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LES ARRELS

Per a doctes iprofans la fundació del
"Círculo Villanovés" -societat en la
qual rauen lesarrels de l'actual "Foment
de Vilanova"- és generalment atribui-
da al mitic comerciant que fou Joan
Sama i Martí, home que, pel que se'n
sap, al seu do de gents i proverbial
bonhomia, unia una extraordinaria visiá
empresarial. Malauradament, la seva
generosa vida s'extingi el 14 d'abril de
1864, a l'edat de seixanta anys, quan
encara era a temps de moltes altres
realitzacions. Deixá vídua i bastants
parents, pero no fil/s. EIs familiars li
dedicaren un monument funerari que
encara esmanté enpeu, enprecari estatde
conservaciá. En el/ unes lápides marmo-
ries pregonen, en llatí clássic, les virtuts
de la persona inhumada. Pero les lapides
són tan concises que no diuen ni poden
dir tot quant hom sap per la memoria
historica i pels documents escrits. 1no
diuen, ésclar, que si Joan Sama nafou el
fundador del "Círculo Villanovés" sí que
fou el constructor del bell estatge que és
avui del "Foment" i, com mai no havia
estat, amb títols de propietat.
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Certament, els veritables fundadors
foren uns quants homes escindits del
"Casino Villanovés", entitat primicera
de l'associacionisme local. Reunits en un
estatge provisional al carrer de Santa
Madrona, votaren per president interi
el prestigiós advocat vilanoví Pere Mar-
tir Pollés i Fabré, al qual es degué la
redacció deis primers estatuts del "Cír-
culo" i els trámits.per a la sevaaprovació.
Mai no sabrem si els fundadors del
"Círculo" demanaren ajut a Joan Sama
o si fou aquest qui, en construir el gran
edifici que va des de la piara de les Cols
fins al carrer de Pádua, pensá defer un
gran estatgea la planta principal i oferir-
lo als socis de l'incipient "Círculo". Pot-
ser fou mig i mig, el cas és que en
comencar l'any 1853, ja pel gener, ja
enderrocaven uns vells casalots, que en
aquel/lloc hi havia desdefeia mésdecent
anys i ja treballava,fent elsplánols de la
nova obra, l'arquitecte barceloní Josep
Oriol Bernadet, aleshores director de
l'Escola de Dibuix Lineal creada a la
ciutat comtall'any 1840. L 'obra es rea-
litza rapidament, donant preferencia a la
facanafrontal que ocupa el número 10de
la piara i l'u del carrer de Santa Ma-

drona. Es. construí en obra de rajoleria
-la qual cosaja era un avancament si
tenim en compte que lesparets de tapia,
encara aleshores,erend'ús corrent -amb
planta baixa destinada a botigues; i els

f. tres pisos, q/fe encara es veuen, amb
finestres i balconades que van repetint-se
entota lafacanamord, que dóna al carrer
de Mercaders.

JOAN SAMA,
PRESIDENT ,

No estaven acabades les obres quan
hom convoca una reunió general el 7de
juny de 1853, que fou, realment, l'acte
fundacional del "Círculo". L 'advocat i
president interi, Pere Mártir Pol/és, l/egí
el text del reglament que havia estat
aprovat pel govern civil i es procedí a
l'elecciá de la primera junta "legalit-
zada". Joan Sama i Martí fou elegit
president, per aclamació. Per majoria de
vots sortiren els següents cárrecs: vice-
president, Joan Benach; vocal Ir, Joan
Baptista Valenti iRovira; vocalZ", Miquel
Pi i Torrents; vocal s; Francesc de S.
Vidal i Torrents; secretari Ir, Josep Viñals
i Gassó i secretari '2'!, Vicenr Ferrer.

Joan Sama, bo i essentpresident, poc
intervingué en1'orientació de la Societat i,
tanmateix, en la renovació decárrecsdel 3
de desembrede 1854,apetició propia.fou
rellevat essentelegit per a la presidencia
Josep Ferrer i Vidal.

No volent disminuir la personalitat
de Joan Sama, pensem que, quan s'ha
volgut tractar d'aquella primera arren-
cada, poc s'ha reparat en qui eren els
homes que -amb el seu president-
contributren a lafundació del "Círculo".
La societat que, en l'época de la funda-
ciá, no espodia etiquetar altrament que
de "recreativa", certament reuní moltes
individualitats que no tardarien a ocupar
alts cárrecs de l'administració local. El
president interi, Pere Mártir Pollés, que
presidia el Comité progressista local,fou
alcalde quan el bienni en que governá el
seu partit (1854-55); també ho fou Mi-
quel Pi i Torrents, precisament durant el
1854 -l'any del colera-« observant un
comportament exemplar, junt Josep Vi-
nyals i Gassó, que era tinent d'alcalde i
que ocupa l'alcaldia pels anys 1861-62;
Joan Benach forma, també, part de l'a-
juntament presidit per Miquel Pi; Joan
Baptista Valenti, apotecari, fou regidor
en l'ajuntament de l'any 1863, iporta la
vara els anys 1865-66; Francesc de S.
Vidal comencá de secretari de l'ajunta-
ment el 1850, regidor els anys 1856 i
1867, primer tinent d'alcalde el 1868 i
alcalde el 1875,cárrec que ocupá fins a
la seva mort escaiguda l'any 1878.Joan
Sama, en canvi, no s'embolicá mai en la
política activa. Estava bé amb tothom,
ádhuc amb els seus treballadors, era
home obert i cordial i molt popular, ja
que sabia desprendre 's depart deIs seus
beneficis en obres assistencials o d'inte-
respúblico



De totes maneres esplanteja el pro-
blemadesi aquel/ "Círculo" era quelcom
més que un l/oc d'esbarjo on alguns
rendistesentretenien els seusoeis o eraja
un "grup de pressió ", avui diriem un
"lobby", on es feien i desfeien ajunta-
mentsi s'estiraven,des de lesproverbials
otomanes,els invisiblesfils de l'adminis-
tració local.

NO TAN ALTS 1
TAN PODEROSOS

Semprehem tingut la sospita que els
"rics" d'aleshores no ho eren tant com la
gent deia. Almenys no ho demostraren.
QuanSama tingué la casa apunt calgué
fer un empréstit de einc-cents duros per
comprar mobles. Va comprar-se, pero el
préstecquedapenjat, i així s'estrenarenels
salonsde la casa el dia 6 d'agost, ame-
nitzatsper un inesperatxafec. Com que hi
haqui diu quelapluja, enunafesta així, és
bonaverany,tothom contentoAl poc temps,
s'hadefer una renovació dejunta, éselegit
vice-presidentel Sr. Ferrer i Vida/oAquest
aprofitá /'avinentesa per dir als soeisque
seriaconvenientenllumenar l'edifici amb
elgasqueellproduia en lafábrica deMar
iqueestava a punt de servir-se al público
Peroel "Círculo" no disposava de cabals i
erennecessaris500 duros, ija se'n devien
altres tants deis mobles! S'acudi a una
recaptaentre els soeis i, entre donatius i
quotes avancades, només arribaren als
260 duros.

Avui caic, demá m'aixeco, van anar
passant els anys, uns morien, altres en-

. traveni la situació delpaís escomplicava.

Els enyoradissos deis manglars i deIs
cocoters veierenun dia que "la integridad
de nuestrasposesiones ultramarinas se ve
seriamenteamenazada a causadela lucha
fratricida sostenidapor los hijos espúreos
de estanobleEspaña" i,per bocadeJeroni
Marqués, esféu una proposició consistent
en qué al nom de "Círculo Villanovés"
s'afegis la denominació de "Centro Hispa-
no-Ultramarino ". Per majoria de votss'a-
prová el 27 de febrer de 1872. Aquel!
afegitá dura poc, pero les dificultats se-
guien. En comencar /'any 1876, la casa
necessitavad'urgents reparacions i la pro-
pietaria, que aleshores era la senyora
Carme Sama i Urgellés, neboda de Joan
Sama, proposá donar mil duros a fons
perdut, augmentant, pero, el lloguer del
local en cinc duros al mes.El president de
tom, Joan Lluch, acceptá/'oferta i nomená
Demetrí Galceran com a director de lapart
artística de la reforma.

Perono hi havia cap mena de millo-
rament. Passats dos anys seguien els ma-
teixosplanys i no hi havia altre remei que
no fos augmentar la mesada deis socis.

Hi haguéelparéntesi de lesfestesde la
inauguració delferrocarril, quesecelebra-
ren, comsesol dir, "estirant el brac mésdel
que donava la mánega': baix la presi-
déncia del Dr. Cristofol Parellada i Puig,
metgeipolític afi a Victor Balaguer, tenint
de secretari Ivo Pasqual, pare del conegut
pintor. Passat un any, tot eren exclama-
cions. Un soci deia que no hi. havia més
remei quedissoldre la societatocontinuar-
la, posant quotes extraordinaries fins a
extingir el déficit. Antoni Sama i Torrents,
Marqués de Sama,proposava que la quo-
ta extraordinariafos de 10 duros.El 1886,

el "Círculo" va rebre una injeceió de sang
fresca.fusionant-se, el3 d'octubre, amb la
"Juventud Villanovesa". El canvi de nom
només dura un any i un dia. Al cap d'ell,
/'entitat recuperava el nom de "Círculo
Villanovés" i ningú no podia aventurar
que, aquella darrera embranzida, li donés
alé per allargar la seva vida durant vint
anys més.

DEL "CÍRCULO"
AL "FOMENT"

Malauradament, si la vida social s'ha-
via desenvolupat amb certes dificultats
durant elperiode de les "vaquesgrasses",
el 1887 ja érem dins de l'época de les
"vaquesmagres" i elfet demantenir-sevint
anys enssembla tota unaproesa delluitar
per la sobrevivéncia. Mentrestant el 24 de
maigde 1904 s'inaugura va el "Foment del
Treball", instal.lat a la que fou casa de
Ceferi Ferret, a la placa de Sant Pere, n.o

26. Lluis Ferrer- Vidal i Manuel Marqués
foren elspersonatges méssobresortints en
/'acte inaugural. Aquella entitat pretenia
reunir el que esdeia "Lliga deProductors"
i l'Institut Agricola Catalá deSant Isidre, i
entreelsseusafiliats, no hi mancavensocis
del "Círculo" quepro u bé sabien /'estat de
comptes de la més que cinquantenaria
casa. S'entrá en negociacions i, sense
traumes ni complicacions, /'any 1907 s'e-
fectua el traspás del local del "Círculo" al
jovenissim "Foment del Treball". D'aixo
fa vuitanta anys!El nom de "Foment" s'ha
mantingut invariable, malgrat que el
cognomsigui un altre. Pero, aixo, amics, és
una altra historia. I que duri!
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