en el seu Assaig historÍC, ens propor-
cíona un detallar inventari d'ernbarcacíons
d'aquesta matrícula que havien atravessat

l'Atlantic entre 15 anys 1775 i 1799, per

raons del comete arnb Buenos Aires, les

illes de Barlovent, el Golf de Mexic i la
. Costa Firme.

El motiu d'aquella deria per passar a
América, l'expresaven davant del notari,

aquells que volien passar a les índies, dient

que: "habiendo determinado pasar con
géneros y lo demás conveniente a las Islas

de Barlovento, Tierra Firme y donde tuvié-
ramos por conveniente beneficiarios y

establecernos allí, si nos parece convenien-
te...rt Per altra part, aquella possibilitat de

convertir-se en comerciant oferia altres

alternatives, especialment a la gent jove,



cions. Albert Virella ens dona a coneixer
un gran nombre de biografies d'ameticanos
de la veina població, gracies a les quals
podem destacar-ne alguns, per la seva ini-
ciativa i la seva visió del futur, i altres, per
la seva generositat i altruisme. Tots ells
tingueren una participació indiscutible en
la construcció de la moderna capital del
Garraf.

Entre els primers caldria distingir
Sebastiá Gurná (1794-1850), que havia pas-
sat la seva joventut a Cuba. Aquest tingué
uns grans establiments a La Havana i
Matanzas i prospera en els seus negocis.

. Retirar a Vilanova, encapcalá un grup de
petits capitalistes locals [alguns deIs quals
tarnbé havien residit a les Antilles) que
intuten que el futur de la víla estava en la
industria moderna. D'aquesta manera, í'any

1834 es va constituir la,societat Gumá,
Ferrer i Cia. per construir una fabrica de
filats de cotó accionada a vapor, amb
maquinaria procedent d'Anglaterra, que
inicia la seva producció l'any 1838. Cro-
nológicament, fou la primera de Vilanova i
la segona instal-lada a Catalunya. Per dirigir
la seva empresa, Sebastiá Gurná va escollir
[osep Ferrer i Vidal, un jove de. 22 anys
fill d'una família de boters dél barri de la
platja, que tot just havia acabat els estudis
de Química a Barcelona. Els primers passos
de la producció i de la societat Gumá
Ferrer i Cia. foren un exit.

L'anyI844, Ferrer i Vidal va casar-se
amb Conxita Soler, nascuda a La Havana i
filla de Pau Soler i Roig, comerciant vilano-
ví establert a la capital de Cuba. Ferrer i
Vidal, amb la seva experiencia com a
director industrial, la dot de la seva dona i
una quantiosa do nació que va fer-li el seu
sogre Pau Soler, s'establí pel seu compte i
sota la raó social José Ferrer i Cia. cons-
truí una nova fabrica que s'anomenaria la
Fabrica de Mar. Segons explica josep Ma.
Freixa, en el primer balanc d'aquella socie-
tat, efectuar-el 31 de desernbre del 1844, la
fábrica de Mar dona un resultat que
supera la de Gumá;J marxá amb tant d'e-
xit que.tamb l'arnpliació efectuada el 1854,
duplica les possibilitats i aconseguí ser la

• primera d'Espanya pel seu volum de .
~j

producció.
l.'exit d'aquestes primeres instal-lacions

esperoná l'aparició de noves fabriques de
filats i teixits. L'any 1853 es .construí la de.
la' societat Fransi, Guardiola i Cia. El 1854,
la d'lsidre Marques i Joan Rafecas, uns

, altres americanos que junt amb Pere Puig,
constituiren la raó social Puig, Rafecas i
Marques. Gairebé simultániarnent lean
Santacana i Castany, que havia tingut els
seus negocis a La Havana, sol-lkitava. per-
mís per edificar una altra fabrica de filats i
teixits de cotó, també moguda a vapor,
que treballaria sota la raó social de Santa-
cana, Sadurní i Cia.

l.'any 1852, grácies a les infraestructu-
res industrials existents, I'esperit de treball
que esvivia a la vila, i a iniciativa de Iosep
Ferrer i Vidal, s'implantá í'enllumenat
públic per gas, fet que contribuí positiva-
ment a la modernització de Vilanova,
situant-Ia entre les primeres poblacions del
país dotades d'aquest sistema.

Una altra diversitat de la indústria del
segleXIX fou la iniciada per Francesc
Arrufat i Ferret (1795-1868),el qual, en

, tornar de Cuba, instal-lá una fabrica de
conserves de fruita, possiblement el pri-
mer establiment d'aquest genere que existí
a la periínsula. Aquesta fabrica no sola-
ment contribuí a fomentant la plantació
d'arbres fruiters, sino que estimula la crea-
ció d'altres indústries similars. A Francesc
Arrufat, la seva iniciativa, ll valgué una
medalla d'ora l'exposició de Parts.de l'any
1856.

Entre els americanos vilanovins que ens
presenta Albert Virella, i que es destaca-
ren per la seva generositat i filantropia, cal
esmentar losep Vidal Pasqual, que quan va
morir a I'Havana, l'any 1843, deíxá una
part de la seva fortuna per tal de que fos
invertida en la canalització del subministra-
ment d'aigua a la sevavila i pels seus con-
ciutadans. L'agrimensor Crlstófol Raventós,
un deis marmessorsde Iosep Vldal, va
proiectar un aqüeducte per conduir l'aigua
des del terme municipal de l'Arboc, i
busca col.laboradors per portar-ne a terme
la construcció. Entre ells va comprar amb
lean Sarnái Martí (1804-1864), en la seva



amb més atractiu que la d'eixarmar les
muntanyes eixutes i pedregoses del Garraf
a canvi d'una incerta collita.

Així doncs, aquells que es proposaven
negociar amb América, cornencaven per
buscar socis que aportessin diners o mer-
caderies per a la seva expedició i després
de noliejar un vaixell i carregar-Io, empre-
nien el viatge al Nou Món. Un cop arri-
bats allá, era qüestió de trobar un port o
una platja per realitzar les transaccions i
tant punt venudes les mercaderies, si 1'0-

peració presentava favorable, adquirien
"frutos del país" i tornaven a Catalunya,
passaven comptes i es repartien els benefi-
cis entre tots els participants en el negoci
d'aquell viatge.

D'aquesta manera, de Sitges, de Sant
Pere de Ribes, de Vilanova, de Les Torres,
o de Cubelles on, fins a aquell moment no '
regia més calendari que el dictat pel ciele
agrícola, cornencaren a proliferar joves
comerciants que s'embarcaven cap a Ame-
rica. Després d'un temps, mots d'ells, tor-
naven amb uns acceptables beneflcís més
tangibles i més expeditius que si s'hagues-
sin dedicat al conreu de les xarmades o a
I'exercici de la pesca.

Aquest serien els prinjers passos de
I'aventura Americana. Molts d'aquells
comerciants, instal·laren la seva tenda en
les terres d'Ultramar i després d'uns anys
d'experiencia favorable, cridaven a buscar
els seus fills, germans o parents per tal
que se'n fessin cartee i continuessin el
negoci, mentre ells tornaven a casa de
manera transitoria o definitiva, segons els
casos. Amb el temps, aquells que volien
passar a América deixarien d'emportar-se'n
mercaderies, per incorporar-se directament
en els negocis, en mans de vilatants o
parents, arrelats allá.

A aquells que, una vegada retirats deis
negocis ultrarnarins, tornaven a casa i
especialment els que s'havien destacat per
la seva bona fortuna, se'ls.denominava, en
aquesta comarca d~1Garraf, Americanos.
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EVOLUCIÓ DEL GARRAF:

VILANOVA.

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL. MILLORES

URBANlsTIQUES

Pel que fa al seu pes dernográflc, a
principi del segle XVIII, Vilanova era la
tercera poblado del Penedes,darrera de
Vilafranca i de Sitges. Per la seva
dependencia, era coneguda amb el nom de
Vilanova de Cubelles i, fins i tot, per
alguns no tant iniciats, era coneguda per
Vilanova de Sitges. La seva activitat i la
seva economia es basava prácticarnent en
I'agricultura, com era general en el país
d'aquelles epoques, i es destacava en el
conreu de la vinya. El Decret de lIiure
comete amb América va oferir als vinya-
ters d'aquestes costes, no solament una
gran oportunitat per donar sortida als
productes de les seves collites, sinó que a
més, afavorí I'expansió de la vinya. El vi i
l'aiguardent, tant per la seva qualitat com
per la seva abundancia, foren les mercade-
ries que preferentment s'exportaren cap a
América, aquells primers comerciants que
s'acollien al Decret. Aquest fet va propi-
ciar, la preponderancia del tráfic d'Ultra-
mar sobre I'agricultura, cosa que pot dir-
se que, constituí la pr.imera fase de '
l'evolució de la comarca. Amb el temps, el
retorn d'aquells americanos amb els seus
estalvis, i alguns d'ells amb considerables
fortunes, impulsa l'evolució del comerc
americá cap a la creació de la indústria,
circumstáncia que constituí la segona fase
de la transformació local. Aquesta situació
fou l'orlgen del gran creixement que expe-
rimenta Vilanova durant el segle passat.
Fou obra de la iniciativa i la tenacitat deis
americanos els quals, amb la seva obstinació
i les seves fabriques, no tan sois protago-
nitzaren la revolució industrial sinó que
col-locaren la que en altre temps havia
estat una discreta població agrícola en una
de les localitats catalanes més preeminents
en el terreny del cornerc i la indústria.
Aquest paper que tingueren els americanos
vilanovins és el que ens agradaria destacar
aquest any 1998 de tantes conmemora-
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joventut comerciant de vins i aiguardent a
I'Havana i Matanzas, que, un cop retirat
deis negocis cubans, torna a Vilanova i
s'ocupá en diverses activitats urbanístiques
de la vila. Entre els dos, constituiren la '
socletat Sama, Raventós i Cia. i després
d'uns anys de feina difícil i laboriosa, al
1861,I'aigua arriba a les fonts .públiques de
la vila. Avui, prop d'un segle i mig des-
prés, I'aqüeducte no solament contiuna en
servei, amb tota normalitat, sinó que a
més, actualment s'utilitza en bona part del
seu trajecte, per. al subministrament d'al-
gua a Sitges. ,

L'aparició de la indústria amb les seves
fabriques, origina considerables fluxos
migratoris i un espectacular creixement de
la població, que va duplicar-se en menys
de cinquanta anys. Cap al 1857, segons
Freixa, "es constriúren tan gran quantitat
de casesque les bóbiles no donaven
abast". Aquesta circumstácia comportaria
irnportants ampliacions i reformes en el
context urbanístk. Gran part d'aquesta
primera expansió, segons Albert Virella,
tingué origen en la desamortització de
I'antic convent deis caputxins, i I'adquisició
deis terrenys i edifici, per part de Josep
Tomás Ventosa i Soler [Vííanova, 1794--
I'Havana, 1874), que va fer-ne donació a la
seva vila natal. En aquella zona, a més de
construir-hi les Escoles gratuites Ventosa,
l'any 1854, a expenses del donant, s'obri-
ren diversos carrers i la gran placa portica-
da on, el 1863 s'hi construiria la Casa de la
Vila, elflnancarnent de la qual fou avancat
per Pau Soler i Morell (1822-1900), un
altre americano ja esmentat...

En el projecte d'urbanització del que
seria la Vilanova moderna, va participar-hi
Francesc Gumá i Ferran (1833-1912),que
s'havia distingit com a empresari a Matan-
zas. L'any 1874 jél instal.lat a Barcelona,
potser influenciat pel projecte d'ldelfons
Cerda, va dirigir-se a I'Ajuntament vilano-
vi, tot trametent-li uns plánols, del que
podia ésser l'eixarnple de la seva vila, i
tenint en compre l'endernica penuria de la
caixa municipal, l'in ~aJeS l'obsequi., El
mateix Gurná, per celebrar les festes d'i-
nauguració del.ferrocarril, l'any 1881!va fer

, ') ,

construir un gran pare, entre la vila i el
col.legi Sarna, i acabades les celebracions,
en va donar-lo a I'Ajuntament perque fos
utilitzat com a parc públk.

Per acabar aquest capítol, caldria
esmentar Salvador Sama i t-íartí (1797-1866)
que, establert a I'Havana, on va morir,
s'havia destacat pels seus grans negocis,
per la seva fortuna i per la seva influencia,
i fou distingit amb la Gran Creu d'lsabel la
Católica i amb el títol de Marqués de
Marianao. Malgrat tot, sempre va contri-
buir amb els seus donatius, a les diverses .
millores que es realítzaren a Vilanova
durant la seva epoca. deíxá importants
sumes per a la beneficencia i un considera-
ble lIegat per construir les Escoles Pies,
inaugurades el 1879 amb el nom de
Col.legi Sama.

VILANOV A I LA GELTRÚ,

CAP DE PARTIT JUDICIAL

L'any 1859, Vilanova gaudia d'una
situació de prosperitat i progrés i, aprofi-
tant les circumstáncies polítiques del
moment, una comissió del consistori es
traslladá a Madrid per sol.licitar del
govern: la creació d'un jutjat de primera
instancia, la segregació del Partit Judicial
de Vilafranca del Penedes, la construcció
del ferrocarril que comuniqués amb Barce-
lona i la d'una carretera per la costa!

Entre els arguments que aportaven els
comissionats per defensar les peticions,
s'hi comptaven els següents, segons losep
Ma. Freixa: la importancia de la població,

'el nombre d'habitants, les sis fabriques de
filats i teixits de cótó accionades a,vapor
amb 450 cavalis de potencia, els 50.000
fusos, els 1200 telers mecánics i més de
dos mil treballadors que hi estaven ocu-

'pats: l'exportació de vi a les Antilles i a
Europa, valorada entre 50.000 i 60.000
botes anuals¡ el conreu de la vinya que
constituia la principal font d'ingressos de
I'agricultura¡ el rnovimertt marítim, que
s'estirnava en prop de mil vaixells a l'any,
s'irnportava carbó, fusta, ferro, grans, fari-

. na, sal, que, es subministrava a gran part

r,
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del Penedes. El.coniunt de totes aquestes
activitats, representava un moviment de
diners superior als 26 milions de rals: El
moviment marítim, les inmportacions i les
exportacions, també comportaven rela-
cions internacionals i per aquest .rnotiu
existien a la població viceconsulats d'An-
glaterra, Portugal, Suecia, Noruega, Aus-
tria i Mexic.

Tarnbé disposava d'enllumenat de gas,
sis esglésies, un hospital i tretze escoles.
Destaquem a més, que els 48.000 habi-
tants que integraven el Partir Judicial de
Vilafranca del Penedes, 12.000, els aporta-

\

va la sola població de Vilanova, Aquest
pes industrial i económk, origen del crei-
xement dernográfic i polític en definitiva,
provenía, en la seva major partí de la rela-
ció arnb América. Així les gestions de la
comissió municipal, acornpanyada per Pas-
qual Madoz durant la seva estada a
Madrid, 'arnb aquests arguments, es trans-
formaren en exit, ates que, poc temps des-
prés, per R.D. de 26 de julio!' de 1860,
tenialloc la creació del Jutjat de primera
instancia i del Partir Judicial de Vilanova,
amb la conseqüent segregació del de Vila-
franca. Per aquest motiu, i per la infinitat
de vilanovins que residien i tenien interes-
sós i negocis a I'Havana, no és estrany que
la Vilanova d'aquell temps fos coneguda
amb .el sobrenom de 'l'Havana xica.

EL FERROCARRIL

BARCELONA VILANOVA

1
\
•¡

L'any 1851,tres anys després del de
Mataró, Vilanova presentava un proiecte
de ferrocarril a Barcelona per la Iinia lito-
ral que, per diverses raons, no va reeixir.
El 1859 la comissió municipal que viatiá a
Madrid, continua insistint sobre la necessi-
tat de disposar del tren, gestió que tarn-
poc no tingué exit, Pero en canvi, la com-
panyia que explotava el ferrocarril
Barcelona-l-íartorell, l'any 1861,aconseguí
la cbncessió i construcció del. carril Marto-
rell- Tarragona per Vilafranca, que entra en
servel el 1865.

T radícionalment, als vilanovins que

.j

,
volien traslladar-se a la ciutat comtal per
terra, els calla fer-ho amb diligencia pas-
sant per Vilafranca i seguint el camí reial.
Després d'atravessar l'Ordal, continuaven
fins a Barcelona. A partir del 1865, amb el
tren de Vilafranca, el viatge es va fer més
rápid i més córnode. Peto als vilanovins, .Ia

.millora els representa una nova molestia,
quan arribaven a Vilafranca, eren objecte
de burles i de mofes pels succesius fracas-
sos de Vilanova en aconseguir el seu fer-
rocarril.

Per fi, gracies a la iniciativa particular,
al projecte i l'interes i la tenacitat de Fran-
cesc Gurná i Ferran, un americano vílanoví
ja esmentat rnés amunt, que aportant
diners propis, recaptant la participació
económica entre els pobles que beneficia-
ria el pas del tren, i viatjant de noua
Cuba per completar la participació i
col.laboració entre els habitants de la
comarca residents a la Gran Antilla, va
posibilitar que el tren pogués arribar a
Vilanova, entregrans festes, al mes de
desembre de 1881.Avui continuem utilit-
zan-lo sense la més .minimadiñcultat.,

L'IMPACTE A SiTGES

DE LA RELACIÓ -AMB AMERICA

Des del primer moment de la promulgació
de la tantes vegades esmentada Llei de lliu- .
re comen; amb América el 1778, els sitge-
tans: s'apuntaren amb gran entusiame a les
oportunitats que oferia la nova disposició,
com hem dit ja més amunt. Aquesta carac-
terística deis habitants de la vila i el seu
vincle amb el Nou Món, queda reflectida
en els -diversos papers publiéats en el
transcursdel segle passat d'entre els quals
podrfern esrnentar els tan coneguts diccio-
narios geogrdficos estadísticos;El de Sebastián
Miñano, del 1827, destacava la gran activi-
tat del cometede Sitges amb Ultramar i
especialment amb I'illa de Cuba; el mateix
aspecte, insistien altres publicacions de I'e-
poca com el mateix Diario de Barcelona, o el
diccionari de Pasqual Madozdel 1849.
Sovint hem destacat també, que la Revista
Suburense,primer periódic sitgetá publicar a



I'any 1877, duia el subtítol de Periódico
semanalde intereseslocales y de las Antillas.
Totes aquestes referencies confirmen la
intensa relació que existí entre' els sitge-
tans i América durant més d'un segle i
mig. No hi hagué casa que, durant genera-
cions, no tingués com a mínim, un mem-
bre de la familia a I'altre costat de l'Atlán-
tic fins a tal punt que, en un moment
donat, /'Eco de Sitges,afirmava que: "(Cuba)
es un pais que Sitges considera extensión
de su propio término municipal".

Que representa per a Sitges, aquesta
intensa relació i el comen; amb América?
De la mateixa manera que per aquest
motiu, hem vist originar-se un gran crei-
xement económíc, industrial i dernográflc
a Vilanova, a Sitges, tot i que la població
queda totalment estancada durant el perío-
de 1787-1920, també representa una nova
vida. Potser amb més seguretat económica,
menys dependencia de I'agricultura i, de
ben aviat, una bona part de I'economia
local comencá a dependre deis dlners pro-
cedents d'América: "únic recurs que expe-
rimenta (aquest poble) per a sa subsisten-
cia" afirmava l'Ajuntament de l'any 1809
dirigint-se al corregidor de Vilafranca.
Aquesta condició, encara subsistía I'any
1879 quan en Rafael Costa i Molet deia
que: "El comers amb las nostras Antillas
es lo principal termómetro ahont deu
mirarse lo grau de prosperitat de Sitges" .
Aixó no obstant, l'any 1848, un grup d'a-
mericanosretirats de Cuba i Puerto Rico
que volien invertir els seus estalvis s'aple-
garen sota la raó social de Unión Suburen-
se, i construiren una gran fábrica de filats
de cotó al Torrent de la Bassa-rodona que
suposava el primer pas cap a la revolució
insdustrial.
La fabrica, accionada a vapor amb 5000
fusos de capacitat, arriba a donar feinaa
170 treballadors. Com a conseqüencia
d'haver atravessat diverses dificultats i can-
vis de raó social, la Unión Suburense tancá
les portes a l'anylq374. Pero seguidament.
lean Tarrida, URaaltre americanoque
durant 35 anys s'havia distingit a Santiago
de Cuba per les seves acrivitats comercials,
adquirí l'edifici -per' a instal.lar-hi una fábri-

l

ca de calcar cosit a máquina, una de les
primeres que s'lnstal.laven a Espanya,
segons la premsa contemporánía. Si bé
aquesta també passá diverses vicisituds,
com el gran incendi del 1886, I'empresa
Tarrida, que va tancar I'any 1908, tingué el
gran merit de ser l'embrió de la important
indústria de cakat que donaria vida, nom i

.prestigi a la vila de Sitges. Indústria que a
I'any 1936 aplegava més de vint fabriques
d'aquest 'rarn i .donava ocupació al 80 per
cent de la població obrera sitgetana.

Normalment, els sitgetans que s'esta-
blien a Cuba, tingueren tendencia a
instal.la-se a Santiago o la seva província,
més migrada i amb menys recursos que
I'Havana. Per aquest motiu, els nostres
americanos,en general, a diferencia deis
vilanovins, potser es caracteritzen per la
seva fortuna més modesta i la seva hisenda
menys brillant. Un cop retirats, els que
havien fet diners en el nou rnón, com els

,Vidal i Quadras iels Catasús, preferien
establir les seves activitats comercials o
industrials a Barcelona o en altres 1I0cs
com Antoni Serra Ferreto Bonaventura
Blai, que dedicaren els seus estalvis en la
fundació del Balneari Vichy Catalán. En la
seva majar part, els nostres americanosaspi-
raren a tenir una petita renda, una casa i
de complernent, una vinya., .

Pero el que de sempre va enamorar i
distingir Sitges, més que la seva economia
i la seva indústria, fou la seva estética i en
aquest aspecte, també es veiéafavorida per J

aquells que tornaven d'America i desitja-
ven descansar de les'seves vicissituds ultra-
marines en aquesta vila. Els mateixos
autors deis diccionaris que esmentávern
més amunt, devien quedar gratament sor-
presos pel bon aspecte del poble quan en
subratllaven sempre algun fet distintiu: "un
fondeadero de los mejores que hay en las
playas de la costa de Cataluña" r diu Sebas-
tián Miñano el 1827..."los edificios son
buenos, de agradable aspecto, limpios i
cómodos". Destaca ei del 1833. I el de Pas-
cual Madoz del 1847, hi afegeix: "el bello y
espacioso teatro" del carrer de Sant Gau-
denci i una "deliciosa Ribera a la orilla del
mar que es el recreo de estos habitantes"



Repassant encara altres papers de l'epoca,
en aquesta mateixa línia s'expressa La l.lu-
manera de Nova York, del mes d'agost de
1878, quetot referint-se a l'aspecte de Sit-
ges, diu: (de lIuny), "l'efecte que presentan
sus nombrosas y ben emblanquinadas
casas,entre les quals destaquen algunes de
construcció moderna que son verdaders
palaus en miniatura ..." "y quan un entra a
la població se sorpren de veurer tantes
casas grans que aixís per la fatxada com
per lo mobiliari que's veu per entre las
reixas, revelan un lucso y un acomodo
que no's troban ab tanta abundancia en
altres poblacions de Catalunya ..." . l.'any
1879, Rafael Costa i Molet donava constan-
cia "d'una nova carretera que ens uneix
directamentamb lacapitali amb Vilanova"
i de la perspectiva que, "grácies al patrio-
tisme del sr, Gumá, (disposem) d'un ferro-
carril en construcció" ,amb tot aixó , Sit-
gesaviat deixaria "d'ésser aislat y oblidat

, per convertir-se en un poble de fácil
comunicació" . Al mateix temps, afegia
que els fruits d'aquella modernització ja
comencaven a tocar-se, perque: "avuy dia
no's troba ni una casa per lIogar. ..rr i .
"Com a resultat augrnenta molt la edifica-
ció esborrantli el crácter del poble l'axe-
carse modernas i esbeltas casa ahont hi
habla humils casetas".

La vila, a més de las "frondosas vin-
yas", comptava amb un gasometro i la gran
fabrica de lean Tarrida, que "no podia
donar abast a la gran demanadissa de
calcar, amb tot i tenir prop de tres-cents
operaris y anar les máquines mogudes
amb vapor" ...

Insistint encara sobre I'impacte
d'America.J'anv 1897, quan I'Ajuntament
de Miquel Ribas, acordá 'canviar el nom
del carrer del Progrés pel d'llla de Cuba, '
ho va fef "considerando las relaciones de
familias y de intereses que unen Sitges con
la isla de Cuba". I finalment, a manera de
resum d'aquesta influencia americana al
lIargr ?el segle XIX, no podem acabar sense
repetir el que el Dr. Benapres escrivia l'any
1900, entre satisfet i convencut; "Verdade-
ramente qulen ha hecho el Sitges moderno

• ~s la isla de Cuba". .
')

LA PERPUA DE CUBA A PUNT

DE COMPlIR EL CENTENARI

Després del que s'ha dit, no és gens
estrany que qualsevol motiu que pogués
arnenacar I'equilibri d'aquella situació, com
ara els projectes i moviments d'inde-
pendencia o d'inestabilitat que es manifes-
tessin a Cuba, aquí fossin seguits amb
gran interés i vistos amb certa prevenció i
de manera reaccionaria per la maioria de
ciutadans, per la premsa i pel govern,
absolutament contraris a qualsevol ti pus
de segregació. .

La política tan poc afortunada que
tradicionalment adoptava el govern, en
relació amb Cuba, propicia que en les últi-
mes decades del segle passat, el moviment
separatista de l'illa s'intensifiqués de mane-
ra molt notable, especialment amb la insu-
rrecció del 1868, que dona lIoc a la guerra
deis deu anys (1868-1878).
Aquella guerra després d'ocasionar infini-
tat de víctimes i perdues s'acabá oficial-

. ment amb el Pacto de Zanjón que, en la
practica tan sois representa un periode de
treva, ocasió que.~elsinsurrectes aprofita-
ren per recuperar forces. L'intent de man-
tenir l'estatus i de pacificar l'illa de Cuba,
segons expressió de l'epopca, va fer que
Ies polítiques del govern consistissin a
rellevar de-tant en tant algun capita gene-
ral de I'illa, alguns que poc diligents en la
política cubana, altres per la seva poca
aplicació o pel- seus excesos a pacificarla i,
quan la máxima autoritat del moment ho
estimava oportú, s'optava per la tramesa
de més trepes a Ultramar per tal de conti-
nuar la defensa i mantenir els drets de la
corona.

, Els nostres americanos, també v~ien
amb mals ulls qualsevol moviment subver-
siu 'deis cubans, perque alteraven I'ordre ,
generaven crisis económiques i afectaven
negativament els seus negocis. Per aquests
motius, i altres d'aspecte práctic o patrio-
tic, entraren a formar part deis "Batallones
de Voluntarios", per tal de col.laborar
amb l'exercit en laseva tasca de pacificació i
la lIuita contra els insurrectes.



Així seguiren les coses, fins que a
I'any 1895,revifades de nou les operacions
per part deis independentistes cubans,
aquesta vegada alliconats i encapcalats per
José Martí, ni aquelles proclamacions de
Cánovas i Sagastade "hasta la última pese-
ta y la última gota de sangre" de mantenir
el domini de Cuba, ni els metodes d'en-
viar-hi velles.glóries com Martínez Campos
o Weyler o Blanco o més soldats, ja no
serviren més que per enrevessar la situa-
ció. L'explosió del l-taíne al mes de febrer
de 1898, oferí el pretext i l'oportunitat
d'intervenir en la qüestió als Estats Units,
amb I'excusa de defensar els interessos
deis seus ciutadans i en protesta deis mal-
tractaments i abusos que rebia la població
civil cubana, de part de l'Administració
espanyola. Els ianquis, proposaren al
govern de Madrid la compra de l'illa, cosa
que fou rebutjada amb gran indignació
pels nostres dirigents i, finalment, es pro-
duí la intervenció militar deis Estats Units
amb el lamentable espisodi de l'esfondra-
ment de I'esquadra de I'almirall Cervera
sortint de Santiago de Cuba. Un suicidi
incomprensible, que es traduí en la perdua
total de la flota, i la mort de més de cin-
cents homes, en un lnterval de menys de
dues hores. Pocs dies després, el mes de
juliol del mateix any, entraven els ameri-
cans a la ciutat de Santiago. Tot plegat .
represehtá un sacrifici inútil, de videsi
d'hísendes. Fou l'acte final de la denomina-
ció espanyola de les últimes colónies ame-
ricanes i les illes Filipines, que deixá en
evidencia als ulls de tothom la incom-
petencia, l'absoluta manca de previsió i la
vacuitat del govern espanyol. Fou l'inici de
les grans reflexions per part deIs famosos
intel.lectuals del 98.

Sobre l'esmentada política d'Ultramar,
des del Garraf. es destacaren dues veus
dissidents i a favor de la independencia de
'Cuba, una la del vilanoví Magí Pers i
Ramona(1803-1885) que des de les pagines
de El Barcelonés, 4~ anys abans del 98 ja
advertía: "me atrevo a presagiar a mis
compatriotas, para una ,~é.pocano remota,
la ruina de estas florecientes provincias y
la pérdida de nuestro poder en América".

')

L'altra, fou la del sitgetá losep Miró i
Argenter (1852-1925),més expeditiu, el
qual, a més de fundar periódlcs a la pro-
víncia d'Oriente, en pro de la llibertat
cubana, participa activament en les opera-
cions militars del 1895-1898,al costat ,
d'Antonio Maceo i en contra les tropes
espanyoles, amb tant entusiasme que acaba
la guerra amb grau de general.

Des del primer moment, la prernsa sit-
getana va segui amb gran interés i preocu-
pació la campanya d'aquella guerra. La
notícia de la derrota i aniquilació de l'es-
quadra de Pasqual Cervera a Santiago de

I

Cuba en mans deIs ianquis, fou rebuda a
, les pagines dé l'Eco de Sitgesamb desespe-
ració i pesimisme: "La suerte esta echada y
perdido queda para siempre el predominio
nacional .en Cuba y Puerto Rico. i Que
porvenir tan negro nos espera!...". El
pánic s'apoderá tant del país, que fins i tot
s'arribá a creure que els vaixells americans
vindrien a bombardejar les nostres costes.

L'impacte que produí la perdua de, les
colónies, les víctimes de la guerra i la man-
ca de notícies de molts sitgetans absents
fou tan gran, que aquell 1898 I'ajuntament,
invocant "los motivos de dolor del vecin-
dario" ,acorda suprimir els balls populars
de la Festa Major.

Afortunadament, aquell pessimisme
que es respirava en alguns sectors de la
població sitgetana, i en gran part del país,
es convertiria en un rnlratge. Tan soIs qua-
tre dies després de la suspesa Festa Major,
a la Ribera i a iniciativa de Santiago Rusi-
ñol, s'inaugurava el monument al Greco,
amb l'assistencia del poble sencer i -de
nombroses i distingides personalitats ...

Aquell dia,sense abandonar les rela-
cions amb América, per a Sitges, comenca-
va una nova epoca.....

David [ou i Andreu,
Sitges 2 de novembre de 1997
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