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el fenomen de les amerlques

M olr i molr s'ha parlar en aquesrs

darrers remps de! fenomen ran

social, culrural com econornic

de l'aventura dels caralans en rerres ame-

ricanes. Ells són els que avui en dia

coneixem amb el nom d'indianos (o

americanos, segons reclamen alguns), un

col-lectiu de persones que volgueren pro-

var fortuna més enlla de l'Atlantic.

Alguns ho aconseguiren, rornanr a la

seva ciurar naral proveits de riqueses i

d'un nou esrarus social. D'altres no tin-

gueren ranra sorr ; quedaren en e! record

com a simples emigranrs. Aquesr fou un

fenomen que s'inicia en 'e! segle XVIII,

pero que aconseguí el seu rnaxim esplen-

dor a principis de! s. XIX.

En aquesr collectiu d'indianos cal fer

una especial menció deIs vilanovins, que

es marcaren com a objecrius de! seu

desembarcamenr a América els porrs de

Cuba i de Puerro Rico (aquest darrer en

menor mesura). Molrs foren els que vol-

gueren provar sorr en aquesta empresa. 1

ells foren els que exporraren d'aquelles

terres tot un llegat arquitectonic, social,

gastronomic i cultural a casa nostra, i

motivaren el fet que la nostra ciutat fos

coneguda, a resultes d'aquests fers, com

I'Havana Xica.

Pero avui en dia cal fer una resiruació del '.

tema i plan tejar-nos una pregunra: Que

va ser rr!és imporranr d'aquella empresa,.

la petjada que van deixar els nostres con-

ciutadans en terres cubanes o l'herencia

que van portar fins a casa riostra?

Seguramenr la resposta és equitativa per

ambdues parts. Si bé s'ha parlat molr de!

paper dels vilanovins a Cuba, cal veure

també que ha restar de la cultura del

Carib en la Vilanova actual.

Podríem comen<;:aresmentant que, avui

per avui, són 20 les persones "d'origen

cuba que estan ernpadronades a la nostra

ciurar, 8 homes i 12 dones. Són ells els

que prenen e! relleu dels nostres india-

nos i que ara ens porren la seva cultura a

casa? Si mirem aquest fet a la inversa,

pero, trobem una realitat totalrnent

contraria. Avui per avui només queda

un indiano vilanoví en terres

cubanes. Es tracta de Joan Jaume

Arrigas Roure. Als seus 82

anys, aquest vilanoví

(que all92~ marxá amb la seva família a

fer [es arneriques), té un desig al cap: tor-

nar de visita a la sevaVilanova natal.

El que és clar .és que són moits els ele-

ments que encara ara persisteixen en la

nostra vida quotidiana. Pero anem a

pams. Cal parlar potser de!llegat, si no e!

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

ventura americana a Vilanova i la Ge!trú.

Estem parlant, per descomptat, de

l'herencia arquitectónica 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 edificis, fonrs, monu-

rnents o construccions són el reflex de la

Vilanova esplendorosa de! s. XIX. Alguns

han oblidat e! seu origen. D'altres, avui

per avui, acullen entitats o edificis muni-

cipals. Tors ells amb un regust de passat.
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La Cuba vilanovina o la Vilanova cubana

1949. Tot i amb aixo, la plarja de la nos-

traciutat esdevingué un puntal molt
important per al cornerc marítim amb les

colonies espanyoles. D'aquí sortien els

vaixells de la comarca carregats de pro-
ductes per a la seva exportació posterior
cap als ports de! Carib. El perfil de

Vilanova i la Celtrú com a ciutat indus-

trial tarnbé es de u, en gran mesura, a

aquest període. Lobertura de fabriques
de filats i de teixits de cotó, les expedí-

cions comercials, o les infraestructures

basiques de la ciutat es donaren a finals
deIs anys trenta, fruit d'aquesta arribada

de diners de! cornerc colonial.

Un aspecte que també cal destacar, i que
avui en dia és clau 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'ánima festiva deIs vilanovins i

I'esperit 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 continuítat.

Mostra d'aixo són les diferents entitats i
col-Iectius que mantenen uns llacos

estrets amb algunes ciutats de Cuba, com

són I'Havana i Matanzas. 1 mostra
d'aixo és també e! projecte d'agermana-

ment que existeix entre Vilanova i la
Geltrú i Matanzas. Un projecte que

recul! de. nou una re!ació que, fa molts

anys, s'establí entre ambdues ciutats de la
má de! vilanoví Josep Tomas Ventosa,

q uan, al 182b, va tenir la idea de crear

una casa per a~~l!ir a nenes pobres d'a-
quella ci~tat.

Altres mostres de la vinculació de
Vilanova amb Cuba o, millor dir, de la

presencia cubana a casa nostra, la podem
trobar en arnbits tan diferents com són la

música o la gastronomia. Sembla que la
gent de casa té especial predilecció pe!

"son cubano" i per l' esperit de

festa que es despren d'aquesta música.
En l'actualitat moltes entitats i escoles de

la ciutat dediquen part dels seus esforcos
en ensenyar com es bailen la "salsa", e!

"merengue"

o la "curnbia". 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

tenen molts vilanovins per les coses de!

més pur esril cuba.

Si mirem, a més, la gastronomia, trobem
novament mostres d'aquesta herencia.

Productes que arribaren d'Arnerica i que,

actualment, ja formen pan de la nostra
cultura culinaria. Plats i menús amb
noms i aires cubans. 1 un e!ement clau: e!

"mojiro", segurament la beguda més clás-

sica dé Cuba i que s'ha integrar plena-
ment á les cartes de la majoria de bars i
pubs de la'fiutat.

Queda clar, dones, que l' esperit cuba

resideix fermament en la vida quotidiana
de Vilanova i la Ge!trú, fruit, segurament

de l'herencia que va arribar d'America de
la ma deIs nos tres indianos.

Ambel nomd'indionoso omericonosesconeixo

oquellespersonesquevon morxorcopo Americo

enbuscodefortunoi que,uncopoconseguido,íer-

noven01 seulIocd'origen.Mojorilariomenl,nqees-

lo emigrocióde cololonscapo lerresamericanes

(sobrelol(uba i PuertoRico)esvadesenvolupar01
lIargdeisseglesXVIIIi XIX.Lomajoriad'ellspro-

venien de les zonesdel litoral (amb especial

rellevanciodelo coslodelGarrof,el Barcelonesi el

Maresme).Tol i quel'Adminislracióno dificultava

l'emigraciócap o lerres omericones,molts deis

jovesquevanmorxorhovonfer o lravésdefomi·

liorso conegutsquejo estovenesloblertsenoque-

lIeslerres,elsquolselsocollieni elsfocililovenlo

primerofeino.Uncopossolilselsprimerscopilols,

oquestsjovesjo s'estoblienpel seupropicomple.

Undeisnegocisquemésodeplesva lenir vonser

lesbodegues,uncomer~dequeviuresons'hipodio

Irobor genereslocols,or!iclesimporlolsd'Europo,

vi i licors_A partir d'aquí,els mésemprenedors,

optovenper negocisde mésgron obosl,comel

conreudesucre,toboci cofe.Gracies01 traficd'es-

clousen el quesovinlhi inlervenien,oconseguien

ma d'obroborolopero lessevesterres.Enmolts

cosos,lo sevoornvitollonl enel comer~comenlo

indústrioesveiocomplementodoombl'exercicide

carreespúblies,el mecenotgei lo por!icipocióenel

móndelo cultura.Derelorno lessevespoblocions

notols,els indianosfeien oslentocióde les seves

riquesesi de lo sevonovo posiciósociol.Sovinl

oqueslo oslenlociópossovoper l'edificocióde

gronscosolsombjordí.A port, tombédeslinoven

por! de lessevesriqueseso lo corilol públicoi 01
mecenolgei sovint,por! del seucopitolservioper

o fer inversionsen el ueixementurbonísticde lo

sevopobloció.


