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VILANOVA

El Bane deVilanova,una i1~lusió
BERNAT DELTELL i MILA tors més. El primer és la pre-

-===":::':;'::':=:'::"':==, c.:.....: ,:: séncía- de. la figura de t'emeri-

Vilanova i la Geltrú ha estat cano (i no pas indiano: corn er-
sernpre una capsa de sorpre- róniament es di u) en la vida
seso Seguramen) pel carácter económica i social de la ciutat.
de la seva gent, més próxim a Són personatges nascuts en .
la Iluna que no pas a la terra viles costaneres de Catalunya
própiarnent dita, els vilatans i que abandonaran les seves
s'han embarcat en moltes a· poblacions per anar a fer fortu-
ventures que en altres lIocs na a I'illa de Cuba. Molts torna-
haurien estat considerades ran anys més tard enriquits i -
com petites bogeries col.lec- invertiran Dona part deis ~eus
tives o, en el millor deis casos, diners en la construcció d'infra-
com bromes de mal gust. estructures (escoles o xarxes ,

Aquest es una mica el cas ferroviáries) que després cedi-
del Banc de Vilanova, fundat el. ran al poble. ' .
dijous 10 de rnarc de 1881 per L'altre factor que tindri) una

. una serie d'il.lustres vilatans. presencia molt gran en el de-
'Crear una nova entitat finan- senvolupament de I'econornia
cera és un tipus de negoci arris- vilanovina sera I'arribada del
cat, que requereix d'una bona ferrocarrilel1881 L'americano
colla de professionals capaci- Francesc Gurná i Férran obtin-
tats en afers económics sa· gué una concessió de I'estat el
bedorsdecom funciona la bor- 12 de generde 1877 per cons-
sa i com cal fer una bona inver- truir un ferrocarril de Barcelo-
sió. na a Valls passant per Vilano-

Doncs bé, res de tot aixó es va.1 és, precisament per.aquest
va donar en el Sanc de Vila- rnotiu.que neix el Sanco de Vi-
nova. Lahistória d'aquestbanc, Ilanueva (el seu nom autentlc
avui dia ja arnb una perspec- era així, en castellá).
tiva histórica adequaoa- es pot Segons I'economista Xa-
considerar corn únaaventura vier Martínez, autor del treball
d'una col!!-de senyors il.lumi- El Banc de Vilanova (i que re-

.. nats; una colla, aixósí, carrega-, cen.tment li va valdre un accés-
, da de duros: utílitza'ñ( I'expres- ,sit en iamodalitat d'investigació

sió de l'época. Si I'objectiu de' dels darrers prernis Euqeníjvlo-
tot banc es, al cápdavall, fer lero), el banc es crea gracies
duros a quatre pessetes, en la al capital acumulat pels vila-

históriadelbanc que ararnateix ' novins que tornen enriquits duirlaprimerajuntad'accionís- A la ciutat comtal es va habili-
.ens ocupa es van invertirmolts de Cuba i per l'arribada del tes formada per un presídent, tar el despatx del corredor de
diners i, com una reglade tres ferrocarril. Molts d'aquests Joan de Torrents i Hiquero.un cornerc Crístófcr Juandó (un
mal feta, se'n van perdre enea- americanos, diu 'Xavier .Mar- vicepresldent, Pau Soler i Mo- deis fundadors) situat al carrer
ra més.i'Fotpleqat, un somni tínez, són accionistes d'a'rell, vuitvocals (Francesc'Gu¡. de Ia Unió número 2, canto-

-ccl.lectiu queva~acabare~ mal-· questa xarxa ferroviariai, es,> má, Isidre Marques, Bru Cua- ... nada arnb la Rambla. L'éxit va
son. ' ciar, una clutat que cons- 'aros Francesc Ferrer i Ferrét<;lesbordar els més optirnistes i

Peró anem aparns. Al final trueíx un ferrocarril d'abast Bonaventura Sans Antonrd~', . va haverd'intervenirla Guardia
del segle XIX, arnb la guerra·' estatal necessita tenir un Torrents Isidre.puig'i Francesc 'Civil per a posarordre a la cua
carlina' ~acabada"i"lá"conse" ba!!c,. ., - : Garrigaj: dos suplents (Antohi delsqui volien subscriure ac-'
güent restauració borbónica, • Aixi, doncs, í'oriqeriés ine- de Sama i EnricPuiq), una éo-' "cions. Pocs dies després d'i-
s'inicia a Catafunya una epoca, quivoc. la memoria prelimi- missió executiva formaca.per naugurarlaseudelcarrerSant
de gran prosperitat económica nar, redactada el 29 de gener tres representante (Pau Soler,' Antoni, la Junta del banc va
que es coneix com La febre de 1881 pel propi Francesc Manel Carreras i Pau Alsina), decidir ampliar el capital de
d'or. La revolució industrial que Gurná, suposa de fet la pre- un administrador (Josep Gas- cinc a quinze milions de pesse-'
experimentara el pais, gracies sentacióal públicdel Banco de só) i un secretari (Josep Oriol. tes. Perócomencen elsproble-
a I'obtencióde rnatéries prime- Villanueva.l:amemóriajaindi- Puig). Finalment, després de mes. .' .
res a baix preu de les encara ca que I'origen cal trobar-Io en la memória i d'haver forrnat la SegonsXavier Martínez,ja
colóhres esoanyoles d'uttramer l'arribada del ferrocarril. Vi/a- Junta només resta el darrer al 1883 el banc, davant la difi-

,j als aranzels proteccionistes nova, diu I'escrit, no per culpa pas: posar en funcionament el cultat de reclamar als accio-
del govern, aíavorirá la modero deis seus fills,sin6 perleseve banc. nistes els dividends passius
nitzacióde Catalunya. La nova sltuecio topoqretice ( ...) vivia EI'Sancode Villanueváneix pendents, va decidir reduir

, classe social emergent, la bur- sense que la IIum de les seves oficialment el diaf O de rnarc en un 50% el Capital Social,
gesia, invertirá en la construc- idees irradiés més enlla deis de 1881 al carrer Sant Antoni que queda en7,500,OOOpes-
ció de xarxes ferroviánes. car- seus camps. Esper aquest número Sarnb un capltaljnlcial: setes. El banc cornenca una
reteres; escotes i en la modero motiu gue Francesc Gumacreu de cinc.milions de pessetes i .. etapa d'inversions de resultats
nització deis nuclis urbans. Les oportú fer arribar les linies de I'emissió de cinc mil accions catastrófica. Els motius cal bus-
ciutats esdevindran ,el mirall ferro que elles enllacen amb de mil pessetes nominals ca •.. car-Ios en I'inexperiéncia deis
de la transformaciódel pais i el tots e/s demés pobles i I'ager: dascuna, que es desernbor- inteqrants de la Junta a I'hora
rnáxirn exponent sera la cele- manen amb tots e/s homes I saven només en un 25% de d'invertir. Són rics, pero aques-
bració de l'Exposició Univer-_ ' aixi, segons la memória, I'úsde/ forma irnrnediata. ta premisa no significa que es-
sal a Barcelona el 1888.. .predit i un centr~ d'operacíons .Entre els dies 23 i 25 de ge· tiguin capacitats per a portar

Vilanova i la Geltrúno sera de banca son 'una necessitat.. ner de 1881 el banc obre la un banco
allena a tots aquests canvis. Al' El dia 3 de rnarc es va pro- subscripció de les seves ac-
final del segle,.amb en Fran- cions. En només tres dies el
cesc Vidal com a batlle, la ea- total d;accions venudes puja a,
pital del Garraf viu una época 'El Banc de: 94,316, que representa multi-.
de gran prosperitat económica plicar I'oferta inicial per dinou.
i estabilitat social. La prohibició Vilanova inicia la D'aquestes accions venudes,

de fer vagues (i I'aplicació del seva activo itat ellO 65.167 corresponena Sarcelo-
garro! per a qui ho intenti) per na i 400 a Valls. Les restants

"part del consistori vilanovi aju-. de mare 'de 1881 28.749 són de Vilanova i cor-
[dará en bona mesura aaquesta responen,' majoritáriament.a.
estabilitat. Peró hi ha dos tac- Sebastiá Gurná i Joan Piqué.

- ~." j

La cotítzació del.

banc a borsa era

de 77 enters
.,'l'any 1889

La primera operacíó impor-
tant va ser la construcció de la
Hnia férria entre Roda de Sara
i Reus el 1882. L'al! cost, les
inclernéncies meteorolóqi-
ques, les' dificultats ambo les
expropiacions i els .aspectes
técnícs d'una obra d'aquestes
dimensions (túnels i ponts) va
provocar I'ensorrada econórní-
ca' del banc, Les perdues pro-
vocaran la dimissi6 de Gürná,

"tot i que es rnantindrá com a
,president honorari fins a la seva
mortel1912, . .

Apartird'aqul.j'estimbada.
S'inverteix.en la construcció
del clavequerarn de la vila de
Gracia entre el 1889 i el 1892
i' no es cobrara finsal 1898
després que el consistori bar-
celoní se'n faci cárrec' EI1903
les autoritats espanyoles anul-

'. len la concessió que el banc
tenia per a la construcció d'un
balneari a la platja barcelonina
de Can Tunis. Amb aquestfet,
diú Martínez, el Banc es va
haver de vendre els terrenys
a una societat que mes tard
presentaria suspensió de
pagaments. Un desastre.

L'únic aspecte positiu, ja al
segle XX, va Ser poder obrir
unasucursat a Sitges, al carrer
Major número 20, amb Fran-
cesc Puig com a responsable.
lnversions posteriors, gairebé

. totes fallides, i la crisi deis anys
vint provocaran el tancament.
EI.26 de desembre de 1924
será 'abscrblt pel Sanc Urquijo
Cata la. t:s la ti d'un somni vila-
novio
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VILANOVA

perduda
I'aparició de I'entitat financera

l'arribada del ferrocarril ,seus donatlus. Ajudará a la
a Vilanova i la Geltrú I'any , reconstrucció de I'església par- '
1881, la creació del Banco roquial de Sant Antoni, cedirá
de Villanueva el mate ix any els ierrenys sobre els quals es
o el procés d'inoustrialitza-: construirá la Biblioteca Museu
ció i modernització' de Ca- Balaguer ¡sera el repon sable

" talunya al final del segle XIX de la construcció de la xarxa
.tenen. en la: persona de ferroviaria que unirá Barcelo-
FrancescGumá i Fer-

, ran, el seu nexe c'u- , '
nió. ' ,------,.------,-----,:0-

L'americano, tal i!
com se'l coneixia.a la
Vilanova de final del
segle, va néixer el27
de rnarc de 1833: E!
seu pare, Sebastiá
Gurná, és un detsres-
ponsables de la in-
dustrialització de Ca-
taluny.a gracies a la
creació d'una em-
presa de teixits de co-:
tó que va introduir la
primera máquina de
vapor a la població i
una de les primeres
a Catatunya.

Francesc Gurná i
els seus dos ger-
mans, Casimir i Joa-
quim, van marxar a
I~illade Cubaa la re-

..cerca de fama i fortuna:Allí
- van crear una casa de co-
"~mer9,' anomenada 'Guma'
, Hermanos.que vaperdurar

fins I'any 1883. Després de
25 anys d'estada, i amb una
gran fortuna acumulada,
Gurná va tornar a Vilanova
I'any 1871. e.

El seu tort carácter s'ex-'
. , plica, en Dona' part, 'per la .'

. rnort deis seus dos ger~
mans a (illa de Cuba i per
les contínues lIuites que va
haver de lIiurar contra els
independentistes cubans
quanera comandant de la
milícia local a la ciutat cari-
benya de Matanzas. '

Uncop instal.lat a Vila-
nova,' la capital del Garraf
es convertirá en el centre
de les seves inversions i els

als 18 anys d'edat.
Gumá es dedicará en

cos i ánima al ferrocarril. El
1878 va constituir la Societat
Ferrocarril de Valls a Vi-
lanova i Barcelona i tres
anys rnés tard comprará la
línia férria entre Saragossa

i la Vall de Safán.
Gurna.arnb un afany
expanslonista més
propi d'un aventurer
que no pas d'un ho-
me de negocis,
constituirá la Corn-
panyia del Ferrocar-
ril Directe de Madrid
i Saragossa a Barce-

, lona. '
la mort del seu

nét, Sebastiá Olivé,
el 1879" i un mes
més tard la de la se-
va dona, Cristina Su-

'ris, de 39 anys, en-
fonsaran I'il.lustre vi-
lanoví.

Aclamat com un
heroi pels vilatans
quan va arribar el fer-
rocarril el 1881, la
seva fama va donar
la volta arreu de Ca-

talunya. Va. 'ser un perso-
natge tan conegút i notori

.que va' inspirar i servir de'
model per a la creació del
protagonista principal de La
febre d'or de Narcis Oller.
Es pot dir, un cop lIegida la
novel.la, que tant el prota-
gonista Gil Foix corn en
Gurná es confonen en un
mateix personatge.

l'última empresa de
Gumá va ser la creació del
Banco de Villanueva. Els di,
versos homenatges i les dis-
tincions concedides tant pel
consisten vilanovi com pel
govern espanyol no van ser-
vir per a evitar que mor!s
gairebé arruinat. Amb no-
més 54 anys havia gastat la
seva fortuna en el banc i e!
tren. Va morir el 1912,

FrancescGuma" 'La Febre d'Or'
d'OlIer i la burguesíacatalana

LITUSA
1) Limpieza dill Tuberías,S.A.)

.Canonadesembussades.L'z
N.'otrenqui res i cridi L'especiatisea

(núm. 1)
fA desernbussará i desíncrustará les sevescanonadés
de la forma més neta, 'rapída i económica, Buidatge

de pous morts, fosses séptíques, etc.
Servei 24 hores

na arnb Valls passant per Vila-
nova. Diputats i senadors res-
taran embadalits amb els arqu-t
ments de I'emprenedorvilanov!
i vint dies més tard obtindrá
una concessió de restat per

.construir l'esrnehtat ferrocarril.
Casat als 25 anys amb Cris-

tina' Sur!s, cosina seva i oriun-
da de t.loret dé Mar,.la fatalitat
li va arribar quan la segona de
les seves filles, Marína, va morir

Gumávainspirar
el protagonistade

la novel.la'La
febred'or'

Estafescanecdotesi un
anunci final del DIARI

-:-
Qué seria un banc sen- '

'se un robatori o una esta-
fa?.Res. En aquest punt, el
Banco de Villanueva asso-
leix la categoria d'universa!
la primera anécdota. i li
més destacable; és la que
va protagonitzar un caixer
de I'entitat. vilanovina. Se
suposa que fart de tenir un .
sou més aviat escás. l'ele-
ment en qüestió va ter un
desfalc pervalorde 83.21 O
pessetes, I'equivalent a 60
milions actuals. A l'estata-
dor se li oferí la possibilitat
de reintegrar la desfalcada
pero aquest, cames aju, ,
deu-rne, va desapareixer
literalment del mapa, Mai
més se'n va saber res.

Una altra anécdota és

Oependéncles !nteriors del banco Va ta'ncar el 1924 A. ALTADlll

La facana on era el banc Han passat 126'anys FEUX

la que .·va protagonitzar un
home que volía canviar 15"0 .
duros d'or per bitllets del
Banc d'Espanya. En comptar
el caixer les monedes es va
aconar que eren falses i

, quan se Ii va preguntar d'on
les havia tret va respondre

.que eren d'un ftequer de mol-

.ta anomenada a Vilanova.
Va ser immediatament ex-
pulsat de les dependéncies
del banco . t

Finalme~, lescausesper
les quals va 'plegar el banc '
són, segons el Diario de Vi-
lIanueva de I'época, les se-
güents: I'emigració de:les fa,
mílies pudents a Barcelona, '
I'educació perniciosa del [o-
vent i e) desajust moral de la_
societat. Chapea u! Tel. 815 08 19


