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el fenomen de les arnérlques

M
olr i molt s'ha parlat en aquesrs

darrers temps del fenomen tan

social, cultural com economic

de l' aventura deis catalans en terres ame-

ricanes. ElIs són e!s que avui en dia

coneixem amb e! nom d'indianos (o

americanos, segonsreclamen alguns), un

col-lecriu de personesque volgueren pro-

var fortuna més enlla de l'Arlántic,
A1guns ho aconseguiren,' tornanr a la

seva ciutar natal proveús de riqueses i

d'un nou estatus social. D'altresno tin-

gueren tanta sort i quedaren en e! record

com a simples ernigranrs. Aquesr fou un

fenomen que s'inicia en -e! segleXVIII,

pero que aconseguíel seu rnáxirn esplen-

dor a principis del s. XIX.

En aquest col-lectiu d'indianos cal fer

una especial menció deis vilanovins, que

es marcaren com a objectius de! seu

desembarcament a América e!s ports de

Cuba i de Puerto Rico (aquest darrer en

menor mesura). Molts foren e!sque vol-

gueren provar sort en aquestaempresa. 1

ells foren els que exportaren d'aquelles

terres tot un lIegat arquitectonic, social,

gastronomic i cultural a casa nostra, i

motivaren e! fet que la nostra ciurat fos

coneguda, a resultes d'aquesrs fets, com

I'Havana Xica.

Peroavui en dia cal fer una resituació de!

tema i planrejar-nos una pregunta: Que

va ser més irnportant d'aquella empresa,

la petjada que van deixar e!snostres con-

ciutadans en terres cubanes o l'herencia

que van portar fins a casa nostra?

Segurament la respostaés equitativa per

ambdues pam. Si bé s'ha parlat molt de!

paper deis vilanovins a Cuba, cal veure

també que ha restar de la cultura de!

Carib en la Vilanova actual.

Podríem comenlfar esrnentanr que, avui

per avui, són 20 les persones d'origen

cuba que estan ernpadronadesa la nostra

ciutar, 8 homes i 12 dones. Són ells els

que prenen el relleu deIs nostres india-

nos i que ara ens porten la sevacultura a

casa? Si mirem aquest fet a la inversa,

pero, trobem una realitat totalment

contraria, Avui per avui només queda

un indiano vilanoví en terres

cubanes.Es tracta deJoan Jaume

Artigas Roure. Als seus 82

anys, aquestvilanoví

(que al 1920 rnarxá amb la sevafamília a

fer lesarneriques), té un desigal cap: tor-

nar de visita a la sevaVilanova natal.

El que és ciar és que són molrs els ele-

ments que encara ara persisteixen en la

nostra vida quotidiana. Pero anem a

pams, Cal parlar potser delllegat, si no e!

més irnportant si e! més visible, de l'a-

ventura americanaaVilanova i la Ge!trú.

Esrern parlant, per descomptat, de

l'herencia arquirecronica que ens van

deixar els nostres besavis (o fins i tot

rebesavis). Quan passem per places i

carrers de la vila potser no ens fixem en

e! fet que alguns ediíicis, fonrs, rnonu-

ments o construccions són e! reflex de la

Vilanova esplendorosadel s.XIX. A1guns

han oblidar el seu origen. D'altres, avui

per avui, acullen enritars o edificis muni-

cipals. Tots ells amb un regust de passat.

Pero aquesta arquitectura urbana té un

origen comú a tot e! lIegat que en l'ac-

tualitat Vilanova encara deu a l'ernpresa

ultramarina: e!s diners que arribaren

d'Arnerica, sobretot de Cuba, Si bé, com

deiern , e! reflex mésciar estroba en l'ar-

quitectura, no hem d'oblidar les empre-

ses i les iniciatives que es dugueren a

terme gracies als nostres indianos,

Lexernple més ciar e! trobem en la cons-

trucció de la línia de tren de Barcelona a

Vilanova i Valls. Larribada del ferroca-

rril, l'any 1881, fou fruit d'aquestsdiners

que arribaren d'America, En contraparti-

da, l' arribada de! ferrocarril deturá e!

projecte de construcció de! pon de

Vilanova, que no va poder esdevenir una

realitat fins al
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1949. Tot i amb aixo, la platja de la nos-

traciutat esdevingué un puntal molt

irnporranr per al comen;:marítim amb les

colonies espanyoles. D' aquí sortien e!s

vaixe!ls de la comarca carregats de pro.-

ductes peroa la sevaexportació posterior

cap als ports de! Carib. El perfil de

Vilanova i la Geltrú com a ciutat indus-

trial també es deu, en ,gran mesura, a

aquest període. Lobertura de fabriques

de filats i de teixirs de cotó, les expedi- '

cions comercials, o les infraestructures

basiquesde la ciutat es donaren a finals

deIs anys trenta, fruit d'aquesta arribada

de diners del cornerc colonial.

Un aspecteque també cal destacar,i que

avui en dia ésclau en l'actual re!ació amb

l'illa de Cuba, és l'herencia social que es

despren d'aquell període. La vida al

carrer, l'ánirna festiva deIs vilanovins i

l' esperir de solidaritat que ens arriba al

segle XIX de la rná deIs vilanovins que

endegaren l'empresa d'ultrarnar, troba a

Vilanova, ara, al 1998, una continui'tat.,

Mostra d'aixo són les diferents entirats i

col-lectius que mantenen uns llacos

¡ estretsamb algunes ciurats de Cuba, com

són l'Havana i Matanzas. 1 mostra

d'aixo és tarnbé e! projecte d'agermana-

ment que existeix entre Vilanova i la

Ge!trú i Matanzas. Un projecte que

recull de nou una relació que, fa rnolts

anys, s'establí entre ambduesciutats de la

rna de! vilanoví [osep Tomas Ventosa,

quan, al 1826 va tenir la idea de crear

una casaper acollir a nenes pobres d'a-

quella ciurat.

Altres mostres de la vinculació de

Vilanova amb Cuba o, millor dir, de la

presenciacubana a casanostra, la podem

trobar en ambits tan diferents com són la

música o la gastronomia. Sembla que la

gent de casa té especial predilecció pel

"son cubano" i per l'esperit de

festa que es despren d'aquesta musica.

En ['actuali tat rnolres entirats i escolesde

la ciutat dediquen part deIs seusesforcos

en ensenyar com es baIlen la "salsa", e!

"merengue"

o la "cumbia", 1 e! FIMPT, en les seves

darreres edicions, dedica una de les seves

nits als grups i a la música cubana. Tot i

que pot semblar irrellevant, aquesta és

una evidencia clara de la predilecció que

renen molts vilanovins per les cosesde!

més pur esril cuba.

Si mirem, a més, la gastronomia, trobem

novament mostres d'aquesta herencia.

Productes que arribaren d'Arnerica i que,

actualmenr, ja formen pan de la nostra

cultura culinaria. Plats i menús amb

noms i airescubans. 1un e!ement clau: e!

"rnojito", segurament la beguda mésclas-

sica de Cuba i que s'ha integrat plena-

ment a les cartes de la majoria de bars i

pubs de la ciutat,

Queda clar, doncs, que l'esperit cuba

resideix fermament en la vida quotidiana

de Vilanova i la Celtrú, fruit, segurament

de l'herencia que va arribar d'Arnerica de

la rna dels nostres indianos.
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Amb el nom d'indianos o americanoses coneix a
nquellespersonesque van marxar cap a América

en buscode fortuna i que, un capaconseguida,ter-
naven01 seulIocd'origen. Majorilariamenl, aques-
lo emigracióde calalons cap a lerres omericones
(sobrelolCuboi PuerloRico)esva desenvolupar01
lIarg deisseglesXVIII i XIX. La majoria d'ells pro-
venien de les zones del liloral (omb especial
rellevanciode la cosladel Garraf, el Barcelonesi el
Moresme).Tol i que l'Adminislració no dificultova
l'emigració cap aterres omericanes, molts deis
jovesque van marxar ho van fer a travésde fomi-
liars o (onegutsque jo estaveneslablertsen nque-
lIeslerres, els quals els ccollien i els facilitaven la
primera feina. Un copassolitsels primers (apilals,
aquestsjoves ja s'esloblien pel seu propi compte.
Un deisnegocisque mésudeptesva tenir van ser
lesbodegues,un comer¡de queviureson s'hi podio
trobar genereslocols,artides importats d'luropo,
vi i licors. A partir d'aquí, els més emprenedors,
oplaven per negocisde més gran abasl, com el
conreudesucre,tebcc i cafe. Graciesallrafjc d'es-
daus en el que sovinl hi inlervenien, aconseguien
ma d'obra borala per a les seveslerres. Enmolts
(OSOS, la sevaactivitattant en el comer¡com en la
indústriaesveia complementadaamb l'exercicide
carrecspúblics,el mecenntqei la parlicipacióen el
mónde la cultura. Deretcrnu lessevespoblacions
natals, els indianos feien oslentació de les seves
riquesesi de la seva nova posició social. Sovint
aquesta ostenlació pcssnva per l'edificació de
gransruselsamb jordí. A port, també destinaven
part de les sevesriquesesa la (arilat pública i al
mecenatgei sovinl, part del seu capital servio per
a fer inversionsen el creixemenl urbanísticde la
sevapoblació.
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