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Historia

L'Havana Xica pot associar-se, per alguns, a rexístencía d'una sala
de festes vilanovina, pero el que part deis lectors ignora és que
Vilanova i la Geltrú va ser motejada així durant el segle passat.
degut a la gran vinculaci6 mantinguda per la nostra vila amb la

colonia espanyola de I'illa de Cuba. Cal recordar que, fins el 1898,
o sigui que encara no fa 100 anys, Cuba va pertányer a Esp~nya, i
el comen; amb I'illa, principalment des de Catalunya, va: ser intens
i els vilanovins van ser deis protaqonistes principals. .

La vinculació vilanovina amb l'illa de Cuba va motivar el rnot

L'epoeaen que Vilanovª era eoneguda eom
I'Havana liea ,

J. CARBIWB.1 MASSIP

La transformació de Vitanova i
ta ·Geltrú d'una vila rural a una
poblaci6 industrial floreixent es
degué, en granpartals anomenats
"indianos", vilanovinsambempenta
i amb ganes de fer fortuna que van
anar a Cuba durant el segle passat
i que van muntar a la colónia
espanyola, negocis, factories i, fins
i tot, obres públiques, explotant
industrialment els molts recursos
natural s que eren conreuats primer
pels esclaus i més tard pels
indigenes. L'emigració de la pe•.
nínsula a la possessió espanyola
del Carib, va contribuir de forma
sustancial al progrés de I'illa i, al
mate ix temps, t'enriquiment
d'aquells vilanovins. en aquest cas,
que tornaven al cap d'uns anys a la
seva patria xica, Vilanova, amb
importants fortunes.

El que cal reconéixer d'aquells
vilanovins que van establir-se a
Cuba, tant els que tornaven al cap
deis anys com els que retorna ven
a' l'illa, és la seva filantropia vers
Vilanova i la Geltrú, tracuida en
Ilegats i obres portades a terme pel
progrés de la vila. Hi ha un gran
nombre de cognoms vilanovins
entroncats amb Cuba deis quals,
eom a mostra,' només cal citar-re
alguns: Salvador Sama i Martí,
constructor del ferrocarril de
I'Havana de Marianao, tinent
d'alcalde de I'Havana i nomenat
primer Marqués de Marianao, que
va serel mecenes de la construcció
del coLlegi Sama de les Escoles
Pies, i que va morir a I'Havana;
Josep Antoni Vidal i Pascual, mort
també a I'Havana va deixar un
importantilegatdestinat a la portada
d'aigúes potables a Vilanova;.
Francesc Guma i Ferran, que per
'Ies seves tasques a la ciutat dé
Matanzas va rebre la Gran Creu de
Carlos lil, va ser, al seu retorn a
Vilanova, el gran propulsor de la,
construcció del ferrocarril i va fer
donació a la vila del que avuí és el
parc municipal: Josep Tomas
Ventosa, mecenes del neixement
del "Diario de Villanueva y Geltrú",
i moltes d'altres que van contribuir
amb la eonstrucció de fabriques i
escoles, al progres de la nostra
ciutat

UNA MICA
D'HISTÓRIA

Cuba, I'illa més gran de les
Antillas va ser descoberta ,per
Colom en el seu primer viatge. De
clima tropical, cálid i humit, en

I'época colonial es va generalitzar
el conreu de la canya de sucre i el
tabacoDe l'explotaci6 com a colonia
va passar, a partir, del 1812, va
ássar, a partir del 1812, per la
mateixa Constituci6 espanyola.

La gent de la península que, al
lIarg deis anys va emigrar a I'illa i
que ja allá van néixer els seus fills,
es considerava cubans més que
espanyols, en la majoria deis casos;
Com a conseqüéncia d'aixo van
sorgir, en I'últim ter9 del segle
passat, alguns moviments insurrec-
cionals de cara a lliurar-se de la
tutela espanyola. Un destacat líder
independentista va ser I'oriund
catalá Josep Martí, periodista i:
poeta, mort a Dos Ríos quan
comptava només amb 42 anys.
Jaume Carbonell Saavedra, el meu
besavi, en el seu llibre de rnemóries
escriu, referint-se a un cosí seu
cuba de neixement: 1872. Febre-
ro. Ha llegado la 'noticia del Iusi-
lamiento de mi primo Eduardo
Saavedra, acaecido en
Cienfuegos, por haberlo hecho
prisionero, después de Ires años
de correr con los lnsurrectos
cubanos.

La prosperitat cubana, per un
cantó, iels moviments insurreccioals
per I'altre van fer obrir l'ull al
proteccionisme ianqui, queva des-
embocar, després de diversos fets
cada vegada més greus, amb la
desigual guerra en els EE.UU. que
va acabar amb la desfeta de
l'Escuadra Española, molts barcos
enfonsats, quantitat de morts i ferits
i 1.600 mariners espanyols
presoners.

Aldesembre del 1898arribaven
a Barcelona vapors amb les tropes
repatriadesde Cuba, i el primer de
gener de 1899 era arriada
definitivament la bandera espanyola
de I'illa,

EL MEU PARE VA
ANARA CUBA

r L'epo¡Íeia del mardelesAntilles
va inspirar al compositor Ortega
Monasterio, ja en els nostres dies.
la seva havanera El meu avi que
s'ha 'transformat en una canco
emblemática en el camp patriófic,
al parla'r deis eatalans que van
morir al peu del canó. Malgrat la
independencia 9tbana, la simbiosi
establerla amb ctJba ha perdurat a
través deis anys, encara que, com
és lógic, redutda a mínims. Els
descendents deis catalans, deis
vilanovins, establerls a !'illa. son
cubans deis quals pot im~gInar-se

Pau Soler Morell, fundador de la eaixad'Estalvis de Vilanova j Francesc Guma i Ferran, promotor del ferrocarril idador del pare
,'/

Bitllets de I'época de la colonia cubana

I'origen pels seus cognoms. Els
que van viatjar-hi, abans de la
dictadura de Fidel Castro, ja no
tenien les perspectives d'aquells
altres vilanovins, sinó lade trebailar
.en els negocis creats pels seus
predecessors.

Si la canco diu El meu avi va
anar a Cuba, jo també puc dir: el
Imeu pare va anar a Cuba. Hi va
ranar amb 14 anys, tot sol, pero
amb destinació prevista a un

d'aquells estabiments de gent
d'aqul. Va ser, ja en el seu temps,
un insumiso

Exphcava que ho va fer davant
la injusticia que suposava I'anar al
servei militar en substitució d'un
de "quota", com havia passatal seu
germá gran.

Oui pagava la quota de 300
duros es lllurava de fer el servei. No
va tornar a Cuba fins passats els
anys requerits per no ser declarat

prófugo
La vinculaci6 vilanovina amb

Cuba ens la recorden alguns noms
de carrers: Cuba, Havana, Matan-
zas, uns altres amb els noms deis
patriciis: Rambla Sama, Rambla
Vidal, placa Gurná i Ferran, etc.
L'haver batejat fa poc un
establimentde diversió amb un nom
siqniñcaüu. ens ha fet present el
record de quan Vilanova i la Geltrú
era coneguda com I'Havana Xica.


