
SEDA DE LA XINA

Fou a través de les colónles
espanyoles que el cornerc amb
la Xina i les Filipines arribó fins al

nostre terrltorl a través deis ports
andalusos\'::Ie Sevilla i Cadis. I una de
les rutes més emblemótiques que es
van establir en aigües del Pacífic va
ser la que cobria I'anomenat
"Galeón de Acapulco" en el trajecte
entre Manila i Acapulco. Aquest vai-
xeli va crear la ruta més Iiarga de
durada durant 250 anys (1565-1815)
en el trajecte Manila - Acapulco -
Manila.La sortida des de Manila se
solia fer entre juny i juliol, durant l'é-
poca deis vents rnonzónics. El viatge
durava uns sismesos ja que el trajec-
te en aquest sentít ero més dificil. En
conví. d:Acapulco a Manila el viatge
era més fócil. Se sortia a finals de
febrer o a principis de more i la ruta
durava uns tres mesos. '

rnoresc. canya de sucre. cacauet.
etc.-). De tornada d'Orient el vaixeli
portava de Filipines mercaderies pro-
cedents de la Xina, índia, Japó, Les
Moluques i altres mercats oríentols.
Entre aquestes mercaderies s'hi
comptaven especies, seda, lvorl, por-
celiana, c;.otó,mantes, canyelia, cera:
catifes, tapissos, laques xineses i japo-
neses, ventalis, te, cigarrets, objectes
d'or i orfebreria, etc. Quan s'arribava
a Acapulco es feia una ñro. des d' on
els productes es repartien al Ilarg de
la geografia, fins arribar a Europa i
Espanya.

En aquella epoca la Xina era el país
de la seda per excel-lénclo. Una
seda que sempre era decorada amb
brodcts. un art amb més de 4.000
anys d'antiguitat. La seda va ser el
primer producte de luxe que va
exportar la Xina a través de la cone-
guda "Ruta de I~ Seda".

Poc després d'arribar a les illes
Filipines, al 1565, els espanyols van
cornencor a fer tractes amb merca-

. ders que portaven porcelianes i

De camí a Acapulto el "Galeón"·
portava persones (rnlssloners. oflclols'
reials, mercaders i soldotsj'l tnercade-
ries (barres de plata i pesos encun-
yats a Mexic o Perú. (;mimal~ -vcques.
cavalls- i plantes tlmericanes -caca u,
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L'aclualltaf: Mantons a Vilanova
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sedes de la Xina. De fet. el producte
més important que es carregava de
Manila a Acapulco va ser la seda (en
diferents estadis de manufacturació i
diferents varietats de teixits i dissenys).
Així dones. la seda i la porcellana
eren els productes que es carrega-
ven en la majoria de vaixells espan-
yols.

Tot i amb olxó. les primeres sedes que
van árribar a Méxic eren de baixa
qualitat. De mica en mica, pero, els
xinesos van miliorar la qualitat de les
seves sedes tal i com demandaven
els comerciants espanyols. 1, també
van cornencor a copiar els dissenys
espanyols més acceptats i a igualar
en color les sedes d'Andalusia.

A finals del segle XVI la seda xinesa
havia abaratit molt els costos i havia
ouqrnentot la seva qualitat. de
manera que va esdevenir una com-
petencia seriosa per Andalusia en els
mercat de l'Arnérlcc Colonial. Fou
aleshores quan a Espanya es va origi-
nar un moviment per controlar i, a ser
possible onullor. el cornerc d'impor-



tació de seda xlneso. Al 1593 es va
instituir una legislació que restringia el
cornerc de la seda a unes quantitats
estípulodes. Al segle XVII va tornar a
sorgir la problernótlco. fins que un
decret reial de 1718 abolia el
cornerc de les sedes xlneses, ~ero
davant de la protesta deis comer-
ciants de Manila, al 1734 es va tornar
a permetre el cornerc de la seda per
part d'oquests. '

Elque es coneixia com a "brodats de
Manila" eren peces téxtils que van
arribar a Espanya procedents .de
Manila, tot i que venien de la xlno.
Davant de léxit d'aquests teixits, les
illes Filipines van intentar instaurar una
indústria de la seda, pero la iniciativa
no va reeixir"

Els coneguts "rncntons de Manila"
també van formar part del carrega-
ment del "Galeón de Acopulco"
durant la seva darrera etapa, tot i
que aquests brodats també venien
de la Xlrio. Elxal o montó quadrat no
es trobava dins la tradició xinesa del
vestit i la seva procedencia venia de
la moda europea, on es feia servir
com a peco de vestir i com a peco
de decoració (posats a sobre de tau-
les o pianos i penjats de les parets),

A banda del "Galeón de Acopulco".
el comerc deis mantons de Manila i
d'altres productes procedents de la
Xino arribava a Espanya a través deis
vaixells de la Real Compañía de
Filipinas, la qual va operar directa-
ment entre Espanya i Manila entre els

I anys 1766 i 1834, Amb loberturo del
Canal de Suez al 1769, també es va
utilitzar la línia regular deis vapors-
correus que unien la Península
lbérlco amb les illes Filipines,

Amb la pérduo de Cuba al 1898 es
va perdre també el trófic deis man-
tons xlnesos. La ruta comercial amb
el Pacífic passava pels ports cari-
benvs.

L'actualitat: Mantons a Vilanova

Els mantons de ManLla solLen

UNA PE9' DE VESTIR

A més de ser objecte de decoració en festes importants (com quan per
Corpus es penjaven -i es pengen- deis balcons), el montó de Manila va
esdevenir, més que un complement en el vestir, en una peco de moda,
Amb els onvs. pero, la moda ha donat pos a la distinció, essent el montó
un objecte de luxe i d'herénclo. Pero aquesta herencia no ha estat sem-
pre provinent de la Xina, sinó que també ha estat una herencia órob.

Quan al 1492 la Corona espanyola va prohibir el vel a les dones de l'lslorn.
aquestes van buscar un substitut en els xals i en les montes, una peco
important en els vestits de les costellones. Així dones. les dones órcbs acon-
seguien tapar-se el cap i la cara amb aquestes peces, deixant només visi-
bles els ulls,Aquesta nova moda fou adaptada per les dones d' Andalusia
i Toledo, fet que va donar origen a les tcpodes, Pero no només es va prohi-
bir l'ús del vel a les ciutat espanyoles sinó que l'Església va estendre aquest
vet a91tres ciutats europees, on només es consentien en diades especlols,
Una d'aquestes dates fou per Carnaval.

La nova moda de les tapades va passar trencar fronteres i, a través del
port de Sevilla va arribar fins a l'oltro bonoó de l'Atlóntic,

Pel que fa a les seves característiques, en un principi el xal a Espanya era
molt senzilLde color negre, semblant a l' abaye orcb i amb serrell. Aquests
xals van donar origen a les montes i mantellines que, amb els onvs. es van
mantenir en els vestits típics de part de la Península,

Elsmantons que van tenir més exit a Europa foren aquells que inclo'ien
motius més orientals, deixant de banda, pero, els que incorporaven flors
típiques d'oqul Només es van mantenir aquells mantons concebuts espe-
cialment a Occldent, '

El transport deis mantons durant el segle passat es feia, generalment,
enviant-Ios en caixes de fusta locada, normalment en negre i vermell i
amb dibuixos en or i, fins i tot a vegades, amb incrustacions de rnoreperlo,
En el seu interior se solien posar unes caixes de cartró, decorades sovint de
manera senzilla amb els mateixos motius que el montó,
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