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JO'U conslderal'emlqraclóa Cuba
unavxacra'' per amoltes famílles

• L'historiador sitgem constcíoqee la márxa de ¡oves va afectar moltescoses

• La conrer'enciava encetar els acles de comrnemorecié del centenari de 1898
• I ' _ .

L'Hora

L.' historiador David Jou
va fer un' repás, diu-·
menge passat al saló

d'or del Palau Maricel, de la
historia local lligada als anys de
la Guerra de Cuba. Jou va pre-
sentar di verses citacions, de la
premsa local de l' epoca i de
plens de l' Ajuntarnent, que van
deixar pales el sentiment
d'angoixa que moltes cases del
poble vivien, en aquells anys, a
causa. deis fills o familiars qúe
tenien a I'altra banda de
l' Atlantic. Lluny d'una visió
superficial deis americanos,Jou
va constatar quevrnolts deis qu.e
en van marxar ·no hi van tornar
amb fortuna, ni tan sois van ser
la majoria", i va afegir que "per
a Sitges, l'emigració de molts
joves va ser una xacra", pel que
fa a la població sitgetana i entre
moltes famílies.

A'favor de la guerra
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DavidJou, a la dreti. de la taula, al costat de I'alcalde Pere Junyent í I'hístoriador Erancesc Cabana

que d'altres -tot i no estar al
front- estaven exposats al cli-

ma de guerra.

Jon

comencar després d'una situa-
ció teóricarnent adversa com
podria suposar la perdua de la

sobirania espanyola a Cuba.
Cabana .va remarcar que Cata-
lunya va saber tenir una reacció
diferenta Espanya; amb, motiu
del 1898: "Mentre 'Ia societat
espanyola vivía Ia perdua de
Cuba com una catástrofe i está"
..va de dol, els catalans van mirar
...endavant, van continuar els ne-

gocis amb l'iIla i fins i tot els
empresaris van viure la fi de la '
guerra 'amb l' esperanca que
's'acabessín els impostos espe..

cials", va explicar Cabana.
Durant l' acte del Palau

Maricel.I' alcalde, Pere Junyen.t
va aprofitar l' ocasió per presen-"
tar en societat una' historia de;

Sitges en format de cómic. La
coordinació histórica deis textos
ha anat a carrec de Xavier Miret,
arxiver de Sitges, i els dibuixos
els firma L' Avi & Soler.

. El- Drae de Sitges

Junyent va agrair la feina
de totsels qui han participat en
'1' elaboració d' aquest cómic, un

projecte qué va comencar a ges-
tar-se fa un any i mig. L' alcalde
de Sitges va definir elllibre com
"una visió rápida, sintética i ri-
gorosa de Sitges, des del Neolí-
tic fins avui". El fiI argumental

.de la historia és la figura del
. Drac de Sitges •.que acompanya
una nena. de nom Vinyet, a tra-

..vés de la historia local.

1 és que l'emigracióde
joves sitgetans cap a l'illa 'de
Cuba o cap al Carib va suposar
que. en esclatar el conflicte
bel-lic per l' independencia cu-
bana ,-com en. la majoria
d'opinions que es feien.púbÍic-
la premsa local i.sobretot
l' Ajuntament es manifestés. a. Després de la intervenció
favor de la guerra per manteriír: ': de David .Jou, el professor
aquesta colonia espanyola. , r -' d'Historia Económica. Francesc

L' Ajuntament d'un Sitges _. <;::ab3l!,a'va .c.OIppletar)~ .v!sió
de 3.000 habitants fins i tot va. d·aqilell·1898. amb uns apunts
propasar, segons la conferencia' sobre I'ambíenfque 'es viviaa
de David Jou, financar la guerra' tot Catalunya .. Com . també .va
i justificar les recaptes que' es:" passar a Sitge5,¡el tall de la guer-

fessin per a aquesta finalitat, ra amb Cuba ~~va veure superat
L' any 1898. l' autoritat rnunici- pels empresáris catalans, que van
pal va suspendre els balls. de contínuar fent-hi -negocis i'd-
Festa Major, per la preocupació. . portant-hi productes ..
dels sitgetans amb familiars a Cabana va definir el 1898
Cuba. AIguns d'ells lluitav;m per Cata1unya com "el sanrtor-
amb l'exercit espanyol, menlre .n;m-hi".o la 1Ji\,ó del·.tornar a


