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EIs editors d'aquesta revista em van

demanar que presentésuna col-laboració

parlant dels diners que van arribar

d'America. El cert és que fer-ne una

quantificació ésgairebé una tascaimpos-

sible. Cree que mai no sabremamb prou

exactitud quants diners van arribar

d'America, Aixo no vol dir que no es

pugui dir res entorn el tema dels diners

americans. El primer que .m'agradaria

assenyalarésel fet que la major part dels

i~dianos vilanovins (especialment dels

que havien fet més fortuna) havien tor-

nat, i amb ells els seus capitals, bastant

abansdel 98. Aixo esdeu principalment

a dos fets. Un ésque I'hegemonia catala-

na en e! comen;:cuba ja havia declinat en

el moment de la separació de I'illa de la

sobirania espanyola. El segon és produú

per les característiques de l' emigració

vilanovina (i catalana en general) cap a

les Antilles. Es tractava d'una emigració

cíclica en que un vailet ben jove anava

cap a I'Havana, Matanzas, cte. a la bori-

ga del pare, d'un germa, d'un cosí o d'un

conegut. Alla s'iniciava una carrera (que

també podia acabar en fracás) en que es

passavade treballar de dependent, a ser

soci i treballador al, mateix temps, per

ascendir a gerent (rnornenr on una per-

sona espavilada podia obtenir el seu

rnáxim benefici) i després,un cop rctor-

nat i/ o retirar de l' activitat comercial,

simple soci de I'empresa esperant e! ren-

diment de! capital aportat. Aquest cide

podia oscil-lar d'una persona a una altra,

"'~ pero el cert és,que el ~ateix sistema

.,.'" comercial que sestructura en la pnmera

~,~!- meitat del segle XI~ entre
:::?~ Catalunya 1 Cuba

comportava la

renovació regular deis efectius que s'hi

van dedicar.

A partir d'aixo, penso interessantassenya-

lar en aquesta breu col-laboració quines

han estat les principals destinacions deis

diners obtinguts amb elcomerc colonial,

Que feien els indianos vilanovins amb els

diners que havien guanyat a Cuba?Ésevi-

dent que una part la van destinar a despe-

sessumptuaries i d'esbarjo que han creat

rota una mirologia entorn deis diners que

desprenien els indianos. Pero aixo només

n'és la part superficial. Es poden destacar

diverses destinacions deis beneficis colo-

nials repatriats.

La primera d'aquestesdestinacions és la

compra de béns immobles tant rurals

com urbans. D'una banda, la compra de

terres plantades de vinya a Vilanova,

pero també en altres zones del Penedes,

que permetia tenir unes determinades

quanritats en un valor segur i, d'altra
i

banda, ampliava la participació deis

indianos en la clau de volta del comer".

colonial carala: el vi que s'enviava cap a

Cuba. D'altra banda, la compra de cases

i terrenys urbans no només a Vilanova,

sinó també a Barcelona, a més de tenir

també aquella mena de funció d'assegu-

ranca comportava un efecte d'ostentació

pública de la riquesa de l'indiano: ésa dir

la demostració del canvi d'estatus,de! fet

que la persona a qui pertanyia la casa

havia triomfat. A més alguna de les cases

que no s'usessines podien llogar i obre-

nir-ne alguna renda.

La segona d'aquestes destinacions que

m'agradaria ressaltár és la inversió en tot

tipus de societats mercantils. Aquestes

van tenir un ampli espectre.Van anar des

de la inversió en les propies cases de

comer" (corn és el cas deis Sama, deis

Raldiris o deis Fonts) o en tot tipus d'ex-

pedicions comercials (participacions en

vaixells i motes), fins a les infraesrructu-

res basiques pera la població com e!

ferrocarril o l' aigua potable. És aquí on

m'agradaria destacar la importancia que

van tenir els indianos en la conversió de

Vilanova en una ciutat industrial. Aquest

fet es va produir entre finalsdels anys

trenta i cornencamcnts deis anys seixan-

ta. En aquest període s'hi van installar

sis fabriques de filats i teixits de cotó que

han estat la base de la Vilanova indus-
trial. Doncs bé, es pot dir que senseel

capital d'aquests indianos aquesta con-

versió no, hauria estat possible. Lany

1865 podem considerar que, hi havia

invertits prop de 4.900.000 pessetesen

aquesta indústria (ja s'havia convertir en

la principal de la població) i d'aquesta .

quantitat, la major part havia estat apor-
tada pels indianos vilanovins: el;' Puig,

els Santacana,els Roig, e!sMarques, e!s

Ferrer i Soler...

FinaÍm~nt, cal destacar l'aportació del

diner indiano en obres de millora de la

vila i en obres dé beneficencia, fet que ja

ha estat ampliament destacat per la

majoria deis histo~iadors locals,

En resum, podem dir que les transforma-

cions : urbanÍstiques, economiques,

socials... de la Vilanova de la primera mei-

tat del segleXIX renen, en la sevamajor

part, l' origen en els diners acumulats per

una colla de vilanovins que van participar

activament en l'entramat de! comer" colo-
nial (vi; sucre,cafe, tabac i esclaus;cotó).


