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PRESENTACIÓ 

Vilanova i la Geltrú i la comarca del Garraf disposen d’un ampli patrimoni indià visible en 

les seves places i carrers, i amb testimoni històric present també en part dels seus museus 

i equipaments culturals. Alguns d’aquests espais disposen també d’elements 

d’identificació amb el nom del seu promotor o la seva promotora, ja sigui sobre el mateix 

element patrimonial o en forma de placa commemorativa de record, i al llarg dels anys 

aquest patrimoni indià ha estat una de les marques principals de la promoció cultural de la 

ciutat. Un capítol amb el qual la història local té una cita obligada sempre que vulgui parlar 

sobre la ciutat, i que visualment representa un més que notable element d’identificació i 

singularitat per a la vila. Hi destaquen exemples com el del Francesc Gumà i Ferran (1833-

1912), indià i promotor de l’arribada del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú (1881), amb el seu 

nom present en places i monuments, així com en museus com el del Ferrocarril —on 

s’explica la seva història a l’Espai Gumà— o la Biblioteca Museu Víctor Balaguer —va cedir 

els terrenys per a la seva construcció, i disposa d’un bust a l’espai central de la planta 

baixa i del seu nom en la sala de juntes. Altres exemples presents a la ciutat a cop d’ull i 

vinculats directament a la tradicionalment anomenada aventura americana són els de 

Samà, Ventosa, Ballester i Torrents —aquests dos darrers, vinculats al seu torn amb dues 

altres famílies significatives pel patrimoni museístic de la ciutat, com són els Cabanyes 

(Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes - Masia d’en Cabanyes) i els 

Papiol (Museu Romàntic Can Papiol). S’hi afegiria també a aquesta vinculació de la història 

indiana vilanovina amb els museus de la localitat el cas més recent de l’Espai Far, 

inaugurat al 2016 i que narra la història marinera de Vilanova i la Geltrú, amb referència al 

capítol dels anys de gran activitat en el comerç amb Amèrica. Finalment, un darrer esment 

a la promoció de la ciutat a través d’itineraris culturals, que sempre compten amb el 

testimoni d’aquella Vilanova indiana.  

Històricament, la narració local que s’ha fet sobre la importància del patrimoni indià de 

Vilanova i la Geltrú ha estat sobretot focalitzada en posar en valor la rellevància d’aquell 

moment en la transformació i creixement de la ciutat i el testimoni històric derivat en forma 

de preservació d’elements i espais històrics. L’arribada del ferrocarril, la instal·lació de les 

fonts d’aigua potable, la construcció d’espais d’oci i esbarjo, el creixement i el plànol 

d’eixample, l’edificació de grans casals o la urbanització de places, entre d’altres, han 

copsat el protagonisme del discurs. Un protagonisme merescut, en tant que aquella 

transformació va situar a Vilanova i la Geltrú sobre el mapa català i permet encara avui en 

dia identificar-la, però que probablement ha apartat amb voluntat la seva mirada sobre 

l’origen d’aquelles fortunes forjades a Amèrica i invertides a la ciutat. I és en aquest capítol 

on apareix la part més fosca de la història de Catalunya a Amèrica: la seva participació en 
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el tràfic de persones esclavitzades i les fortunes derivades d’aquesta activitat. Així, i 

malgrat l’existència de nombroses recerques a nivell català des dels anys 80 (Maluquer de 

Motes, Delgado Ribas), o focalitzades en l’economia local i comarcal (destacant Soler i 

Becerro), la difusió d’aquest patrimoni indià ha donat més protagonisme a les seves llums 

que a les seves ombres. 

El debat sobre a preservació del nom de carrers, places i monuments a personatges 

vinculats amb determinats episodis històrics fa ja anys que genera rius de tinta, 

especialment per la delicadesa que implica abocar la mirada del present sobre la història 

passada. Un dels casos més destacats en el context català s’ha vinculat precisament amb 

els indians i la seva relació amb el tràfic de persones: l’any 2018 Barcelona va retirar 

l’escultura d’Antonio López i López de la plaça del mateix nom —López i López (1817-

1883), primer marqués de Comillas, va desenvolupar part de la seva activitat econòmica 

amb el tràfic de persones esclavitzades. Un altre cas que en els darrers anys ha centrat el 

debat ha estat el del monument a Colom a Barcelona, pel simbolisme d’Amèrica i, en la 

relació Catalunya-Amèrica, l’existència de fets com l’esclavisme.  

L’any 2020, arrel del tràgic episodi de la mort de l’afroamericà George Floyd (1973-2020)a 

mans de la policia de Minneapolis, nombroses protestes arreu del món van tornar a posar 

la mirada en el significat de l’escultura pública. En aquesta ocasió, diferents espais de 

record i homenatge a persones vinculades amb el suprematisme, l’esclavitud o el genocidi 

van ser el focus de les protestes, que en alguns casos van derivar en l’enderroc 

d’escultures per part de les persones manifestants; en són exemples les escultures 

públiques enderrocades de Williams Carter Wickham a Richmond, de Cristòfol Colom a 

Boston, d’Edward Colston a Bristol, de Leopold II a Anvers o de Robert Milligan a Londres. 

Aquesta situació reobrí el debat —mai tancat, per altra banda— sobre el significat dels 

espais públics de les ciutats i la necessitat de conèixer i debatre amb les eines necessàries 

la idoneïtat de la seva preservació tal com ha estat fins avui i, en cas necessari, fer les 

propostes de canvi oportunes.  

En tot aquest context, Vilanova i la Geltrú es proposa amb aquest estudi revisar la seva 

petjada indiana, tan present en el patrimoni de la ciutat, i obrir el debat amb la comunitat 

experta i la ciutadania per a una reflexió sobre la narració i projecció de la pròpia història. 

La present recerca planteja tres capítols. El primer d’ells vol ser un context i situació sobre 

la dimensió de Vilanova i la Geltrú en l’episodi de l’emigració catalana a Amèrica, amb la 

voluntat d’exposar la gran importància que la localitat va tenir en el conjunt de Catalunya 

tant per xifres d’emigrants com per la seva significació a títol personal. El segon és un 

mapa amb la catalogació de tot el patrimoni indià de la ciutat: més d’un centenar 

d’elements entre edificacions, places, monuments, carrers, etc., que exemplifiquen la 
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importància de la presència indiana i colonial a la ciutat i, de retruc, la necessitat de 

treballar per a la seva correcta explicació i difusió1. Finalment, i derivat dels dos primers, un 

tercer capítol amb la documentació d’aquests indians presents en el patrimoni local, amb 

les dades biogràfiques vinculades a la seva activitat econòmica i comercial i l’origen de les 

seves fortunes. És en aquest punt, doncs, on apareixerà —o no— la seva relació amb el 

tràfic l’esclavitud.  

És voluntat dels autors d’aquesta recerca remarcar el fet que la documentació sobre les 

biografies se centra en aquelles figures que van realitzar inversions en espais que avui 

representen el patrimoni de la ciutat, o que per homenatge a posteriori, avui en dia 

disposen d’espais de record. Entre aquests, a més, s’inclouen també casos de personatges 

vinculats amb les fortunes americanes que, malgrat no van emigrar mai a Amèrica, van 

desenvolupar una activitat estretament vinculada amb altres indians o els seus interessos. 

És en aquest punt on entren en escena les protagonistes femenines de la història. La 

presència de dones en el fenomen indià és escassa, però hi és. Malgrat que en el testimoni 

d’aquest capítol històric dins del patrimoni cultural local no compta amb cap dona emigrant 

–indiana com a tal-, sí que s’ha volgut considerar amb la força que mereix la seva 

presència a través d’inversions i altres factors econòmics i socials que avui en dia les 

situen dins del patrimoni de la ciutat. Les dones hi eren, i les dones hi són.  

En quant a les dades incloses, no ha estat voluntat dels autors replicar altres recerques 

biogràfiques de caràcter general ja realitzades per altres investigacions molt més àmplies, 

sinó atendre a la cita a aquestes i extreure la part vinculada directament a l’activitat 

comercial i econòmica, de la qual es pot concloure la vinculació amb el negoci del tràfic de 

persones esclavitzades. Així, des de la secció dedicada al patrimoni es relacionen els noms 

indians vinculats a cada element, amb la voluntat final de disposar d’una eina de treball 

completa que serveixi per poder treballar en un futur pròxim la mirada i la revisió sobre el 

patrimoni indià de Vilanova i la Geltrú.  

 

  

                                                           
1 Aquestes dues primeres parts havien estat anteriorment ja treballades per Mònica Álvarez en el projecte de 

Treball Final de Màster sobre el patrimoni indià de Vilanova i la Geltrú (2012, Universitat de Girona).  
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OBJECTIUS I METODOLOGIA 

L’objectiu primer d’aquest projecte és traçar un mapa del patrimoni indià de Vilanova i la 

Geltrú que expliqui qui foren i què feren els seus personatges representats i, en ocasions, 

homenatjats o homenatjades. El projecte s’inicia des de l’àmbit del patrimoni cultural, 

focalitzant la documentació biogràfica de tots els noms existents en les recerques sobre 

estudis d’indians catalans, publicacions i altre material d’arxiu. La suma de patrimoni i 

història és la que ha de donar com a resultat el document final que permeti a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú treballar sobre la significació del seu patrimoni indià i poder 

respondre a les consultes que puguin sorgir per part de la ciutadania.  

La recerca s’ha estructurat en quatre fases: la fase 0, consistent en la recopilació de la 

informació de base i el primer buidatge de noms i elements de patrimoni, per a la 

presentació del projecte (objectius i durada); la fase 1, amb la lectura de tota la primera 

recerca bibliogràfica i l’extracció de les dades per al context, el patrimoni i les biografies; la 

fase 2, amb la consulta i contrast de les dades a partir de les informacions recopilades; i la 

fase 3, de redacció i format de les aportacions. La situació de pandèmia en que vivim des 

fa prop d’un any ha afectat a la recerca en quant a la mobilitat per a la consulta, però 

gràcies a les plataformes online i a la recopilació de les recerques principals sobre el tema 

realitzada pels autors en anteriors projectes, s’ha pogut disposar de nombrosa 

documentació de varietat de noms. En la posada en comú de les localitzacions realitzades 

de noms vilanovins en el context de l’emigració a Amèrica i la seva vinculació amb el tràfic 

de persones esclavitzades, s’han detectat, a més dels noms ja identificats dins del 

patrimoni local, altres figures que avui no tenen cap espai de record a la ciutat però que, 

d’acord amb els estudis, van tenir un paper molt important en el negoci negrer al segle XIX.  

Certament, la recerca en aquest àmbit troba sempre la dificultat de voler estudiar una 

activitat comercial que de manera general sempre va gestionar-se amb reticència i 

secretisme, pel que no és fàcil localitzar i detectar noms més enllà dels més poderosos i 

coneguts. En el cas català, sortosament, s’han dut a terme nombroses recerques en els 

darrers anys que han permès situar sobre el mapa a personatges destacats i, de retruc, 

poder detectar altres figures vinculades. Ha estat en aquesta relació entre indians on s’han 

trobat algunes de les dades més rellevants de les biografies pel que fa a l’objectiu d’aquest 

treball. En el cas de Vilanova i la Geltrú, a més, la seva posició sobresurt en la majoria de 

recerques a causa de tres motius principals. El primer, la importància dels Samà des 

d’inicis de segle XIX (quan el negoci de la compra-venda d’esclaus era legal), fet que 

provocà el naixement d’una important xarxa familiar que perduraria tot el segle XIX. En 

segon lloc, l’establiment de cases comercials a l’Havana o Matanzas creades per diferents 
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vilanovins, que servien de xarxa per a l’arribada de nous emigrants de la localitat o la 

comarca. I en tercer lloc i amb molta atenció, els matrimonis i les relacions familiars i 

econòmiques establertes a totes dues bandes de l’Atlàntic, que dugueren al creuament de 

cognoms i patrimonis entre les noves fortunes de la localitat, i que en ocasions portà 

també a l’establiment de relacions per part de les figures indianes vilanovines amb noms 

tan significatius per a l’estudi dels negrers i el tràfic de persones esclavitzades en el 

context del colonialisme del segle XIX com Josep Baró Blanxart, Manuel Pastor, Julián 

Zulueta o Josep Xifré.  



 

 

 

 

 

EL PATRIMONI INDIÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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EMIGRACIÓ, RETORN I INVERSIONS A LA CIUTAT. LA 

SINGULARITAT DE L’HAVANA XICA EN EL CAS CATALÀ  

Tots els territoris tenen uns factors històrics que els han marcat profundament, i ja sigui de 

manera material o de manera immaterial, aquesta petjada és visible i sentida pels que 

habiten aquests espais. En el cas de Vilanova i la Geltrú, que podem ampliar al conjunt de la 

comarca del Garraf, aquest element va venir donat per l’emigració americana al segle XIX i 

fou especialment important en quant a l’urbanisme i les noves arquitectures que s’aixecaren 

arreu de la ciutat, així com en la creació de noves infraestructures i serveis.  

El segle XIX fou a molts nivells el gran segle de les revolucions: polítiques, econòmiques, 

socials, culturals, artístiques... La seva herència forma part de la nostra història més pròxima: 

l’arribada del ferrocarril, que va suposar el contacte de la perifèria amb la capital, l’enderroc 

de les muralles dels nuclis antics i l’inici del creixement urbà controlat, les millores en higiene 

i salubritat a l’interior de les ciutats —clavegueram, aigües potables o trasllat de cementiris i 

escorxadors a les afores—, la creació de nous espais d’oci i cultura, els inicis del moviment 

obrer, etc. Uns canvis, molts i molt importants, que a nivell català tingueren com a 

protagonistes principals les diferents localitats vinculades amb el comerç marítim i 

l’emigració a Amèrica, capitanejades per Barcelona. El cas de Vilanova i la Geltrú és en 

aquest sentit un dels millors exemples en tant que compleix gairebé tots els punts necessaris 

per considerar el seu segle XIX com un segle de transformació i modernització. Precisament 

el fet que aquesta transformació es donés en un context de moltes fortunes indianes 

retornades fou la causa perquè la capital del Garraf comencés a ser coneguda com «l’Havana 

Xica», en honor a una de les ciutats cubanes que va rebre més vilanovins al llarg de la primera 

meitat del segle XIX, i al record evocat per les seves places i construccions —així com pel nom 

que prengueren alguns comerços locals. Com afirmà l’historiador local Virella i Bloda, “a tot 

Catalunya era inconfusible la localització de l’Havana Xica” (Virella i Bloda, 1987: 133). 

Per comprendre la importància del fet indià a Vilanova i la Geltrú, i entendre així la 

conseqüència del llegat patrimonial que forma part de la ciutat actual, objecte d’aquest 

estudi, cal atenir-se a tres factors: primer, les xifres de l’emigració vilanovina a Amèrica entre 

finals del segle XVIII i gran part del segle XIX; el segon, l’activitat econòmica i social 

desenvolupada per aquests vilanovins en els seus destins, incloent aquí la seva implicació 

en el tràfic de persones esclavitzades i el sistema de treball als ingenios; i finalment, la 

tipologia de les inversions en el retorn de les fortunes aconseguides, avui testimoni i imatge 

de la ciutat. Vilanova i la Geltrú és una de les referències quasi bé obligades en tots els 

estudis que han abordat el fenomen indià a Catalunya, i això és degut sobretot a l’alta xifra 

d’emigrants —extrapolable al conjunt de la comarca del Garraf— i al fet que entre aquestes 

persones emigrants hi ha alguns dels noms més importants en la inversió de les fortunes 
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aconseguides en l’economia catalana, en ocasions en forma de nissaga familiar —cas de 

cognoms com Samà, Gumà o Marqués. 

 

EL FENOMEN INDIÀ A CATALUNYA 

Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans un indià o indiana2 és una persona: 1. 

Natural, però no aborigen, de les Índies Occidentals; o 2. Que ha residit llarg temps a les 

Índies Occidentals i ha tornat al seu poble. Malgrat que en aquesta definició no es determina 

cap cronologia, la historiografia s’ha referit sempre als indians o indianes com aquelles 

emigrants que s’embarcaren cap a Amèrica al llarg dels segles XVIII i XIX en busca d’unes 

oportunitats econòmiques que no oferia la terra d’origen. El propòsit d’anada era fer fortuna, 

i en segona instància, retornar a la terra d’origen per invertir-hi aquells guanys. Val a dir que 

no sempre va ser així: algunes establiren la seva vida a Amèrica —les estades solien ser 

d’entre cinc i deu anys, i moltes van fer allà una nova família—, i altres mai van aconseguir 

cap fortuna i no retornaren, o retornaren amb les butxaques buides3. La definició per 

antonomàsia, però, és la d’aquella persona que torna amb una gran fortuna, molts contactes 

fets a ambdós costats de l’Atlàntic, i inverteix en empreses, projectes i en la pròpia casa, que 

esdevindria la imatge projectada de la nova vida —un dels casos paradigmàtics en el context 

català serà el Palau Moja de Barcelona d’Antonio López i López (1817-1883). És doncs, en 

els casos on trobem inversions de les fortunes aconseguides a Amèrica, que parlem del llegat 

i el patrimoni indià a Catalunya. En el cas de Vilanova i la Geltrú trobem molts exemples 

d’aquests indians per antonomàsia, però també molts altres —alguns dels principals— que 

es refereixen a casos en què sense haver retornat a Catalunya, inverteixen des d’Amèrica en 

projectes a la ciutat o mantenen un fort contacte amb la terra emigrada, participant des de 

la distància en diferents iniciatives i empreses. Molt sovint, en la gestió econòmica des de la 

terra d’origen és on apareixen amb major força les dones de la història, com a regidores del 

patrimoni econòmic i les empreses. En el cas vilanoví, la seva presència estarà sobretot 

vinculada a les inversions patrimonials i, en alguns casos, com a elements clau en la suma 

de fortunes per mitjà dels matrimonis.  

                                                           
2  Els principals noms que reberen foren indiano, americano, cáncamo o cubano. Si bé totes quatre 

denominacions signifiquen el mateix, segons unes zones o altres de Catalunya predomina més un terme que 

l’altre. Així per exemple al litoral nord de Catalunya es parla d'amercianos, amb l’excepció de Sant Feliu de Guíxols 

on també es parla de cáncamos; al sud i l'interior s’empra més el terme cubanos, mentre que a la zona de 

Barcelona predomina el terme indiano, que en el cas de la comarca del Garraf sovint es combina amb el 

d'amercianos (Cabré, 2004: 153-154; Cabré, 2008: 26). En la bibliografia existent, i molt especialment en les 

darreres publicacions sobre el tema, el terme indià és el que més predomina, d’acord amb que es tracta del 

terme correcte en gramàtica catalana. Així, i malgrat que en el cas de Vilanova i la Geltrú hom els coneix com a 

americanos o indianos, s’ha considerat la versió gramaticalment correcta per a la seva cita en aquest projecte.  

3  D’aquests emigrants afectats per l’infortuni es deia que “els havia caigut la maleta a l'Estret” (Cabré, 2008: 

18) o, en el cas d'Astúries, se’ls qualificava d'“americano del pote” (Sánchez Suárez, 1988: 211). 
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En relació a aquestes inversions, vàries autores i autors han fet referència a la creació d’un 

mite a l’entorn de la figura indiana com un personatge idealitzat que executava obres i 

inversions per pur altruisme i estima per Catalunya. En el cas de Vilanova i la Geltrú, aquest 

mite es pot trobar creat al voltant de Francesc Gumà i Ferran (1833-1912), però, tal i com 

indica Sánchez Suárez (1988), les accions d’inversió responien a raons que anaven més 

enllà de l'interès local —sense negar-ne la seva existència— i que buscaven una rendibilitat 

en ocasions econòmica, cas per exemple del ferrocarril, i en ocasions social, cas de les 

escoles i la beneficència, que els podien reportar un reconeixement social a través del qual 

derivar en títols i càrrecs notables. En seria un exemple, pel cas de Vilanova i la Geltrú, 

Salvador Samà i Martí (1797-1866), que va rebre el 1860 el títol de Marqués de Marianao, 

o la creació del Marquesat de Samà (Antoni Samà i Urgellès, 1872).  

El perfil tradicional de l’indià a Catalunya respon a homes joves i solters4, la majoria menors 

de vint anys en el moment d’embarcar-se i principalment pertanyents a famílies de classe 

mitja o alta5. Els primers que marxaren ho feren sense la certesa de si acabarien triomfant, 

i els que els seguiren, ho feren ja amb un alt grau de seguretat i coneixement, i en la majoria 

dels casos anaven directament a les cases comercials d’aquests predecessors, on 

començaven a treballar en posicions mitjanes des de les quals ascendien; sobre aquesta 

tendència a emigrar amb destí a una d’aquestes cases comercials, César Yánez parla de 

“saltar amb xarxa” (Yánez Gallardo, 1996). La dinàmica d’aquest sistema va propiciar la 

creació de xarxes familiars, econòmiques i comercials que perdurarien durant tot el segle XIX 

i que van donar lloc al naixement de nissagues familiars vinculades a aquest fenomen (Yánez 

Gallardo, 1995: 16-17); dins el conjunt de Catalunya, els Samà de Vilanova i la Geltrú fou 

una de les més importants, citada per Rodrigo y Alharilla com a paradigma de família de 

comerciants i “projecció en miniatura del món dels catalans a les Antilles espanyoles” 

(Rodrigo y Alharilla, 2007a: 46-47).  

 

L’EMIGRACIÓ 

L’any 1778 el monarca espanyol Carles III aprovà el Reial Decret de Lliure Comerç que obrí 

legalment les portes comercials de tota Amèrica als territoris de la Corona d'Aragó. Des de 

l’arribada dels europeus a Amèrica el 1492, pel cas de la corona espanyola sols els habitants 

                                                           
4  En relació a la presència de dones en el fenomen indià, pel cas vilanoví, la referència en dades és Raimon 

Soler (2003: 44), que en el seu estudi sobre diferents poblacions catalanes, entre elles Vilanova i la Geltrú, 

determina que l’emigració masculina suposà una mitjana del 90'7% enfront un 9'3% de dones; en el cas concret 

de Vilanova la diferència és encara major: 98'1% d’homes i sols un 1'9% de dones. Per al cas que ens ocupa del 

testimoni i llegat dels indians en el patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú, les figures de dones presents són 

totes per contacte indirecte, com es podrà veure en el capítol pertinent d’aquest estudi. 

5  En menor mesura, es troba també el cas de famílies menestrals, els fills de les quals marxaven amb sols dotze 

o tretze anys i que sovint eren acollits a Amèrica per algun familiar que ja havia emigrat.  
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de Castella podien viatjar i comerciar lliurement a les colònies espanyoles, i sols des de 

mitjans del segle XVIII s’havia obert aquest tràfic al port de Barcelona (1765).  

Al llarg de tot aquell segle XVIII, el conjunt de la comarca del Garraf havia establert la vinya 

com un element clau de la seva economia, gràcies a les cada cop majors possibilitats de 

comercialització dels seus derivats, el vi i l’aiguardent, amb altres països6 7. Juntament amb 

aquesta, la pesca i l’activitat marinera continuaren sent una part important de l’economia 

local, tot i que en menor nivell. La suma d’aquests dos factors afegits a l’emigració i el comerç 

amb Amèrica foren les claus del desenvolupament de la vila des de finals del segle XVIII i la 

seva entrada al fenomen indià; una mena d’experiència a petita escala que després, en 

iniciar l’aventura americana, situava els vilatans en una posició capdavantera (Virella i Bloda, 

1990: 9). De fet, diverses recerques han indicat que hi hagueren persones de la comarca 

del Garraf que havien viatjat a Amèrica i s’havien establert allà abans del 1778, i entre 

aquestes Francesc Samà i Posas (1711-1774), vilanoví establert a Puerto Rico que 

suposaria l’origen de la nissaga més coneguda d’indians locals (Virella i Bloda, 1990: 100). 

Una altra dada significativa és que el mateix dia en que es va publicar l’esmentat Reial Decret 

de Lliure Comerç, el 12 d’octubre de 1778, el patró vilanoví Cristòfol Farré sortí de Barcelona 

“pel bon viatge para ir al Seno Megicano de la Mérica de Indias”. Il·lustratiu de la importància 

que tindria Amèrica en la història vilanovina és també el fet que en els funerals que 

s’organitzaren al municipi en honor de Carles III (1716-1788), els sots-delegat de la Marina, 

Manuel Torrents, recordà aquest rei com aquell que “ha abierto el camino para conseguir 

(aquella munificència) con el comercio de la América...” (Virella i Bloda, 1990: 17-20). 

Una de les primeres conseqüències d’aquesta comercialització de la vinya va ser el 

naixement de diferents indústries com les fassines per a l’elaboració d’aiguardents, la 

fabricació de vaixells —de poc calat, degut a la manca de port— o la indústria de la boteria, 

vinculades a la fabricació i distribució del producte, que va activar un nou sector econòmic a 

la localitat vinculat directament amb el comerç amb Amèrica8. Altres factors econòmics 

                                                           
6  En vistes dels bons resultats comercials que reportava l’economia de la vinya i els seus derivats en la 

comercialització dels productes, les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf apostaren fort en aquesta via, 

augmentant considerablement els seus terrenys dedicats a aquest tipus de cultiu. Aquesta pràctica, que va 

implicar el desbrossament de boscos i la formació de bancals a les muntanyes, va donar uns grans resultats 

econòmics que cal situar en la base del fenomen indià. Es calcula que al llarg del segle XVIII el conreu de la vinya 

va créixer de tal manera al Garraf que representava més del 44% sobre el total de terra conreada (Soler, 2003: 

29).  

7  El quadre elaborat per Raimon Soler sobre dades entre el 1791 i el 1804 mostra com molt clarament la major 

part de la producció de vi i aiguardents de Vilanova i la Geltrú era destinada a l’exportació (Soler, 2003: 31). 

8  Virella i Bloda recull dades sobre aquesta indústria, mostrant el fort creixement del nombre de boters a la 

ciutat en els primers anys del comerç d’ultramar: mentre que l’any 1727 eren sols cinc boters, a mitjans del segle 

XVIII el nombre s’apropava a entre trenta i quaranta, dada que es mantindria fins inicis del segle XIX (Virella i 

Bloda, 1990: 28-31). 
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vinculats amb l’origen del fenomen indià foren la mestrança, les indústries artesanals (telers, 

capellers, randes, velers, vidre, sabó, etc.) i les fàbriques d’indianes9 10. 

Tot aquest conjunt d’esdeveniments econòmics donaren lloc al naixement d’una burgesia 

local que començà a invertir els guanys de l’agricultura i el comerç d’aquesta en el sector 

industrial, permetent un canvi en l’economia de la vila que seguiria la tendència general de 

Catalunya. Va ser així com Vilanova i la Geltrú va entrar en la dinàmica industrialitzant de les 

ciutats punteres del conjunt de Catalunya, categoria que mantindria fins ben entrat el segle 

XX. De fet, ja l’any 1833, amb la creació de la Fàbrica de la Rambla, Vilanova va entrar en la 

història de la industrialització com una de les pioneres en la introducció del maquinisme a 

Catalunya, sent aquesta fàbrica la segona de tot el país en ser moguda per vapor —la primera 

havia estat la Fàbrica Bonaplata de Barcelona (1832-1835). 

La repercussió demogràfica de tots aquests fets no es va fer esperar: mentre que l’any 1787, 

segons les dades recollides en el Cens de Floridablanca, la localitat tenia 6.161 habitants; 

l’any 1820 ja se situava en 9.261, el 1850 en 8.559 i el 1860 ja havia arribat sobrepassat 

els 12.000 habitants (Martí i Martí, 1997: 29, 87, 141). Un creixement que arribaria al seu 

punt més elevat del segle XIX en el moment de l’arribada del ferrocarril a la ciutat, l’any 1881, 

amb 15.029 habitants11. 

Al fer referència a l’emigració vilanovina entre els segles XVIII i XIX se sol parlar de dues 

onades diferenciades (Virella i Bloda, 1998). La primera correspondria a les persones que 

havien anat a les Índies reclutades pel govern central al llarg de la primera meitat del segle 

XVIII i que, un cop deslliurades del servei a la corona espanyola, haurien decidit tornar al que 

veien com un món ple d’oportunitats. Es tractaria d’un grup de procedència heterogènia que, 

arribat al nou país, se situava al llarg de la costa central americana, des de Florida al Riu de 

la Plata, passant per les illes del Carib i les costes atlàntiques i pacífiques. Més endavant 

trobaríem la segona onada d’emigrants que, amb uns objectius més clars i contundents, 

emigraren al continent americà amb l’objectiu de fer fortuna i retornar, i establint-se la 

majoria a la zona central americana. Aquesta segona onada és la que acostuma a definir als 

indians del segle XIX, i la que en els seus estudis César Yánez associà a un fenomen típic 

dels pobles del litoral i en especial a les comarques del Garraf, el Maresme i l'Empordà, que 

eren les zones més urbanitzades de Catalunya i les que tenien una major tradició artesanal, 

                                                           
9  Aquestes fàbriques varen néixer arrel dels diners retornats de les exportacions d’altres productes, per convertir-

se després en un producte de comerç per si mateix. Empraven com a matèria prima el cotó, el lli i el cànem. El 

seu nom prové del tipus d’estampat que duien. Barcelona va ser el gran centre català de les fabriques d’indianes 

(Soler, 2003: 29). 

10   La primera que hi hagué a Vilanova i la Geltrú va ser la creada per Joan Alexandre de Larrand i Josep Sullivan 

(1785), dos estrangers residents a Barcelona, el primer, i a Vilanova el segon (Virella i Bloda, 1990: 35-36).  

11   A partir d’aquest any la crisi econòmica general a tot l’estat va afectar també la demografia de la localitat, 

que el 1885 havia baixat als 10.745 habitants i que va acabar el segle amb 11.856 habitants l’any 1900 (Martí 

i Martí, 1997).  
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naval i comercial forjada al llarg del segle XVIII (Yánez Gallardo, 1996: 139). És a dir, tenien 

experiència i coneixement i la seva entrada en l’aventura americana nasqué com a 

conseqüència mateixa activitat econòmica comentada. En aquest context, un element clau 

va ser el procés de pèrdua de les colònies espanyoles, que provocà que els destins 

americans es concentressin principalment a Cuba i Puerto Rico.  

Per a poder embarcar cap a Amèrica, les persones emigrants havien de complir el Reglament 

del Decret de Lliure de Comerç i fer constar les seves raons en una mena de formulari oficial 

signat davant notari per a canvi de residència, i on calia l’autorització familiar. Aquests 

documents han servit als historiadors per analitzar tant els perfils dels emigrants com els 

destins als que anaven. Entre aquests, Raimon Soler (2003), que en el seu estudi sobre 

l’emigració al Garraf12 inclou tota una sèrie de quadres d’anàlisi entre el 1778 i el 1862, que 

li serveixen per contextualitzar el fenomen de l’emigració a Amèrica en el conjunt de la 

comarca. Així, sobre el total de 3.138 permisos, corresponents a 2.577 individus —vàries 

persones van demanar més d’un permís— i expedits en 84 anys, s’esbrinen molts elements 

que influenciaren en aquesta emigració, també pel que es refereix a circumstàncies 

polítiques i conflictes bèl·lics del moment (Soler, 2003: 33-35). Soler analitza també els llocs 

de destí dels i les emigrants del Garraf, mostrant un predomini constant de les Antilles —

Cuba, Puerto Rico i les illes de Sobrevent—, que representen per al conjunt dels emigrants 

del Garraf un 87% sobre el total de destins (2.062 emigrants a les Antilles entre 1778 i 

1862). Segueixen a aquest destí la zona del Carib, la zona de Río de Plata (Buenos Aires i 

Montevideo principalment) i Mèxic (Soler, 2003: 38-41)13. Com a element destacable 

d’aquestes dades incidim en el fet que a partir del 1820 aproximadament, pràcticament la 

totalitat dels permisos expedits des del Garraf se centren en les Antilles, situació que 

s’explica pels processos d’independència de les altres colònies americanes. Dels 2.062 

emigrants del Garraf que arribaren a les Antilles en la franja cronològica citada, 1.405 eren 

de Vilanova i la Geltrú, i entre ells predominà en un nombre molt superior per sobre dels 

altres el destí de l’illa de Cuba, amb 1.136 emigrants, instal·lats la majoria a les localitats de 

Matanzas i l’Havana14. Entre aquesta comunitat emigrant vilanovina extreta de les dades 

recollides per Soler (2003), s’extreuen un total de 18 permisos corresponents a disset dones 

(una d’elles en sol·licita dos), que ens permeten posar nom i cognom a aquestes 

                                                           
12  Les recerques de Raimon Soler i Becerro -citades en la bibliografia- són un element fonamental per 

comprendre la dimensió d’aquest fenomen i la conseqüència que se’n deriva per a la importància de Vilanova i 

la Geltrú en el seu patrimoni i llegat, així com en el conjunt de Catalunya. 

13  Soler realitza aquests percentatges sense la possibilitat de comptabilitzar els permisos sobre els quals no 

consta el destí, els quals foren d’un nombre total de 785 i que representarien un 33,4% sobre el total dels destins 

(Soler, 2003: 39).  

14  Tot i que en menor nombre respecte a aquestes dues localitats i a Santiago de Cuba, alguns vilanovins 

s’establiren també a Cárdenas, Cienfuegos, Manzanillo, Bayamos, Guantánamo i Holguin.  
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protagonistes ocultades en la història —en gran part, per la seva poca presència en el 

patrimoni.  

Unes dades molt destacades que, en un altre estudi de Delgado Ribas citat per Soler (Soler, 

2003: 46-47), mostren que entre el 1778 i el 1820 (primers emigrants), la comarca del 

Garraf va representar un 33'4% de l’emigració total de Catalunya, una aportació molt per 

sobre de qualsevol altra comarca catalana. En el mateix estudi i en referència a les Antilles 

en la cronologia citada, l’emigració sobre el total de Catalunya representà per a Vilanova i la 

Geltrú un 29'3% i per al total de la comarca un 51'1%. I en quant al total de l’emigració 

catalana a totes les zones americanes en aquesta cronologia, Vilanova i la Geltrú representà 

un 20'3%, sols superada per Barcelona amb un 24%. Remarquem aquestes dades en tant 

que la seva importància per a aquest estudi, per ser els anys en què l’esclavitud i el tràfic de 

persones va comptar amb l’empara legal.  

 

ACTIVITAT ECONÒMICA, SOCIAL I CULTURAL A LES ANTILLES 

Els primers emigrants que arribaren a les colònies americanes ho feren amb un cert grau 

d’incertesa sobre el que aquella terra els podia deparar. La majoria va començar la seva 

andana colonial en el sector del comerç, i, en vistes als bons resultats econòmics que 

s’obtenien, va ser la sortida predominant. Aquesta és una dada que apareix reflectida en els 

als quadres d’anàlisi elaborats en la seva recerca per Raimon Soler, i en referència a les 

professions declarades en el registre de l’emigració, es comprova que pràcticament la meitat 

de tots els emigrants acreditaven ser comercials —seguits de menestrals i pagesos, i amb un 

percentatge residual de professions com boter, obrer industrial i marineria (Soler, 2003: 42). 

En relació a aquesta dada, cal fer esment al fet que sovint, en la preparació del viatge es 

constituïen al país d’origen societats mercantils fundades expressament per al comerç amb 

Amèrica. Sobre aquest aspecte, Soler referencia les fundades entre el 1778 i el 1804 que 

consten en l'Arxiu de Protocols de Vilanova, i que sumen un total de 27; a partir del 1804 

semblen desaparèixer, cosa que s’associa a la fundació de les mateixes directament a 

Amèrica, fet comprovat documentalment en els arxius conservats a les Antilles que han 

estudiat altres autores com Pérez Tarrau (Soler, 2003: 57; Pérez Tarrau, 2007). En aquesta 

línia, Soler també inclou dades en relació als motius al·legats per fer el viatge, on predominen 

explicacions del tipus integrar-se en una casa de comerç, comerciar en general, fer-se càrrec 

de la pròpia casa de comerç (obrir un negoci), substituir algú en una botiga, instruir-se en el 

comerç o associar-se a una botiga o casa de comerç, que molt sovint van vinculades amb 

familiars ja emigrats (Soler, 2003: 44-45).  En l’estudi de Delgado Ribas sobre l’emigració 

espanyola a Amèrica es pot veure també l’anàlisi de les societats mercantils a Catalunya 

fundades per a aquest comerç colonial (Delgado Ribas, 1982: 115-137). De l’anàlisi 
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d’aquestes recerques es conclou novament la importància de Vilanova i la Geltrú en el 

context català, amb una xifra considerable que després es traduirà en la força dels 

comerciants vilanovins en l’economia americana.  

Juntament amb el vi i l’aiguardent, hi havia altres productes locals que s’exportaven a les 

colònies d’ultramar: teixits bàsics, roba feta o estampada, sabates, mitges, randes de coixí, 

ganxet, productes alimentaris (fideus, alls, safrà...), resines de paper, paper pintat, terrissa 

o quincalleria. La venda d’aquests productes, molt apreciats pel mercat local format per la 

comunitat criolla i la catalana emigrant, els permetia obtenir uns guanys que s’invertien en 

el negoci muntat en el nou lloc de residència, o bé eren canviats per altres productes que a 

la península no hi havia, generant així nou comerç d’importació. Entre aquests productes 

d’importació destacaren per sobre de tots el sucre, el cafè, els flocs de cotó, el cacau i el 

cuir, però com en el cas anterior la llista es pot ampliar a altres exemples: matèries tintòries, 

fustes d’ebenisteria, llanes, tabacs, barrets de palla o or i plata amonedats (Yánez Gallardo, 

2008: 41; Virella i Bloda, 1990: 57).  

Gran part d’aquestes persones emigrades van obrir un negoci al nou lloc de residència. En 

general, aquests negocis eren petites botigues on comerciaven amb tot tipus de productes, 

raó per la qual se les anomenava popularment “pulperías”, perquè tenien molts tentacles 

que ho abastaven tot, des del comerç de productes més bàsics a negocis financers. En un 

text original de l’època, signat per la comtessa de Merlín, Viaje a La Habana (Madrid, 1840), 

aquesta deia sobre la classe comerciant: “Ésta se compone en su mayor parte de catalanes 

que, llegados sin patrimonio a la isla, acaban por hacer grandes fortunas; comienzan a 

prosperar por su industria y economía, y acaban por apoderarse de los más famosos 

patrimonios hereditarios, por el alto interés que prestan a su dinero” (Virella i Bloda, 1990: 

57). Un altre testimoni, un anglès establert a l’illa de Cuba afirmava “... tenen en les seves 

mans quasi tot el comerç de Cuba i crec que també el d'Espanya” (John Glanville Taylor, The 

United States and Cuba: Eight Years of Change and Travel, Londres, 1851: 161; extret de 

Maluquer de Motes, 1974: 107). David Turnbull (c.1794-1851), cònsol britànic i 

abolicionista, afirmava també que els beneficis d’aquests comerciants catalans eren més 

elevats que els dels estrangers (David Turnbull, Travels in too West. Cuba with Notices of 

Porto Rico and too Slave Trade, Londres, 1840: 248; extret de Maluquer de Motes, 1974: 

107). I John G. F. Wurdermann (1810-1849), un viatger nord-americà, afegia que “gran part 

del comerç de l’illa és a les seves mans, així com una part considerable de les seves riqueses. 

A l'interior semblen monopolitzar totes les branques del comerç, des de l'humil paquet de 

quincallaire fins a la ben assortida botiga del pobre; i, a les ciutats costaneres, moltes cases 

comercials, els vaixells de les quals cobreixen el mar, també els pertanyen... Gran part de 

l'intercanvi amb Espanya és a les seves mans, i darrerament han estès llur correspondència 
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a d’altres països, entrant en activa competència amb els comerciants estrangers residents” 

(Wudermann, Notes on Cuba, Boston, 1844: 43;  extret de: Maluquer de Motes, 1974: 107). 

La comunitat catalana emigrada estava organitzada en companyies centrades en les 

diferents branques del comerç de tal manera que no s’interferien entre ells i de manera 

coordinada podien acaparar tots els carregaments; es tractava, doncs d’un monopoli 

perfectament organitzat i gestionat (Maluquer de Motes, 1974: 108). A mode pròxim a 

l’anècdota, i tal i com recull l'historiador anglès Hugh Thomas, en un moment en que 

pràcticament la totalitat de botigues de Cuba eren de catalans, l'únic negre que en tenia una 

era conegut com el “catalán negro” (Roy, 1988: 38). Una frase popular cubana d’aleshores 

resava, en relació a aquesta activitat, la dita “un catalán, de una piedra saca pan” (Pérez 

Tarrau, 2007: 51). 

Dins d’aquesta activitat econòmica hi destacaren també projectes d’infraestructures. Un 

dels més rellevants per al cas dels indians vilanovins tingué com a protagonista a Salvador 

Samà i Martí (1797-1866), fill d’una de les nissagues catalanes més conegudes de 

l’emigració americana dels segles XVIII i XIX, i promotor de la Companyia Territorial Cubana 

(1857), dedicada a explotacions agrícoles, construcció d’edificis, carreteres i rails, de la 

Companyia General de Navegació per Vapor (1857), creada amb l’objectiu d’establir serveis 

de comunicació per vapor a Cuba i amb les illes properes, i del projecte que li reportà major 

reconeixement, la fundació de la línia del ferrocarril15 que connectava l’Havana amb 

Marianao i que va ser inaugurada el 1863 (Pérez Tarrau, 2007)16.  

Així mateix, existí dins de l’activitat catalana a les Antilles tota una sèrie de projectes socials 

i culturals que nasqueren aviat amb l’objectiu de crear llaços i reunir als grups provinents 

d’una mateixa localitat o comarca17. La més destacada va ser la fundació, l’any 1840, de la 

Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya, una societat de socors mutus iniciativa 

de Josep Gener i Guasch i Antoni Font i Guash18, cosins originaris de Vilanova i la Geltrú, que 

varen crear-la “amb l’objectiu d’atendre als infortunats que per malalties o per altres 

doloroses circumstàncies es veiessin a la necessitat de recórrer a la compassiva generositat 

                                                           
15   Les inversions en les línies de ferrocarril cubanes tenien com a objectiu principal el recolzament a la indústria 

sucrera, altament ocupada pels comerciants catalans i amb una forta vinculació al seu torn amb la compra 

d’esclaves i esclaus. 

16   L’any 1858 es va signar la concessió per a la construcció del ferrocarril de Marianao, a la qual Salvador 

Samà va estar vinculat des del primer moment com a president de la Comissió Gestora i president de la Junta 

Directiva. Fou precisament en aquests anys que rebé el títol de Marqués de Marianao per les diferents gestions 

realitzades, juntament amb l’entrega el mateix 1860 de la Gran Creu de la Reial Ordre d'Isabel la Catòlica. Quan 

el 1863 es va inaugurar la línia l’Havana-Marianao, una de les estacions va ser anomenada Samà (Pérez Tarrau, 

2007: 211-222).  

17   En detalla la història Ruiz García, S. (2015). El asociacionismo español en Cuba. Un encuentro de 

identidades: el caso catalán (1840-1940) [Tesi doctoral]. Departament de Geografia, Historia i Filosofia, 

Universidad Pablo de Olavide.  

18   Diferents estudis han vinculat a Font i Guasch amb interessos en el negoci del tràfic de persones 

esclavitzades. El seu germà Francesc va ser durant molt de temps considerat un dels comerciants més importants 

del port de Vilanova (Torné, 2018: 365-371).  
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de paisans, com amb freqüència passava anteriorment”19. El primer president de la Societat 

de Beneficència de Naturals de Catalunya fou Francesc Ventosa i Soler (1841-1842; tornà 

al càrrec els anys 1847-1848), nascut a Vilanova i la Geltrú i germà d’un dels indians més 

destacats i reconeguts del patrimoni cultural de la ciutat, Josep Tomàs Ventosa i Soler (1797-

1874), a qui seguiren un alt nombre de presidents de la mateixa vila, que fou la que més 

presència tingué en aquests anys. El seu funcionament es basava en l’organització de 

diferents tipus d’activitats, com balls i festes, on recaptaven almoines que després 

destinaven a la seva obra social i d’assistència. L’èxit de la societat i la gran presència 

catalana a l’illa va provocar que poc a poc es creessin delegacions d’aquesta o fundacions 

d’altres de similars, com va ser el cas de Matanzas, Cárdenas o Cienfuegos (Roy, 1988: 22-

23). Uns anys més tard, el 1881, es fundà el Centre Català a l’Havana, que va col·laborar en 

publicacions en llengua catalana i festivitats com els Jocs Florals organitzats a Cuba el 1887 

(Roy, 1988: 23). 

També pel cas de les tradicions i creences existiren diferents iniciatives a Amèrica, destacant 

la construcció a Cuba de vàries ermites dedicades a la verge de Montserrat i l’organització 

de pelegrinatges i romeries en honor seu en data de 8 de setembre, festivitat de les Mares 

de Déu trobades. Va ser així que entre 1872 i 1875 a Matanzas es va construir la primera 

ermita de Montserrat, promoguda per la Societat de Beneficència d’aquella localitat. A 

l’Havana, no va ser fins el 1886 que es va iniciar la pròpia ermita, que per circumstàncies 

diverses no es va concloure fins el 1920. La devoció i entusiasme per la nova ermita va dur 

a la construcció d’un baixador per al ferrocarril de l’Havana que van anomenar “Estació de 

Monistrol” (Roy, 1988: 32).  

Malgrat tot, el capítol de l’emigració catalana a Amèrica, i especialment a Cuba, va tenir un 

protagonista principal en la seva activitat econòmica com va ser el tràfic de persones 

esclavitzades pel treball en ingenios. I també en aquest episodi la presència de Vilanova i la 

Geltrú és notable.  

 

LA VINCULACIÓ CATALANA AMB EL TRÀFIC DE PERSONES ESCLAVITZADES 

D’ençà l’any 1778 i la publicació del reial decret que obria oficialment el tràfic comercial 

entre els ports catalans i les colònies americanes, l’economia catalana es va veure 

substancialment marcada per tota una sèrie de factors que marcarien la seva història al llarg 

                                                           
19  El seu lema era “Per Caritat i per Catalunya). Aquesta societat també ajudava a aquelles persones que es 

poguessin trobar en situació de necessitat per fallida en els negocis, per poder cobrir les despeses de repatriació 

(Yánez Gallardo, 2008: 45; Maluquer de Motes, 1974: 108).  
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del següent segle, i en la qual el negoci derivat del tràfic de persones esclavitzades va ser 

un dels més lucratius.  

Per focalitzar aquest tema en el seu context, la historiografia ha remès sempre al punt 

d’origen —parcial, si volem— d’aquest capítol en el context de la Guerra dels Set Anys (1756-

1763) i l’ocupació de Cuba i Filipines per part d’Anglaterra durant un any. Aquest fet històric 

va propiciar molts canvis en molt poc temps, un dels quals va ser la introducció de persones 

esclavitzades pel treball a les plantacions de sucre cubanes (Junqueras, 1998: 21-33). Amb 

la recuperació del poder espanyol sobre l’illa (Tractat de París, 1763) i el paper del port de 

l’Havana com a únic de la intendència per a la marina de tot Amèrica, Cuba esdevindria un 

punt clau en l’economia d’ultramar. L’inici dels negocis a ultramar foren també un element 

clau per que Catalunya sortís de la crisi en què havia estat immersa en les dècades anteriors 

del segle XVIII, d’ençà el Decret de Nova Planta (Baltà Moner, 2016: 88-90; Yánez, 2008: 

38-39).  

A finals del segle XVIII i especialment a partir de la revolució haitiana (1791-1804), Cuba 

esdevingué la principal productora de sucre mundial. Les seves plantacions o ingenios 

començaren a sol·licitar una mà d’obra cada vegada més nombrosa, i en conseqüència 

d’aquesta alta demanda, el sistema esclavista es va posicionar al capdavant del negoci. Per 

tal de poder respondre a les demandes del mercat amb Europa, cultius com el sucre 

principalment, però també el cafè o el tabac inundaren Cuba, altres illes del Carib i algunes 

del sud dels Estats Units. El govern espanyol, atenent de les necessitats d’aquestes 

explotacions, cada vegada amb major poder de compatriotes, va voler facilitar el negoci 

sobre el territori amb la promulgació de la Reial Cèdula de 178920 que, inspirada en el Code 

noir francès, facilitava la incorporació de mà d’obra esclava (Álvarez, 1994: 5). Això succeí 

tan sols onze anys després de l’obertura dels ports catalans en el comerç amb Amèrica, i per 

tant en el moment de major empenta de l’emigració catalana. Així, mentre s’obria el negoci 

amb Amèrica, s’obria també negoci del tràfic de persones, amb el recolzament i la legalitat 

atorgades per la corona espanyola, i amb unes més que altes garanties de generació de 

fortunes en poc temps. Aleshores, la gran majoria de plantacions de sucre pertanyien a 

l’oligarquia criolla (l’anomenada sacarocràcia), que requeria de mà d’obra esclava, la qual 

era subministrada per aquells primers comerciants negrers. El negoci general seria tan 

rentable que en poc temps aquests comerciants espanyols, i cada vegada en major nombre 

catalans, guanyarien tals fortunes i poder que acabarien per ser ells els propietaris de moltes 

de les plantacions a les que anteriorment subministraven esclaves i esclaus (Junqueras, 

1998: 60-62).  

                                                           
20  “Real Cédula de su Majestad sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios 

de Indias e islas Filipinas, bajo las reglas que se expresan” (1789).  
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En aquest aspecte, és important afegir i tenir en compte a l’hora de valorar la implicació 

indiana en el tràfic de persones i l’esclavitud colonial les diferents branques que es 

vinculaven amb aquest negoci: els armadors i capitans de vaixells que, sortint de Barcelona, 

recollien les persones a la costa africana i les duien als ports de Cuba; els comerciants que 

feien negoci amb la compravenda dels esclaus i les esclaves; els financers que invertien en 

aquestes empreses de compravenda; i en darrer terme de la cadena del negoci, els 

propietaris d’ingenios i empresaris que tenien les persones esclavitzades treballant pels 

seus negocis. Val a dir també que pel cas de la captura dels esclaus i esclaves a l’Àfrica, 

aquesta era una feina que no feien els negrers, sinó que aquests tenien contactes en 

diferents tribus que, a canvi d’armes o sobretot aiguardent, feien la feina de captura 

d’aquestes persones, per vendre-les o intercanviar-les als ports africans on atracaven els 

vaixells negrers (Torné, 2018: 241). 

El binomi del sucre i la seva alta demanda a Europa, i els diners que repercutia el negoci de 

l’esclavitud, convertiren els ingenios en un epicentre de l’activitat econòmica catalana a 

Cuba, i en una font d’ingrés paral·lela als negocis originaris d’importació/exportació de 

productes diversos. Aviat, noms tan poderosos com Tomàs Ribalta, Josep Baró Blanxart, 

Salvador Samà i Martí o Joan Xifré començaran a aparèixer en les llistes de propietaris 

d’ingenios, i amb una producció en constant augment (Maluquer de Motes, 1974: 107). A 

l’altra banda de l’ingenio hi havia els comerciants que comptaven entre els seus “productes” 

de negoci els anomenats “braços africans”, “peces d’ivori”, “sacs de carbó” “carn fresca” o 

“peces d'Índies” (Pérez Tarrau, 2007: 52; Torné, 2018: 243), i que per mitjà de la senzilla 

operació de creació d’una societat mercantil, tenien altes garanties que el seu negoci 

trobaria una xarxa d’interessos comuns amb altres empreses catalanes, que els permetria 

desenvolupar la seva activitat i guanyar importants quantitats per operacions aparentment 

petites. Un exemple de xifres és el que poden oferir la companyia fundada per Joan 

Monserrat i Joan Pasqual, dos comerciants de Vilanova i la Geltrú, que amb una venda de 

21 esclaus/ves negres a Caracas van obtenir 2.021 pesos; en operacions similars, la 

companyia Josep Antoni Pujol i Cia a l’any 1808, va vendre 25 esclaus/ves negres per 4.970 

pesos (Soler, 2003: 65).  

Una de les primeres aproximacions a la implicació de Vilanova i la Geltrú en el tràfic de 

persones esclavitzades va ser Virella i Bloda (1990), que elaborà una llista amb vint noms: 

Esteve Famades, Josep Anton Font, Joan Gumà i Carsi, Joan Jacas i Solà, Josep Anton 

Marqués i Torrents, Joan Ferrer i Roig, Isidre Inglada i Soler, Pere del Martí i Mas, Cristòfor 

Jacas, Antoni Milà de la Roca, Francesc Ortoll i Grau, Cristòfor Parellada i Pagès, Gabriel Puig, 

Anton Riba i Rossell, Joan Roig i Jacas, Gaietà Rossell i Puig, Josep Samà i Martí, Cristòfor 

Solà i Forns, Feliu Soler i Josep Ylla (Virella i Bloda, 1990: 82-87). Alguns d’aquests noms 
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apareixen en les fitxes elaborades en relació als indians vilanovins presents en el patrimoni 

cultural de la ciutat. Entre les dades que Virella i Bloda aporta, destaca la relativa a Josep 

Ylla, que en una nota al peu referencia que l’any 1837 va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú.  

Els diferents tractats de pau o amistat que durant la segona meitat del segle XVIII havia 

signat la corona espanyola van propiciar que s’abolís definitivament la mà d’obra esclava del 

nord d’Àfrica, pel qual ara, amb el creixement i expansió del negoci a les Antilles, calia anar 

a buscar-la a altres punts de la geografia africana, que a més poguessin permetre facilitats 

de negoci i de trajecte (Martín Corrales, 2017: 21). El negoci negrer va tenir les seves regions 

més actives en el territoris dels actuals Senegal, Sierra Leona, Costa d’Ivori, Ganha, Benin, 

Níger, el Congo o Angola21. Els vaixells que sortien de la costa catalana portaven fruits i 

gèneres que s’intercanviaven per esclaus i, un cop creuaven l’Atlàntic, es dirigien 

principalment a ports de l’est d’Amèrica del nord, Brasil o el Carib (Martínez Carreras, 1990: 

98). Alguns comerciants es van especialitzar en aquest tràfic fins al punt de disposar d’una 

seu a Àfrica (on tenien contactes i magatzems per acumular esclaus) i inversors a Cuba, als 

quals després venien la mercaderia humana carregada i redistribuïen els beneficis. En el cas 

de Vilanova i la Geltrú, pel que respecta pròpiament a aquesta activitat naviliera, destaquen 

els germans Rovirosa (Nerín, 2015: 255).  

Els vaixells negrers podien ser de diverses dimensions, carregant entre 11 i fins a 800 tones, 

pel que el nombre de persones que duien podia variar. Els vaixells més comuns duien una 

mitjana de 250, però en alguns casos es podia arribar a més de 100022. Sols entre els anys 

1790 i 1796 arribaren a l’Havana una mitjana de 77 vaixells per any, introduint a l’illa una 

mitjana de 5.677 persones esclavitzades anualment (Delgado Ribas, 2017: 58). Així, mentre 

que l’any 1774 la població negra a Cuba era del 45,6%, el 1817 ja sobrepassava la meitat 

(56,6%), i en determinades zones on la presència catalana —i sobretot vilanovina— era molt 

destacada, com l’Havana o Matanzas, on el percentatge era del 61,6% (Tornero, 1989: 5). 

Com a resultat d’aquest increment, la producció del sucre va passar de 5.300 tones a inicis 

de la dècada del 1760, a quasi 100.000 tones als anys 30 del segle XIX, i mentre que al 

1759 hi havia 88 ingenios censats, l’any 1792 la xifra ja arribava als 272. Això influïa 

directament en el nombre d’esclaves i esclaus, de 44.333 el 1774, a 436.495 el 1841 (Baltà 

Moner, 2016: 89). Les xifres solen citar que al llarg del període de l’activitat negrera per part 

                                                           
21  A banda del tràfic amb persones africanes, també existia el de maies del Yucatán i el de coolies de la Xina. 

En aquestes pràctiques destacarà Francesc Martí Torrents, conegut com a Pancho Martí o Marty (originari de 

Barcelona, serà un dels negrers més importants de la seva època) (Fradera, 1984: 125).  

22  “La codicia impulsaba a los negreros a no dejar en su barco a los negros más que un espacio parecido al que 

ocupa un muerto en un ataúd. Muchos negros estaban obligados viajar siempre sobre un lado, replegados sobre 

sí mismos, sin poder extender los pies. Acostados, sin vestidos, sobre un suelo muy duro, traídos y llevados por 

el movimiento del barco, su cuerpo se cubría de úlceras y sus miembros no tardaban en ser desgarrados por los 

hierros las cadenas que los tenían atados unos otros” (Martínez Carreras, 1990: 100). 
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de catalans i espanyols –això és, des de finals del segle XVIII i fins a la seva abolició el 1886– 

més d’un milió de persones esclavitzades africanes van arribar a Cuba.  

L’any 1817, Espanya i la Gran Bretanya van signar el seu primer tractat per a l’abolició de 

tràfic de persones esclavitzades, resultant de la gran pressió exercida pel moviment 

abolicionista anglès ja a finals del segle XVIII. Havien passat ja aleshores prop de quaranta 

anys des del Reial Decret de Lliure Comerç, i uns 30 des de la reial cèdula que donava permís 

al comerç esclavista espanyol. Tot, coincidint amb el període de major emigració catalana a 

Amèrica, i que pel cas de Vilanova i la Geltrú i atenint-se a les dades, va ser també el més 

rellevant. En aquest sentit, és lògic endevinar que la presència vilanovina i catalana en 

aquests primers vint anys del segle XIX a Amèrica va tenir una estreta relació amb aquesta 

activitat. Primerament, perquè just havia iniciat la seva emigració, i en segon lloc, perquè era 

un negoci molt lucratiu, en constant creixement i legal, que donava moltes garanties de 

poder assolir aquella fortuna promesa en l’aventura americana, en un temps rècord23.  

Tot i que l’aplicació del Tratado entre S. M. el Rey de España y de las Indias, y S. M. el rey 

del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda para la abolicion del trafico de negros (Madrid, 

23 de setembre de 1817) contemplava un marge d’implementació fins a l’any 1820 —a 

efectes pràctics, considerat l’any de la il·legalització del tràfic de persones esclavitzades—, 

tal i com han demostrat moltes recerques l’efectivitat va ser menys que mínima. Destaquen 

en aquest àmbit els estudis a nivell català de Jordi Maluquer de Motes (1974) i Josep Maria 

Fradera (1984). Més recentment, Martín Rodrigo y Alharilla, en les seves diferents recerques 

sobre aquest mateix tema, ofereix dades que demostren que aquest tràfic il·legal no sols no 

va desaparèixer, sinó que va viure un important impuls. L’explicació a aquest fet es troba en 

tres punts: el més important, que els ingenios continuaven funcionant i requerien com abans 

mà d’obra esclava; el segon, que l’activitat, en mode clandestí, era encara més lucrativa, 

tant com per compensar els riscos implícits en la seva pràctica il·legal; i el tercer, que les 

sancions imposades mai van executar-se amb la severitat anunciada i que les autoritats 

solien mirar cap a altres llocs davant l’arribada continuada de vaixells negrers (Roy, 1988: 

130; Juncosa i Gurguí, 2017: 181; Sanjuan, 2017: 131; Baltà Moner, 2016: 90; Rodrigo y 

Alharilla y Chaviano Pérez, 201724: 101-130).  

En tot aquest context, un dels elements reiteradament citats per la historiografia que s’hi ha 

dedicat ha estat el fet que, malgrat la legalitat primera del negoci, mai no va ser habitual la 

seva exposició; en conseqüència, la recerca sobre els registres ha estat sempre complexa, i 

sols per a aquells negociats que s’hi dedicaren a gran escala en les primeres dècades del 

                                                           
23   “Los negocios en Cuba en las primeras décadas del siglo XIX respondían a un esquema: trata negrera, 

industria azucarera o comercio mayorista” (Pérez Tarrau, 2007).  
24 A destacar les referències donades en els articles que conformen Rodrigo y Alharilla i Chaviano Pérez, 2017.  
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segle és possible documentar amb detall la seva activitat i les xifres derivades. En el cas de 

Vilanova i la Geltrú, hi haurà alguns cognoms vinculats amb el tràfic de persones en les 

primeres dècades del segle XIX que en diferents recerques ha quedat detallat. És el cas de 

la nissaga dels Samà, amb el negoci iniciat per Pau Samà i Parès, que en vistes del bon 

funcionament va suposar la implicació d’altres membres de la família, entre ells dos dels 

Samà més estretament vinculats amb el patrimoni cultural vilanoví: Joan i Salvador Samà i 

Martí, que el 1826 ja estan establerts i estretament vinculats amb la casa Samà, Hermanos 

y Sobrinos (Virella i Bloda, 1990; Pérez Tarrau, 2007).   

El segon intent per a l’abolició de l’esclavitud va arribar l’any 1835 amb un nou tractat entre 

Espanya i Gran Bretanya —Tratado entre su Magestad la Reina de España y su Magestad el 

rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda para la abolición del trafico de esclavos 

(Madrid, 28 de juny de 1835)— que va incloure algunes modificacions però que va continuar 

sense l’efectivitat promesa a les peticions abolicionistes. Entre aquestes, es feia expressa 

referència a la pràctica de concedir la llibertat a les de persones esclavitzades que fossin 

desembarcades a la metròpoli (Martín Corrales, 2017: 31). Així mateix, però, com ja havia 

passat amb el primer tractat, l’activitat no va cessar, i fins passats els anys de mitjans de 

segle, l’activitat naviliera i els ingenios semblaven no haver sentit a parlar sobre cap tractat 

d’abolició, no obstant les posicions contràries al tràfic eren cada vegada majors. Un 

document simptomàtic d’aquesta situació és la llei penal per a la repressió del tràfic de 

persones esclavitzades, aprovada al parlament espanyol l’any 1845, i que indicava amb tota 

claredat que l’autoritat dels funcionaris en la persecució dels negrers i els esclavistes 

acabava a les portes dels ingenios, i que cap hacendado podia ser molestat dins de les seves 

propietats (Rodrigo y Alharilla 2017: 115). Així mateix, des de Catalunya i Espanya, el 

recolzament als comerciants catalans va ser molt marcat, destacant el paper dels ministres 

d’Ultramar —entre els quals, Víctor Balaguer els anys 1871, 1874 i 1886-1888. També 

destaca el fet que, malgrat la seva il·legalitat, els anuncis de compravenda d’esclaves i 

esclaus van continuar apareixent en la premsa cubana de l’època. 

En aquest context, un element polític a contemplar pel cas que ens ocupa és el paper de 

Miquel Tacón Rosique (1775-1855), que l’any 1834 fou nomenat governador general de 

Cuba amb una política estretament vinculada amb aquells “botiguers” catalans. Durant els 

quatre anys que durà el seu mandat, cognoms catalans com Torrents, Martí, Samà o Xifré, 

estretament vinculats amb la possessió d’ingenios i el tràfic de persones esclavitzades, 

tingueren un important augment dels seus beneficis, emparats per Tacón Rosique, que rebia 

alts beneficis econòmics pels seus desembarcaments al port de l’Havana (Virella i Bloda, 

1990: 118; Torres-Cuevas y Reyes, 1986: 188-190). El grup d’indians catalans més pròxims 

al govern cubà foren coneguts com la camarilla de Tacón.  
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No seria fins a l’any 1868 que el govern insurgent de la revolució a Cuba va declarar lliures 

totes les persones esclavitzades de l’illa —un fet que a Puerto Rico tingué lloc el 1873 a 

mans de les Corts de la Primera República. Dos anys abans, el 1866, havia desembarcat a 

Cuba l’últim vaixell negrer procedent d’Àfrica (Rodrigo y Alharilla, 2017: 117). L’activitat, 

però, va perviure amb xifres (cada vegada més a la baixa) fins al 1880, any en que 

l’esclavitud va ser abolida de manera absoluta en tots els territoris americans de la corona 

espanyola25. En tot aquest temps, la presència de noms procedents o vinculats amb Vilanova 

i la Geltrú i el conjunt de la comarca del Garraf va ser una forta realitat, destacant els 

cognoms de Jacas, Marqués i Torrents o Samà i Martí com a actius del negoci de l’esclavitud 

a Cuba, i entre els destacats del conjunt de Catalunya (Fradera, 1984; Roy, 1988). També 

va ser destacada la participació dels indians retornats en defensa dels interessos catalans i 

espanyols i en contra de la independència de Cuba. Així per exemple, el 1869 es va obrir una 

subscripció per gratificar els voluntaris catalans que anaven a Cuba, i entre les aportacions 

apareixen noms com Antoni Samà i Urgellès, Samà i Cia, Pau Soler i Morell, Manuel Olivella 

i Samà, Salvador Raldiris i Carbó, Ramon Junqué i Escofet, Manuel Almirall i Ballester i 

d’altres (Virella i Bloda, 1990: 144).  

Alguns d’aquests noms són presents en el patrimoni cultural de Vilanova i a Geltrú. La seva 

relació i dades al voltant de la vinculació amb el tràfic i la tinença de persones esclavitzades, 

la gestió d’ingenios o altra activitat similar és recollida amb les seves respectives fonts de 

recerca en l’apartat corresponent d’aquest estudi.  

 

EL RETORN A CATALUNYA: INVERSIONS I PROJECTES A LES CIUTATS D’ORIGEN 

El fenomen indià és, a tots trets, una de les característiques principals en l’explicació de la 

prosperitat econòmica de què va gaudir Catalunya al llarg de gran part del segle XIX.  

L’objectiu de l’emigració era per sobre de tot fer fortuna i, un cop a Catalunya, poder viure 

de rendes, negocis i inversions. Com ja s’ha comentat a l’inici del capítol, no tothom assolí 

aquest objectiu, i mentre que algunes persones van decidir quedar-se a Amèrica per factors 

econòmics i familiars, altres mai van aconseguir els diners suficients com per poder tornar, 

o ho van fer resignades per no haver pogut triomfar. Hi haurà també casos d’emigrants no 

retornats però que deixaren un llegat per a les viles de naixement, o que des d’Amèrica 

participaren en diferents negocis i inversions. En el cas de Vilanova i la Geltrú, aquest fet es 

                                                           
 

25    Ley y reglamento de la abolición de la esclavitud de 13 de febrero de 1880. La Habana, Imprenta del 

Gobierno y Capitanía General por S. M., 1880. La data definitiva va ser 1886, amb el reial decret que 

complementava el reglament anterior i que alliberava les darreres persones esclavitzades que encara hi havia a 

Cuba.  
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troba representat en casos com Salvador Samà i Martí, Josep Tomàs Ventosa i Soler o Josep 

Anton Vidal i Pascual.  

Molts indians catalans, al seu retorn a la península, mantingueren encara negocis a Cuba, 

els beneficis dels quals els reinvertirien en la seva majoria en la indústria catalana, obres 

públiques i residències. Pel cas català alguns dels exemples més coneguts són els de Xifré i 

Casas, Güell i Ferrer, López y López, Samà, Plandolit, Torrents i Serralamera, Gumà, Milà de 

la Roca, Ribalta, Fontanals, Canela i Raventós, Vidal-Quadras, Masforroll, Capella, Celada, 

Catasús, Bosch i Alsina, Salom, Sallés, Martorell, Robert, Xiqués, Nonell, Renté, Torrent i 

Carbonell, Espriu, Agell... Així mateix, alguns dels noms catalans més importants en 

l’economia del moment no van anar mai a Amèrica però hi tenien capital invertit, com és el 

cas de matrimonis entre la burgesia catalana i la comunitat indiana emigrada i retornada 

(Maluquer de Motes, 1974: 112). 

Per a la part que ocupa aquest treball sobre el patrimoni cultural, Vilanova i la Geltrú ofereix 

nombrosos exemples d’aquestes inversions: noves residències, reformes urbanístiques, 

infraestructures —carreteres, ferrocarril, aigües, etc.—, activitat industrial i comerç, iniciatives 

culturals i socials... En ocasions aquestes actuacions es limitaren sols a la construcció de 

l’espai, com per exemple el cas dels hospitals o les escoles, però en altres la vinculació anà 

més enllà, com seria el cas de les entitats recreatives i la seva participació en la vida social 

i en moltes ocasions política de la vila26. En aquests casos, aquesta participació buscava al 

seu torn un reconeixement social i públic que sovint s’ha vinculat amb una neteja de la 

imatge pròpia, sobretot en els casos de personatges amb vinculació directa amb activitats 

relacionades amb el tràfic de persones esclavitzades. 

Certament, un dels punts més forts de les inversions indianes a Vilanova i la Geltrú va tenir 

com a protagonista la indústria local. Com ja s’ha comentat anteriorment, l’economia de la 

vinya i la seva exportació havien generat el naixement de petites indústries com la boteria, 

la fassina o la fabricació de vaixells. Els diners retornats d’aquest negoci sumats als diners 

de les fortunes indianes va generar a partir del segon quart del segle XIX un augment 

considerable d’indústries i empreses de producció que es van establir a la ciutat i que durant 

una llarga cronologia van marcar l’economia local. El sector que més va destacar amb 

diferència sobre la resta fou el tèxtil cotoner, en el qual, segons mostra un quadre elaborat 

per Soler i Becerro, gairebé el 70% del capital invertit en aquestes fàbriques de teixits i filats 

provenia d’indians, a banda d’altres capitals de vinculació familiar amb les fortunes 

americanes (Soler i Becerro, 2007: 118). En quant al funcionament d’aquestes indústries, 

és notable que el 1850, quan comença l’activitat de les fortunes indianes retornades a 

                                                           
26    Una de les publicacions de referència per a conèixer aquests anys a Vilanova i la Geltrú és Freixa Olivar, 

1959.  
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Vilanova, ja hi havia a la ciutat tres fàbriques mecanitzades i mogudes pel vapor; foren les 

conegudes com la fàbrica de la Rambla (1833, Roquer, Gumà i Cia.)27, la fàbrica de Mar 

(1848, Josep Ferrer i Cia.) i la fàbrica del Portal (1848, Amigó, Moncunill i Cia.), a les que el 

llarg de la dècada del 1850 se’ls van sumar la fàbrica del Xoriguer (1854, Puig, Rafecas, 

Marqués i Cia.), la fàbrica de ca l'Escoda (1854, Santacana, Sadurní i Cia.), la fàbrica del 

carrer de l'Aigua (1853, Francí Guardiola i Cia.) i diferents petites empreses dedicades al 

mateix sector; més endavant varen néixer la Fàbrica Marqués (Marqués y Hermanos, 1878) 

i la Fàbrica de Cal Ganeta (Soteras i Cia., 1883)28. Al llarg de tota la segona meitat del segle 

el sector es va mantenir, i si bé algunes fàbriques com la del carrer de l'Aigua van 

desaparèixer en els darrers anys del 1800, la seva petjada va perdurar fins ben entrat el 

segle XX (Martí i Martí, 1997; Soler i Becerro, 2000a). Avui en dia, alguns noms de l’espai 

urbà encara mantenen denominacions vinculades a aquest passat industrial, malgrat que el 

patrimoni industrial del segle XIX a la ciutat s’ha perdut quasi bé en la seva totalitat29.  

Històricament, però, les inversions indianes a Catalunya s’han relacionat amb operacions 

urbanes, essent en aquest sentit l’Eixample de Barcelona el cas paradigmàtic30. Propietats, 

incipients infraestructures i comunicacions que s’anaven instal·lant a les ciutats i que tenien 

com a resultat uns guanys econòmics i un joc especulatiu d’un sòl urbanitzable i edificable 

molt atractiu per a aquests nous rics retornats d’Amèrica (Ferrer i Pumareta, 2011: 137-

138). A Vilanova i la Geltrú, aquesta part de la història va estar protagonitzada per Francesc 

Gumà i Ferran i el seu projecte d’eixample. Ell seria també el promotor de l’arribada del 

ferrocarril (1881), punt clau en les inversions indianes a la ciutat, del projecte de port31 —

que no va veure la llum fins a mitjans del segle XX, del naixement del Banc de Vilanova32 o 

de la iniciativa de l’Exposició Regional del 188233. Una altra de les grans iniciatives 

                                                           
27  En el context català, aquesta fàbrica representa un dels episodis més rellevants de la història industrial per 

haver estat una de les pioneres en la indústria dels teixits moguda per vapor. La de la Bonaplata de Barcelona 

va desaparèixer l’any 1835 com a conseqüència de l’incendi provocat en el context de la primera guerra carlina, 

passant així la Fàbrica de la Rambla a ostentar durant molt de temps el títol de primera fàbrica moguda per vapor 

a Catalunya (Junqueras, 1998: 96).  

28  Els noms indicats per a cada fàbrica corresponen al nom d’empresa amb què es varen fundar, i que al llarg 

dels anys van canviar en diferents ocasions, segons els majors accionistes o la venda de parts. Casimir Martí 

recull en els capítols sobre l’activitat industrial tots aquests canvis (Martí i Martí, 1997). 

29  Resten en l’actualitat uns pocs exemples d’interès en relació a aquest patrimoni industrial: la xemeneia 

conservada al local de l’adreça carrer de la Llibertat, 128, pertanyent a la Fundició Roset (1852), l’edifici de les 

calderes de la fàbrica Pirelli (1940), la xemeneia de la fàbrica de Cal Ganeta (1880) i, tot i que pertanyent a la 

ampliació posterior, les naus del carrer Recreo (11-15) pertanyents a Manufacturas “El Fénix”, hereva de la 

Fàbrica de la Rambla (1833). La resta de fàbriques del segle XIX varen ser enderrocades a mesura que la seva 

activitat va cessar, i la majoria de terrenys es van destinar a la construcció d’immobles, sent el cas de la Pirelli el 

darrer a principis dels 2000. 

30  Hi trobaríem també aquí noms vinculats a la història indiana de Vilanova i la Geltrú, com el propi Francesc 

Gumà i Ferran (1833-1912) o Salvador Samà i Torrents (1861-1933), que tenia una casa senyorial construïda 

per Josep Oriol Mestres i Esplugues a la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Gran Via –enderrocada als anys 40. 

Samà i Torrents era el 1880 el primer propietari en quota de contribució territorial a l’Eixample de Barcelona, i 

Gumà i Ferran era el cinquè (Ferrer i Pumareta, 2011: 137-138). 

31  Detalla el projecte de construcció del port dins del plànol de Gumà i Ferran: Ferrer i Pumareta, 2011.  

32  Detalla la seva història Martínez i Roig, 1998.  

33  Narra la seva història, amb transcripció de les decisions de les actes: Altadill i Giner, 2008.  
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executades en aquest context va ser l’arribada de l’aigua potable a la ciutat, per a la qual es 

construirien diferents fonts monumentals gràcies a la iniciativa derivada dels 40.000 duros 

deixats per l’indià Josep Anton Vidal i Pascual en el seu testament. Així mateix, la construcció 

d’altres fonts i monuments van donar lloc a la urbanització de diferents espais de la ciutat, 

que veia com a mesura que les fortunes indianes retornaven, les inversions desembocaven 

en una transformació que la posava en la lliga de les ciutats catalanes modernes del seu 

temps, senyorials i ensenyorides.  

La part essencial de totes aquestes inversions se situa en la segona meitat del segle XIX, 

especialment entre els anys 1860 i 1880. Alguns dels serveis que es millorarien amb les 

inversions indianes foren les comunicacions, l’aigua o l’ensenyament. Aquests ja havien 

aparegut en el Qüestionari de Zamora de 1790, contestat per Francesc de Papiol i Padró 

(1750-1817), que afirmava, entre altres, la necessitat de construir un port donat l’alt nivell 

de tràfic comercial amb Amèrica, de la mateixa manera que calia una carretera que 

solucionés les comunicacions amb Vilafranca amb vistes a la millora comercial i econòmica 

de la zona. També feia referència a les malalties provocades per la carència d’un sistema 

d’aigües potables i a l’escassetat d’un servei d’ensenyament pels joves de la vila (Papiol, 

1790). Problemes quotidians de Vilanova que poc més de mig segle després formarien part 

d’algunes de les iniciatives derivades de les inversions indianes.  

Però si per un element destaca el patrimoni indià, aquest és per la residència familiar 

urbana, entesa com a espai de vida i com a icona de la fortuna aconseguida. És també 

aquesta categoria d’inversió la que ocupa el major percentatge del patrimoni indià conservat 

actualment a la ciutat. Noves construccions la majoria d’elles —en alguns casos, reformes 

d’edificacions anteriors— que s’adscrivien als models artístics del moment, amb exemples 

vinculats als estils del neoclassicisme, el romanticisme, l’eclecticisme, els historicismes i, ja 

a finals de segle, el modernisme. En aquesta idea de mostrar-se a la vila hi jugarà un paper 

fonamental el lloc de construcció de la casa. A Barcelona hi hagueren dos espais principals: 

durant la primera meitat de segle el Pla de Palau, on l'indià Josep Xifré i Cases construí el 

seu edifici més conegut, els Porxos d'en Xifré (1835-1840); i durant la segona meitat, les 

«mansanes» centrals del nou Eixample Cerdà. En el cas de Vilanova i la Geltrú l'epicentre de 

residències indianes serà la Rambla i els espais més pròxims: algunes zones del nucli antic 

de la ciutat i la Geltrú, i els nous vials que s’expandien direcció sud.  

Però a més de la indústria i la residència familiar, les inversions a Vilanova es 

desenvoluparen en un ventall molt més ampli que incloïa iniciatives de caire cultural i social. 

És el cas del naixement de societats i centres recreatius com el Círculo Villanovés (1853, 

Joan Samà i Martí) o el Centro Artesano (1866, Salvador Raldiris i Carbó), que propiciaren el 

naixement d’altres entitats de caire similar pels volts dels mateixos anys; o les escoles, 
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destacant les Escoles Públiques Ventosa (1851-1854, avui desaparegudes; Josep Tomàs 

Ventosa i Soler) i l’Escola Pia (1877-1879; Salvador Samà i Martí). També s’hi van dedicar 

inversions a les persones necessitades amb la construcció de la casa d'Empara o 

aportacions a l'Hospital de Sant Antoni Abat i al Patronat dels Pobres, fundat aquest últim 

per indians, entre ells els germans Samà i Martí, Isidre Marqués i Riba o els germans Soler i 

Morell. Juntament amb això, es van promocionar obres civils i religioses, tals com la 

construcció del nou cementiri a les afores de la ciutat, el finançament de l’església de Mar, 

la reforma de la façana del temple de Sant Antoni Abat o la construcció de la nova Casa 

Consistorial (Martí i Martí, 1997). 

En aquest context, a mode de continent de totes aquestes iniciatives, es desenvolupà el 

Plano General de Villanueva y Geltrú. Líneas de prolongación y proyecto de puerto (1876), 

promogut per l’indià Francesc Gumà i Ferran34, i que suposa un element clau per a 

comprendre l’entorn en què se situa la Vilanova i la Geltrú indiana de la ciutat actual. Malgrat 

que no es va tractar d’un projecte d’eixample a l’estil de Barcelona, diferents estudis sobre 

els eixamples catalans del segle XIX han situat el cas de Vilanova i la Geltrú com un dels 

exemples principals, per diferents motius. Un d’ells va ser que el creixement de la ciutat, en 

inici no planificat, es va desenvolupar amb l’organització d’unes línies més o menys 

paral·leles entre elles en direcció sud, que anys després es correspondrien amb dues de les 

tres vies de prolongació traçades per Gumà i Ferran en el seu plànol. Esteban Noguera 

relacionà el creixement d’aquests dos nuclis amb els traçats de les ciutats colonials que, per 

l'intens tràfic comercial del moment, Vilanova podria conèixer (Esteban Noguera, 1976: 46). 

Des de l’ajuntament local, a més, es van decretar diferents normatives per a la urbanització 

controlada, i trasllats com el del cementiri a les afores (1817) o l’enderroc del convent dels 

caputxins a mitjans de segle van permetre l’expansió de la vila direcció mar. En segon lloc, 

una de les característiques d’aquest creixement urbà controlat va ser que, malgrat la 

referència dels eixamples del tipus Barcelona o París, el cas de Vilanova i la Geltrú no va 

suposar l’enderroc del nucli antic (Geltrú, Vilanova Antiga i Palmerar), sinó que les línies de 

prolongació s’executaren partint d’aquells nuclis d’època medieval i moderna, permetent així 

la preservació de molts dels espais urbans anteriors, que avui suposen un element de gran 

rellevància pel patrimoni local. No va ser així el cas del barri de la marina, que en el plànol 

del 1876 ja preveia una important ruptura per integrar-se a la trama general, i que en la 

realitat va ser l’espai històric més afectat pels canvis derivats de la nova projecció 

urbanística. Precisament, zona de baix-a-mar va ser afectada també pels dos altres projectes 

derivats o vinculats a les iniciatives de Gumà i Ferran: el projecte del ferrocarril (1881), que 

amb el pas de la línia fèrria per la ciutat dividiria el nucli en dues parts, i el projecte fracassat 

                                                           
34  Per a més informació sobre el projecte de l’Eixample Gumà i les seves referències històriques: Ferrer i 

Pumareta, 2011; Esteban Noguera, 1976; Marsé i Ferrer, 1990; Ferrer i Pumareta i Mompart Penina, 2007.  
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del port, altament demandat, que malgrat els projectes elaborats al segle XIX, no va ser una 

realitat fins a mitjans del segle XX35.  

L’Eixample Gumà com a continent d’una gran part del patrimoni local del segle XIX és per 

una banda la imatge d’aquella Vilanova i la Geltrú forjada amb les fortunes indianes, i alhora 

la imatge de la idea incipient del màrqueting urbanístic, com esmenta Ferrer i Pumareta 

(2011): un espai de significat econòmic (compra de terrenys per part dels nous burgesos; 

molts d’ells, indians) que permetria la seva revalorització a través de la gestió i millora de les 

seves condicions i serveis. I és aquest fet del que, en conseqüència, derivaren en tota una 

sèrie de construccions privades —principalment de tipus residencial— i iniciatives per l’espai 

públic, on hi trobarem espais de record de personatges contemporanis que, sumades a tota 

una sèrie de projectes duts a terme pels volts de la segona meitat del XIX —obertura de nous 

carrers, plantació d’arbres, urbanització de nous trams i instal·lació de mobiliari urbà, 

cobriment de torrents, etc.— dotaren a aquella «Havana Xica» d’una imatge distingida i 

reconeguda arreu del país que avui representa una de les pàgines principals del patrimoni 

cultural local i la identitat col·lectiva.  

                                                           
35 Per a més detalls sobre la història i transformació del barri de mar: Virella i Bloda, 1996.  
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PATRIMONI LOCAL INDIÀ  

Més d’un segle després de l’anomenada aventura americana, a Vilanova i la Geltrú continua 

molt present el llegat d’aquella època a través dels nombrosos elements patrimonials que 

omplen places, carrers i espais públics —també privats— de la ciutat. Espais visibles, molts 

d’ells, i discrets, molts altres, però presents en la vida local. 

Elaborem tot seguit un mapa d’aproximació a aquest patrimoni indià, realitzat a partir de la 

catalogació publicada a «Americanos» «Indianos». Arquitectura i Urbanisme al Garraf, 

Penedès i Tarragonès (Baix Gaià). Segles XVIII-XIX (Cruañes et al, 1998) —que incloïa una 

setantena d’elements36—, de la revisió de l’Inventari del Patrimoni històric, arquitectònic i 

ambiental de Vilanova i la Geltrú (Claver et al, 2009-2010) i de l’afegiment de tota la resta 

de noms presents en el nomenclàtor local. En total, més d’un centenar d’elements que 

inclouen, en aquest ordre:  

 Arquitectura urbana (residència familiar) 

 Arquitectura rural (masia) 

 Arquitectura religiosa i cementiri 

 Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura  

 Nomenclàtor: noms indians, noms vinculats al fenomen indià i noms vinculats a 

Amèrica 

 Altres espais vinculats a la participació indiana 

Es tracta en la majoria de casos de propietats privades, tot i que els públics representats són 

espais molt rellevants. El marc geogràfic en què s’insereixen acull diferents espais de la 

ciutat, amb forta presència en l’Eixample Gumà.  

En termes generals, un dels elements a destacar d’aquest patrimoni és la participació de 

noms importants en la història de l'arquitectura catalana, alguns d’ells figures que 

coetàniament o en els anys immediatament posteriors es troben treballant a Barcelona en 

el marc de l'Eixample Cerdà i l'Exposició Universal de 1888. Ens referim, entre d’altres, a 

August Font i Carreras (1846-1924), autor del Palau de Belles Arts de la cita universal del 

1888, que a Vilanova i la Geltrú construeix la Casa Rafael Vidal i Ferrer (1880-1881) i la 

Casa del Marqués de Castrofuerte (1883); Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), referència 

mundial del modernisme que el 1898 reformà la planta superior de la Casa Florenci Sala; o 

Josep Domènech i Estapà (1858-1917), arquitecte de la Casa Pelegrina Albà (1883) a 

Vilanova i la Geltrú, del Palau de Justícia de Barcelona (1887-1908, amb Enric Sagnier i 

Villavecchia) o l'Acadèmia de Ciències de Barcelona (1893). I encara en podríem citar 

                                                           
36  Els elements avui desapareguts o excessivament transformats no s’inclouen en la catalogació d’aquest estudi, 

així com d’altres de vinculació indiana molt indirecta i posterior (segle XX).  
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d'altres: Francisco de Paula del Villar y Lozano (1828-1901), autor de les fonts públiques 

(1861) i de la Casa de la Vila (1862-1867), conegut per ser l'iniciador del Temple Expiatori 

de la Sagrada Família de Barcelona el 1882 abans de l'arribada d'Antoni Gaudí; Josep Oriol 

Mestres i Esplugas (1815-1895), arquitecte autor del monument a Antonio López i López 

(1884, amb Venanci Vallmitjana), del Teatre del Liceu (1845-1847, amb Miquel Garriga i 

Roca) i guanyador del projecte de finalització de la façana de la Catedral de Barcelona el 

1865, que a Vilanova trobem en la capella neogòtica de la Casa d'Empara (1879-1882); o 

Josep Buxareu i Gallart (1804-1871), arquitecte del Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú 

(1835-1837) que pels mateixos anys treballava juntament amb Francesc Vila als Porxos d'en 

Xifré (1835-1840), un dels exemples d'arquitectura indiana més coneguts de Barcelona. 

També a nivell comarcal cal apuntar alguns arquitectes i mestres d'obres destacats per la 

seva qualitat i quantitat d'obra en el marc de l'arquitectura indiana de la vila. Parlem de Josep 

Salvany i Juncosa (1825-1898?), mestre d'obres vinculat al neoclassicisme i el 

romanticisme; Josep Font i Gumà (1859-1922), arquitecte dels primers exemples 

modernistes de la ciutat; i Josep Maria Miró i Guibernau (1889-1966), que si bé treballa al 

llarg de la primera meitat del segle XX, trobem de manera constant en els darrers edificis 

indians de la vila, com Can Pahissa (1916-1923) o la urbanització de Ribes Roges (1917).  

Pel que fa a la protecció d’aquests elements com a patrimoni local, cal referenciar la tasca 

desenvolupada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de 

Barcelona, que els anys 2009-2010 va dur a terme la redacció de l’Inventari del Patrimoni 

Històric, Arquitectònic i Ambiental de Vilanova i la Geltrú, on es recollien les proteccions 

existents en edificis, espais i monuments de la ciutat (BCIL’s recollits al Pla Especial i Catàleg 

del 1987), i se suggerien noves categories de protecció pels elements patrimonials de major 

interès. De tots ells, els únics elements que configuren la nostra llista i que actualment 

disposen de protecció BCIN són la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i la torre de la Masia de 

Solicrup (en aquest darrer cas, pel decret encara vigent del 22 d’abril de 1949 sobre la 

protecció de castells).  

Les fitxes que segueixen volen ser un mapa de patrimoni indià de Vilanova i la Geltrú —

iniciatives directes i altres elements vinculats—, per al qual s’han inclòs les dates essencials 

de nom, autoria, any, adreça i una breu referència a les característiques que defineixen els 

elements i els fan destacables pel conjunt del patrimoni cultural local. S’hi ha afegit 

fotografies dels elements, realitzades la majoria en el transcurs d’aquesta recerca 

(desembre 2020), amb algunes d’anteriors també dels autors.    
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ARQUITECTURA URBANA 

A través de diferents vies els indians començaren a adquirir noves propietats, les que 

anomenem arquitectures indianes. La via més comuna era la de la nova construcció, 

encarregada a mestres d'obres o arquitectes que s'adeien als models artístics del moment; 

així, els exemplars neoclàssics, romàntics, eclèctics, historicistes i modernistes més clars els 

trobem en aquest tipus d’inversions indianes. Una altra opció que trobem en vàries ocasions 

és la reforma d'edificis precedents, que depenent del cas implicava una major o menor 

transformació. Així per exemple, mentre que la Casa Ricart (Font i Gumà, 1901) és una gran 

reforma on l'estil del moment, en aquest cas el modernisme, queda palès, a la Casa del Baró 

de Canyelles (reformada el 1869) les línies classicistes es mantenen més. 

En tots els casos, però, hi ha una intenció que va més enllà de la comoditat de l'habitatge i 

que busca una autoafirmació sobre els “bons” negocis duts a terme a Amèrica, volent 

mostrar a la ciutadania la fortuna personal i l'adquisició d'un nou nivell social. És en aquest 

sentit que la idea dels models de cases particulars projectades per mestres d'obres seguint 

les normes mínimes del Ban de Bon Govern (1851), deixen pas aviat a edificis imponents 

projectats per arquitectes d'acord amb les noves pautes constructives vingudes des de 

Barcelona. 
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CASA PELEGRINA ALBÀ 

Data 1883 

Autoria Josep Domènech i Estapà 

Adreça Rambla Principal, 7 

Noms vinculats Almirall i Ballester, Manuel 

Es tracta d’un dels exemples esmentats en la introducció d’aquest capítol pel que fa a 

projectes d’autors destacats. La construcció destaca també per trobar-se en un dels 

espais de major concentració d’arquitectura vuitcentista, la part superior de la Rambla 

Principal. Malgrat que l’enderroc, l’any 2012, de la casa veïna, li ha pogut treure part del 

valor com a conjunt, permet apreciar les línies senzilles alhora que senyorials que 

dominen l’arquitectura vuitcentista vilanovina.  

Destaca el nom amb què és coneguda la casa, corresponent a la muller de l’indià Manuel 

Almirall, fet que confirma la importància de les dones en la gestió de les inversions de les 

fortunes indianes.  

Alt grau de conservació de la façana respecte als plànols del projecte original. 
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CASA JOSEP SANS (SANS DE GORNAL) 

Data 1835 

Autoria - 

Adreça Rambla Principal, 4-6 

Noms vinculats Sans i Dalmau, Josep 

Es tracta d’una de les residències de la Rambla Principal que millor exemplifiquen la 

història de l’arquitectura indiana local: la seva construcció és de les més antigues de tot 

l’espai urbà (1835, inscrit a la clau de volta), algunes de les seves sales interiors 

mantenen espais en un alt grau de conservació i, finalment, permet apreciar també les 

modificacions i reformes que es feien sobre aquestes cases al llarg dels anys; en aquest 

cas, amb els esgrafiats de la façana, l’afegiment d’una tercera crugia i un pis superior 

(1946).  
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CASA FRANCESC “PANXO”  FERRER 

Data 1883 

Autoria 
Camil Oliveras i Gensana 

Bonaventura Pollés i Vivó 

Adreça Rambla Principal, 8 

Noms vinculats Ferrer i Ferret, Francesc 

La rellevància d’aquesta residència en cantonada amb el carrer del Jardí és deguda a dos 

motius principals. Per una banda, es tracta de la residència d’una de les famílies més 

destacades de l’aventura indiana a Vilanova i la Geltrú, els Ferrer; Francesc Ferrer i Ferret, 

conegut com Panxo Ferrer, va ser un dels fills de l’indià Gregori Ferrer i Soler. I en segon 

lloc, per tractar-se d’una construcció aixecada sobre un anterior espai també indià, el Café 

del Jardín (dècada de 1850), promogut per Salvador Raldiris i Carbó, i que donaria nom 

al carrer que segueix la seva façana lateral. Sobre aquesta, i gràcies al fet d’estar en 

cantonada, es pot apreciar una de les característiques de moltes de les cases d’indians 

catalans: la ubicació d’un jardí a la part posterior, que en moltes ocasions es decoraven 

amb elements evocadors de la vida a les Antilles, com plantes tropicals o petites fonts 

amb grutes. Alt grau de conservació de la façana respecte als plànols del projecte original. 

La casa ha estat sobretot coneguda per haver acollit durant molt de temps el Servei de 

Correus i Telègrafs.  

 

 

 

 

 

 



38 
 

Arquitectura urbana 

CASA FELIU BOADA 

Data c. 1875 

Autoria Francesc Ivern i Roig  

Adreça Rambla Principal, 11 

Noms vinculats Boada i Ferret, Feliu 

Aquesta arquitectura apareix citada a la catalogació de Cruayes et al (1998), però no 

Claver et al (2009-2010). El nom del seu promotor apareix vinculat al comerç amb 

Amèrica (Cruañes et al, 1998) i també amb constància a l’Arxiu General d’Índies. A nivell 

de patrimoni, la construcció no destaca per elements històrics singulars, a causa de la 

seva transformació als nous usos.  
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CASA PUIG I  RAFECAS 

Data 1835 

Autoria Josep Fabrés i Fontanals 

Adreça Rambla Principal, 17 

Noms vinculats Puig i Ballester, Isidre 

En la línia d’altres arquitectures vuitcentistes de la ciutat, aquesta residència destaca per 

un model d’austeritat exterior en contrast amb la exuberància interior. Com la casa Josep 

Sans i Dalmau, el pas del temps ha permès conservar part de la seva decoració interior, 

tal i com especificava el PEC del 1987 i les fotografies realitzades a Claver et al (2009-

2010). Més concretament, el PEC parlava de tapissos, quadres, ceràmica vidrada, 

mosaics hidràulics i mobiliari de l’època.  

Es tracta, juntament amb la citada casa Josep Sans i Dalmau i del Teatre Principal, de les 

arquitectures vinculades a indians més antigues de la Rambla Principal. A la seva façana 

es conserva la clau amb la data del 1835. S’hi aprecien també els dos nínxols (un d’ells, 

tapat), element habitual en diferents construccions a la ciutat del 1800.   
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CASA RAFAEL FERRER I VIDAL 

Data 1880-1881 

Autoria August Font i Carreras 

Adreça Rambla Principal, 61 

Noms vinculats Ferrer i Vidal, Rafael 

Es tracta d’una de les residències urbanes típiques dels indians vilanovins, que destaca 

en el conjunt del patrimoni de Vilanova i la Geltrú per la seva bona conservació i pel fet de 

trobar-se en la part que correspon a l'expansió de la Rambla Principal a partir del 1860, 

un cop el recinte de l’antic convent dels caputxins ja va ser enderrocat. Destaca sobretot 

la façana principal i el fet que estigui en cantonada, implicant així dues façanes (principal 

i lateral). Des d’aquesta façana lateral s’aprecia també que la casa disposa d’un jardí 

posterior, quelcom molt habitual en les residències d’indians, i que en moltes ocasions es 

decorava amb elements que recordaven a la vida a les Antilles, com petites grutes, plantes 

exòtiques o inclús presència d’animals. A la façana principal es poden veure les inicials 

del seu promotor. Pel que fa a l’arquitecte, Font i Carreras és un dels noms principals de 

la Barcelona de finals del segle XIX, autor, entre d’altres, del Palau de Belles Arts de 

l’Exposició Universal de 1888.  
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CASA JOSEP VENTOSA I PUIG 

Data 1884 

Autoria Josep Fabrés i Fontanals 

Adreça Rambla Principal, 82 

Noms vinculats Ventosa i Massana, Josep 

En aquest cas, la relació de la casa no es vincula a la fortuna de cap indià directament, 

però sí amb un descendent (fill). Ventosa i Massana havia estat un boter que intentà sort 

a Amèrica, però retornà als 6 anys (Tubau, 2016). A l’arxiu de la Biblioteca Víctor Balaguer 

es conserven les seves notes, de gran interès pel que fa al coneixement de la vida 

quotidiana de Vilanova i la Geltrú entre la dècada del 1830 i 1860.  

L’edifici és plenament representatiu de l’arquitectura vuitcentista de Vilanova i la Geltrú. 

La casa destaca per les línies neoclàssiques ja vistes en altres edificis del moment, com 

la veïna casa Rafael Ferrer Vidal.  
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CAN PAHISSA 

Data 1916 (jardí amb font) / 1921-1923 (casa) 

Autoria Josep Maria Miró i Guibernau 

Adreça Rambla de la Pau, 42-44 

Noms vinculats Soler i Miró, Sebastià 

Can Pahissa o la Casa de l’indiano és l’obra més coneguda del modernisme a Vilanova i 

la Geltrú. Es tracta d'un exemple de modernisme tardà en ocasions definit com a 

modernisme eclèctic que es mostra tímidament en les façanes per desenvolupar-se en 

tot el seu esplendor a l'interior. Can Pahissa va ser també un dels primers edificis aïllats 

de la Rambla. Consta de semisoterrani, planta baixa elevada respecte el nivell del carrer 

i terrat. La façana exterior, de pedra rosada i enrajolat blavós amb cornisa i barana de 

ferro, dona la benvinguda al visitant a través d'una porta de forma el·líptica amb columnes, 

que dona accés al vestíbul, on ja es comença a apreciar l’esclat de modernisme que 

guarda l'interior del recinte. D'aquestes sales destaca especialment el vestíbul, amb un 

sostre evocador de l'aventura americana a través de formes d'ones de mar i orenetes 

representant l'emigració, i la primera sala, coberta amb una cúpula el·líptica; al llarg de 

tot l'edifici són apreciables diferents treballs artesanals de ferro, vidre, ceràmica, etc., 

propis del modernisme. A través d'una “bow window” l'interior es connecta amb el jardí de 

1250 m² que representa la idea clàssica de jardí evocador de l'exotisme de les Antilles. 

Format per diferents tipus de plantes i arbres exòtics i autòctons, el que més destaca 

d'aquest jardí és la torre-font de rocalla feta de pedra calcària sense treballar i amb petites 

escultures. 

Malgrat ser construïda ja en un moment en què el modernisme estava en certa manera 

passat de moda, la residència és representativa del simbolisme d’aquest estil, molt 

vinculat a la burgesia i els nous rics de finals del segle XIX. 
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CASA DEL MARQUÈS DE CASTROFURTE 

Data 1883 

Autoria August Font i Carreras 

Adreça Carrer Narcís Monturiol, 2 

Noms vinculats Soler i Morell, Pau 

Aquest edifici, avui seu de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (oficines, biblioteca i 

reserves del museu) va ser construït per Soler i Morell com a cafè i fonda de l’estació (el 

promotor era un dels indians amb participació en el projecte del ferrocarril). Soler i Morell 

el va cedir com aportació de capital al Banc de Vilanova i el 1909 Eduardo Jalón Larragoiti, 

marqués de Castrofuerte i membre de la Fundació de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

el va comprar i, a la seva mort, el va llegar a la institució (1917). 

Exteriorment l'edifici manté molt de la seva fisonomia original. Ubicat en una cantonada, 

la façana principal és la del carrer Narcís Monturiol, que destaca pels seus balcons 

allindats i treball ornamental d'esgrafiats; la cornisa que recorre tot l'edifici està suportada 

per mènsules amb dibuix ornamental cromàtic.  
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CASA FRANCESC ARRUFAT 

Data 1846 

Autoria Carles Garau 

Adreça Plaça de la Vila, 1  

Noms vinculats Arrufat i Ferret, Francesc 

La rellevància d’aquest edifici es troba en el seu promotor, que va instal·lar al costat de la 

seva residència la primera fàbrica de conserva de fruites d'Espanya, que avui dona nom 

al carrer de la Fruita. Destaquen les parelles de pilastres planes que separen els eixos 

verticals, simulant carreus. És així mateix destacable com a part del conjunt urbà de la 

plaça de la Vila.  
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CASA OLIVELLA 

Data 1868 

Autoria Josep Salvany i Juncosa 

Adreça Plaça de la Vila, 12 

Noms vinculats Olivella i Samà, Manuel 

Es tracta d'un dels millors exemples del neoclassicisme romàntic de la vila, una casa 

senyorial que tot i tenir avui en dia altres funcions, ha conservat part dels seus interiors, 

amb elements artístics al·legòrics del comerç indià. L'estructura interior està organitzada 

a partir d'una escala central coberta amb claraboia, que és la zona interior de major valor 

artístic. La façana principal destaca per la seva ornamentació amb elements vegetals i 

fruitals, símbols aquests darrers de l’abundància. Malgrat els canvis en la façanes, com 

les obertures —abans, finestres— es valora la seva conservació respecte el projecte 

original. Un dels seus elements ornamentals més destacats és el caduceu de Mercuri 

sobre la porta principal, símbol del comerç molt habitual en les arquitectures indianes. 
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CASA JOSEP VINYALS 

Data 1853 

Autoria Josep (Salvany?) i Juncosa 

Adreça Pujada del Cinto, 2 

Noms vinculats Vinyals i Gassó, Josep 

Malgrat no tractar-se d’un dels exemples millor conservats del patrimoni local, destaquen 

d’aquest edifici els arcs de pedra de les portalades d'accés i les mènsules amb elements 

ornamentals i un de central amb un rostre clàssic; des de la lateral podem apreciar la 

barana de balustres ceràmics i gerros. Al seu interior es pot apreciar encara el vestíbul i 

l'arqueria de les escales.  

Al seu costat, sobre terrenys de la mateixa propietat, la vídua de Vinyals Gassó, Mercedes 

Roig i Carreras, va encarregar 1871 el projecte de nou cases entre el carrer Sitges i el de 

la Muralla, que representen avui un dels conjunts històrics de cases en filera del nucli de 

la Geltrú. 
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CASA SOLER I MORELL 

Data Segle XVIII; intervenció 1875 

Autoria Josep Salvany i Juncosa 

Adreça Pujada del Cinto, 10 

Noms vinculats Soler i Morell, Pau 

En el plànol original s’aprecien accessos diferents als actuals, a causa d’una reforma dels 

mateixos a mitjans del segle XX; originàriament l’accés era en el cos central, on es trobava 

l'accés amb arc rebaixat i dues finestres a banda i banda. No obstant aquest fet, el seu 

estat de conservació és destacable. És un exemple de residències d’indians sobre el nucli 

antic de la vila.  
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CASA DEL BARÓ DE CANYELLES o CASA RALDIRIS 

Data Segle XV; intervenció 1862 

Autoria Josep Salvany i Juncosa (reforma 1862) 

Adreça Plaça del Sagrat Cor, 1 

Noms vinculats Raldiris i Carbó, Salvador 

Aquesta residència posa de manifest els casos d’adquisició i reforma d’edificacions 

anteriors. L’edifici, a més, va acollir durant els anys de residència de Raldiris i Carbó una 

escola pública. Les intervencions posteriors i el fet de no ser arquitectures pròpies del 

segle XIX no ens permeten identificar elements comuns amb els exemples d’arquitectures 

indianes.  
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CASA SAMÀ 

Data 1862 

Autoria Josep Salvany i Juncosa 

Adreça Carrer Major, 54-56 

Noms vinculats Samà i Martí, Joan 

El cas d’aquest exemple del patrimoni local és dels més singulars des del punt de vista 

històric: la residència de la nissaga indiana més coneguda de Vilanova i la Geltrú, és avui 

en dia un dels exemples de patrimoni més malmesos i en pitjor estat de conservació. 

L’edifici actual correspon a una reforma integral sobre el casal anterior, que afectà a les 

façanes principal i posterior, i implicà la construcció d'una planta, golfes i d'una galeria 

d'arcades seguint estilísticament el cànon neoclàssic de mitjans de segle. La façana, de 

difícil visió per estar situada en un carrer molt estret, està composada per set eixos 

verticals. A la planta baixa, amb encoixinats, li segueix la zona de les dues plantes pis 

unides per pilastres llises amb capitells corintis. A destacar especialment el treball de les 

reixes de ferro forjat amb formes geomètriques ornamentals i que en algunes zones inclou 

la data de construcció de la casa, 1862, i les inicials del seu promotor, JSM (Joan Samà i 

Martí). De l'interior sols resten elements aïllats com columnes o arcs de mig punt, ja que 

es va adaptar a vivendes plurifamiliars que van desvirtuar tot l'esquema original de la 

casa.  
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CASA ANTONI AMELA 

Data 1850 / 1859 

Autoria Josep Oriol i Bernadet 

Adreça Carrer de la Unió, 2-4 

Noms vinculats Samà i Martí, Joan 

A l’Arxiu Comarcal del Garraf es conserva un document amb data 3 d’octubre de 1859, 

on s’indica que Joan Samà i Martí “desea introducir algunas variaciones en las fachadas 

de las dos casas que posee en la calle de la Unión esquinas á las del Palmerá y Pescaderia 

y construir de nuevo la que mira á esta última” (Claver et al, 2009-2010). Es tracta en 

aquest cas d’una inversió immobiliària —activitat pròpia de Joan Samà i Martí al seu retorn 

de Cuba—, en un edifici de línies senzilles. Va ser una de les primeres construccions de 

residències concebudes pel lloguer dels seus habitatges.  
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SÍNIA DE L’INDIANO  

Data Primer quart del segle XIX 

Autoria - 

Adreça Plaça de Catalunya, 4 

Noms vinculats Jacas i Solà, Joan 

Representa un exemple de les construccions de principis de segle ubicades en zones 

allunyades del nucli urbà —en aquest cas, a la partida d’Enveja. Malgrat que l'interior ha 

estat remodelat i destinat a habitatges plurifamiliars, el seu valor es troba en la 

conservació de la seva façana, que ha perviscut tot i la urbanització de l’entorn.  
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CASA JOSEP FERRER I VIDAL 

Data Final del segle XVIII; intervenció c.1850 

Autoria - 

Adreça Carrer de l’Aigua 27-29 

Noms vinculats Ferrer i Vidal, Josep 

Un exemple de reforma de la residència sobre un edifici preexistent. L’edifici conserva 

uns interiors molt interessants, i destaca per la seva ubicació, en tractar-se d’un dels 

exemples millor conservats de les cases senyorials que al llarg dels segles XVIII i XIX es 

construïren al carrer de l'Aigua —juntament amb la Casa Maristany (1820). La seva 

cantonada entre dos carrers no perpendiculars li atorga a la façana una fisonomia 

singular (forma triangular) accentuada per la balconada que la ressegueix i uneix els 

finestrals. De la planta baixa destaquen els tres portals amb arc rebaixat, així com la 

conservació dels espais oberts (jardí i terrassa).  
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CASA SANTACANA 

Data Època medieval; reforma 1869 

Autoria Josep Salvany i Juncosa 

Adreça Plaça de Font i Gumà, 3 

Noms vinculats Santacana i Castany, Josep 

La reforma de l’espai urbà de la Geltrú en el marc de la restauració del castell (Jeroni 

Martorell, 1918), va desfigurar l’espai original d’aquesta casa, deixant al descobert una 

paret mitjera que anteriorment era colindant amb una altra construcció. El seu valor 

patrimonial més destacat és el fet d’haver estat una d’aquestes cases enderrocades 

sobre l’actual plaça Font i Gumà, el lloc de naixement de l’arquebisbe Francesc Armanyà 

(1718-1803). Abans d’aquella transformació, la casa avui conservada havia estat 

adquirida per l’indià i industrial Santacana i Castany.  
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CASA BOLET 

Data 1859 

Autoria Josep Salvany i Juncosa 

Adreça Carrer de Pàdua, 14 

Noms vinculats Bolet i Vidiella, Salvador 

Respon al model neoclàssic d'austeritat ornamental i simetria del conjunt, amb obertures 

de mig punt o d'arc apuntat a la planta baixa i balcons senzills; en aquest cas, amb una 

petita tribuna. Malgrat els canvis soferts en l’estructura exterior i interior, destaca dins del 

conjunt urbà del carrer Pàdua-Correu.  
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CAN GIRIBALS 

Data 1873 

Autoria Josep Salvany i Juncosa 

Adreça Carrer de Pàdua, 17-19 

Noms vinculats Soler i Morell, Pau 

Can Giribals rep aquest nom pel sobrenom del seu promotor, Pau Soler i Morell, i també 

és coneguda com a Casa Pau Alegre —advocat i diputat provincial que va viure aquí durant 

la primera meitat del segle XX. Es tracta d'un edifici neoclàssic amb façana de tres crugies, 

on destaca el seu vestíbul, amb la imponent escala de marbre custodiada per columnes i 

l'enrajolat original. La conservació d’aquest espai d’accés permet emmirallar sobre 

aquesta altres arquitectures de l’època.  
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CASA MARQUÉS 

Data 1760 / 1830 

Autoria - 

Adreça Carrer de Pàdua, 36-38 

Noms vinculats Marqués i Riba, Isidre 

Aquesta arquitectura apareix citada a la catalogació de Cruayes et al (1998), però no a 

Claver et al (2009-2010). El seu promotor segons aquesta catalogació pertanyia a una de 

les famílies d’indians amb major activitat comercial a Cuba, els Marqués.  
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CASA FLORENCI SALA 

Data 1873 / 1898 

Autoria 
Josep Salvany i Juncosa 

Josep Puig i Cadafalch 

Adreça Carrer del Correu, 87-89 

Noms vinculats 
Sala i Bordes, Florenci 

Sala i Bordes, Isidre 

Aquesta construcció destaca no sols per ser testimoni de la Vilanova vuitcentista, en un 

vial de creixement com el carrer Pàdua-Correu, sinó per l’afegiment en la segona planta 

l’any 1898, segons projecte de l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch, que suposa 

un dels primers exemples de modernisme a la ciutat. En tant que es tracta d'una casa 

asimètrica, Puig i Cadafalch resol el problema en l'afegiment seguint amb l'asimetria 

horitzontal i la simetria vertical, amb una balconada d'arcs rebaixats coronats per una 

sanefa i una cornisa i, sobre la balconada, amb un frontó semicircular. Més enllà de les 

característiques constructives, el que més destaca d'aquesta reforma és el treball del maó 

vist, que veiem aquí per primer cop a Vilanova —pocs anys després seria emprat també 

per Font i Gumà en la reforma de la Casa Ricart (1901). 
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CASA COLOMA 

Data 1774 

Autoria - 

Adreça Carrer del Comerç, 4-6 

Noms vinculats Ballester i Torrents, Anton Bonaventura 

Forma part del conjunt de quatre residències ubicades en la cruïlla del carrer del Comerç 

amb carrer de Sant Pere: la Casa Ferret Vidal (1783), la Casa Riera (1793), la Casa Janini 

(1774) i la Casa Coloma (1774), promoguda per Anton Bonaventura Ballester i Torrents; 

la nissaga familiar, els Ballester, reberen el sobrenom de Coloma. La singularitat de la 

cruïlla és troba en que totes quatre tenen balconada cantonera i a la part superior 

d'aquesta, en l'eix del cantó, una figura de drac de ferro amb la data de la construcció de 

l'edifici. En el cas de la Casa Coloma, a més, cal valorar la lleu conservació dels esgrafiats 

neoclàssics de la façana, amb garlandes, columnes toscanes i medallons de motius 

florals i figuratius, juntament amb la conservació dels seus interiors amb pintures murals 

dels segles XVIII i XIX i un oratori familiar.  
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Arquitectura urbana 

CASA JOAN SAMÀ 

Data 1855 

Autoria Fèlix Ribas 

Adreça Carrer de Montserrat, 2 

Noms vinculats Samà i Martí, Joan 

La construcció d’aquest edifici de cases per lloguer va ser promoguda per Samà just al 

costat d’una de les seves iniciatives ciutadanes més reconegudes, Círculo Villanovés, en 

els mateixos anys, i sobre uns terrenys i edificis que eren de la seva propietat. És un 

exemple de la inversió immobiliària dels indians a la ciutat al seu retorn de Cuba.  
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Arquitectura urbana 

CASA BONAVENTURA SANS 

Data 1865  

Autoria 
Josep Fabrés i Fontanals 

Josep Francesc Ràfols i Fontanals 

Adreça Carrer dels Caputxins, 7 

Noms vinculats Sans i Ferret, Bonaventura 

Més coneguda com la Caixa d'Estalvis de Vilanova i la Geltrú, per l'establiment d'aquesta 

el 1909 en el mateix edifici, es tracta d’un edifici que respon al model neoclàssic senzill 

d’altres residències del moment. Malgrat que les obertures sí que es corresponen amb 

els plànols de 1865 i els arcs rebaixats de les tres portalades han mantingut la pedra de 

l'arcada i del sòcol, els actuals balcons, reixes i esgrafiats corresponen al projecte  de 

Josep Francesc Ràfols i Fontanals del 1919; posteriorment encara va tornar a ser 

modificat per a la seva adequació a nous usos.  
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Arquitectura urbana 

CASA GREGORI FERRER 

Data 1865 

Autoria Josep Fabrés i Fontanals 

Adreça Carrer de Sant Joan, 16-18 

Noms vinculats Ferrer i Ferret, Gregori 

Coneguda també com a Casa Jenaro Ferrer, es tracta en aquest cas de la residència d’una 

de les nissagues més destacades entre els indians locals. Exteriorment, el seu model 

neoclàssic de línies austeres és continuador de la tendència local —hi destaca en aquest 

cas el balcó del primer pis, que recorre tota la cantonada. El major valor de la casa es 

troba en els seus interiors: a la primera planta es conserven tota una sèrie d'estances 

amb pintures de caràcter paisatgístic i floral originals de la segona meitat del segle XIX, 

acompanyades d’algunes peces de mobiliari també originals. Malgrat les reformes 

posteriors —entre elles, l’afegiment d’un edifici colindant— es tracta d’un dels casos 

paradigmàtics del patrimoni indià de la ciutat.  
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Arquitectura urbana 

CASA PAU SOLER I ROIG 

Data 1749; intervenció c.1850 

Autoria - 

Adreça Carrer dels Caputxins, 16-20 

Noms vinculats Soler i Roig, Pau 

Aquesta residència és coneguda pel nom de Cal Sardet, sobrenom de Pau Soler i Roig. 

L'edifici ha estat molt transformat al llarg dels anys per l'ús comercial dels baixos i la 

redistribució dels pisos per fer habitatges. La façana, però, ha conservat un dels elements 

més reconeguts del patrimoni indià local: quatre plafons rectangulars amb relleus de 

terracota que representen al·legories del comerç. Els plafons s'han posat en relació amb 

els que hi ha als Porxos d'en Xifré de Barcelona (Francesc Vila i Josep Buxareu, 1835-

1840), tant per la similitud estilística, com la temàtica i la funció ornamental que fan sobre 

la façana, en aquest cas molt més austera que l'exemple del Pla de Palau. Els plafons 

presenten una mena d'angelets o putti clàssics en escenes al·lusives al comerç indià: el 

déu Mercuri, elements mariners, càrrega de sacs i cistells plens d'aliments. Hi destaquen 

elements anecdòtics com la figura d'un mico sobre una cabana que imita ser de palla, i 

en una altra la figura d'un gos. 
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Arquitectura urbana 

CASA ANDREU MILÀ I MESTRES 

Data 1865 

Autoria Josep Fabrés i Fontanals 

Adreça Plaça dels Cotxes, 7 

Noms vinculats Milà i Mestres, Andreu 

Aquesta residència va ser aixecada sobre els antics terrenys de l'església del convent dels 

Caputxins, enderrocat en el context de les inversions indianes. La façana original ha estat 

modificada en la planta baixa, que actualment veiem amb una ampla obertura central i 

dues laterals de diferents proporcions, però que en origen era de tres accessos amb arc 

rebaixat que es corresponien amb els finestrals amb balcó de les dues plantes pis. 

L'element que més destaca són els esgrafiats de la façana, que corresponen a un projecte 

de reforma de mitjans del segle XX quan l'edifici fou adquirit pel Banco Hispano Colonial, 

en el qual es va modificar la planta baixa i vestíbul i es va construir la balustrada superior; 

a la planta primera els esgrafiats representen els escuts de Barcelona i Vilanova, mentre 

que a la segona es tracta d'ornaments florals i sanefes. En quant a elements originals de 

l'interior, destaca el paviment i algun altre detall —columnes, guixeries—, juntament amb 

la torratxa que s'alça des del terrat. 
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Arquitectura urbana 

CASA RAMON JUNQUÉ 

Data 1867-1868 

Autoria Josep Salvany i Juncosa 

Adreça Plaça dels Cotxes, 3 

Noms vinculats Junqué i Escofet, Ramon 

De les residències del segle XIX que recorren la plaça dels Cotxes, la Junqué i Escofet és 

la que guarda una major fidelitat a l'original, en part gràcies als seus usos al llarg dels 

anys, que no han implicat reformes de gaire magnitud. La façana principal respon a un 

model simètric amb cinc eixos verticals: els laterals i el central es corresponen en la planta 

baixa amb tres portalades d'arc peraltat, mentre que en els dos restants trobem finestres 

allindades amb frontó triangular; en el primer pis, els eixos laterals tenen tribuna i els 

centrals finestrals, coronat el central amb frontó semicircular partit, i amb un balcó que 

els uneix. A la part superior veiem unes golfes amb finestres quadrades, que en el plànol 

original de Salvany no apareixen, i una barana final amb balustres i frontó geomètric amb 

les inicials R i J (Ramon Junqué).  
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Arquitectura urbana 

CASA VIDAL I  MASCARÓ 

Data 1783 

Autoria - 

Adreça Plaça dels Cotxes, 4-5 

Noms vinculats Vidal i Mascaró, Joan Miquel 

Aquesta construcció, molt canviada al llarg dels anys, es presenta com una casa senyorial 

seguint un model neoclàssic auster. La part més singular de l'edifici és la torratxa del 

terrat, apreciable des de la mateixa plaça, de planta quadrada transformada en 

octogonal, i que ofereix un element patrimonial per a explicar la proliferació de petites 

torretes en moltes cases dels segles XVIII i XIX a la ciutat (visibles des de punts elevats del 

centre històric).  
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Arquitectura urbana 

CASA FONT I  PARÉS 

Data 1791 / 1842 

Autoria - 

Adreça Carrer de Sant Joan, 31-33 

Noms vinculats Font i Parés, Francesc 

Aquest edifici presenta en un dels seus arcs la data gravada de 1791, mentre que a la 

llinda d'un dels portals es pot llegir 1842. Probablement, quan fou construïda a finals del 

segle XVIII devia seguir un model neoclàssic senzill, a l'estil d'altres edificis del moment a 

la vila, i amb les reformes i addicions realitzades al llarg del segle XIX prendria la forma 

actual. Segons algunes dades, la casa fou promoguda per la família Font el 1791, tot i 

que altres informacions sols remeten a la seva adquisició el 1854 per part de l'indià Josep 

Font i Parés; en ambdós casos, però, podem relacionar la vida de la casa amb els indians 

de la vila, tot i que no podem definir fins a quin punt hi va intervenir Font i Parés perquè a 

mitjans del segle XX hi han haver diferents reformes que van modificar tot l'interior. La 

referència visual principal d'aquesta arquitectura són els esgrafiats de la façana; hi 

destaca també la tribuna de fusta treballada amb mènsules de ferro forjat.  
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Arquitectura urbana 

CASA RICART o CASA GUMÀ 

Data Principis del segle XIX / 1901 (reforma) 

Autoria Josep Font i Gumà 

Adreça Carrer de Sant Joan 35-37 

Noms vinculats 
Gumà i Ferran, Francesc 

Ricart i Nin, Anton Bonaventura 

La casa és vinculada al món dels indians per haver estat el lloc de naixement Francesc 

Gumà i Ferran, com recorda una placa. A inicis del segle XX, Josep Anton Ricart i Nin va 

promoure la reforma modernista que li donà la fisonomia actual d’estil modernista. 

Segons Cruañes et al (1998), aquesta reforma va ser promoguda per Josep Anton Ricart 

i Nin, que s’havia dedicat a tasques comercials a Amèrica.  

L'edifici destaca per la verticalitat de les seves façanes, amb òculs superiors i coronades 

per una barana ondulada amb formes còncaves, així com els jocs de maó vist en les 

llindes, els arcs i les mènsules, i la tribuna de ferro forjat i elements ceràmics, propis del 

llenguatge modernista.  
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Arquitectura urbana 

LA GALERA 

Data 1856 

Autoria Josep Oriol Bernadet 

Adreça Carrer de Sant Gervasi, 39 

Noms vinculats Samà i Martí, Joan 

Es tracta d’un altre exemple d’edifici residencial promogut per Joan Samà i Martí com a 

edifici d’habitatges plurifamiliars, tot i que va ser també un centre social amb la instal·lació 

de cafès i associacions, com el Café La Reunión o la Societat Humorística La Cuina. Té la 

singularitat d'ocupar tota una illa. Cal valorar que a través d'aquest exemple podem 

apreciar les diferències de l’època entre edificis unifamiliars, que foren la majoria dels 

construïts i són dels que més es conserven, i els plurifamiliars, que segueixen els models 

estilístics però elevats a la màxima sobrietat i senzillesa. En un dels seus laterals, una 

placa recorda les inicials del seu promotor.  

 

  

  



69 
 

Arquitectura urbana 

CASA MANUEL CARRERAS 

Data 1866 / 1876 

Autoria Josep Fabrés i Fontanals 

Adreça Carrer de Sant Gervasi, 74 

Noms vinculats Carreras i Girona, Manuel 

L’edifici original encarregat per Carreras corresponia sols a la planta baixa, amb accessos 

d'arcs rebaixats, i la primera planta. El 1876 el mateix propietari va encarregar també a 

Fabrés i Fontanals l'addició de les dues plantes superiors (segon pis i terrat). Al llarg de la 

façana destaquen especialment les obertures adintellades i amb una motllura 

trencaaigües, les cantoneres de pedra i el marcatge dels carreus inferiors; en el vestíbul 

es conserven alguns elements de fusta, guix i mosaic. 
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Arquitectura urbana 

CAN DIMES 

Data 1778; intervenció 1869 

Autoria - 

Adreça Carrer de Sant Gervasi, 36-38 

Noms vinculats Ynglada i Marqués, Josep 

Aquesta residència, més coneguda per haver allotjat la biblioteca de Joan Enric Roig i 

Santacana, va ser coneguda com Can Dimes, nom de pila d’un dels fills de l’indià Josep 

Ynglada, qui a finals del segle XVIII havia adquirit una àmplia parcel·la per a la construcció 

de la casa familiar. L’actual fisonomia de la casa correspon a reformes de mitjans del 

segle XIX.  
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ARQUITECTURA RURAL 

Dins la història de l'arquitectura indiana, la masia representa un capítol de gran interès. Així, 

tot i que la major proliferació arquitectònica es dona en el marc de la residència urbana, en 

aquelles zones vinculades a l'activitat marinera i l'exportació de vins la masia havia estat ja 

protagonista des de l'inici de l'aventura americana. A Catalunya són les comarques del Garraf 

i el Maresme les que acullen més exemples de masia indiana, un tema que tractà en la seva 

tesi doctoral Arquitectura rural de Catalunya, metodologia d'anàlisi i d'intervenció Joan Curós 

i Vila (2004), i on establí set tipus de masies, determinant que sobre tot el conjunt de masies 

catalanes, un 6% es corresponia a masies indianes i emmarcades en un estil colonial (Cabré, 

2008: 107).  

En general destaca que, tot i tractar-se de masies, la majoria d’elles mostren un aspecte 

senyorial que les allunya de la idea més generalitzada de masia catalana, amb una forta 

presència del seu ús residencial i una voluntat similar a la de la casa dins el nucli urbà, la de 

projectar una imatge de fortuna i imponent. En relació a les masies indianes, Curós i Vila 

referenciava en el seu estudi casos d'existència de masies construïdes entre el 1860 i el 

1930 que, sense poder ser considerades indianes per no haver estat els seus promotors 

emigrants a les Antilles, estilísticament es troben dins l'estil colonial, és a dir: jardins amb 

palmeres i plantes exòtiques, tractament de la masia més com a casa senyorial que no pas 

com a espai de treball agrari, proliferació d'elements ornamentals, etc., indicant així que 

aquestes masies crearen un model.  

En el cas de Vilanova i la Geltrú comptem amb el testimoni de nou37 exemples de masies 

vinculades als indians i amb petjada del seu pas, algunes edificades en el mateix moment 

del retorn d'Amèrica, i altres adquirides i reformades en major o menor grau. 

 

  

                                                           
37 A Claver et al (2009-2010) se citen dues més vinculades als indians: la Masia de la Por (completament 

reformada i segons s’indica amb cap element de valor històric) i el Mas Coloma (en estat ruïnós).  
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Arquitectura rural 

MASIA SOLICRUP 

Data Segle XIII; intervenció 1849 

Autoria - 

Adreça Parc de Solicrup 

Noms vinculats Samà i Martí, Joan 

Aquesta masia va ser adquirida per Joan Samà i Martí l'any 1849 per a convertir-la en una 

explotació vinícola, i seu de les seves empreses i negocis vinculats amb el comerç 

d’ultramar. Està documentada la benedicció de la capella aquell mateix any. 

Anteriorment, al segle XVII, la masia havia estat adquirida pels mercenaris, fins la 

desamortització del 1835. Com a elements interessants segons l’inventari d’aquest 

immoble, destaquen els treballs de ferro forjat i de ceràmica exteriors, l'interior de la 

planta noble, que tot i estar en l'actualitat molt malmès, encara permet veure el sostre de 

fusta treballada amb relleu, juntament amb l'antic palmerar plantat davant la façana 

principal. Des de fa anys, l’espai es troba en molt mal estat de conservació.  
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Arquitectura rural 

MAS SARDET 

Data Segle XV; intervenció c.1845 

Autoria - 

Adreça Camí Ral 

Noms vinculats Soler i Roig, Pau 

Es tracta en aquest cas d’una arquitectura popular de masies del territori, formada per 

edificacions organitzades al voltant del cos central. Hi destaca una de les reixes d’accés 

des del camí Ral, amb la data de 1845, contemporani al moment en que el seu propietari 

va ser Pau Soler i Roig. En la seva façana s’aprecien treballs d’estil eclèctic i modernista 

en els coronaments de les portes i murs, la mateixa porta d'accés de ferro forjat treballat 

o les torratxes amb ceràmica. 
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Arquitectura rural 

CAN XICARRÓ 

Data Darrer quart del segle XIX 

Autoria - 

Adreça Camí de la Masia Xicarró 

Noms vinculats Olivella i Samà, Manuel 

Aquesta construcció, de grans dimensions, va ser concebuda en un estil modernista de 

reminiscències neoàrabs —molt de moda en el context dels eclecticismes europeus, i 

també molt present en el modernisme català. Els seus detalls són apreciables tant en la 

façana, amb arcs de ferradura, franges cromàtiques simulant maó i crugies i ornaments 

superiors de maó vist, com en el seu interior, amb un important treball ornamental de la 

fusta. Part del seu interior ha estat reformat per usos actuals, però amb el manteniment 

de part d’aquesta estètica original.   
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Arquitectura rural 

CAN XICARRÓ DE BAIX 

Data c. 1890 

Autoria - 

Adreça Camí de la Masia Xicarró 

Noms vinculats Olivella i Samà, Manuel 

En aquesta ocasió, la construcció s’adehereix al modernisme de models historicistes de 

tradició medieval, amb una forta sobrietat en els seus jocs ornamentals. A la part central 

de la façana s'aprecia un treball d'obertures verticals i sanefes sobre la pedra; sota les 

finestres hi ha també jocs geomètrics de maó vist.  
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Arquitectura rural 

MASIA PANXO FERRER 

Data c. 1890 

Autoria - 

Adreça Camí del Piulart 

Noms vinculats Ferrer i Ferret, Francesc 

Edifici interessant estilísticament, ja que es troba dins d’una línia eclèctica, barrejant 

elements propis dels palauets urbans, com la tribuna central que ocupa el primer pis i les 

golfes, i elements rústics com fusta sense ornamentar.  
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Arquitectura rural 

MASIA SAMÀ 

Data Reforma del 1910 

Autoria Josep Font i Gumà (reforma) 

Adreça Camí Molinant 

Noms vinculats Samà i Martí (nissaga) 

Aquesta masia era propietat de la família Martí, emparentada amb els Samà a través del 

matrimoni; la masia apareix documentada amb el nom de Samà des de mitjans del segle 

XIX. El fet de ser una construcció anterior, i per tant no ser una masia indiana d'origen, 

s'aprecia ràpidament en comparar la planta d'aquesta amb les de nova construcció: el 

que trobem aquí són dependències annexes unes a altres, fruit del creixement de la masia 

al llarg dels anys. A nivell de patrimoni, interessa l'aportació de Josep Font i Gumà, que 

entre els anys 1910 i 1913 projectà dependències complementàries per a l'activitat 

agrícola, juntament amb treballs ornamentals en les façanes i torretes amb maó vist, 

ceràmica vidriada i jocs de trencadís, dotant així la Masia Samà d'un caràcter modernista 

que encara avui conserva. 
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Arquitectura rural 

MASIA D’EN TAPET  

Data Segle XVIII; intervencions en la segona meitat del segle XIX 

Autoria - 

Adreça Urbanització de la Masia d’en Tapet 

Noms vinculats Ferrer i Soler, Gregori 

En els seus estudis sobre Gregori Ferrer i Soler, Raimon Soler estableix que l’any 1843 

Ferrer i Soler va adquirir aquest mas i va signar un contracte de masoveria amb Josep 

Vidal. Des del 1860, la masia apareix a les escriptures com a Masia d’en Tapet, sobrenom 

del masover. A la mort de Ferrer i Soler, l’hereu va ser Gregori Ferrer i Ferret, i 

posteriorment passà a mans del seu germà Jenaro, ja al segle XX. Malgrat les reformes 

succeïdes pels propietaris del mas al llarg del segle XX, la documentació mostra el 

respecte per la tipologia original.  
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Arquitectura rural 

MASIA SERÓ 

Data 1854 

Autoria - 

Adreça Rbla. d’Arnau de Vilanova , 78 

Noms vinculats 
Miró i Pascual, Antoni 

Miró i Soler, Elies  

Seró era el renom de l’indià Antoni Miró i Pascual. La construcció manté les línies 

classicistes de les cases de camp de l’època. Disposava d’un mirador que, poc després 

de la seva construcció, va caure a causa d’unes pluges. L’hereu d’aquesta masia va ser 

Elies Miró i Soler. 
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Arquitectura rural 

MASIA DE CARRO 

Data Segle XII; intervenció al segle XIX 

Autoria - 

Adreça Carretera antiga de Vilanova a Ribes, BV-2112 

Noms vinculats Ballester (nissaga) 

Aquest mas, un dels més antics del terme, consta de diferents parts: casa dels amos, dels 

masovers, celler, corrals... símbol de l’activitat agrària tradicional de la comarca. A causa 

de la seva llarga vida, s’hi troben elements de diferents moments que la fan molt 

interessant com a element del patrimoni arquitectònic local: arcades de punt rodó i 

ogivals (s.XIII), finestral del segle XV o torratxa del XIX. La seva vinculació amb els indians 

deriva del casament de Maria Alegret (filla dels propietaris) amb Francesc Ballester 

(1725). A finals de segle, els Ballester, amb una estreta vinculació amb el comerç amb 

Amèrica, s’emparentaren amb la família Cabanyes, també vinculats amb el comerç del vi 

i l’aiguardent —en aquest cas, amb una activitat comercial més centrada a Europa. Ja al 

segle XX la masia va ser adquirida per Ramon Mestre, indià de Ribes.  
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ARQUITECTURA RELIGIOSA I CEMENTIRI 

En aquesta secció s’inclouen diferents elements de patrimoni vinculats amb l’àmbit religiós: 

esglésies, capelles i monuments funeraris. De tots ells, els més rellevants són els panteons 

indians del cementiri de Vilanova i la Geltrú38: els monuments funeraris, casa eterna dels 

traspassats, volien ser també el símbol de la seva fortuna i riquesa.  

Els cementiris del segle XIX, i més concretament els de viles que al llarg d'aquells anys 

visqueren un moment pròsper, són en la majoria de casos autèntiques joies de la història de 

l'art. Famílies comerciants i burgeses que s'havien enriquit a través del contacte amb 

Amèrica, ja fos de manera directa o de manera indirecta, tingueren la voluntat de deixar a la 

terra un reconeixement de la seva vida, i ho feren a través de la sumptuositat i la 

magnificència de grans monuments al·legòrics i arquitectures funeràries que han arribat fins 

els nostres dies. La proliferació d'aquest tipus de monuments té lloc menys d'un segle 

després de la creació dels cementiris a les afores de les viles, que s'ompliren ràpidament 

amb aquests homenatges sepulcrals als i les protagonistes de la història local. Juntament 

amb el que ens ocupa, altres espais centrals de l'aventura indiana catalana són el Cementiri 

de Montjuïc, el Cementiri de Lloret de Mar, conegut com el Cementiri dels Indianos, i el 

Cementiri de Sinera (Arenys de Mar). 

Actualment el cementiri de Vilanova forma part de l'Association of Significant Cementeries in 

Europe (ASCE), i part dels motius d'aquest fet es deu precisament als monuments sepulcrals 

indians.  

 

 

  

                                                           
38 L’actual cementiri de Vilanova i la Geltrú va construir-se l’any 1817, després que per la reial cèdula del 3 d’abril 

de 1787, Carles III promulgués el trasllat dels cementiris a les afores dels nuclis urbans.  
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Arquitectura religiosa i cementiri 

FAÇANA DE L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAT 

Data 1877-1879 

Autoria 

Josep Oriol Mestres i Esplugues 

Josep Fabrés i Fontanals 

Pau Carbonell (escultor) 

Adreça Plaça de Sant Antoni 

Noms vinculats Gumà i Ferran, Francesc 

L'actual temple de Sant Antoni Abat va ser iniciat el 1734, però al llarg del segle XIX les 

obres encara continuaven, i el 1877, davant l'anhel per la finalització de l'església, Gumà 

i Ferran, juntament amb altres patricis entre els que es trobaven molts indians, van 

promoure la finalització de la façana. Aquesta destaca pel seu estil neoclàssic 

monumental, marcat per les quatre columnes llises i adossades de la part central que 

sostenen la cornisa i el timpà triangular. El cos superior central es correspon amb l'alçada 

de la nau central i conté una figura de Sant Antoni dins d'una fornícula.  

El neoclassicisme serveix en aquest cas com a recurs de majestuositat, i busca donar al 

temple de Sant Antoni un caràcter imponent, ferm i sòlid. Per la història urbana de la 

ciutat, es dona la singularitat que la façana principal del temple acabaria donant 

l’esquena a l’espai urbà que creixia durant aquell segle XIX.  
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Arquitectura religiosa i cementiri 

ESGLÉSIA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 

Data 1854-1858 / 1891 (campanar) 

Autoria Joan Simó i Fontcuberta 

Adreça Plaça de la Concepció 

Noms vinculats Comisión de Intramuros de La Habana 

Popularment coneguda com l'església de Mar, va ser promoguda per subscripció pública 

entre indians recentment retornats a Vilanova, responent així a una demanda de molts 

anys sobre la ubicació d'un temple al barri de la marina. La seva construcció es vincula 

també amb la importància que aquesta zona adquirí al llarg del segle XIX gràcies al 

comerç amb Amèrica.  

Els terrenys foren cedits per mossèn Antoni Marrugat i Ferran, i entre els noms principals 

de l'anomenada “Comisión de Intramuros de La Habana”, que pretenia trobar 

subvencions a Cuba per al finançament de l'església, es troben els de Pelegrí Marqués i 

Torrents, Joan Samà i Martí, Josep Ferrer i Vidal o Josep Vinyals i Gassó, entre altres 

indians i residents locals. Si bé la idea era dedicar el temple a Sant Pere, finalment es va 

decidir dedicar-lo al misteri de la Immaculada Concepció.  

L'església es caracteritza per la gran verticalitat que li atorga el campanar, que neix sobre 

la mateixa porta d'entrada i que és coronat amb una cúpula apuntada. A nivell artístic, 

pren un model neoromànic a través d'elements propis com el portal de mig punt amb 

arquivolta, columnes de fust llis i capitells o el joc decoratiu amb maons i sense color que 

donen senzillesa i ritme a la façana. En origen, un enreixat separava l'església i la casa 

rectoral del carrer, fins que a mitjans del segle XX es va eliminar i es va urbanitzar una 

plaça en el seu accés.  
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Arquitectura religiosa i cementiri 

CAPELLA DEL CEMENTIRI  

Data 1872-1875 

Autoria Joan Simó i Fontcuberta 

Adreça Cementiri municipal 

Noms vinculats 
Gumà i Ferran, Francesc 

Miró i Alegret, Magdalena 

Aquesta capella, de composició molt senzilla, va ser finançada per Gumà i Ferran el 1872 

després de que un incendi destrossés l'anterior. En el seu interior, molt malmès pel poc 

ús, es troben les despulles de Magdalena Miró i Alegret, que havia fet construir la capella 

anterior amb l’herència del seu pare. 

L'arquitecte fou Simó i Fontcuberta, que com ja havia fet a l'església de Mar, aquí torna a 

incorporar un repertori neoromànic —en seria un exemple i/o model Sant Pere de Besalú 

(segle XII)— juntament amb alguna reminiscència classicista, accentuada pel color.  
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Arquitectura religiosa i cementiri 

MONUMENTS FUNERARIS (CEMENTIRI MUNICIPAL)  

Noms vinculats 

Gumà i Ferran, Francesc 

Cabanyes i Marqués (família) 

Soler i Morell, Pau 

Ortoll i Junqué, Bartomeu 

Lluch i Torrents, Josep Francesc 

Samà i Martí, Joan 

Balaguer i Cirera, Víctor 

En un primer grup ens trobem amb els exemples dels monuments funeraris a Joan Samà 

i Martí (1865; panteó familiar), el de la família Gumà i Ferran (1873) i el de la família 

Cabanyes i Marqués (c.1880; amb escultures de Joan Roig i Soler), tots tres ubicats en la 

via principal d'accés al cementiri, a banda i banda del passeig que es dirigeix a la capella 

del Sant Crist. Els tres casos presenten una estructura senzilla i harmònica acompanyada 

per una o més figures femenines al·legòriques del pas del temps, del cristianisme, amb la 

creu o algun llibre de religió, i la salvació, representada amb una àncora. Destaca la figura 

que presideix la tomba dels Samà, amb un corn de l’abundància símbol de la fortuna, i 

una àncora (esperança segons el simbolisme de les virtuts teologals, però també 

vinculació simbòlica amb el comerç d’ultramar). En els tres casos hem de parlar de molt 

alta qualitat artística, visible per exemple a través dels plecs de les figures i els detalls 

arquitectònics del conjunt.  

En un altre grup, trobem els monuments funeraris de Josep Francesc Lluch i Torrents 

(1887, Bonaventura Pollés i Vivó), Pau Soler i Morell (1901, Bonaventura Pollés i Vivó), la 

família Ortoll i Junqué (1905, Josep Domènech i Estapà) i, malgrat tenir vinculació 

indirecta amb els indians, Víctor Balaguer i Cirera (1905, Bonaventura Pollés i Vivó i Alfons 

Juyol). El monument dedicat a Josep Francesc Lluch i Torrents respon a un model eclèctic 

amb elements orientals i egipcis com l'obelisc tallat pel coronament ornamental, i 

elements classicistes i neobarrocs com els gerros laterals o les garlandes superiors. 

Aquest cas, a més, és l'únic on apareix un bust de la persona enterrada, que s'acompanya 

d'un pergamí amb la inscripció llatina «Labor Prima Virtus» i les representacions 

al·legòriques del Comerç, amb el caduceu de Mercuri, i l'Agricultura, amb les espigues, 

creant així una al·legoria de l'economia vilanovina de la que ell va participar. El sepulcre 

de Pau Soler i Morell es presenta imponent, sobre la resta del recinte de monuments 

sepulcrals ubicats darrere la capella del Sant Crist, gràcies a l'enorme creu monumental 

col·locada sobre una muntanya de rocalla que, sense cap altre element més, evoca la 

cristiandat més absoluta. Estilísticament es troba dins del modernisme de tendència 

naturalista. El conegut monument a Víctor Balaguer —que acull també les restes de la 

seva esposa, Manuela Carbonell— es presenta com una gran escultura plena de 

simbolisme. Hi destaca l’altar ornamentat amb una traceria ogival, plecs de roba i els 

escuts de Vilanova, Catalunya, la creu de Sant Jordi i les seves inicials. Finalment, el 

monument funerari de la família Ortoll i Junqué pren forma de capella arquitectònica i 

s'inscriu dins la tendència eclecticista de referències medievals. Les quatre façanes 

responen a una mateixa estructura que simula una porta d'accés amb arc de mig punt, 

que en el cas de les laterals i la posterior té obertures en forma de rosetó amb vitralls, i 

en el cas de la davantera conté un treball d'inscripció sobre la pedra; la porta d'accés a 

l'interior conté un treball de forja i vitrall. Per la part exterior dels laterals s'aprecien dos 
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sarcòfags, un per banda, amb relleus ornamentals i decoratius. A l'interior del panteó, 

sobre l'altar, hi ha un relleu sobre marbre representant una crucifixió.  

 

   

 

   

  

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, monuments funeraris de: Joan Samà i Martí, Pau 

Soler i Morell, Francesc Gumà i Ferran i Josep Francesc Lluch i Torrents. 
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MONUMENTS, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS D’OCI, EDUCACIÓ I 

CULTURA 

Les inversions indianes en iniciatives vinculades a l'oci, entreteniment, la cultura i la 

beneficència de la vila foren una constant al llarg dels anys i arreu de Catalunya (Cabré, 

2008: 104-107). Cal emmarcar aquest fet en el context de la renovació de les ciutats, que 

propicià la construcció de diferents equipaments propis d'una ciutat moderna. És així que 

arreu de Catalunya i Europa trobem en aquests moments com proliferen teatres o casinos 

dins de la ciutat, mentre que es traslladen a les afores equipaments com els hospitals, els 

cementiris o els escorxadors. En tot això, Vilanova i la Geltrú fou també una ciutat del seu 

temps. 

Hi destaquen inversions de diferent tipologia. Per una banda, els espais d’oci del tipus 

societats d'esbarjo i casinos, un costum que havien dut a Cuba els anglosaxons i que arribà 

a Vilanova amb el retorn dels indians, proliferant al llarg de la segona meitat del segle 

diferents espais d'aquest tipus arreu de Catalunya —hi destaquen el Casino Cultural de Begur 

(1870) o el Casino dels Nois de Sant Feliu de Guíxols (1888), entre d’altres (Cabré, 2004: 

157). A Vilanova n’hi hagueren varis, i alguns d’ells foren iniciatives indianes. Per altra banda, 

hi destacaren també iniciatives en pro de la cultura i l’educació, com l’Escola Pia o les 

Escoles Públiques Ventosa (1851-1854; desaparegudes), iniciativa de Josep Tomàs Ventosa 

i Soler com a col·legi de primer ensenyament; o espais de beneficència i ajuda als 

necessitats, com la casa d’Empara o la fundació del Patronat dels Pobres (1860), constituït 

amb capitals indians de figures com els germans Samà i Martí, Josep Vinyals i Gassó o Pau 

Soler i Morell. Així mateix, pel que fa a l’urbanisme i les inversions en serveis a la ciutadania, 

hi haurà iniciatives que avui encara són espais fonamentals de la ciutat, com l’ajuntament i 

la plaça de la Vila, el mercat municipal o el ferrocarril, entre d’altres.  
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Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

MONUMENT ALS PROPULSORS DEL FERROCARRIL  

Data 1881-1883 

Autoria 
Ramon Padró i Pedret (projecte) 

Joan Roig i Soler (escultor) 

Adreça Plaça d’Eduard Maristany, s/n 

Noms vinculats 

Gumà i Ferran, Francesc 

Soler i Morell, Pau 

Balaguer i Cirera, Víctor 

A nivell monumental, aquest és probablement l’element més destacat del patrimoni indià 

de Vilanova i la Geltrú, tant pel que representa —l’arribada del ferrocarril a la ciutat l’any 

1881— com per la forma en què es fa, amb un monument commemoratiu d’un fet històric 

contemporani —la tendència de l’historicisme del XIX havia estat principalment la de 

commemorar fets històrics del passat.  

La base del monument, esglaonada, té quatre pilars adossats sobre els quals es 

col·locaren les figures al·legòriques de Barcelona, Vilanova, Valls i la Via Fèrria. Barcelona 

es mostra com una matrona amb corona comtal, el caduceu de Mercuri com a símbol del 

comerç, una roda dentada símbol de la indústria, i una caixa i un abeller símbol de 

l'exportació. Vilanova apareix com una figura jove amb corona de flors que sosté a la mà 

dreta un rem mentre que l'esquerra la recolza al pedestal, element interpretat com la 

vinculació a la terra. L'acompanyen una xemeneia, símbol de la indústria, i uns raïms i 

una bóta representant la producció i exportació del vi. Valls torna a ser representada com 

una matrona, aquest cop coronada d'espigues, amb una pala, símbol de l'agricultura, un 

rotllo de teixit, símbol de la seva indústria, i un farcell de pell adobada als peus, símbol de 

la seva riquesa. Finalment, la Via Fèrria, també representada com una matrona, apareix 

coronada d'estrelles, amb els símbols del foc i el llampec representant la força de la 

indústria, i una locomotora. D'entremig d'aquestes sorgeix un pedestal dalt del qual hi ha 

una altra estàtua al·legòrica, Catalunya, amb corona i escrivint la data de la inauguració 

del ferrocarril en un llibre. En el seu pedestal apareixen també quatre medallons que 

representen els bustos de Gumà i Ferran, Víctor Balaguer, Pau Soler i Morell i Joan 

Torrents Higuero, persones vinculades al projecte del ferrocarril. A la base del monument 

trobem també els escuts de l'Havana, Matanzas, Cárdenas i Cuenfuegos, localitats 

cubanes que havien donat un important suport econòmic al projecte del ferrocarril.  

Isabel Coll, en el seu article sobre el monument, destaca del conjunt el fet que no s'hagués 

decidit col·locar la figura de Gumà i Ferran en la zona superior, i que en el seu lloc s'optés 

per aquesta lectura al·legòrica del conjunt de Catalunya com a símbol de progrés. Com a 

possibles models d'influència, cita la Font d'Apol·lo de Manuel Francisco Álvarez a Madrid, 

inaugurada el 1803 i que, com el monument de Vilanova, inclou una figura sobre el 

pedestal superior i quatre més assegudes. També se l'ha relacionat amb la Font del Geni 

Català de Barcelona (Francesc-Daniel Molina, 1856) (Coll, 1986).   

Coroleu (1882) explica la col·locació de la primera pedra en el context de les festes per 

l’arribada del ferrocarril a la vila.  
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Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

MONUMENT A JOSEP TOMÀS VENTOSA I SOLER 

Data 1881-1883 

Autoria - 

Adreça Plaça de la Vila 

Noms vinculats Ventosa i Soler, Josep Tomàs 

El monument més simbòlic de la ciutat de Vilanova, pel fet d’estar a la plaça central de la 

ciutat, va ser un record de Vilanova i la Geltrú a l’indià Josep Tomàs Ventosa i Soler, que 

havia comprat els terrenys de l’antic convent dels Caputxins, permetent així el seu 

enderroc i la construcció del nou ajuntament de la vila —l’antic estava a l’actual plaça Pau 

Casals. 

El monument es va inaugurar l’any 1883 —Ventosa i Soler havia mort el 1874—, i està 

format per una base quadrada esglaonada, amb un pedestal que alça la figura, on hi ha 

dues plaques amb el nom de l’homenatjat i la data de la inauguració, i quatre inscripcions 

amb l'any de la construcció i els escuts de Vilanova, Barcelona i Matanzas. La figura, feta 

en bronze, havia estat realitzada en vida de Ventosa i Soler, i havia de ser col·locada en 

origen al davant de les Escoles Públiques Ventosa, de la mateixa manera que a Matanzas 

es trobava davant les escoles promogudes allà; encara avui, la localitat cubana manté la 

seva figura en l’espai públic. Es considera que l'autor del pedestal devia ser l'aleshores 

arquitecte municipal, Bonaventura Pollés i Vivó; en quant a l'artífex de la figura hi ha 

debat, i mentre que Claver et al (2009-2010) s’indica que és desconegut, en altres casos 

s’ha publicat que era disseny de Damià Campeny. El llibre que sosté duu una inscripció 

sobre l’educació i la caritat.  
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Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

PLAÇA DE LA VILA (ESPAI URBÀ)  

Data 1862-1867 

Autoria Francisco de Paula del Villar y Lozano 

Adreça Plaça de la Vila 

Noms vinculats Ventosa i Soler, Josep Tomàs 

La Plaça de la Vila, en origen Plaça Ventosa, fou urbanitzada i edificada entre el 1850 i la 

dècada del 1880. L'any 1862 es va aprovar el projecte del nou Ajuntament per a ser 

construït en aquests terrenys, elaborat per l'arquitecte Francisco de Paula del Villar y 

Lozano, el mateix que el 1882 començaria les obres de la Sagrada Família de Barcelona 

i que els anys anteriors ja havia estat treballant a Vilanova i la Geltrú en els projectes de 

les fonts públiques. Es desconeix l'autor de l’ordenació de la plaça, que s'ha volgut atribuir 

al mateix Villar y Lozano en tant que els edificis que formen els laterals són posteriors i 

s'adeqüen al model ja iniciat.  

Es tracta d'una de les places porxades més grans de Catalunya, amb setanta metres de 

llarg per quaranta d'ample, que pren influència de les places colonials; a nivell de models 

catalans s'ha relacionat amb la Plaça Reial de Barcelona (1848) i amb dels Porxos d'en 

Xifré (1835-1840), relacionades al seu torn amb la Rue Rivoli de París urbanitzada per 

Percier i Fontaine (Fontbona, 1985: 66). En el cas de Vilanova, però, els porxos sols es 

troben en els dos laterals més amples, mentre que els dos altres costats estan oberts als 

carrers.  

A l’inici de la dècada de 1970 es va pavimentar la plaça amb trencadís de marbre policrom 

dissenyat per l'arquitecte municipal Josep Maria Pericas i Soler. A l'any 1983, es va 

pavimentar el perímetre de la plaça i sota porxos, segons projecte de l'arquitecte Miquel 

Orriols i Mas. 
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Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

CASA DE LA VILA (AJUNTAMENT)  

Data 1862-1867 

Autoria Francisco de Paula del Villar y Lozano 

Adreça Plaça de la Vila 

Noms vinculats Ventosa i Soler, Josep Tomàs 

L’edifici de l'Ajuntament es distingeix per tenir els seus cinc arcs avançats respecte la 

resta de la porxada de l’espai, coberta amb volta de creueria. Tots els edificis de les 

façanes porxades de la plaça estan composats en eixos verticals simètrics separats per 

pilastres. Els arcs de mig punt de les arcades es corresponen amb la planta baixa i 

l'entresolat, sobre els quals s'aixequen dos pisos que en el cas de l'edifici de l'Ajuntament 

tenen balcó adinetallat en el primer i finestra en el segon. Recorre la part superior de 

l'edifici una cornisa i una barana de balustres. L'interior de la Casa de la Vila està 

organitzat al voltant d'un pati central i conserva en algunes de les seves sales elements 

originals i d’interès artístic, com estucats, pintures o mobiliari.  
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Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

BANC DE VILANOVA 

Data 1845; intervenció 1881 

Autoria - 

Adreça Carrer de Sant Antoni, 6-8 

Noms vinculats Gumà i Ferran, Francesc 

Es tracta d'un edifici residencial els baixos del qual van ser adequats a l’ús del Banc de 

Vilanova. L’edifici respon a la tipologia del neoclassicisme que trobem en l’espai urbà de 

la Vilanova Antiga, i de manera especial en vials com el carrer de Sant Antoni.  

El Banc de Vilanova s’havia fundat el 1881, amb l'objectiu de vincular el capital local per 

a l'execució d'obres que engrandissin la ciutat. Va ser creat en el context de l'arribada del 

ferrocarril com a suport econòmic a l'execució de les obres, realitzades sense subvenció 

estatal, i va servir també per a altres projectes com la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

(1884), el nou escorxador (1883), l'abastiment d'aigües potables i enllumenat públic de 

la vila o la construcció dels pavellons de l'Exposició Regional Catalana de 1882. Va tenir 

una vida de 43 anys; l’any 1924 seria absorbit pel Banco Urquijo Catalán.  

La història del Banc de Vilanova ha estat estudiada per Martínez i Roig (1998), que detalla 

els noms dels seus primers accionistes, entre els quals molts indians: Francesc Gumà i 

Ferran —promotor del projecte—, Pau Soler i Morell, Isidre Marqués i Riba, Francesc Ferrer 

i Ferrat, Manuel Carreras i Girona o Bonaventura Sans i Ferret.  

Es conserva l’any de construcció de l’edifici (1845) sobre la porta principal. L'any 1901 

Josep Font i Gumà va realitzar una reforma de l'interior i va projectar una reixa de ferro 

forjat, treballat amb jocs ornamentals, de caràcter modernista. 
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Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

PARC GUMÀ I FERRAN 

Data 1881-1882 

Autoria Ramon Oliva 

Adreça Rambla de Salvador Samà, s/n 

Noms vinculats Gumà i Ferran, Francesc 

El recinte d'aquest parc havia estat pensat el 1881 per a encabir l'Exposició Regional de 

1882, però finalment, per motius d'espai donat el gran nombre d'expositors interessats, 

es va decidir canviar la ubicació. Ja abans del canvi, Gumà i Ferran (propietari dels 

terrenys) havia anunciat la seva intenció de donar a la ciutat de Vilanova un parc públic.  

El parc va ser projectat pel jardiner Ramon Oliva, compta amb un total de 5.950 m². Es 

tracta d'un parc-jardí d'estil romàntic, influenciat pels models francesos del segle XVIII que 

al seu torn havien pres els models de jardins orientals. Aquest tipus de parcs-jardins es 

caracteritzen per la profusió d'elements decoratius, la incorporació d'animals com a part 

de l'escenari, la creació de grutes, cascades i fonts de rocalla i la introducció de plantes 

exòtiques (Benavent i Vallés, 1993: 443-445). Un model que traslladat a la Catalunya dels 

indians caldrà combinar amb les influències caribenyes i exòtiques que des del primer 

moment ja s'havien començat a introduir en els jardins privats i que en el cas del Parc 

Gumà i Ferran ho farà per primer cop en un espai públic de Vilanova.  

Els elements que més destaquen són el llac i la gruta amb cascada, damunt la qual el 

1890 es va col·locar la figura de la Font del Geni (1861) que hi havia al capdamunt de la 

Rambla Principal. Un cas similar de parc indià o colonial és el que Salvador Samà i 

Torrents va fer construir a Cambrils el mateix any 1881 i que va encarregar a Josep 

Fontseré, artífex del Parc de la Ciutadella de Barcelona. 

Altadill i Giner explica que es va dedicar un espai a gàbies amb animals exòtics (1892), 

que poc a poc es va convertir en un petit zoològic on el 1893 hi havia un exemplar de 

flamenc (Altadill i Giner, 2006). 
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Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

FONT A JOAQUIM SOLER I GUSTEMS 

Data 1893 

Autoria Josep Font i Gumà 

Adreça Plaça Soler i Gustems 

Noms vinculats Soler i Gustems, Joaquim 

Joaquim Soler i Gustems va disposar en el seu testament diferents donacions a la ciutat, 

com l'Hospital, el cementiri o la Casa d'Empara, i entre aquestes va llegar la quantitat de 

7.500 pessetes per a la construcció d'un monument a la seva memòria. És considerat el 

primer exemple de modernisme a Vilanova i la Geltrú.  

Es tracta d'un monument de forma triangular en el que cadascuna de les arestes 

coincideix amb un dels extrems de la plaça, de forma triangular irregular. Els elements 

més interessants i singulars es troben en el coronament del monument, amb els escuts 

de Vilanova i Catalunya, sobre els quals s'alça un casc alat que per darrere està 

ornamentat amb fulles d'acant, representatives del triomf. Sota tota aquesta 

ornamentació, a la part superior de les arestes, hi ha esculpits uns cargols en honor al 

sobrenom de Soler i Gustems, Cargol. 

 

   
  



96 
 

Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

FONT DE FERRO 

Data 1895 

Autoria Josep Font i Gumà 

Adreça Plaça Miró i Soler 

Noms vinculats Miró i Soler, Elies 

A la seva mort, Miró i Soler va llegar diners per a la construcció d’una font davant de la 

que havia la seva casa de naixement, al carrer del Fossar Vell. Font i Gumà va emprar el 

treball del ferro en el projecte —habitual en molts monuments urbans del moment, 

vinculats estilísticament al modernisme. Va col·locar a la part superior un fanal 

ornamentat i amb capitell corinti, donant al monument una nova funció urbana.  

 

 
  



97 
 

Monuments, urbanisme, infraestructures i serveis d’oci, educació i cultura 

TEATRE PRINCIPAL 

Data 1835-1837 

Autoria Josep Buxareu i Gallart 

Adreça Rambla Principal, 4 

Noms vinculats Marqués i Torrents, Josep Anton  

Es tracta d’un dels edificis més antics de la Rambla Principal, que quasi dos-cents anys 

després manté el seu ús original. El projecte va ser finançat des de l'Hospital de Sant 

Antoni Abat, que disposava d’un espai de teatre de reduïdes dimensions que no permetia 

un bon aforament. Des del mateix centre es va finançar, amb ajuda de capitals indians, 

el nou espai. Un dels principals va ser Josep Anton Marqués i Torrents, administrador de 

l’Hospital de Sant Antoni.  

Es tracta d’un model de teatre a la italiana, a la manera del Teatre Principal de Barcelona 

(Francesc-Daniel Molina, 1845-1847) o el Gran Teatre del Liceu (M. Garriga Roca, J. O. 

Mestres,  M. Viguié, 1845-1847). La façana, avui pràcticament nua, era en origen plena 

d’ornaments. Garí i Siumell narrava sobre el teatre el següent: “solo diré que la población, 

al paso que alaba sus adornos ó decoraciones, censura las reducidas proporciones que 

se le dio” (Garí i Siumell, 1860). 
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LA GRAN PENYA 

Data 1873 

Autoria Josep Fabrés i Fontanals 

Adreça Rambla Principal, 50 

Noms vinculats Llaverias i Sendra, Isidre 

Aquesta arquitectura apareix citada a la catalogació de Cruayes et al (1998), però no a 

Claver et al (2009-2010). El nom del seu promotor apareix vinculat al comerç amb 

Amèrica. A nivell de patrimoni, la construcció no destaca per elements històrics singulars, 

més enllà de ser la seu d’una de les societats històriques de la localitat.  
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MERCAT PÚBLIC 

Data 1935-1941 

Autoria Josep Maria Miró i Guibernau 

Adreça Plaça Soler i Carbonell, s/n 

Noms vinculats Soler i Carbonell, Cristòfol 

Històricament, Vilanova i la Geltrú havia buscat noves ubicacions als seus mercats per tal 

d'acomodar venedors i clients: de la plaça del Palmerar en època medieval havien passat 

a la Plaça Major fins al segle XVII, quan la venda de carn i peix es va traslladar a una altra 

zona propera. El 1831 es va construir una peixateria que el 1858 ja havia estat 

substituïda per una de nova en el mateix indret. La venda d'hortalisses també havia hagut 

de ser traslladada a la que actualment coneixem com a plaça de les Cols.  

El 1928 l'Ajuntament havia encarregat un projecte de mercat a Francesc Portillo i 

Quintana que finalment no es va realitzar. L'any següent, Miró i Guibernau, ja com a 

arquitecte municipal, va elaborar un altre projecte tampoc realitzat. L'empenta definitiva 

a la construcció del nou mercat va venir a través del llegat que el 1930 va deixar Cristòfol 

Soler i Carbonell, mort a ultramar, per a la condició expressa de construcció d'un mercat 

a la seva vila natal. Amb aquest suport econòmic es van adquirir uns terrenys més grans 

que els inicials i Miró i Guibernau va projectar l'edifici que actualment segueix funcionant 

com a mercat públic, inaugurat el 1941.  

Estilísticament es troba dins l'arquitectura racionalista. La façana principal, de la mateixa 

manera que la posterior, es caracteritzen pels seus capcers esglaonats i les grans 

obertures que donen llum natural a l'interior, des d’on és visible tota l'estructura metàl·lica, 

amb encavallades a la nau central i bigues de gelosia a les laterals, separades per 

columnes. Malgrat el seu ús tan quotidià, és un edifici de gran interès patrimonial i artístic 

per a l’arquitectura local del segle XX.  
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CASA D’EMPARA I CAPELLA  

Data 1872-1875 (capella, 1879-1882 / 1892) 

Autoria 
Josep Salvany i Juncosa (edifici principal) 

Josep Oriol Mestres i Esplugues; Josep Font i Gumà (capella) 

Adreça Rambla Josep Tomàs Ventosa, 20 

Noms vinculats 
Miró i Alegret, Magdalena 

Gumà i Ferran, Francesc 

L’edifici de la casa d’Empara va ser construït sobre els terrenys de l’antiga sínia Miró, 

propietat de Magdalena Miró, que a la seva mort va deixar en testament uns diners per a 

la construcció d’una casa d’empara que havia de ser gestionada per la Companyia de les 

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Aquells terrenys, que impedien el 

perllongament de la Rambla Principal, van ser comprats per Gumà i Ferran i, mentre que 

per una banda s’obria la Rambla Transversal, per l'altra es complien els desitjos de 

Magdalena Miró i es construí sobre el seu solar una casa d'empara per a persones grans. 

La part posterior de l’edifici es comunica amb un jardí provinent dels Jardins Tívoli, on es 

troba un monument commemoratiu a Magdalena Miró. La façana és allargada i amb pocs 

elements ornamentals, destacant sols la barana superior de pedra coronada amb un petit 

frontó triangular. Exteriorment, l'element decoratiu que més destaca és el trencaaigües 

d'inspiració gòtica que acaba amb petits caparrons o elements vegetals que es repeteixen 

per totes les finestres. En quant a l'interior, és interessant el vestíbul i el treball amb maó 

vist d'elements com els arcs rebaixats o els brancals de les portes.  

A finals de la dècada es construiria la capella annexa, d’estil plenament neogòtic i 

edificada en dues fases: projectada primer per Mestres i Esplugues entre els anys 1879 i 

1882, i ampliada el 1892 per Josep Font i Gumà. Es tracta d'una capella d'una sola nau 

amb arcs apuntats, el disseny interior de la qual va anar a càrrec de Josep Maria Jujol i 

Gibert la dècada de 1940; destaquen especialment els vitralls amb elements figuratius i 

geomètrics. La façana principal és coronada per un campanar de cadireta d'arc apuntat i 

cresteria. Exteriorment, a més dels elements constructius típics del neogòtic, com els arcs 

apuntats i lobulats, hi destaquen els vitralls.  
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ESTACIÓ DEL FERROCARRIL 

Data 1881 

Autoria Cels Xauradó 

Adreça Plaça d’Eduard Maristany, 1 

Noms vinculats Gumà i Ferran, Francesc 

L'any 1881, amb l'arribada del ferrocarril, es va construir l'edifici de l'estació, destinat a 

la venda de bitllets en la planta baixa i a residències per als treballadors en el primer pis, 

en un estil de tendència neoclassicista que seguiren les estacions properes com Sitges, 

Garraf o Castelldefels, i que buscava amagar darrere les formes clàssiques la funcionalitat 

per a la que havia estat construït. De planta allargada i elevada per uns graons sobre la 

plaça, té un cos central i dos laterals que sobresurten en planta i volum. En aquests 

cossos majors trobem planta baixa i dos pisos, mentre que en els menors planta baixa i 

pis. De poca ornamentació exterior, hi destaquen les obertures de mig punt, marcades 

amb motllures, i les finestres que s'alternen entre allindades amb frontó triangular o amb 

trencaaigües. L'interior ha canviat substancialment respecte l'original per les necessitats 

de modernització dels serveis, havent perdut elements interessants com les columnes o 

els arrambadors de fusta.  
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CENTRO ARTESANO 

Data 1866-1867 

Autoria Josep Fabrés i Fontanals 

Adreça Plaça de la Vila, 13 

Noms vinculats Raldiris i Carbó, Salvador 

El Centro Artesano va néixer a partir d'un precedent, el Casino Artesano, creat per obrers 

i artesans que no trobaven el seu lloc en el Círculo Villanovés i que finançaren la 

construcció d'un nou espai al carrer de Sant Gervasi 41, el 1857. Estilísticament s’adscriu 

al model dominant de la plaça de la Vila, recentment urbanitzada, formant part de la 

morfologia de l'espai. Interiorment molt reformat, destaquen les pintures murals 

conservades al tercer pis. L’edifici, juntament amb el Círculo Villanovés, va ser qualificat 

per Garí i Siumell com a exemple de “belleza y lujo” (Garí i Siumell, 1860).  
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FOMENT VILANOVÍ 

Data 1853 

Autoria Josep Oriol Bernadet 

Adreça Plaça de les Cols, 10 

Noms vinculats Samà i Martí, Joan 

El Círculo Villanovés (avui, Foment Vilanoví) va néixer com a segregació del Casino 

Villanovés, promogut el 1851 per Francisco Solanes. Estilísticament respon a un model 

neoclàssic prototípic del moment tant en la façana exterior, que les fotografies antigues 

ens mostren que tenia una torratxa avui desapareguda, com en els interiors, en un estat 

de conservació que permet evocar el passat vuitcentista de la vila.  

A nivell patrimonial, cal destacar la sala de ball de doble alçada amb llotges laterals, 

l’escala d’accés i els elements ornamentals de la balconada principal, en els quals es 

poden trobar uns rostres d’indis i el caduceu de Mercuri, dos elements molt habituals en 

l’ornamentació d’arquitectures indianes.  

L’edifici, juntament amb el Centro Artesano, va ser qualificat per Garí i Siumell com a 

exemple de “belleza y lujo” (Garí i Siumell, 1860). 
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ESCOLA PIA 

Data 1877-1879 

Autoria Jeroni Granell i Mundet 

Adreça Rambla de Salvador Samà, 116 

Noms vinculats 

Samà i Martí, Salvador 

Samà i Torrents, Salvador 

Torrents i Higuero, Rafaela 

La història de l’Escola Pia (coneguda popularment com a Escola Samà) es remunta a l'any 

1866, quan Salvador Samà i Martí, a la seva mort a l’Havana, llegà a Vilanova i la Geltrú 

30.000 duros per a la construcció d'una escola de primer i segon ensenyament dirigida 

pels Pares Escolapis; segons el mateix testament, en cas de no complir-se la disposició 

testamentària, els diners anirien destinats a l'Hospital de Sant Antoni Abat i el Patronat 

dels Pobres, als quals també havia llegat part de la seva fortuna (Pérez Tarrau, 2007). 

Moltes vicissituds es van viure fins que finalment el 1876 van arribar a la vila els Pares 

Escolapis, que en un inici es van instal·lar en les Escoles Ventosa, mentre es duia a terme 

la construcció de l'edifici, acabat el 1879. 

L’escola va ser projectada pel mestre d'obres Jeroni Granell i Mundet en un espai aïllat 

rodejat aleshores per zones de conreu. La planta original, modificada pels annexos 

posteriors, era simètrica i allargada, dividida en dues ales, amb un cos central, dos cossos 

als extrems i patis a l'aire lliure davant la façana principal i la façana posterior; una planta 

plenament funcional per a la divisió d'aules, laboratoris, menjadors, etc., i l'entrada de 

llum natural.  

Estilísticament parlem d'eclecticisme, ja que recull elements propis de diferents models, 

en aquest cas de la tradició romànica i gòtica. L'accés principal, a través del Parc Gumà i 

Ferran, es presenta amb tres arcs ogivals que es repeteixen en dimensions menors en les 

finestres del primer i segon pis, i ornamentats amb traceries; la part superior és coronada 

amb arqueries cegues de traça també ogival, sota les quals apareixen l'escut del 

marquesat de Marianao i, a banda i banda d'aquest, les sigles SS, referents a Salvador 

Samà i Torrents, hereu de Samà i Martí, i RF, referents a Rafaela Torrents Higuero, mare 

de Samà i Torrents. 

En quant a les referències de l’obra, una de les que s’han referenciat sempre és el cos 

central del model de la Universitat de Barcelona (1863-1868) projectat per Elies Rogent 

prenent formes del romànic català. També es detecten similituds amb el palau del Parc 

de Cambrils, projectat per Josep Fontseré i Mestres la dècada del 1880 i promogut per 

Salvador Samà i Torrents.  
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MONUMENT-FONT DE L’EXPOSICIÓ REGIONAL DE 1882  

Data 1882 

Autoria - 

Adreça Museu del Ferrocarril de Catalunya (pati interior) 

Noms vinculats Gumà i Ferran, Francesc 

Aquest petit element en pedra convertit en font és l’únic testimoni patrimonial que resta 

de la que va ser l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú del 1882. Una placa al seu 

frontal recorda l’efemèride.  

L’organització d’aquest certamen va ser una iniciativa de Francesc Gumà i Ferran, amb 

la voluntat que una vegada inaugurada la línia fèrria, una celebració d’aquestes 

característiques permetés a Vilanova i la Geltrú donar a conèixer els seus productes i 

maquinària. En origen havia de ser instal·lada a l’actual Parc Gumà i Ferran, però a causa 

de la bona acollida, es traslladà a un recinte més gran, al costat de l’estació —terrenys 

propietat de Gumà i Ferran.  

Els plànols del recinte on se celebrà l’exposició van ser dissenyats pel mestre d'obres 

Francesc Picañol, i els jardins foren projectats per Ramon Oliva amb fonts i bancs, 

il·luminats per fanals de gas. Segons s'indica en la memòria de l'Exposició Regional, dins 

el palau van instal·lar-se 727 expositors, dividits en les seccions: Ciències, Arts Liberals i 

Mecàniques; Agricultura i Ramaderia; Indústries; Minerals i Arts Químiques; i Arts 

Industrials i Retrospectives.  

L'exposició, que es va inaugurar el 28 d'abril de 1882 i va tancar portes el 26 de novembre 

de 1882, va rebre segons dades oficials 33.000 visitants. Entre els mesos de juny i 

octubre es va publicar un diari, «Eco de la Exposición Regional», que incloïa comentaris 

relatius al desenvolupament de la mateixa. 

Altadill i Giner (2008) va transcriure les actes i documents vinculats a l’exposició regional, 

en els actuals queda palesa la implicació de grans noms indians vilanovins retornats a la 

dècada del 1880 a la ciutat, així com les aportacions econòmiques que feren: a més de 

Gumà i Ferran, hi participaren Pau Soler i Morell, Josep Ferrer Vidal, Francesc Ferrer 

Ferret, Jaume Fabré, Bonaventura Sans, Manuel Carreras, Joaquim Soler i Gustems, Josep 

Baró i Gibert, entre alguns dels principals indians, a més d’altres personalitats de la vida 

social, política i cultural de la ciutat. 

La seva celebració es vincula al seu torn amb altres fets històrics de gran rellevància per 

la ciutat, destacant l’arribada de la primera tongada de pintures del Museo del Prado en 

qualitat de dipòsit a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (aleshores en fase de 

construcció), i que s’exposaren en el pavelló d’arts d’aquesta celebració.  
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FONT VIDAL I PASCUAL 

Data 1861 

Autoria Francisco de Paula del Villar y Lozano 

Adreça Plaça Miró de Montgros 

Noms vinculats 
Vidal i Pascual, Josep Anton  

Companyia Samà, Raventós i Cia 

Dins del capítol dels serveis públics i municipals promoguts pels indians, un dels més 

destacats és l'arribada de les aigües potables, realitzada gràcies a Josep Anton Vidal i 

Pascual, que morí el 1843 a l'Havana, i que va llegar a Vilanova i la Geltrú 40.000 duros 

per fer arribar les aigües a la ciutat39. A aquesta quantia s'hi va sumar una nova empenta 

econòmica amb la constitució, l’any 1855, de la societat Samà, Raventós i Cia, finançada 

amb capitals d’indians com Joan i Salvador Samà i Martí, Pau Soler i Morell, Josep Vinyals 

Gassó, Manel Almirall i Ballester o Pelegrí Marqués i Torrents. Aquesta empresa va 

promoure la construcció de l'Aqüeducte Príncipe Alfonso, també conegut com l'Aigua 

Vella, que naixia al municipi de Castellet, i després de recórrer aproximadament catorze 

quilòmetres, arribava a una de les fonts de la vila, des d'on es distribuïa a la resta (Tubau 

i Garcia, 2002).  

Es va acordar construir sis fonts repartides per la vila, el projecte de les quals s'encarregà 

a l'arquitecte Francisco de Paula del Villar y Lozano: la Font de Cap de Creu (Plaça de Cap 

de Creu), la Font del Geni (zona alta de la Rambla Principal, prop de la Plaça de les Neus), 

la Font Xica (carrer del Ravalet), la Font de la Marina (carrer de la Llibertat, zona del barri 

de Mar); la Font dedicada a l'Arquebisbe Armanyà (Plaça del Pou); i la Font dedicada a 

Josep Anton Vidal i Pascual (Plaça de Miró de Montgros). D'aquestes, sols es conserven 

les dues darreres, que foren les úniques fonts monumentals inaugurades com a 

homenatge a personatges de la vila.  

La font que homenatja Vidal i Pascual està ubicada a la plaça Miró de Montgros, al costat 

de la qual hi havia la casa familiar. En ella hi trobem quatre brolladors sota uns caparrons 

del mateix tipus que els de la font dedicada a l’arquebisbe Armanyà, així com un relleu de 

Vidal i Pascual i una placa amb la inscripció: “Primeramente es mi voluntad consignar la 

cantidad de 40.000 pesos para que se inviertan en la construcción del acueducto en la 

villa de mi nacimiento Villanueva y Geltrú a fin de que surta agua viva su vecindario de 

cuyo beneficio carece hoy. Codicilio de D. José Antonio Vidal y Pascual de 12 de Enero de 

1843”. 

 

                                                           
39 A “Descripción é Historia de la villa de Villanueva y Geltrú desde su fundación hasta nuestros días” (1860), 

Garí i Siumell deia “los villanoveses siempre han suspirado por agua de major calidad”, però “estaba reservada 

para nuestro siglo esta gran mejora”. També Francesc de Papiol afirmava a finals del segle XVIII que Vilanova no 

tenia cap font (Papiol, 1790: 58). Tot i que la “Descripción é Historia...” finalitzava en el 1860, en les darreres 

pàgines Garí i Siumell va incloure un annex, escrit entre el desembre de 1860 i el gener de 1861, on va narrava 

àmpliament els actes organitzats els dies 16, 17, 18 i 19 de gener de 1861 per a commemorar una fita tan 

esperada (Garí i Siumell, 1860: 270-282). 
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FONT DE L’ARQUEBISBE ARMANYÀ  

Data 1861 

Autoria Francisco de Paula del Villar y Lozano 

Adreça Plaça del Pou 

Noms vinculats 
Vidal i Pascual, Josep Anton  

Companyia Samà, Raventós i Cia 

L'arquebisbe Armanyà (1718-1803), bisbe de Lugo el 1768 i arquebisbe de Tarragona 

des del 1785, havia nascut en una de les cases pròximes al lloc on s’ubicà. Aquesta font-

monument té una factura de columna prismàtica amb pilastres a les arestes; en 

cadascuna de les quatre cares entre pilastres hi ha un caparró de classicista que fa de 

brollador de l'aigua. Com a elements decoratius hi ha diferents escuts aplacats i formes 

geomètriques. Malgrat el seu deteriorament al llarg dels anys, és un testimoni de gran 

rellevància en el patrimoni i la història local.  
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ESCULTURA DE LA FONT DEL GENI  

Data 1861 

Autoria 
Francisco de Paula del Villar y Lozano (arquitecte) 

Andreu Aleu Teixidor (escultura) 

Adreça Parc Gumà i Ferran (cascada) 

Noms vinculats 
Vidal i Pascual, Josep Anton  

Companyia Samà, Raventós i Cia 

Juntament amb les dues fonts monumentals conservades, ha quedat també la figura del 

Geni de la Font del Geni de la zona nord de la Rambla, que el 1890 fou reubicada a la 

part superior de la gruta del Parc Gumà i Ferran, on encara es troba. Aquesta figura havia 

estat elaborada per l’escultor Andreu Aleu i Teixidor, deixeble de Damià Campeny. 
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TORRE D’EN VALLÈS 

Data 1839 

Autoria - 

Adreça Avinguda de la Torre d’en Vallès, s/n 

Noms vinculats 
Vilanovins residents a Cuba (primera guerra carlina, 1833-

1839) 

La seva singularitat en aquesta llista és per correspondre’s amb l’únic element militar 

defensiu que es ha arribat —parcialment, ja que es troba en estat de ruïna— de les 

iniciatives directament vinculades amb els indians vilanovins. Es va construir durant la 

Primera Guerra Carlina (1833-1840) i va ser sufragada pels vilanovins residents a Cuba. 

Gràcies a la seva distància respecte el nucli urbà, la seva funció era la de vigilància i 

protecció a les masies i terres pròximes. El seu nom és en homenatge d’en Vallès, 

comandant de ronda volant isabelí, destinat a la protecció de la ciutat durant la primera 

guerra carlina.  
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NOMENCLÀTOR LOCAL 

Incorporem, seguidament, un llistat dels principals noms del nomenclàtor local vinculats 

amb la Vilanova indiana, dividits en tres grups: noms indians, noms vinculats al fenomen 

indià i noms vinculats a Amèrica40. 

Nomenclàtor: noms indians 

CARRER JOSEP FERRER I VIDAL 

PLAÇA GUMÀ I FERRAN 

CARRER SEBASTIÀ GUMÀ 

CARRER MARCEL·LINA JACAS 

PASSATGE DE L' INDIÀ (Joan Jacas) 

CARRER JOSEP LLANÇÀ 

CARRER JOSEP ANTON MARQUÉS I TORRENTS  

CARRER MAGDALENA MIRÓ 

RAMBLA SALVADOR SAMÀ 

PLAÇA SOLER I GUSTEMS 

CARRER SOLER I MORELL 

CARRER CONXITA SOLER 

RAMBLA JOSEP TOMÀS VENTOSA I SOLER 

RAMBLA JOSEP ANTON VIDAL I  PASCUAL 

CARRER SALVADOR RALDIRIS  

Nomenclàtor: noms vinculats al fenomen indià 

CARRER DE LA FRUITA (Francsc Arrufat i  Ferret)  

CARRER DEL COMERÇ (residència de les famíl ies Ballester i  Cabanyes)  

CARRER DEL FORN DE VIDRE (germans Brunet i  Juncosa)  

CARRER DEL JARDÍ (Salvador Raldiris i  Carbó) 

RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ (Francesc Gumà i Ferran)  

PLAÇA XORIGUER / CARRER XORIGUER (Pere Puig i Escardó)  

CARRER DEL MARQUESAT DE MARIANAO (Salvador Samà i Martí)  

CARRER DEL GAS (Fàbrica de Mar) 

CARRER DEL VAPOR (Fàbrica de la Rambla)  

CARRER DE LA FASSINA (activitat econòmica vinculada amb el comerç amb 

Amèrica) 

CARRER DELS BOTERS (activitat econòmica vinculada amb el comerç amb 

Amèrica) 

CARRER DELS MAGATZEMS NOUS (activitat econòmica vinculada amb el 

comerç amb Amèrica)  

Nomenclàtor: noms vinculats a Amèrica 

CARRER DE L'ALMIRALL COLOM 

CARRER DE CUBA 

CARRER DE L'HAVANA 

CARRER DE MATANZAS  

Aquests carrers es corresponen amb la urbanització dels terrenys de l’indià Josep Llanza 

i Gumà, durant la dècada de 1860-1870. 

                                                           
40 La col·lecció de llibres que porta per títol “Els carrers de Vilanova i la Geltrú” (referenciada en la bibliografia) 

dona les dates d’aparició o aprovació dels noms de carrers i places aquí esmentats.  



114 
 

ALTRES ESPAIS VINCULATS A LA PARTICIPACIÓ INDIANA  

Finalment, una darrera secció dedicada a espais que, tot i no poder ser considerades 

iniciatives plenament indianes, s’han volgut fer constar en el mapa per la seva creació i 

història vinculades al fenomen indià vilanoví, en alguns casos amb noms vinculats de gran 

rellevància en la Vilanova i la Geltrú del segle XIX.   
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

FÀBRICA PIRELLI (EDIFICI DE LES CALDERES I CAL TERZI)  

Data 1901-1902 

Autoria Josep Font i Gumà (Cal Terzi) 

Adreça Parc de Baix a Mar 

Noms vinculats Gumà i Ferran, Francesc 

Es tracta dels dos darrers testimonis de la que va ser el gran referent industrial de la 

Vilanova i la Geltrú del segle XX. 

La Fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú va ser la primera en instal·lar-se fora d’Itàlia, l’any 

1901-1902, sobre uns terrenys que havien estat propietat de Pau Soler i Morell, i que 

aleshores eren del Banc de Vilanova, fundat el 1881 per Francesc Gumà i Ferran, i del 

qual Soler i Morell era soci fundador. Tubau i Garcia (1993) revisà la història de la seva 

fundació, i la vinculació dels seus orígens amb aquests capitals indians.  

Avui en dia resten dos elements destacats del conjunt original. Per una banda, l’edifici 

anomenat Cal Terzi és un dels pocs elements representatius de l’arquitectura racionalista 

de principis de segle XX (1919). Va ser projectat per Josep Font i Gumà com a residència 

temporal dels directius de la fàbrica. El nom li ve de Carlo Terzi Fugazza, director de la 

fàbrica que el 1928 va sol·licitar la construcció d’una galeria i tribuna al primer pis. 

En segon lloc, l’edifici de les calderes (1940), avui enmig del Parc de Baix a Mar, ha restat 

com a testimoni de la industria, malgrat a data d’avui encara no s’ha dut a terme cap 

projecte de reutilització o museïtzació de l’espai.  
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

CASES DE LA FÀBRICA DE MAR 

Data 1853 

Autoria Josep Feliu i Marcos 

Adreça 
Carrer de Conxita Soler (entre la Rambla de la Pau i el carrer 

Llibertat) 

Noms vinculats 

(Serra i Vidal, Josefa) 

Soler i Roig, Pau 

Soler i Serra, Concepció 

Es tracta d’un dels pocs exemples conservats de la vida obrera a la Vilanova industrial del 

segle XIX. En concret, es tracta d’una filera de 25 cases destinades a l’allotjament dels 

treballadors de la Fàbrica de Mar; són cases amb planta baixa i dos pisos, repetitives 

entre elles, de petites dimensions i estrictament funcionals. 

Van ser iniciativa de Josefa Serra i Vidal (esposa de l’indià Pau Soler i Roig i mare de 

Concepció Soler i Serra), en un projecte dut a terme pel mestre d’obres Josep Feliu (Jornet 

Benito, 2017). Reprodueix a petita escala la idea de les colònies industrials catalanes. 

Malgrat la seva degradació i mala conservació, així com les transformacions causades 

per la inexistent protecció dels edificis, encara avui es pot apreciar la uniformitat del 

conjunt de cases. El carrer on es troben duu el nom de Conxita Soler, filla de Pau Soler i 

Roig i Josefa Serra i Vidal, qui era neboda de Josep Anton Vidal i Pascual, de qui va rebre 

una part de la seva herència que va ser clau en la creació de la Fàbrica de Mar per part 

de Josep Ferrer i Vidal per la dot de la seva esposa (Jornet Benito, 2017) 
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

CIUTAT JARDÍ DE RIBES ROGES 

Data 1910-1912  

Autoria 
Bonaventura Pollés i Vivó; Josep Font i Gumà; Josep Domènech i 

Mansana; Modest Tauler i Benítez; Ramon Freixe i Mallofré. 

Adreça Ribes Roges 

Noms vinculats 
Jacas i Salom, Marcel·lina 

Jacas i Solà, Joan 

La ciutat-jardí de Ribes Roges va ser un projecte urbanístic-arquitectònic al darrere del 

qual es trobava Marcel·lina Jacas, filla i neboda d'indians que havien fet fortuna a Amèrica, 

i que li van llegar tota l'extensió de terrenys sobre els que entre 1910 i 1912 s'aixecarien 

els xalets de Ribes Roges. La iniciativa d'aquests xalets va ser d'Anna Raventós de Saurí, 

presidenta de l'Empara de Santa Llúcia, una institució de beneficència per a cecs, a la 

qual Marcel·lina Jacas va cedir els terrenys. L'objectiu d'aquesta acció era que a través de 

la construcció de xalets, la institució aconseguís beneficis per al seu sosteniment 

econòmic. El projecte urbanístic original va anar a càrrec de Bonaventura Pollés i Vivó 

(1910); més endavant, el 1917 Josep Maria Miró i Gibernau s’encarregà de la 

urbanització total del sector, contemplant enllaços de la zona amb la ciutat. 

Les arquitectures varen ser concebudes com a residències d'estiueig, una pràctica que 

des de finals del segle XIX s'estava assentant entre la burgesia catalana en les localitats 

de costa properes a Barcelona. Es van construir un total de deu xalets en onze parcel·les: 

el Xalet del Doctor Ribot o Villa Josefina (Bonaventura Pollés i Vivó), la Villa Laguarda 

(Bonaventura Pollés i Vivó), la Villa Palmira (Josep Font i Gumà), la Villa Argentina (Josep 

Domènech i Mansana), la Villa Montserrat (Josep Domènech i Mansana), la Villa Dolores 

(Josep Domènech i Mansana), la Villa Teresa (Modest Taulés i Benítez), la Villa Assumpció 

(Modest Taulés i Benítez), la Villa Anita (Ramon Freixe i Mallofré) i la Villa Isabel (Ramon 

Freixe i Mallofré). Totes aquestes arquitectures eren aïllades, parcel·lades i disposaven 

d'un jardí o zona d'esbarjo; estilísticament varen prendre els models del modernisme 

català tardà amb influències de la Secessió Vienesa, juntament amb alguns trets propi 

del noucentisteme (Lacuesta i González Torán, 2006: 51). Dels deu xalets projectats, sols 

es conserven vuit —la Villa Dolores i la Villa Antita van ser enderrocades. 
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

ERMITA DE SANT CRISTÒFOL 

Data 
1372; reforma 1788; adequacions durant la segona meitat del 

segle XIX 

Autoria - 

Adreça Plaça d’Eugeni d’Ors 

Noms vinculats Soler i Serra, Joaquim 

Després de les desamortitzacions, aquesta ermita d’origen medieval es va vendre el 1873 

en subhasta pública i va ser adquirida per l'indià Joaquim Soler i Serra, emparentat amb 

els Ferrer i Vidal i fill de Pau Soler i Roig. Amb la seva adquisició, va fer diferents obres de 

rehabilitació de l'ermita. L’ermita ha estat sobretot coneguda per la residència que hi 

establí allà Eugeni d’Ors al 1944, moment en el qual va ser també reformada.  
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

ORFEÓ VILANOVÍ 

Data 1909 

Autoria Gaietà Miret i Raventós 

Adreça Carrer de l’Església, 14 

Noms vinculats Ferrer-Vidal Soler, Josep 

L’Orfeó vilanoví s'havia constituït l'any 1907, però no fou fins l'any 1909 que es va 

inaugurar la seu social del carrer de l'Església, en un edifici projectat de Gaietà Miret, una 

de les figures més vinculades al modernisme en l’arquitectura local, que en aquest cas 

destaca per les seves línies modernistes pures. L'edifici es composa per una planta baixa 

i un primer pis de gran alçada que acull l'espai teatral i que es pot identificar pel gran 

finestral central amb balconada. Destaca especialment d'aquest edifici el seu treball 

artístic de la façana, amb esgrafiats i motius ornamentals propis del modernisme de 

vessant simbolista, i el treball de la forja en les finestres i la balconada central que recorre 

tota la façana. Igualment interessant és el seu interior, que guarda part de l'estructura i 

la decoració originals, destacant l'escenari teatral i la sala que el precedeix, juntament 

amb les pintures murals, els objectes ornamentals i el paviment.  
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 

Data 1882-1884 

Autoria Jeroni Granell i Mundet 

Adreça Avinguda de Víctor Balaguer, s/n 

Noms vinculats 

CESSIÓ DELS TERRENYS: 

Gumà i Ferran, Francesc 

 

PLACA HONORÍFICA 

López i López, Antonio (marquès de Comillas) 

Samà i Urgellès, Antoni (maquès de Samà) 

Ferrer-Vidal i Soler, Josep 

 

CADIRES A LA SALA DE JUNTES: 

Gumà i Ferran, Francesc 

Samà i Urgellès, Antoni  

Ferrer-Vidal Soler, Josep 

Santacana i Pérez, Enric (fill d’indià) 

Torrents i Higuero, Manuel (germà de Rafaela Torrents i Higuero) 

Sard i Roselló, Andreu de (segon marit de Rafaela Torrents i 

Higuero) 

Soler i Romeu, Pau (fill de Pau Soler i Morell) 

Ferrer i Ferret, Francesc 

Espoy i Machado, Lluís 

Olivella i Samà, Manuel 

Torrents i Higuero, Joan (soci de Gumà i Ferran) 

Puig i Rafecas, Enric (fill d’indià) 

 

RETRATS D’HONOR 

Gumà i Ferran, Francesc (bust) 

Samà i Urgellès, Antoni (retrat a la sala de juntes) 

Ferrer-Vidal i Soler, Josep (retrat a la sala de juntes) 

Ferrer i Ferret, Francesc (retrat a la sala de juntes) 

Samà i Martí, Salvador (retrat a la rotonda) 

Ferrer i Vidal, Josep (retrat a la rotonda) 

Torrents i Higuero, Joan (retrat a la sala de juntes) (germà de 

Rafaela Torrents i Higuero) 

 

COL·LECCIONS 

Abellà i Raldiris, Francesc 

Soler i Morell, Pau 
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L’edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer representa un símbol de l’avenç cultural 

de Vilanova i la Geltrú a finals del segle XIX, fruit del moment econòmic daurat derivat del 

retorn de les fortunes indianes. Balaguer, que havia estat ministre de Foment i d’Ultramar, 

tenia una gran amistat amb alguns dels indians més notables de la ciutat, com Gumà i 

Ferran, que li cedí els terrenys (eren terrenys propietat d’ell pel projecte del ferrocarril) o 

els Samà. 

Es tracta d’un edifici d’estil eclèctic, amb elements historicistes de referència grega 

(pòrtic, timpà) i egípcia (pilastres, capitells amb fulles de palma, elements ornamentals). 

A la seva entrada trobem l’escultura de dues figures il·lustres de la Vilanova d’inicis del 

XIX: l'arquebisbe Armanyà i el poeta Manuel de Cabanyes. Així mateix, en el seu pòrtic 

apareixen dues plaques commemoratives a les persones que participaren en la creació 

del museu: hi trobem artistes com Enric Serra, col·leccionistes com Eduard Toda o Emília 

Serrano, i figures de representativitat política i social com l’indià Antonio López (marqués 

de Comillas), que havia fet una donació, Antoni Samà o Josep Ferrer-Vidal Soler (de 

naixement, Josep Ferrer Soler).  

Al seu interior, tant les col·leccions com alguns dels espais tenen una presència d’indians 

molt implicada. Hi destaquen els retrats de la rotonda, on Balaguer inclou homes il·lustres 

de la ciutat al segle XIX, i la Sala de Juntes, on es conserven cadires i retrats dedicats 

també a alguns dels indians més rellevants del moment contemporani de Balaguer, que 

formaven part de la junta de la Biblioteca Museu.  

A les col·leccions, la figura més controvertida dins de la història indiana de la ciutat 

present és Francesc Abellà i Raldiris, donant de l’escultura “Lucrècia morta” (1885) i de 

peces de la col·lecció oriental. També va ser un dels primers donants Pau Soler i Morell, 

que donà el 1884 setze pintures de finals dels egle XVIII, anomenades “de castes”, que 

mostren els mestissatges entre europeus i americans. Així mateix, dins de la biblioteca es 

conserven molts documents vinculats directament als indians vilanovins que participen 

amb Balaguer en el projecte de la Biblioteca Museu. Hi destaca el “Proyecto de emigración 

libre china dirigido á los Sres. hacendados de la Isla de Cuba i el Proyecto de inmigración 

y colonización libre para fomentar la Isla de Cuba presentado al Excmo. Sr. Ministro de 

Ultramar (1874-1875)”, que mostren l’activitat d’Abellà com a “chinero”.  
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL 

Data 1790-1801 

Autoria 
Joan Pau Petxamé (projecte) 

Pau Rigalt (pintures interiors) 

Adreça Carrer Major, 32 

Noms vinculats Torrents i Higuero, Rafaela 

La família Papiol no eren indians, però els seus descendents, la família Torrents, 

establirien relacions familiars per matrimoni amb els Samà. En concret, hi destaca el 

paper de Rafaela Torrents Higuero (1838-1909), coneguda com la marquesa indiana, i 

mare de Salvador Samà i Torrents (Vicente, 2009). Un bust d’ella, elaborat per Venanci 

Vallmitjana, és una de les peces destacades de la col·lecció (no exposat). La germana de 

Rafaela, Ramona Torrents i Higuero, també va contraure matrimoni amb un Samà, en 

aquest cas Antoni Samà i Urgellès, marquès de Samà.  

El museu, en tant que narra la història vilanovina de finals del segle XVIII i segle XIX, és 

exemple de la burgesia enriquida en el context de l’aventura americana. 
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Altres espais vinculats a la participació indiana 

MASIA D’EN CABANYES  

Data 1798-1814 

Autoria Domenico Bagutti (atribuït) 

Adreça Camí ral, s/n 

Noms vinculats 
Cabanyes i Fuster (casa comercial) 

Ballester (nissaga) 

La família Cabanyes, procedent de l’Arboç, es relaciona per matrimoni amb els Fuster i 

els Ballester: primer amb els Fuster, per matrimoni de Llorenç de Cabanyes i Boet amb 

Marianna Fuster; i seguidament amb els Ballester, per matrimoni de Llorenç de Cabanyes 

i Fuster (fill dels dos anteriors) amb Clara Ballester (segona meitat del segle XVIII).  

Els Cabanyes eren comerciants, activitat que es devia veure incrementada i ampliada 

gràcies a aquestes relacions matrimonials. A la Masia d’en Cabanyes es conserva la 

documentació familiar, que inclou tots els comptes de l’empresa, testimoni dels viatges i 

negocis establerts. Gràcies també al seu negoci en la producció de vins i aiguardents, 

participen activament del context de la Vilanova dels indians.  
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NOMS INDIANS DE VILANOVA I LA GELTRÚ AMB ESPAIS DE 

RECORD O HOMENATGE 

Referències biogràfiques sobre l’activitat econòmica i la vinculació amb 

el tràfic de persones esclavitzades 
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ABELLÀ I RALDIRIS, FRANCESC 

Vilanova i la Geltrú ?, segle XIX - ? 

Any d’emigració 1853 (Cuba); 1866 (Xina); altres viatges 

Destí Cuba / Xina 

Professió Comerciant, agent d’emigració xinesa 

Referències biogràfiques 

Consta poca documentació biogràfica sobre el que va ser un dels darrers “chineros” del 

segle XIX. La majoria de dades es coneixen gràcies a la correspondència que va mantenir 

amb Víctor Balaguer i Joan Oliva, conservada a l’arxiu de la Biblioteca Víctor Balaguer.  

Abellà va ser agent d’emigració de Xina, càrrec des del qual va teixir una àmplia xarxa 

d’interessos a partir del subministrament de mà d’obra esclava xinesa als ingenios 

cubans, sobretot en el moment de la davallada del tràfic negrer. El tràfic dels anomenats 

coolies (treballadors de països asiàtics en les colònies europees) havia tingut intensitat 

entre els anys 30 i 70 del segle XIX, amb unes xifres superiors a les 100.000 persones 

emigrades en situació d’esclavitud. Abellà, que feu una important fortuna en aquest 

sector, va dedicar esforços a mantenir el negoci més enllà del 1870, tal i com demostren 

les cartes amb Víctor Balaguer i Joan Oliva i, especialment, el document conservat a la 

Biblioteca Balaguer “Proyecto de emigración libre china dirigido á los Sres. hacendados 

de la Isla de Cuba i el Proyecto de inmigración y colonización libre para fomentar la Isla de 

Cuba presentado al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar” (1874-1875). Part dels seus 

esforços van fructificar amb la creació, el 1877, d’un tractat d’emigració entre Xina i 

Espanya que va dur a la constitució a l’Havana de la “Compañía Importadora de 

Trabajadores Libres”. Abellà era la persona de referència d’aquest projecte. 

S’ha relacionat la seva activitat en el tràfic de persones esclavitzades amb Eduard Toda, 

que pels mateixos anys que Abellà duia a terme el seu projecte, era diplomàtic a Canton i 

Macao, ports de referència en la sortida de coolies. Consten documents que certifiquen el 

recolzament de Toda a Abellà. Tots dos, a més, van ser persones pròximes a Víctor 

Balaguer, que en tres ocasions va ocupar la cartera d'Ultramar (1871, 1874 i 1886-1888).  

Amb els anys, el recolzament de què havia gaudit per part de Balaguer va anar decaient, 

i per les cartes enviades a Oliva es determina que la seva fortuna es va anar esfondrant.  

Luzón, 1989; Jardí Soler, 2010: 35-37 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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ALMIRALL I BALLESTER, MANUEL 

Vilanova i la Geltrú, ? - ? 

Any d’emigració ? 

Destí Cuba 

Professió Comerciant?  

Referències biogràfiques 

Durant la seva estada a Cuba, Almirall i Ballester havia estat soci de “Samà, Raventós y 

Cía”. Va contraure matrimoni el 1858 amb Pelegrina Albà i Puig (1822-?). La família de 

Pelegrina Albà tenia tradició en la dedicació al comerç i la navegació, i el seu germà Pau 

havia emigrat a l’Havana l’any 1833. El fill del matrimoni va ser Manuel Almirall Albà 

(1853-1934), conegut com l’hereu del Carç. 

Cruañes et al, 1998: 237; Soler i Becerro, 2003: 55; Puig Rovira, 2003: 28 

A l’Arxiu General d’Índies consta un José Almirall, natural de Vilanova i la Geltrú i de 

professió comerciant i pilot de marina, que marxà a l’Havana el 1825 (podria tractar-se 

d’un germà). 

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,343,N.52 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Consta com a soci de “Samà, Raventós y Cía”, 

companyia de la qual participen indians vilanovins 

vinculats amb el tràfic de persones esclavitzades. 
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ARRUFAT I FERRET, FRANCESC 

Vilanova i la Geltrú, 1795 - 1868 

Any d’emigració 1809  

Destí L'Havana 

Professió Comerciant i empresari  

Referències biogràfiques 

S’embarcà cap a l’Havana l’any 1809, amb 14 anys d’edat, i allà passà 25 anys en els 

quals es va dedicar a tasques comercials. A l’Havana es va casar amb Antònia Gutiérrez 

de Ávila, natural de l'Havana.  

En tornar a Vilanova fundà la que es considerada la primera fàbrica de fruites en conserva 

d’Espanya (1834), ja que durant la seva estada a Cuba havia vist que aquest producte 

tenia molta sortida. La fàbrica estava al costat de casa seva, a l’actual carrer de la Fruita 

(nom del carrer per acord municipal de 17 de març de 1857.) A més de fruita en conserva 

també exportava a Cuba vins, licors i aiguardents. 

Castells i Urgellés et al, 1988: 64; Cruañes et al, 1998: 237; Puig Rovira, 2003: 34 

Francesc Arrufat va ser un dels marmessors de Josep Tomàs Ventosa i Soler, que contribuí 

a l'adquisició dels terrenys de l'antic convent dels Caputxins i a la construcció de l'edifici 

destinat a les Escoles Ventosa. Va tenir altra vinculació amb l'educació, promovent l'Escola 

Lancasteriana per a l'educació gratuïta  (1833-1845), la Societat Frenològica (1844) i el 

Centro Instructivo (1860). 

Puig Rovira, 2003: 34; Manent, 1992.1: 120 

L’any 1830 Jaume Torrents i Serramalera, Francesc Arrufat i Ferret, Josep Barnet i Manuel 

Pastor s’aliaren creant la companyia “Torrents, Pastor y Cía”, empresa dedicada al 

proveïment de carn de porc a l’Havana. Francesc Arrufat es retirà i va cedir la seva part al 

gadità  Manuel Pastor Fuentes (1796-1858), personatge vinculat directament amb el 

tràfic de persones esclavitzades. Torrents i Serramalera (negrer documentat) continuà un 

temps amb relacions comercials amb el seu antic soci Francesc Arrufat. 

Juncosa i Gurguí,  2017: 166, 169; Torné, 2018: 80 

Segons l’Arxiu General d’Índies, Mariano Arrufat i Ferret marxà a l’Havana el 1827. Es 

tractaria del germà de Francesc Arrufat, que emigraria en contacte amb Francesc, 

establert allà des del 1809. 

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,346,N.75 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Va tenir relacions empresarials (en aparença, en 

aspectes sense vincle directe amb el tràfic) amb 

negrers documentats com Manuel Pastor o Jaume 

Torrents Serramalera.  
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BALAGUER I CIRERA, VÍCTOR 

Barcelona, 1824 - Madrid, 1901 

Any d’emigració No emigra 

Destí No emigra 

Professió Escriptor i polític (ministre d’Ultramar) 

Referències biogràfiques 

La vinculació de Balaguer amb els indians de Vilanova es dona per dues vies: la primera, 

pel seu paper com a Ministre d’Ultramar en tres ocasions (1871, 1874 i 1886-1888), que 

implica la seva relació amb Cuba, Puerto Rico i Filipines; i la segona, la participació de 

nombrosos indians de la ciutat en la fundació de la Biblioteca Museu que duu el seu nom.  

D’ençà les eleccions del 1869, quan Vilanova i la Geltrú pertanyia a la circumscripció de 

Manresa, fins al 1890 —amb el parèntesi de la Primera República en què va ser designar 

senador vitalici—, Balaguer va estar estretament vinculat amb Vilanova i la Geltrú. En 

aquesta relació, jugaren un paper fonamental el grup d’homes influents, alguns dels quals 

havien fet negoci a Cuba, formats per la família Samà (especialment, el marquès de 

Samà), Josep Ferrer Vidal i Francesc Gumà i Ferran. El títol del marquesat de la Casa Samà 

va tenir implícita a la figura de Balaguer (1872), de qui sempre s’ha afirmat la seva tasca 

per l’afavoriment dels interessos catalans a Madrid: «hice cuantos favores me permitieron 

la justicia y la legalidad lo propio a amigos que a adversarios, que yo nunca fui en 

Villanueva, ni quiero ser en ella, hombre de partido». 

López Blanco, 2000: 47-48 

La filla d’Antoni Samà i Urgellès i Ramona Torrents i Higuero, Emília Samà i Torrents, va 

ser la protagonista de la posada de la primera pedra de l’edifici de la Biblioteca Museu, al 

gener 1882. Aquest fet simbolitza molt clarament la bona relació i amistat que unia a 

Samà amb Balaguer.  

Virella i Bloda, 1990: 145-146 

Balaguer també va tenir interessos amb altres indians del context català, essent 

possiblement el càrrec més rellevant el de conseller d’administració de la Companyia de 

Tabacos de Filipinas, fundada per Antonio López y López, marqués de Comillas (negrer 

documentat). 

López Blanco, 2000: 53-54 

Colez (2013, 2017) ha analitzat en la seva tesi doctoral i altres recerques publicades la 

vinculació de Balaguer amb els grups econòmics peninsulars i cubans, i el triangle 

d’interessos Catalunya-Madrid-Cuba. L’autora afirma la continuació del colonialisme 

espanyol a les Antilles com l’objectiu comú dels moviments. 

A la Biblioteca Museu Víctor Balaguer es conserva l’epistolari de Balaguer, així com altres 

documents que exposen la seva relació amb personatges vinculats al tràfic de persones 

com Francesc Abellà i Raldiris.  
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Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consten empreses directes però sí relacions 

estretes amb personatges directament vinculats 

amb el tràfic de persones esclavitzades.  
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BALLESTER I TORRENTS, ANTON BONAVENTURA 

Vilanova i la Geltrú, 1721-1807 

Any d’emigració ? 

Destí ? 

Professió Comerciant i terratinent 

Referències biogràfiques 

La nissaga dels Ballester/Coloma té el seu origen en una família pagesa enriquida durant 

el segle XVIII comerciant amb Amèrica, que la convertiren en una de les principals 

terratinents del municipi. Anton Bonaventura Ballester va ser procurador síndic, regidor i 

comerciant. L’any 1778 va rebre el títol de ciutadà honrat de Barcelona. El seu avi, Josep 

Ballester "Coloma", havia estat patró de barca i consta la seva participació en la Guerra 

de Successió, en el comandament d’una fragata. El seu pare, Antoni Ballester, era 

comerciant. 

Claver et al, 2009-2010; Carbonell i Virella, 2001: 20; Puig Rovira, 2003: 41 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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BOADA I FERRET, FELIU 

Vilanova i la Geltrú, 1797 - 1878 

Any d’emigració 1810 / 1820  

Destí Cuba i Puerto Rico 

Professió Navilier 

Referències biogràfiques 

A Cuba es dedicà a l’activitat marinera, sent patró de la pollacra “San José” i del bergantí 

“Paquete de Villanueva”. Va fer varis viatges comercials a Cuba i Puerto Rico. 

Cruañes et al, 1998: 239 

A l’Arxiu General d’Índies consta Lucas Boada, natural de Vilanova i la Geltrú 

(possiblement germà de Feliu), que emigrà a l’Havana el 1817, i de professió comerciant.  

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,335,N.75 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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BOLET I VIDIELLA, SALVADOR 

Vilanova i la Geltrú, 1819 - 1897 

Any d’emigració 1848 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant? 

Referències biogràfiques 

S'establí a l'Havana el 1848 i tornà el 1859. Entre el 1867 i el 1868 va presidir el Círculo 

Villanovés, espai de trobada de la burgesia vilanovina amb estreta vinculació amb indians 

retornats.  

Cruañes et al, 1998: 239, Claver et al, 2009-2010 

A l’Arxiu General d'Índies consta Ramón Bolet i Vidiella, natural de Vilanova i la Geltrú i de 

professió comerciant, que va viatjar l’any 1829 a l'Havana. Podria tractar-se del germà de 

Salvador Bolet. 

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,354,N.50 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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BRUNET I JUNCOSA (GERMANS) 

Vilanova i la Geltrú, segle XIX 

Any d’emigració 1828 (Antoni), 1834 (Josep), 1851 (Manel) 

Destí L’Havana 

Professió Comerciants 

Referències biogràfiques 

Els germans Brunet i Juncosa (Manel, Josep i Antoni) anaren a Cuba, establint-se a 

l’Havana. Manel residí al carrer Manriques. Allà fundaren, juntament amb més socis, la 

casa “Brunet, Soler y Cía”. A Cuba van ser afiliats de la Beneficència Catalana. Al tornar a 

Vilanova, fundaren la fàbrica “Brunet y Cía”, coneguda com la fàbrica de Vidre (avui, un 

carrer la recorda).  

Castells i Urgellés et al, 1989: 22; Manent, 1992.1: 273 

A l’Arxiu General d’Índies consten Antonio Brunet i Juncosa, natural de Vilanova i la Geltrú 

i de professió comerciant, que va marxar a l’Havana l’any 1828 (ES.41091.AGI; 

ULTRAMAR,349,N.46) i José Brunet i Juncosa, natural de Vilanova i la Geltrú i de professió 

comerciant, que va marxar a l'Havana l’any 1834 (ES.41091.AGI; ULTRAMAR,360,N.36). 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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CABANYES I FUSTER (casa comercial) 

Està documentada una proposta de Bonaventura Fuster, soci de l’empresa Fuster i 

Cabanyes —exportadora d’aiguardent i tèxtil-— per a la creació d’una companyia per al 

comerç amb negres, el desembre del 1787, en referència a l’establiment de “uno o más 

fuertes” a la costa africana, des d’on poder controlar tot el tràfic negrer. Proposava, per a 

la seva creació, un fons econòmic que comptés amb recolzament públic, cosa que 

Hisenda no estava disposada a dur a terme. A més, proposava uns càlculs econòmics de 

pèrdua de vides en un percentatge (4%) molt més baix del que les xifres d’altres 

expedicions indicaven. La proposta va ser rebutjada. 

Delgado Ribas, 2017: 54 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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CARRERAS I GIRONA, MANUEL 

Vilanova i la Geltrú, 1822 - 1883 

Any d’emigració 1830 / 1849 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant? 

Referències biogràfiques 

Va ser secretari de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya el 1860. Retornà 

el 1865 i va participar en la vida local amb càrrecs a la caixa d'estalvis, el Banc de Vilanova 

(1881) i a la Junta del Patronat de Pobres (1875).  

Cruañes et al, 1998: 240 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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ESPOY I MACHADO, LLUÍS 

Barcelona, 1857 – Barcelona, 1933 

Any d’emigració ? 

Destí Filipines 

Professió Empresari 

Referències biogràfiques 

Gendre d'Antoni Samà i Urgellès. Marxà a Filipines per ocupar un alt càrrec de la 

“Compañía de Tabacos de Filipinas” d’Antonio López y López, i allà hi residí fins a 1920.  

Puig Rovira, 2003: 112 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Consten relacions familiars i empresarials amb 

persones documentades com a participants del 

tràfic (Samà i Urgellès i López y López).  
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FERRER I FERRET, FRANCESC (“PANXO”) 

Vilanova i la Geltrú, 1847 - Barcelona, 1920 

Any d’emigració ? 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Fill de Gregori Ferrer i Soler (vinculat amb tràfic negrer per treballar i ser soci a l’empresa 

“Marquès y Cía”) i d’Àngela Ferret i Martí. Conegut com a “Panxo”, va ser l’hereu juntament 

amb el seu germà Gregori de la fortuna familiar. Marxà a l’Havana on es dedicà a negocis 

comercials. Al seu retorn a Vilanova vers el 1875, i juntament amb més socis, el 1879 

adquirí part en la Fàbrica de la Rambla, que prendria el nom de “Soler, Ferrer y Cía”. 

També va participar activament a la vida social i política de Vilanova, en el Banc de 

Vilanova, l’Exposició Regional o la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Cruañes et al, 1998: 241; Puig  Rovira, 2003: 117; Soler i Becerro, 2002: 9; Freixa Olivar, 

1959 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

El seu pare està documentat com a participant del 

negoci del tràfic de persones esclavitzades. 
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FERRER I FERRET, GREGORI 

Vilanova i la Geltrú, 1843 - ? 

Any d’emigració ? 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Fill gran de Gregori Ferrer i Soler (vinculat amb tràfic negrer per treballar i ser soci a 

l’empresa “Marquès y Cía”) i d’Àngela Ferret i Martí. Va ser l’hereu, juntament amb el seu 

germà Francesc, de la fortuna familiar. Emigrà a l’Havana, on es dedicà a negocis 

comercials.  

Puig  Rovira, 2003: 117; Soler i Becerro, 2002: 9 

L’any 1870 va ocupar el càrrec d’agent consular d’Itàlia. 

Freixa Olivar, 1959 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

El seu pare està documentat com a participant del 

negoci del tràfic de persones esclavitzades. 
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FERRER I SOLER, GREGORI 

Vilanova i la Geltrú, 1791 - 1853 

Any d’emigració 1804 / 1808 

Destí Montevideo / L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Gregori Ferrer i Soler emigrà a Cuba, establint-se a l’Havana, on va començar a treballar 

a la casa “Josep Anton Marqués y Cía”, que exportava ametlles, oli, safrà, aiguardent, 

ginebra, dolços, etc. En aquesta etapa es comunicà constantment per carta  amb els socis 

de la companyia residents a Vilanova, “Font Gumá y Cía”. De les cartes conservades al 

copiador que forma part de l’arxiu familiar Marsé-Ferrer, s’extreu informació clarificadora 

dels negocis que es duien a terme a la Casa Marqués, un dels quals era el tràfic de 

persones esclavitzades. A continuació es transcriuen els fragments de les cartes que 

corroboren aquest negoci:  

3 de febrer de 1834: “Me ha sido de mucha satisfacción la feliz llegada del bergantín A 

de B, y que a pesar de haber fallecido Ms. [muchos], serán reintegrados de todo su 

alcance, de lo que me alegro infinito.” 

28 de juny de 1836: “A su tiempo comuniqué al amigo D. Pelegrín Marqués el 

apresamiento de los 4 buques por los ingleses, lo que según Vs. dicen se han anticipado 

ha dar cumplimiento al nuevo tratado; que con arreglo a él, bien pocos serán los que 

escaparán de sus uñas, por lo que considero debe olvidarse esta clase de comercio por 

los muchos riesgos que le amenazan”. 

En el mateix copiador de cartes consta aquesta informació per part seva: “El pensar 

trabajar en Europa para adquirir un capital es un gran disparate, particularmente para 

aquellos que están criados en América.”  

Soler i Becerro, 2002: 9, 10, 89; Rodrigo y Alharilla, 2007a: 17; copiador de cartes de 

l’arxiu familiar Marsé-Ferrer 

Pelegrí Marqués i Josep Antoni Marqués administraven la casa de comerç “Marqués, 

Ferrer y Cía” a l’Havana, on hi participava Gregori Ferrer i Soler.  

Yashima, 2017: 134 

L’any 1833, els principals accionistes de la “Casa Marquès”, Gregori Ferrer i Pelegrí 

Marqués, tornaren a la península i l’empresa canvià la seva raó social a “Font, Gumà y 

Cía”, on tindria un paper rellevant Gregori Gumà (fillol de Gregori Ferrer i germà de 

Sebastià Gumà).  

Soler i Becerro, 2002: 9; Soler i Becerro, 2000b: 95 

A la mort de Vidal i Pascual el 1843, consta en el seu testament el nomenament com a 

marmessors a Josep Xifré, Pelegrí Marqués i Gregori Ferrer. 

Yashima, 2017: 140  

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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FERRER I VIDAL, JOSEP 

Vilanova i la Geltrú, 1817 - Barcelona, 1893 

Any d’emigració No emigra 

Destí No emigra 

Professió Industrial i polític 

Referències biogràfiques 

Josep Ferrer i Vidal no es pròpiament un indià com la resta de noms coneguts, però 

s’inclou dins de les fortunes indianes locals perquè el seu patrimoni va ser degut en gran 

part a la dot aportada de la família de la seva dona, filla d’indià. L’any 1844, Josep Ferrer 

i Vidal es casà amb Concepció Soler i Serra (nascuda a Matanzas, filla i hereva de Pau 

Soler i Roig, i neboda i hereva de Josep Anton Vidal i Pascual). Josep Ferrer va aportar al 

matrimoni 2.000 duros, mentre que la núvia va aportar 8.000 duros, a més d’un seguit 

de propietats, entre les quals una casa al carrer San Miguel a l’Havana. Els diners aportats 

per matrimoni van ser invertits per Josep Ferrer en la indústria (Fàbrica de Mar), suposant 

una de les figures clau en la constitució de la l’empresa cotonera de Vilanova i la Geltrú.  

Amb el temps, Ferrer i Vidal esdevingué un home de gran reputació, defensor de les 

doctrines proteccionistes i president del Fomento del Trabajo Nacional. 

Rodrigo y Alharilla, 2008: 156; Jornet Benito, 2017 

L’empresa “José Ferrer y Cía” era pràcticament un entramat familiar, on hi participaven el 

sogre (indià) i l’oncle, Joan Ferrer Roig (conegut negrer). També comptà amb la 

participació de “Pelegrí Marqués i Soler y Hermano” (d’on formava part Joaquim Soler i 

Gustems). 

Soler i Becerro, 1998: 117-118 

Va formar part del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, declarat en contra de 

l’abolició de l’esclavitud. Josep Ferrer i Vidal en formava part, tal i com consta que estava 

en la reunió de nomenament de la seva comissió organitzadora, del 13 de desembre de 

1871. El Círculo estava presidit per Joan Güell i Ferrer, i Antonio López y López n’era el 

vicepresident. Els seus integrants, industrials, comercials, financers i naviliers, pagaren 

un batalló de voluntaris per a anar a la guerra a Cuba.  

Maluquer de Motes, 1974: 115, 117 

La família de Ferrer i Vidal també havia anat a Cuba: el seu germà emigrà el 1837, i el seu 

tiet Joan Ferrer i Roig havia sigut capità d’un vaixell (el bergantí “Semirámide”, per a la 

casa de Joan Roig i Jaques) que havia participat en diverses expedicions negreres per a 

comerciants catalans. La seva germana, Rosa Ferrer i Vidal es va casar amb Josep Gener 

i Guasch, indià també de Vilanova i la Geltrú, un dels fundadors de la Societat de 

Beneficència dels Naturals de Catalunya.  

Soler i Becerro, 2006: 106 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Consten vincles familiars (polítics) amb diners 

derivats del tràfic, i un posicionament en contra de 

l’abolició de l’esclavitud.  
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FERRER I VIDAL, RAFAEL 

Vilanova i la Geltrú, 1819 - 1883 

Any d’emigració 1837 

Destí L’Havana i Matanzas 

Professió Hisendat i comerciant 

Referències biogràfiques 

Rafael Ferrer i Vidal, dos anys més petit que Josep, s'embarcà cap a Cuba l’any 1837, 

movent-se entre l’Havana i Matanzas. Tornà a Vilanova per casar-se amb Narcisa Pollés i 

Oliver, amb qui retornà a Cuba, on residí fins al 1881.  

Cruañes et al, 1998: 241; Manent, 1992.2: 227; Soler i Becerro,1998: 127 

El seu tiet, Joan Ferrer i Roig, havia sigut capità d’un vaixell (el bergantí “Semirámide”, per 

a la casa de Joan Roig i Jaques) que havia participat en diverses expedicions negreres per 

a comerciants catalans. La seva germana, Rosa Ferrer i Vidal es va casar amb Josep Gener 

i Guasch, indià també de Vilanova i la Geltrú, un dels fundadors de la Societat de 

Beneficència dels Naturals de Catalunya.  

Soler i Becerro, 2006: 106 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Consten vincles familiars amb un capità de vaixell 

negrer (tiet). 
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FERRER-VIDAL I SOLER, JOSEP 

Vilanova i la Geltrú, 1857- Barcelona, 1927 

Any d’emigració No emigra 

Destí No emigra 

Professió Escriptor, polític, industrial 

Referències biogràfiques 

No fou pròpiament un indià. La seva mare, Concepció Soler i Serra, era natural de 

l’Havana, i el seu pare va ser Josep Ferrer Vidal, qui esdevingué un important industrial 

català gràcies als seus vincles amb les fortunes indianes retornades, que el seu fill va 

saber mantenir.  

L’any 1921 aconseguí el títol pontifici de marqués de Ferrer-Vidal, en reconeixement de la 

tasca del seu pare. 

Es casà amb Josefina Güell i Bacigalupi, germana d'Eusebi Güell i Bacigalupi (I comte de 

Güell).  

Cruañes et al, 1998: 241; Puig Rovira, 2003: 129-130 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Consten vincles empresarials amb persones 

vinculades amb el tràfic de persones esclavitzades.  
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FONT I PARÉS, FRANCESC 

Vilanova i la Geltrú, 1813 - 1876 

Any d’emigració 1828 

Destí Matanzas 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Cuba l’any 1828, instal·lant-se a Matanzas, on treballà amb el seu germà 

Antoni per a la societat “Font i Riudor” (creada a les darreries del segle XVIII). Va ser 

inversionista de la Fàbrica de la Rambla. També va participar en els magatzems i tallers 

propietat de Joan Samà i Martí, com a navilier i comerciant de vins.  

Va tornar a Vilanova en diverses ocasions, en una de les quals es va casar amb Antònia 

Gumà i Ferran. De retorn a Vilanova (1848 o 1854 depenent de la font), es dedicà a 

l’exportació de vins i altres espècies en règim de cabotatge de Vilanova a Barcelona, des 

d’on la càrrega anava a Amèrica. Els seus fills Francesc i Josep continuaren amb les 

exportacions de vins cap a Amèrica. Josep anirà a Cuba, on portava els negocis familiars 

a l’illa. El tercer germà, Casimir, va fundar una fàbrica d’aiguacuit a Vilanova. 

Cruañes et al, 1998, 242; Soler i Becerro, 2002: 16, 18; Manent, 1992.2: 246; Soler i 

Becerro, 2002: 16; Soler i Becerro, 1998: 123 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Consta relació empresarial amb Joan Samà i Martí, 

documentat en el negoci del tràfic de persones 

esclavitzades.  
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GUMÀ I FERRAN, FRANCESC 

Vilanova i la Geltrú, 1833 - 1912 

Any d’emigració 1849 

Destí Matanzas, l’Havana 

Professió Empresari 

Referències biogràfiques 

La seva família era propietària de la fàbrica tèxtil i de filats “Roquer, Gumà y Cía”. 

S’embarcà cap a Cuba l’any 1849, amb 16 anys, i es va moure entre les poblacions de 

Matanzas i l’Havana, dedicant-se al comerç, sobretot de queviures, i combinant-se amb 

activitats financeres i navilieres. Allà, amb els seus germans, fundaren la casa comercial 

“Gumá y Hermanos”; en altres recerques consta també casa comercial “Francesc Gumà 

y Cía”. Va ser també molt actiu en el govern local, arribant a ser regidor de l’ajuntament 

de Matanzas i cònsol del tribunal de comerç.  

Va fer diferents viatges entre Cuba i Catalunya, i finalment el 1871 retornà a Vilanova. 

L’any 1873, “Gumá y Hermanos” va comprar l’ingenio Santa Sofia, valorat en 470.000 

pesos. Tres anys més tard, els germans de Francesc van continuar incorporant plantacions 

de sucre a la seva societat (Ingenio Angelita, situat a San Juan de Güines). 

Cruañes et al, 1998: 243; Castells i Urgellés, 1989: 75; Rodrigo y Alharilla, 2008: 161 

A Cuba, Gumà i Ferran es casà amb Cristina Surís, nascuda en una família d’indians de 

Lloret de Mar. En la tornada a Catalunya de la parella, va viatjar amb ells un esclau del 

servei domèstic. 

Torné, 2018: 347-359 

Amb el seu retorn a Vilanova començaren les inversions en la ciutat, com la prolongació 

de la Rambla Principal fins a la plaça que actualment duu el seu nom o la creació del Banc 

de Vilanova, que va comptar entre els seus principals accionistes amb Pau Soler i Morell, 

Joan de Torrents, Cristòfor Juandó i Rafecas o Isidre Marqués i Riba.  

El seu gran projecte va ser la creació d’una línia de ferrocarril que comuniqués Barcelona 

amb Vilanova i Valls. El projecte era concedit sense ajuda de l’estat espanyol, motiu pel 

qual va optar per inversionistes per diferents punts de la geografia catalana. En poc temps 

va aconseguir 7.500.000 pessetes de les 10.000.000 que requeria el projecte, i per 

aconseguir el finançament que li restava va embarcar-se direcció a Cuba a buscar la 

inversió. El vaixell en el que va fer aquest viatge era de Josep Baró i Blanxart, notori negrer 

català. Finalment, el 4 de juliol de 1878 es va constituir la societat encarregada de dur a 

terme el projecte, on Francesc Gumà figurava com a director general, Agustí Pujol era 

secretari i Pau Soler i Morell (cunyat de Francesc, que s’havia casat en segones núpcies 

amb la seva germana Dolors Soler i Morell) i Joan de Torrents Higuero com a sots 

presidents. Entre els vocals constava també el nom d’Antoni Samà Urgellés. 

Cruañes et al, 1998: 243; Ferran Oliva, 2007: 89, 119; Ferran Oliva, 2007: 89; Rodrigo y 

Alharilla, 2009b: 107 
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Va formar part del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, declarat en contra de 

l’abolició de l’esclavitud. Gumà i Ferran en formava part, tal i com consta que estava en 

la reunió de nomenament de la seva comissió organitzadora, del 13 de desembre de 

1871. El Círculo estava presidit per Joan Güell i Ferrer, i Antonio López y López n’era el 

vicepresident. Els seus integrants, industrials, comercials, financers i naviliers, pagaren 

un batalló de voluntaris per a anar a la guerra a Cuba.  

Maluquer de Motes, 1974: 115, 117 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Consta que la societat “Gumà y Hermanos” de la 

que ell participa, era propietària de varis ingenios. 

Consta que va participar en la votació en contra de 

l’abolició de l'esclavitud i que va tenir relació 

empresarial amb altres indians de Vilanova dels 

quals s’ha documentat la seva vinculació amb el 

tràfic de persones esclavitzades o la tinença 

d’ingenios.  
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GUMÀ I SOLER, SEBASTIÀ 

Vilanova i la Geltrú, 1795 - 1850 

Any d’emigració 1812 

Destí L’Havana i Matanzas 

Professió Comerciant i navilier 

Referències biogràfiques 

Fill de Francesc Gumà i Carbonell i d’Antònia Soler i Vidal. Marxà a Cuba l’any 1812, 

muntant negocis a l’Havana i Matanzas. El seu pare fou pilot de la marina mercant i ja 

havia tingut contacte amb Matanzas, on s’establí uns anys i treballà de comerciant. 

Sebastià el va succeir als negocis americans agafant la direcció de “Gumà, Huguet y Cía” 

entre els anys 1812 i 1826. Poc després tornarà a Vilanova i la Geltrú, casant-se amb 

Marina Ferran i Quadras (amb qui tindrà 11 fills, dels quals Francesc, Casimir i Joaquim 

també van anar a Cuba). L’any 1832 tornà a Matanzas per liquidar els negocis que tenia 

a l’illa. Amb el capital adquirit fundà la Fàbrica de la Rambla (“Gumà, Roquer y Cía”), el 

1833, la primera fàbrica de vapor de Vilanova i segona de Catalunya. 

Carbonell i Virella et al, 2004: 34; Ferran i Oliva, 2007: 113; Manent, 1992.2: 357; Soler 

i Becerro, 1998: 136 

A Cuba, el seu germà Gregori Gumà havia mantingut negocis amb Antoni Milà de la Roca, 

Pelegrí Marqués i Josep Xifré.  

Yashima, 2017: 130-136 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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JACAS I SALOM, MARCEL·LINA 

Vilanova i la Geltrú, 1835 - 1926 

Any d’emigració No emigra 

Destí No emigra 

Professió Propietària i promotora de Ribes Roges 

Referències biogràfiques 

Heretà les fortunes del seu pare (Magí Jacas i Solà) i del seu tiet (Joan Jacas i Solà, negrer 

documentat). Es va casar amb Pere Puig i Carsí, de la família Xoriguer (“Puig, Rafecas, 

Marqués y Cía”). 

Puig Rovira, 2003: 171; Carbonell i Virella et al, 1990: 66-37 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consta en la seva activitat, però la fortuna 

heretada del seu tiet sí que té vinculació directa 

amb el tràfic de persones esclavitzades. 
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JACAS I SOLÀ, JOAN 

Vilanova i la Geltrú, 1774 - 1856 

Any d’emigració Finals del segle XVIII 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Emigrà a Cuba a finals del segle XVIII, i s’establí a l’Havana, on va obrir una botiga. Va fer 

diversos viatges entre Vilanova i Cuba. La historiadora Pérez Tarrau, així com Virella i 

Bloda, el citen com un dels principals vilanovins que es lucrà en poc temps amb el tràfic 

de persones esclavitzades.  

L’any 1817 fou nomenat administrador de l’Hospital de Sant Antoni de Vilanova. Per no 

deixar sense atendre la botiga de l’Havana, envià a Gerard Juncosa perquè s’hi fes càrrec. 

A Vilanova, invertí part dels seus guanys en la compra de cases i terres, destacant la Sínia 

de l’Indiano. També va ajudar econòmicament al trasllat de l’Hospital al convent dels 

carmelites. La seva fortuna va ser heretada per Marcel·lina Jacas i Salom. 

Pérez Tarrau, 2007: 40, 71; Puig Rovira, 2003: 171; Manent, 1992.2: 385; Virella i Bloda, 

1990: 82-83 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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JUNQUÉ I ESCOFET, RAMON 

Vilanova i la Geltrú, 1820 - 1890 

Any d’emigració 1840 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant, hisendat i ramader  

Referències biogràfiques 

De jove va ser mariner, i l’any 1840 va marxar a Cuba, establint-se a l’Havana, on 

juntament amb el seu germà  Bartomeu es dedicà al comerç i la cria de bestiar. Va retornar 

a Vilanova el 1867. L’any 1873 va ser nomenat capità de la cinquena companyia de la 

milícia nacional de Vilanova. Juntament amb molts vilanovins va aportar diners per 

contribuir a la creació d’un cos de voluntaris per anar a Cuba a lluitar contra els insurrectes 

(en el seu cas, 100 duros).  Durant un temps fou director segon de la Caixa d’Estalvis de 

Vilanova. 

Cruañes et al, 1998: 244; Puig Rovira, 2003: 176; Ferran i Oliva, 2007: 118; Manent, 

1992.2: 421 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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LLANZA I GUMÀ, JOSEP 

Vilanova i la Geltrú, 1817 - 1880 

Any d’emigració  1832 

Destí Matanzas 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Fill de Josep Llanza i Roig (que havia emigrat a Puerto Rico) i d’Antònia Gumà i Soler (tieta 

de Francesc Gumà i Ferran). Va anar a Cuba, establint-se a Matanzas, on va fer negocis 

amb els seus cosins a “Gumà y Hermanos”. Va participar en la urbanització del ponent de 

la Rambla Principal. 

Castells i Urgellés et al, 1989: 52-53; Puig Rovira, 2003: 179 

Segons l’Arxiu General d’Índies, José Antonio Llansa natural de Vilanova i la Geltrú i de 

professió comerciant va marxar a Puerto Rico l’any 1817. A la seva fitxa se’l relaciona amb 

José Ferrer. Per les dates, podria tractar-se del Josep Llanza pare. 

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,332,N.1 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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LLAVERIAS I SENDRA, ISIDRE 

Vilanova i la Geltrú, 1823 - Lloret de Mar, 1890 

Any d’emigració 1839 / 1849? 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

A l’Havana es dedicà al comerç en general, i tornà a Vilanova el 1877, on fou elegit regidor 

a l’ajuntament.  

Cruañes et al, 1998: 244 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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LLUCH I TORRENTS, JOSEP FRANCESC 

Vilanova i la Geltrú, 1810 - 1886 

Any d’emigració Abans de 1837 

Destí L’Havana i Matanzas 

Professió Comerciant, industrial, propietari 

Referències biogràfiques 

En la seva estada a Cuba va fer fortuna amb el comerç a l’Havana i Matanzas; tornà el 

1872 i va invertir en indústria i en diferents llegats per a la ciutat, destacant el llegat per 

a dotar d’un carilló el campanar de Sant Antoni. 

Cruañes et al, 1998: 245; Puig Rovira, 2003: 183-184 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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MARQUÉS I RIBA, ISIDRE 

Vilanova i la Geltrú, 1825 - 1881 

Any d’emigració 1837 

Destí L’Havana 

Professió Industrial, polític 

Referències biogràfiques 

Va marxar a l’Havana per fer-se càrrec de la botiga del seu pare, Pelegrí Marqués i 

Torrents, amb la que va acumular un capital considerable. Va tornar a Vilanova l’any 1844. 

Entre els anys 1871 i 1881 va ser gerent de la fàbrica “Puig, Rafecas, Marqués y Cía” (ja 

com a “Marqués y Cía”), i el 1878 va fundar la fàbrica “Marqués y Hermanos”. Va participar 

en la creació del Banc de Vilanova com a vocal del primer consell d’administració, 

juntament amb Antoni Samà i Urgellés. La seva filla Rosa es casà amb l’indià Manuel 

Olivella i Samà. 

Cruañes et al 1998: 245; Rodrigo y Alharilla, 2008: 107; Puig Rovira, 2003: 194 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

El seu pare i el seu tiet, Josep Anton i Pelegrí 

Marquès i Torrents, consten en relació directa amb 

el tràfic de persones esclavitzades; Isidre portà la 

botiga del seu pare (Pelegrí).  
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MARQUÉS I TORRENTS, JOSEP ANTON 

Vilanova i la Geltrú, 1772 - 1832 

Any d’emigració 1785 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Cuba a finals del XVIII, establint-se a l’Havana, on creà la seva pròpia casa, 

“José Antonio Marqués y Cía”, dedicada principalment al comerç de vins i aiguardents. 

Uns anys més tard va anar el seu germà Pelegrí.  

La Casa Marqués diversificava les seves inversions en molts camps. Va ser la casa 

consignatària de l’expedició del vaixell negrer “Tellus”, en el qual participava Cristòfor Roig 

i Vidal, comerciant nascut a Ribes. L’expedició anava a Zanzíbar, però per problemes van 

anar a Sao Tomé, retornant a l’Havana amb només 178 negres, i reduint els beneficis 

d’aquesta empresa tant arriscada. Se sap que l’activitat vinculada amb el tràfic de 

persones esclavitzades la mantindran fins ben entrada la dècada de 1830 —amb la 

primera il·legalització ja decretada.  

Per ajudar en la seva botiga comercial, Marqués i Torrents cridà a diversos vilanovins, el 

més destacable dels quals fou Gregori Ferrer i Soler, que de ser treballador de baix rang, 

amb el temps va passar a accionista de la casa (“Marqués, Ferrer y Cía”).  

De les cartes conservades al copiador de cartes de Ferrer i Soler, s’extreu informació 

clarificadora dels seus negocis:  

3 de febrer de 1834: “Me ha sido de mucha satisfacción la feliz llegada del bergantín A 

de B, y que a pesar de haber fallecido Ms. [muchos], serán reintegrados de todo su 

alcance, de lo que me alegro infinito.” 

28 de juny de 1836: “A su tiempo comuniqué al amigo D. Pelegrín Marqués el 

apresamiento de los 4 buques por los ingleses, lo que según Vs. dicen se han anticipado 

ha dar cumplimiento al nuevo tratado; que con arreglo a él, bien pocos serán los que 

escaparán de sus uñas, por lo que considero debe olvidarse esta clase de comercio por 

los muchos riesgos que le amenazan.”  

Tornà a Vilanova l’any 1817. Va ser recaptador d’almoines pel corregiment de Tarragona 

i el primer administrador de l’Hospital de Vilanova (1820-1832). 

Cruañes et al, 1998: 245; Castells i Urgellés et al, 1988: 35; Soler i Becerro, 2003:89; 

Pérez Tarrau, 2007: 40; Manent, 1992.3: 60; Rovira Fors, 1984; Miret Mestre i Coll Milà, 

2015: 18; Yashima, 2017: 134 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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MARQUÉS I TORRENTS, PELEGRÍ 

Vilanova i la Geltrú, 1790 - 1862 

Any d’emigració 1810 

Destí Matanzas 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

[Malgrat no ser pròpiament una figura vinculada amb el patrimoni cultural local, s’ha inclòs la seva fitxa per 

la seva implicació directa amb dues persones presents en aquest patrimoni i espai públic.] 
 

Marxà a Cuba a treballar amb la casa comercial del seu germà Josep Anton. En una carta 

dirigida als socis de la “Casa Marqués” a Vilanova (“Font, Gumá y Cía”), Gregori Ferrer i 

Soler comentava: 

“A su tiempo comuniqué al amigo D. Pelegrín Marqués el apresamiento de los 4 buques 

por los ingleses, lo que según Vs. dicen se han anticipado ha dar cumplimiento al nuevo 

tratado; que con arreglo a él, bien pocos serán los que escaparán de sus uñas, por lo que 

considero debe olvidarse esta clase de comercio por los muchos riesgos que le 

amenazan.” (28 de juny de 1836) 

La “Casa Marqués” diversificava en els seus negocis; Pelegrí s’encarregava de comerç a 

l’engròs, préstecs o negocis especialitzats amb dins de l’activitat esclavista com la venta 

de “tasajo” (aliment dels esclaus). Ja com a “Marqués, Ferrer y Cía” a l’Havana, van 

comptar amb Ferrer i Soler com a soci.  

Va ser marmessor de Josep Anton Vidal i Pascual (juntament amb Josep Xifré i Gregori 

Ferrer), accionista de “José Ferrer y Cía” i alcalde de Vilanova en diverses ocasions el 

1836, 1837 i 1838. Al seu retorn a Vilanova, va tenir relacions empresarials amb Antoni 

Milà de la Roca. 

També va ser soci de la companyia d’aigües “Samá, Raventós y Cía” (1855). 

Cruañes et al, 1998: 245; Soler i Becerro, 2003: 89; Soler i Becerro, 2006: 1; Puig Rovira, 

2003: 195; Manent, 1992.3: 60; Soler i Becerro, 2000b: 95; Yashima, 2017: 130-136 

Antoni Milà de la Roca, Pelegrí Marqués i Josep Xifré fundaren “Milà de la Roca Hermanos 

y Cía”, en data aproximada de 1837. També s’hi van vincular a aquesta casa els vilanovins 

Gregori Gumà i Francesc Sala i Pi (emigrat 1825).  

Yashima, 2017: 130-136 

Pelegrí Marqués va invertir 4.000 pesos en l’expedició del bergantí “Águila”, organitzada 

per Jayme Tintó, que sortí de Barcelona direcció a la costa africana el 1830.  

Yashima, 2017: 134 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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MILÀ I MESTRES, ANDREU 

 Vilanova i la Geltrú, 1825 - 1884 

Any d’emigració 1839 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Cuba l’any 1839, establint-se a l’Havana, com a comerciant. Tornà a Vilanova 

cap el 1857. 

Cruañes et al, 1998: 246, Claver et al, 2009-2010. 

A l’Arxiu General d‘Índies consten els seus cognoms associats a: 

Francisco Milá i Mestre, natural de Vilanova i la Geltrú i de professió comerciant i botiguer, 

que marxà a l’Havana el 1830; fill de Juan Milà i Gertrudis Mestre (ES.41091.AGI; 

ULTRAMAR,358,N.80).  

José Milá i Mestre, natural de Vilanova i la Geltrú i de professió comerciant, que marxà a 

l’Havana als anys 1817 i 1818; fill de Juan Milà i Gertrudis Mestre. Se’l relaciona amb 

José Ylla (oncle, vinculat amb el tràfic d’esclaus) (ES.41091.AGI; ULTRAMAR,335,N.3). 

Lorenzo Milá i Mestre, natural de  Vilanova i la Geltrú i de professió comerciant que marxà 

a l’Havana l’any 1820 (ES.41091.AGI; ULTRAMAR,339,N.154) 

Al diccionari de Manent (1992.2: 108) apareix Milà i Mestres, Francesc (Vilanova i la 

Geltrú 1817, finals s. XIX). Comerciant que arribà a Cuba pel volts de 1852, any en què, 

establert a l'Havana, juntament amb els seus germans, signava un manifest d’adhesió al 

general Concha. El 1857 i 1858 fou president de la Beneficència Catalana de l’Havana. 

El 1865, data en què ell mateix s’intitulava representant dels vilanovins residents a Cuba, 

fou nomenat comissari per gestionar i promoure la formació a Vilanova d’un col·legi gratuït 

de primària i secundària, regentat pels escolapis. 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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MIRÓ I ALEGRET, MAGDALENA 

Vilanova i la Geltrú, 1793 - 1872 

Any d’emigració No emigra 

Destí No emigra 

Professió Hisendada i fundadora de la Casa d’Empara 

Referències biogràfiques 

Les famílies Miró i Alegret foren marineres i negociants del segle XVIII que es van dedicar 

al comerç general amb Amèrica. Magdalena Miró fou l’hereva de part d’aquestes fortunes 

i terrenys a Vilanova i la Geltrú, que a la seva mort va llegar per a la construcció d’una 

casa d’Empara (sínia Gandaia). El projecte es va fer realitat gràcies a les gestions de 

Francesc Gumà i Ferran. Magdalena també havia fet realitat el desig del seu pare, l’indià 

Joan Miró i Ballester (1763-1828), de construir la capella del cementiri.  

Cruañes et al, 1998: 246; Claver et al, 2009-2010; Puig Rovira, 2003: 212 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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MIRÓ I PASCUAL, ANTONI 

? - ? 

Any d’emigració ? 

Destí ? 

Professió ? 

Referències biogràfiques 

A Claver et al (2009-2010) se cita que Miró i Pascual va ser un indiano, de renom Seró. 

No consta més informació sobre aquest nom.  

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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MIRÓ I SOLER, ELIES 

Vilanova i la Geltrú, 1826 - Barcelona, 1891 

Any d’emigració 1843 / 1857 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Juntament amb Joan T. Otero fundà a Cuba “Miró y Otero Almacén de Víveres”, dedicat als 

queviures. A l'Havana va ser tresorer de la Societat de Beneficència de Naturals de 

Catalunya (1868-1869, 1872-1873 i 1874-1875).  

Cruañes et al, 1998: 246; Puig Rovira, 2003: 216; Manent, 1992.3: 122; Torné, 2018: 

383-386 

A l’Arxiu General d’Índies consta Salvador Miró i Soler, natural de Vilanova i la Geltrú i de 

professió comerciant i botiguer, que va marxar a l’Havana l’any 1828. En relació hi ha els 

noms dels seus pares, Cristóbal Miró i Mariana Soler, i un germà Cristóbal Miró. 

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,349,N.94 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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OLIVELLA I SAMÀ, MANUEL 

Vilanova i la Geltrú, 1842 - 1917 

Any d’emigració ? 

Destí ? 

Professió ? 

Referències biogràfiques 

No es pròpiament un indiano, però sí que sembla que el seu pare, Joaquim Olivella i Miró, 

va ser un comerciant que havia anat a l’Havana; la seva mare era Maria Samà i Martí 

(germana de Joan i Salvador Samà i Martí).   

Va ser accionista del cos de voluntaris per anar a lluitar a Cuba contra els insurrectes, 

amb 500 duros. 

Ferran Oliva, 2007: 118; Virella i Bloda, 1990 

A l’Arxiu General d’Índies consta Joaquín Olivella i Miró, natural de Vilanova i la Geltrú i de 

professió comerciant, que marxà a l'Havana l’any 1817. En persones relacionades, 

apareixen Manuel Olivella, Magdalena Miró, i el germà Francisco Olivella. 

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,333,N.62 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consta com a tal. Vinculació de la mare amb els 

Samà Martí (alguns d’ells, participants del tràfic de 

persones esclavitzades). 
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ORTOLL I JUNQUÉ, BARTOMEU 

Vilanova i la Geltrú, 1847 – Barcelona, 1903 

Any d’emigració 1874 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Cuba l’any 1874, establint-se a l’Havana com a comerciant. Un any abans fou 

regidor a l’ajuntament de Vilanova. L’any 1874 consta com a soci de la Beneficència 

Catalana. Tornà a Vilanova el 1894. El seu fill Pere Miquel es farà càrrec dels negocis a 

Cuba. 

Cruañes et al, 1998: 246; Manent, 1992.3: 220 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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PUIG I BALLESTER, ISIDRE 

Vilanova i la Geltrú, ? - ? 

Any d’emigració 1806 

Destí Puerto Cabello (Veneçuela) 

Professió Comerciant i navilier 

Referències biogràfiques 

Va fer fortuna amb el comerç amb Amèrica, i que es casà amb Antònia Rafecas i Puig, de 

família també vinculada amb el comerç i la navegació. 

Cruañes et al, 1998: 247 

Soler i Becerro (1998: 136) fa referència a un Puig i Ballester, Josep, que procedia d'una 

família amb interessos en el comerç i la navegació amb Amèrica i que va ser soci de la 

Fàbrica de la Rambla.  

Manent (1992.3: 340) cita a Puig i Benach, Bonaventura (Vilanova i la Geltrú, 1810 - 

1854), comerciant que l’any 1823 s’embarcà cap a Cuba en companyia del seu oncle 

Josep Puig i Ballester, que tenia un comerç a l'Havana; s’establí a Matanzas i tornà a 

Vilanova el setembre de 1848.  

Dorel-Ferré (1995: 174) cita, en relació a la unió Puig-Catasús, que la filla Josepa Teresa, 

nascuda el 1778, es casà el 1803 amb Joan Ballester, pertanyent a la una família 

vilanovina coneguda pels seus vincles amb Cuba. També fa referència a altres Puig que 

van tenir negocis a Amèrica (unió Puig-Ferrer).  

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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PUIG I ESCARDÓ, PERE 

Vilanova i la Geltrú, 1785 - 1870 

Any d’emigració 1802 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant i navilier 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Cuba, establint-se a l'Havana. El sobrenom de la família era Xoriguer, nom  

que prendria la fàbrica fundada amb Joan Rafecas i Isidre Marqués, 1854 (filats i teixits 

de cotó).  

Carbonell i Virella et al, 1991: 85 

A l’Arxiu General d’Índies apareix José Puig y Escardó, natural de Vilanova i la Geltrú i de 

professió botiguer, que marxà a Matanzas el 1828; el seu pare es deia José Puig, la seva 

mare, Mariana Escardó, i el seu oncle Magín Escardó.  

ES.41091.AGI; ULTRAMAR,348,N.65 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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RALDIRIS I CARBÓ, SALVADOR 

Vilanova i la Geltrú, 1816 - 1884 

Any d’emigració 1840 

Destí Cuba i Puerto Rico 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Amèrica el 1840, movent-se entre Cuba i Puerto Rico, on es dedicarà a la 

importació de vins i acumulà una important fortuna. Al tornar a Vilanova el 1854 continuà 

dedicant-se al negocis vinculats amb l’exportació de vins, destacant la destil·leria 

d’aiguardent, magatzem de vins i taller de boteria que tenia a la platja. Els seus vins foren 

una de les referències de l’època a la zona.  

Va ser un dels recaptadors de les donacions per a pagar voluntaris per anar a combatre 

els insurrectes a Cuba; es creu que també va contribuir amb una quantitat similar a 

d’altres, uns 100 duros. 

Va ser soci de la casa “Garriga y Raldiris”, naviliera que operava des de Barcelona amb el 

comerç amb Amèrica, i de la filial de Vilanova “Salvador Raldiris y Cía”, que enviava el vi a 

Barcelona per embarcar-lo cap a Amèrica. També va ser inversor de la fàbrica de filats i 

teixits de cotó de Barcelona “Sardá, Sans y Cía”.  

Cruañes et al, 1998: 247; Ferran i Oliva, 2007: 118; Soler i Becerro, 2002: 16; Puig Rovira, 

2003: 272-273 

L’any 1854 era vicecònsol de Portugal, Suècia i Noruega. També va ocupar càrrecs al 

consistori i participà en la indústria local. 

Puig Rovira, 2003: 272-273 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 

 

 

  



165 

 

RICART I NIN, JOSEP ANTON 

Vilanova i la Geltrú, ? - ? 

Any d’emigració ? 

Destí Amèrica 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

A Cruañes et al (1998: 248) apareix com a indià que a Amèrica es dedicà a tasques 

comercials en general. No s’ha trobat més informació sobre ell.  

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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SALA I BORDAS (GERMANS) 

Vilanova i la Geltrú, 1838 - 1905 (Isidre); / 1845 - 1900 (Florenci) 

Any d’emigració Isidre, 1861 / Florenci, ? 

Destí L’Havana 

Professió Industrials i comerciants 

Referències biogràfiques 

Isidre (1838-1905). Va a l'Havana als 23 anys, on destacà el seu treball de baster 

d’instruments musicals. Tornà a Vilanova el 1883.  

Cruañes et al, 1998: 248; Puig Rovira, 2003: 296 

Florenci (1845-1900). Marxà a Cuba de jove, i de retorn a Vilanova va invertir a la Fàbrica 

del Gas (amb altres socis, amb el nom Ricart, Sala i Companyia, en comandita. 

Puig Rovira, 2003: 295; Claver et al, 2009-2010 

A Manent (1992.4: 25-26) apareixen: 

Sala i Bordas, Isidre: Vilanova i la Geltrú, 1840 - ?. Comerciant, poeta i músic. Residí a 

l'Havana, encara que durant pocs anys (consta que el 1873, demanà permís per a 

construir-hi una casa). Com els seus germans Joan i Josep, es dedicà al comerç de 

guarnicioneria i d’instruments musicals, alguns dels quals construïa ell mateix. Conegut a 

Vilanova i la Geltrú per les seves poesies, escriví també diverses peces musicals per a 

solistes d'orquestra. Interessat en la botànica, preparà un elixir per guarir ferides.  

Sala i Bordas, Joan: Vilanova i la Geltrú, 1841 - Cárdenas, 1888. Fuster. El 1859 demanà 

passaport per a anar a Cuba, i s’embarcà al cap de poc. Establert a l'Havana, on també 

residiren els seus germans Josep i Isidre Sala i Bordas, hi fou corresponsal i representant 

del Diario de Villanueva i la Geltrú i soci de la Beneficència Catalana del 1873 al 1885. 

Fou un dels primers vilanovins residents a l'Havana que contribuïren a l’aixecament de la 

façana del temple de Sant Antoni i al perllongament de la Rambla fins a la Marina. 

Sala i Bordas, Josep: Vilanova i la Geltrú, 1843 - l'Havana. Baster. A mitjans de segle XIX 

anà a Cuba, on residien els seus germans Isidre i Joan Sala i Bordas. S’hi establí pel seu 

compte, dedicat al seu ofici. Guardonat amb la medalla d’or pels seus productes a 

l’Exposició Universal celebrada a Matanzas el 1878, envià els seus articles i participà a 

l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú del 1882. Soci de la Beneficència Catalana de 

1874 a 1895. 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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SAMÀ (nissaga) 

Es tracta de la família indiana vilanovina més estudiada en totes les recerques que han 

tractat el tema, i vinculada amb el tràfic de persones esclavitzades.  

Per al present treball, per la línia establerta en quant a indians vinculats amb el patrimoni 

cultural de Vilanova i la Geltrú, s’han elaborat les fitxes dedicades als següents membres: 

 Samà i Martí, Joan 

 Samà i Martí, Salvador 

 Samà i Torrents, Salvador (vinculat amb Torrents i Higuero, Rafaela) 

 Samà i Urgellès, Antoni 

La seva vinculació amb Cuba és de les primeres documentades en el context de la 

Vilanova i la Geltrú dels indians (Francesc Samà i Posas, Puerto Rico, 1774). En un 

moment en que la tinença d’ingenios era quasi exclusiva de l’oligarquia criolla, els Samà 

se situaren al capdavant de Catalunya en la propietat d’un. Virella i Bloda (1990: 95-161), 

Rodrigo y Aharilla (1998) o Torné (2018: 247-265) han detallat les relacions familiars i 

comercials establertes amb Cuba, així com els matrimonis amb altres famílies indianes 

adinerades que els reportaren importants xarxes comercials a Catalunya i Amèrica. Entre 

els primers negrers que s’estableixen a Cuba, un dels noms presents en les recerques és 

el de Pau Samà i Parès, que apareix en les llistes sobre negrers que tracten els primers 

anys del segle XIX, com a exemple del botiguer que estableix la casa de comerç per provar 

sort, i aviat veu el negoci lucratiu. Samà i Parès i el seu germà Josep Samà i Domènech 

(fill del segon matrimoni del pare) fundaren “Samà Hermanos”, que aviat es veuria 

incrementada a “Samà, Hermanos y Sobrinos” (1826) amb l’arribada de més familiars, 

entre els quals Joan i Salvador Samà i Martí. Aquesta empresa establiria contactes 

empresarials amb figures com Julián Zulueta o Joan Güell, documentats per la seva 

vinculació en el tràfic de persones esclavitzades.  
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SAMÀ I MARTÍ, JOAN 

Vilanova i la Geltrú, 1804 - 1864 

Any d’emigració 1824 

Destí L’Havana i Matanzas 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Marxà a Cuba vers l’any 1824, establint-se entre l’Havana i Matanzas, on es dedicà 

principalment al comerç de vins i aiguardents. Havia arribat a l’illa cridat pel seu tiet Pau 

Samà Parés, qui havia creat una nova naviliera per aquest motiu, “Samá y Sobrinos” que 

funcionà fins a l’any 1830, quan es creà “Samá, Sobrino y Cía” (liquidadora de la firma 

anterior). Aleshores, Joan Samà i Martí acabava d’arribar i tot just havia assolit la majoria 

d’edat; l’altre soci era Josep Planas i Pla. Els negocis dels Samà es dedicaven a la 

importació de productes catalans i feien d’armadors i de naviliers —en aquesta variant 

entrava el tràfic de persones esclavitzades.  

Pau Samà i Parés va morir el 9 de maig de 1832; en sols dos d’anys, l’empresa havia 

produït als socis uns beneficis del 255%: havia començat amb un capital de 12.715 pesos 

i als dos anys els beneficis eren de 32.412 pesos. 

L’any 1835, Joan Samà tornà a Vilanova, on treballà d’enllaç amb els negocis a Cuba. A 

la seva ciutat natal, va reinvertir part dels seus guanys en afers urbanístics i accions a la 

indústria (com també van el seu germà Jaume, o el fill d’aquest, Josep Samà i Mota).  

L’any 1860, el 57% de les exportacions de vins i aiguardents de Vilanova corresponien a 

Joan Samà —un 24% a Salvador Raldiris i la resta a uns 18 comerciants locals. Les seves 

foren les xifres més altes del segle. 

Cruañes et al, 1998: 248; Manent, 1992.4: 41; Rodrigo y Alharilla, 2007a: 46, 47; Virella 

i Bloda, 1990: 130-131 

En algunes recerques s’ha confós la figura de Joan Samà i Martí amb el seu germà, Josep 

Samà i Martí, qui sí que consta oficialment en activitats amb vinculació directa amb el 

tràfic de persones esclavitzades: 

[Josep Samà i Martí, 1789? - ?] 

Consta que l’any 1816 ell era el capità del bergantí negrer “Non Plus Ultra”. Sobre aquest 

vaixell, hi ha documentació referent a una reclamació feta a l’estat espanyol per 

indemnitzar a la casa on treballava, per la captura d’un vaixell de la seva propietat (el 

“Non Plus Ultra”) per part dels britànics el 1814.  

Josep Samà i Martí va ser capità de fragata i feia expedicions negreres a Cuba, molt 

probablement vinculat amb els seus parents de l’illa. El 1816, comandant la citada fragata 

“Non Plus Ultra”, trobà els nàufrags del vaixell San Francisco de Paula (capitanejat per 

Agustí Conill i Sala, de Lloret de Mar), que s’havia enfonsat amb un carregament de 303 

esclaus. Mesos després, Samà fou citat per les autoritats de l’Havana per donar testimoni 

en el judici incoat per l’embarcació perduda, propietat de lloretenc Martirià Botet.  

No hi ha més dades sobre aquest Samà. La seva petjada es va perdre, i s’ha apuntat que 

pogués morir enmig d’alguna expedició. 
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Ferran i Oliva, 2007: 116 

En representació de la societat “Samà y Hermano”, Josep s’encarregava de rebre al port 

de l’Havana els carregaments de persones que portaven bergantins com el “Non Plus 

Ultra” o el “Noticioso”, que consta com a bergantí negrer de la companyia “Samà y 

Hermano”.  

Les tasques desenvolupades per Josep Samà mostren un ràpid aprenentatge dels negocis 

i inversions de l’oncle Pau, durant l’època del tràfic legal. Quan l'activitat passà a ser 

il·legal, va aprendre a moure’s en la clandestinitat. Consten en aquests anys, abans de 

l’arribada de Joan i Salvador, diferents certificats que acrediten la seva vinculació, com 

un pel pagament efectuat per Pau Samà a l’administració general de rendes pel dret a 

introduir “negros bozales” amb els bergantins citats. 

Pérez Tarrau, 2007: 56-57 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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SAMÀ I MARTÍ, SALVADOR 

Vilanova i la Geltrú, 1797  - L’Havana, 1866 

Any d’emigració 1811 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Emigrà a Cuba l’any 1811, establint-se a l'Havana, on l’esperaven el seu oncle Pau Samà 

i Parés, el seu cosí Joan Samà i Vilardell, i els seus germans Jaume i Josep. Les seves 

aptituds pels negocis el van fer guanyar molt ràpidament una considerable fortuna. La 

tasca principal a la que es dedicà va ser la d’importador de vins, aiguardents i carbó, però 

alhora es va dedicar també a tasques financeres (prestamista) i navilieres (activitat de la 

que formava part el tràfic de persones esclavitzades).  

Per tal de gestionar la vessant naviliera dels negocis de “Samà, Sobrino y Cía”, Pau Samà 

i Parés va crear la raó social “Samà y Morado”, fundada el 1828 amb un capital inicial de 

105.631 pesos. En aquesta empresa incorporà a Joan Samà i Vilardell i a Salvador Samà 

i Martí; per aquestes dates, Jaume, germà gran de Salvador,  ja havia tornat a la península 

i s’havia casat amb Teresa Mota Muñoz, amb qui tingué dos fills: Josep (1823) i Francesca 

Samà i Mota (1826).  

En aquell moment, el sucre era ja un dels principals negocis de l’illa, i la seva activitat 

estava estretament lligada amb el tràfic de persones (mà d’obra) per a l’increment de la 

producció, malgrat que l’esclavitud havia estat il·legalitzada el 1820. “Samá, Sobrino y 

Cía” era l’encarregada d’aconseguir aquesta mà d’obra, i consta que Salvador Samà va 

ser imputat per aquesta pràctica durant el mandat del general Miguel Tacón Rosique 

(1834 -1838).  

Amb la mort de Pau Samà i Parés l’any 1832, solter i sense fills, els seus tres nebots i 

socis, Joan Samà i Vilardell i Salvador i Joan Samà i Martí, van començar a portar els 

negocis familiars de primera mà. Joan Samà i Vilardell (administrador de l’herència de 

Pau), se centrà en la producció agrícola (Ingenio de San Francisco de Borja i magatzem 

de ferreteria) mentre que Joan i Salvador Samà i Martí es van dedicar a la variant 

comercial. Des de l’illa, Salvador Samà també portava negocis per a diferents empreses 

o particulars; un exemple és el de Josefa i Agustina Illas Puig (de Vilanova), que li donaren 

poders (representació) per portar les seves inversions a Cuba. 

Un cop Salvador Samà va heretar el negoci del tràfic negrer aquesta pràctica ja era 

il·legalitzada, i amb els anys es tornà cada vegada més perillosa i menys rentable. Segons 

les dades de l’activitat empresarial, es determina un abandonament pausat de la seva 

pràctica. Durant el temps de major activitat, però, aquesta no es limità a la compra de 

persones esclavitzades, sinó que com feien altres negrers com Suárez Argudín o el nord-

americà Baker, s’utilitzaven les plantacions com a dipòsit i lloc d'ensinistrament 

d’aquestes, per després poder-les vendre a un preu més elevat, en quant que eren mà 

d’obra especialitzada.  

Amb la determinació de l’abolició de l’esclavitud sorgiren noves formes d’aconseguir mà 

d’obra, com els emancipats (esclaus alliberats) o els coolies xinesos, àmbits en els quals 
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Salvador Samà no entrà. Sí que hi participà, però un dels seus socis: el conegut negrer 

d’origen basc Julián Zulueta Amondo (1814-1878), que l’any 1842 s’havia casat amb una 

neboda de Salvador Samà, Francisca Samà i Mota.  

L’any 1853 Salvador Samà portava una de les set companyies refraccionistes existents a 

l’Havana; com a almacenista i comerciant, abastia l’ingenio amb de persones 

esclavitzades (també amb l’aliment d’aquests, anomenat “tasajo”) i prestava diners pel 

seu funcionament. Si l’ingenio econòmicament no funcionava, el seu propietari quedava 

endeutat amb el refraccionista, i podia perdre la seva propietat.  

També està documentada la participació de Salvador Samà com a propietari d’ingenios: 

el 1857 a través de societats comanditàries —com ja havien fet prèviament altres catalans 

com el el seu oncle Pau Samà, Tomás Ribalta, Joan Xifré o el sitgetà Joan Jover i Batlle, 

un dels primers en introduir maquinaria a vapor per refinar el sucre—, i l’any 1861 amb la 

compra, juntament amb el seu nebot polític Fructuoso García Muñoz, de l’ingenio 

Bonaventura. 

En el conjunt de la seva participació en les societats “Samá Hermanos”, “Samá y Cía” o 

“Samá y Sotolongo” es troben activitats vinculades al comerç, la banca i com a 

consignataris de correus transatlàntics. També va participar com a contractista de galeta 

per a l’exèrcit espanyol i va invertir en millores al port de l’Havana i els seus dics —una 

inversió directament vinculada amb l’arribada de vaixells negrers. Per altra banda, 

l’activitat de Salvador Samà a Cuba va tenir també protagonisme com a president de la 

Societat de Beneficència de Naturals Catalunya entre 1844 i 1845, coronel i cap de 

milícies voluntàries a l'Havana o vocal del Banc Espanyol de Cuba (1856). També va ser 

senador del regne per l’Havana i va rebre la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 

Caballero de la Orden de Carlos III i el títol de marqués de Marianao el 1860; aquests 

darrers reconeixements al final de la seva vida, es van deure sobretot a les tasques 

empresarials desenvolupades per a la millora del teixit econòmic i industrial de l’illa -entre 

d’altres, el ferrocarril. 

A la seva mort, un dels seus marmessors testamentaris va ser Julián Zulueta. L’herència 

que deixà a Vilanova i la Geltrú i el llegat econòmic per a inversions a la ciutat va disposar 

com a protagonista absolut al seu nebot segon, Salvador Samà i Torrents.  

Cruañes et al, 1998: 249; Castells i Urgellés et al, 1989: 60; 68, Maluquer de Motes, 

1974: 107, 109; Rodrigo y Alharilla, 2007a: 48, 50, 51; Soler i Becerro, 2003: 80; Virgili 

i Suñer, 2003: 2; Manent, 1992.4: 41-42; Ferran i Oliva, 2007: 116; Pérez Tarrau, 2007: 

114, 115, 121, 122, 127, 150, 152, 176, 225; Virella i Bloda, 1990: 122-24. 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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SAMÀ I TORRENTS, SALVADOR 

Barcelona, 1861 - 1933 

Any d’emigració No emigra 

Destí No emigra 

Professió Empresari i inversor 

Referències biogràfiques 

La seva relació amb les fortunes indianes ve per part del seu tiet-avi, Salvador Samà i 

Martí; el seu pare, Josep Samà i Mota, era fill de Jaume Samà i Martí, germà de Salvador 

Samà i Martí.  

Samà i Torrents va ser l’hereu de la fortuna aconseguida per Salvador Samà i Martí, i com 

a tal va ser la persona de referència en la consecució de les inversions indicades per 

aquest en el seu testament, destacant la creació de l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. En 

tant que l’any de la mort de Salvador Samà i Martí (1866), Salvador Samà i Torrents 

comptava sols amb 5 anys, i que el seu pare havia mort el mateix any, va ser la seva mare, 

Rafaela Torrents Higuero, la responsable de l’administració de la fortuna. Com a tal, les 

inicials dels dos apareixen presents en el projecte de l’Escola Pia.  

Amb l’herència de Salvador Samà i Martí, heretà també el títol del marquesat de Marianao; 

posteriorment, heretaria també el marquesat de Vilanova i la Geltrú per part de mare. 

Va tenir una important trajectòria a Barcelona, com a polític i propietari.  

Puig Rovira, 2003: 300; Virella i Bloda, 1990: 149-156; Sanjuan Marroquín, 2018. 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

És l’hereu de Salvador Samà i Martí, documentat 

en relació al tràfic de persones esclavitzades.  
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SAMÀ I URGELLÉS, ANTONI 

Vilanova i la Geltrú, 1819 – Barcelona, 1890 

Any d’emigració 1848 

Destí Cuba 

Professió Industrial, propietari 

Referències biogràfiques 

L’any 1866, amb la mort de Josep Samà i Mota, el seu cosí Antoni Samà i Urgellès es 

convertí en administrador del negoci familiar “Samà y Cía” d’exportació de vins i altres 

mercaderies catalanes cap a Cuba. Aquesta empresa, malgrat els anys tardans citats, 

tenia relació directa amb el tràfic de persones esclavitzades.  

Durant la guerra dels Deu Anys (1868-1878), els soldats estaven obligats a beure vi 

català, que normalment era dels Samà o els Raldiris, pel que en els anys que pren el 

negoci, l’activitat es troba en un bon moment econòmic. Samà i Urgellès havia estat també 

recaptador i va donar 500 duros per a la creació del cos de voluntaris per anar a Cuba a 

lluitar contra els insurrectes. 

Al seu retorn de Cuba i establiment definitiu a Vilanova, cedí l’administració dels negocis 

a Cuba a l’apoderat Julián Zulueta, a través de “Samá, Sotolongo y Cía” on també era 

accionista Patricio Satrústegui en representació d’Antonio López i López. L’any 1853 

s’havia casat amb Ramona Torrents i Higuero, descendent de la família Torrents de 

Vilanova (hereus de Can Papiol) i germana de Rafaela Torrents Higuero, marquesa de 

Vilanova i la Geltrú i mare de Salvador Samà Torrents (segon marquès de Marianao i hereu 

de Salvador Samà i Martí).  

L’any 1864, amb la mort del seu tiet Joan Samà i Martí, Antoni Samà i Urgellès heretà 

l’hort i el xiprerar dels Josepets, que va reordenar i regalar a l’hospital; aquest espai és el 

que després serien els jardins de l’Apol·lo. 

A més de l’activitat comercial, Samà i Urgellès va ser molt actiu políticament. A causa de 

la seva defensa de la monarquia amadeista, el rei el recompensà l’any 1872 amb el títol 

de Marquès de “Casa Samà”.  

A Vilanova va tenir una important participació en la vida social i política i, entre d’altres, 

va ser vocal del primer consell d’administració de Banc de Vilanova i va participar en la 

fundació de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

Rodrigo y Alharilla, 2007a: 71, 72, 74; Ferran i Oliva, 2007: 118; Manent, 1992.4: 41-42; 

Rodrigo y Alharilla, 2009b: 107; Fernández Muñiz,  2011: 21; Virella i Bloda, 1990: 148.  

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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SANS I DALMAU, JOSEP 

La Gornal, ? - ? 

Any d’emigració ? 

Destí Cuba 

Professió Comerciant, navilier 

Referències biogràfiques 

Nascut a La Gornal. Marxà a Cuba, on treballà de comerciant i navilier. Al tornar de Cuba 

s'instal·là a Vilanova, on invertí en finques urbanes i rústiques.  

Cruañes et al, 1998: 249 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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SANS I FERRET, BONAVENTURA 

Vilanova i la Geltrú, 1824 - 1899 

Any d’emigració 1861  

Destí L’Havana i Matanzas 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Cuba l’any 1861, establint-se a l’Havana, on treballà de comerciant. Un any 

més tard es va casar amb Secundina Gumà i Ferran a Vilanova i la Geltrú. Tornà a Cuba, i 

a Matanzas col·laborà amb “Gumá y Hermanos”, casa vinculada amb la tinença 

d’ingenios. 

Manent, 1992.4: 50 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consta com a tal, però sí que estableix relació 

empresarial amb “Gumà y Hermanos”, propietaris 

d’ingenios. 
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SANTACANA I CASTANY, JOAN 

Vilanova i la Geltrú, 1815 - 1872 

Any d’emigració 1829 / 1831 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant i industrial 

Referències biogràfiques 

Va marxar a Cuba l’any 1831, establint-se a l’Havana, on treballà de comerciantAmb els 

diners que va fer a la seva estada a Amèrica, tornà a Vilanova al 1852 i fundà l’empresa 

de filats i teixits de cotó “Santacana, Sadurní y Cía” (1854). El mateix any, amb la seva 

dona van tornar a Cuba. 

Cruañes et al, 1998: 249; Manent, 1992.4: 51; Soler i Becerro,1998: 118, 136; Puig 

Rovira, 2003: 304 

*A Cruañes et al (1998) i Claver et al (2009-2010) apareix la cita de Josep Santacana i Castany.  

A l’Arxiu General d’Índies consta Juan Santacana, natural de Vilanova i la Geltrú i de 

professió comerciant, que marxà a l’Havana el 1829; el seu pare era Juan Santacana, la 

seva mare Rita Castany, i es casà amb Magdalena Santacana (ES.41091.AGI; 

ULTRAMAR,352,N.50). 

En el mateix arxiu consta José Santacana i Castany, natural de Vilanova i la Geltrú, i de 

professió comerciant, que marxà a l'Havana l’any 1831; el seu pare era Juan Santacana i 

la seva mare es deia Rita Castany (ES.41091.AGI;ULTRAMAR,361,N.17). 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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SOLER I CARBONELL, CRISTÒFOL 

Vilanova i la Geltrú, 1856 - Buenos Aires, 1930 

Any d’emigració 1880 

Destí Buenos Aires 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Marxà als 23 anys a Amèrica, establint-se a Buenos Aires. Va fer diversos viatges a 

Catalunya per negocis. Puig Rovira (2003) fa constar que no hi ha dades sobre aquest 

personatge fins a la dècada de 1920.  

Cruañes et al, 1998: 249; Puig Rovira, 2003: 314 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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SOLER I GUSTEMS, JOAQUIM 

Vilanova i la Geltrú, 1815 - 1891 

Any d’emigració ? 

Destí Cuba 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Marxà a Cuba, on gràcies al comerç aconseguí una considerable fortuna. En morir, va fer 

diverses deixes a Vilanova i la Geltrú: al cementiri, la Casa d’Empara, l’Hospital o altres 

institucions. També deixà 7.500 pessetes per a la construcció d’una font monumental. 

Claver et al, 2009-2010; Puig Rovira, 2003: 315 

Consta la seva participació l’any 1859 en l’empresa “José Ferrer y Cía” com a part de 

“Soler y Hermano”. 

Soler i Becerro, 1998: 117-118 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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SOLER I MIRÓ, SEBASTIÀ 

Vilanova i la Geltrú, 1854 - 1928 

Any d’emigració 1877 / 1882 

Destí Argentina i Iquique (Xile) 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Marxà a Amèrica, i passà per Argentina (també per Perú i Bolívia), establint-se c.1900 a 

Iquique (Xile), on es dedicà al comerç per compte propi com armador i transbordador, 

sobretot de guano, font principal dels seus guanys. A Xile consta que va estar al front d’una 

companyia naviliera. L’any 1915 tornà a Vilanova, deixant els negocis americans al seu 

fill gran i alguns familiars.  

Cruañes et al, 1998: 250; Viladot, 2008: 12; Manent, 1992.4: 112; Puig Rovira, 2003: 

317-318 

La tradició oral explica que a la seva residència treballava un majordom negre, fent que 

els nens de la Vilanova dels anys 20 s’enfilessin a les finestres per poder veure’l. No es té 

constància de que fos un esclau, potser per l’època era un fill d’esclau alliberat 

(emancipat) i va continuar amb la professió dels pares (possiblement esclaus domèstics).  

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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SOLER I MORELL, PAU 

Vilanova i la Geltrú, 1822 - 1900 

Any d’emigració 1838 

Destí L’Havana i Matanzas 

Professió Terratinent i empresari 

Referències biogràfiques 

Marxà a Cuba l’any 1838, establint-se entre l’Havana i Matanzas, on l’any 1816 havia 

anat el seu pare Pau Soler i Ballester. Juntament amb el seu germà, es dedicà a gestionar 

ingenios de sucre —entre els quals l’ingenio Diana, adquirit pel seu pare— i a l’exportació 

i cria de bestiar. Per facilitar els negocis, el seu pare havia creat la societat mercantil “Soler 

y Cía”. En morir Pau Soler i Ballester, l’ingenio es va repartir entre els germans Soler i 

Morell; un d’ells, Joan Antoni, va comprar al seu germà Leandro la seva part, millorant-lo i 

ampliant-lo. Anys després, Joan Antoni rebria per part d’Alfons XII el títol de comte de 

Diana, en reconeixement de les seves inversions en la línia del ferrocarril cubana.  

Joan Antoni Soler i Morell es casà amb Cristina Baró i Ximénez, filla de l’indià Josep Baró 

i Blanxart (conegut negrer de Canet de Mar que va invertir en ingenios els seus guanys). A 

la vegada, el seu germà Pau es casava amb Clara Baró i Ximénez, germana de l’anterior. 

Amb aquests dos matrimonis es formava el clan Soler-Baró, una de les famílies més 

poderoses de la Cuba del moment. Per l’altra banda familiar i de negocis, la germana de 

Pau, Dolors Soler i Morell, contreia matrimoni amb Francesc Gumà i Ferran (segones 

núpcies per ell), establint per la part vilanovina una altra aliança familiar amb una de les 

figures més actives de les inversions indianes locals. També el germà petit de Francesc 

Gumà i Ferran, Joaquim, es casà amb Cristina Soler i Baró (filla del comte de Diana).   

Pau Soler i Morell va tornar definitivament a Vilanova i la Geltrú l’any 1858, on va participar 

molt activament en diferents societats industrials i financeres, com el finançament per a 

la construcció del nou ajuntament (arribà a ser regidor i alcalde), el Patronat dels Pobres, 

la societat encarregada de la construcció del ferrocarril, el Banc de Vilanova, la Fàbrica de 

Mar o la portada de les aigües amb “Samà, Raventós y Cía”.  Des de Vilanova, s’interessà 

també per l’estat polític de Cuba, on tot el seu entorn familiar tenia negocis; va ser 

recaptador i va donar 500 duros per a la creació d’un cos de voluntaris que anés a Cuba 

a lluitar contra els insurrectes. El 1882 va passar a ser gerent de la Fàbrica de la Rambla. 

Cruañes et al, 1998: 250; Ferran i Oliva, 2007: 89, 118-120; Rodrigo y Alharilla, 2009b: 

107; Manent, 1992.4: 112; Torné, 2018: 297-300; Puig Rovira, 2003: 318-319 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

Sí consta la seva participació en la tinença 

d’ingenios. 
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SOLER I ROIG, PAU 

Vilanova i la Geltrú, 1785/1794? - Barcelona, 1849 

Any d’emigració 1803 / 1805 

Destí San Juan de Puerto Rico i Matanzas 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Marxà a Amèrica, a la botiga familiar de San Juan de Puerto Rico. Amb el temps s’establí 

a Matanzas, on consta que va fer negocis amb Sebastià Gumà. A Cuba es va casar amb 

Josefa Serra i Vidal, neboda de Josep Anton Vidal i Pascual, que ajudà al matrimoni 

econòmicament pel muntatge d’una botiga de roba a Matanzas.  

Retornà vers el 1840, i amb la fortuna guanyada invertí en industria i en propietats. La 

filla de Pau Soler i Roig va ser Concepció Soler i Serra (nascuda a Cuba). En la construcció 

de la seva casa al carrer Caputxins, s’emmirallarà en els Porxos d’en Xifré de Barcelona, 

promoguts pel negrer Josep Xifré i Casas.  

Cruañes et al, 1998: 250; Manent, 1992.4: 113; Jornet Benito, 2017 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consta com a tal, però contrau matrimoni amb 

l’hereva de Josep Anton Vidal i Pascual, vinculat al 

tràfic de persones esclavitzades.  

 

  



182 

 

SOLER I SERRA, CONCEPCIÓ 

L’Havana, 1825 – Vilanova i la Geltrú, 1873 

Any d’emigració Neix a L’Havana 

Destí No emigra – L’Havana 

Professió Empresària 

Referències biogràfiques 

El paper de Concepció Soler i Serra en la història indiana vilanovina és donada per ser filla 

de l’indià Pau Soler i Roig. Ella i el seu germà Joaquim nasqueren a Matanzas. Al retorn a 

Vilanova, es casaria (1844) amb Josep Ferrer i Vidal, promotor de la Fàbrica de Mar 

gràcies en part a la dot de la núvia, que venia de família vinculada directament amb 

l’herència de l’indià Josep Anton Vidal i Pascual, vinculant així la iniciativa industrial amb 

la fortuna forjada a Amèrica.  

El seu cas és un exemple de la importància que prengueren les relacions matrimonials 

entre els indians retornats. És també exemple de la falta de documentació sobre les dones 

que participaren en el teixit comercial indià a Catalunya. Està documentada la seva 

participació, ja vídua, en l’empresa de la fàbrica de Mar.  

Jornet Benito, 2017; Rodrigo y Alharilla, 2008: 156 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consta com a tal, però hereta de Josep Anton 

Vidal i Pascual, vinculat amb el tràfic de persones 

esclavitzades.  
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SOLER I SERRA, JOAQUIM 

L’Havana, 1824 – Vilanova i la Geltrú, 1878 

Any d’emigració Neix a L’Havana 

Destí No emigra – L’Havana 

Professió Comerciant i empresari 

Referències biogràfiques 

Neix a l'Havana i està allà fins al 1844, dedicant-se a tasques comercials en general. A 

Vilanova i la Geltrú va mantenir negocis amb Antoni Samà i Urgellès, amb qui s’associà el 

1863 per fundar les Ferreries de Vila-rodona —juntament amb un tècnic estranger 

nomenat Karr. 

Va ser un dels marmessors de Josep Anton Vidal i Pascual.  

Cruañes et al, 1998: 250; Puig Rovira, 2003: 322; Virella i Bloda, 1990: 141 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consta com a tal, però manté negocis amb 

Antoni Samà i Urgellès, vinculat amb l’empresa 

familiar que havia fet fortuna amb el tràfic de 

persones esclavitzades.  
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TORRENTS I HIGUERO, RAFAELA 

Vilanova i la Geltrú, 1838 - 1909 

Any d’emigració No emigra 

Destí No emigra 

Professió Empresària 

Referències biogràfiques 

Torrents i Higuero estava casada amb Josep Samà i Mota, nebot de Salvador Samà i 

Torrents i hereu de la seva fortuna forjada a Cuba. A causa de la mort de Samà i Mota uns 

dies abans que Samà i Martí, Rafaela quedà vídua amb sols 28 anys. El seu fill Salvador 

Samà i Torrents va ser nomenat hereu, però fins a la seva majoria d’edat l’herència va ser 

gestionada per Rafaela Torrents i Higuero. Gràcies a la bona gestió econòmica i les 

influències polítiques familiars, rebé el marquesat de Vilanova i la Geltrú, l’any 1889.   

Vicente, 2009; Virella i Bloda, 1990: 138; Sanjuan Marroquin, 2018 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 

No consta com a tal, però la seva posició social es 

veu marcada per ser mare de l’hereu de Salvador 

Samà i Martí, documentat en el tràfic de persones 

esclavitzades.  
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VENTOSA I MASSANA, JOSEP 

Vilanova i la Geltrú, 1810 - Vilanova i la Geltrú, 1886 

Any d’emigració 1833 

Destí L'Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

Era fill de Joan Ventosa i Puig i Maria Josep Massana. El febrer de 1833 s’embarcà en el 

bergantí “San Miguel” rumb a l'Havana, on ja tenia un germà, Salvador Ventosa i Massana 

(Vilanova i la Geltrú, 1813 - 1896). Hi residí per espai de sis anys dedicat al comerç, i el 

1839 retornà a Vilanova; el seu germà tornà el 1850. Tubau (2016) esmenta que era un 

boter que havia provat de fer fortuna a Amèrica i havia tornat amb les mans buides.  

Manent, 1992.4: 216-217; Llibre de notes de Josep Ventosa Massana (transcripció), arxiu 

de la Biblioteca Víctor Balaguer.  

El seu fill, Josep Ventosa i Puig, dedicà la vida laboral a la fàbrica tèxtil de cal Xoriguer. 

Tubau, 2016: 9 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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VENTOSA I SOLER, JOSEP TOMÀS 

Vilanova i la Geltrú, 1797 - L’Havana, 1874 

Any d’emigració 1809 / 1813 

Destí Matanzas i l’Havana 

Professió Comerciant, polític, filantrop 

Referències biogràfiques 

Marxà a Cuba, on principalment es va dedicar al comerç de teixits. En poc temps va fer 

una fortuna que de seguida va començar a invertir en obres benèfiques locals com l’escola 

per a nois i noies de famílies necessitades de Matanzas o la biblioteca pública (1847). 

També consten donacions a la Casa de Beneficència (140.000 pesos). Assolí també 

càrrecs notoris públics, com el d’alcalde de Matanzas en dues ocasions (1847 i 1852).  

Malgrat ser un dels indians de referència en la història i el patrimoni de Vilanova i la Getrú, 

el seu nom no apareix en més recerques que les centrades en l’àmbit local i comarcal, i 

principalment es dediquen a fer referència al seu paper en l’adquisició dels terrenys de 

l’antic convent dels caputxins (1846) per a la construcció de les Escoles Públiques 

Ventosa (1851-1854; Ventosa i Soler va traslladar la gestió del projecte a altres indians 

retornats ja a Vilanova, i entre ells Francesc Arrufat i Ferret). Les constants obres de 

beneficència que promogué portaren al seu germà, Francesc Ventosa i Soler, a tramitar i 

aconseguir la inhabilitació mental de Josep Tomàs (el tracten de dement), amb el qual li 

retiraren la seva fortuna.  

Castells i Urgellés et al, 1989: 25; Puig Rovira, 2003: 352-353; Virella i Bloda, 1990: 170; 

Virgili i Suñé, 2003.2:2; Manent, 1992.4: 219. 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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VIDAL I MASCARÓ, JOAN MIQUEL 

Vilanova i la Geltrú, 1795 - 1865 

Any d’emigració ? 

Destí ? 

Professió ? 

Referències biogràfiques 

Va ser un indià molt conegut i extravagant, dit popularment “Don Joan”. El seu pare, Joan 

Vidal i Gallart, havia estat un indià enriquit a Amèrica que va fer construir la casa familiar 

a la plaça dels Cotxes.  

Puig Rovira, 2003: 354-355; Claver et al, 2009-2010 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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VIDAL I PASCUAL, JOSEP ANTON 

Vilanova i la Geltrú, 1770 - L’Havana, 1843  

Any d’emigració 1799 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant 

Referències biogràfiques 

L’any 1799 anà a Cuba i establí un comerç a l'Havana, “José Antonio Vidal Pascual y 

Sobrino”, dedicat als teixits, des d’on aviat va adquirir fortuna i prestigi. Ajudà amb diners 

a Catalunya durant la invasió bonapartista, i gràcies a la seva bona posició, diversos 

vilanovins que emigraren a Cuba trobaren en el seu negoci un lloc d’acollida. L’any 1815 

va ser un dels principals socis de la “Compañía de Seguros Marítimos de La Habana”. Va 

ser nomenat comendador de l’ordre d'Isabel la Catòlica. 

Al morir, deixà a Vilanova i la Geltrú 40.000 ducats per a la construcció d’una font i la 

portada d’aigua a la ciutat, que es faria realitat gràcies a les gestions d’altres indians, l’any 

1861.    

Manent, 1992.4: 234; Cruañes et al, 1998: 251; Puig Rovira, 2003: 355; Virgili i Suñé, 

2003.2: 2 

En els seus anys a Cuba, va mantenir estretes relacions comercials amb Josep Xifré i 

Casas, qui havia muntat una xarxa empresarial l’Havana, Barcelona i Londres, en la qual 

tingueren participació dos vilanovins: Antonio Milà de la Roca com a connexió amb 

Barcelona, i Josep Anton Vidal i Pascual des de Cuba, com apoderat general de Xifré a 

l’Havana (càrrec nomenat el 1823, quan Xifré emigrà a Nova York). Els germans de Milà 

de Roca, vilanovins emigrats a Cuba, van tenir una forta presència en els negocis de Xifré 

i en les relacions comercials Catalunya - Cuba (els seus noms apareixen constantment en 

les recerques sobre el tràfic de persones esclavitzades).  

En qualitat d’apoderat general, Vidal i Pascual tenia un sou de 1250 pesos anuals, a més 

de les gratificacions.  

A la mort de Vidal i Pascual el 1843, consta en el seu testament el nomenament com 

marmessors a Josep Xifré, Pelegrí Marqués i Gregori Ferrer (documentats com a negrers). 

Yashima, 2017: 130-136 

Yashima (2017: 138) recull una referència a una carta de Vidal i Pascual del maig de 

1835 on aquest adverteix de la dificultat i delicadesa del problema de l’esclavitud, on 

parla d’una visió bucòlica afirmant que no els faltava res i que enlloc hi hauria esclaus 

millor tractats que allà. Fa referència inclús a un paper condescendent i tou de Xifré amb 

els seus esclaus. 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
Sí consta 
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VINYALS I GASSÓ, JOSEP 

Vilanova i la Geltrú, 1826-1866 

Any d’emigració 1841 

Destí L’Havana 

Professió Comerciant? 

Referències biogràfiques 

Participà en diferents projectes vinculats a inversions indianes a Vilanova i la Geltrú: la 

fàbrica de conserves, el Círculo Villanovés, el Patronat dels Pobres o la portada d’aigües 

a la ciutat o el ferrocarril. Va ser també alcalde de Vilanova.  

No consta informació dels seus negocis a Amèrica. Es casà amb Mercedes Roig, natural 

de l’Havana i de família catalana.  

Puig Rovira, 2003: 359; Cruañes et al, 1998: 251  

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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YNGLADA I MARQUÈS, JOSEP 

Vilanova i la Geltrú, ? - ? 

Any d’emigració 1822 

Destí Cuba 

Professió Comerciant? 

Referències biogràfiques 

Marxà a Cuba l’any 1822 per treballar amb els seus germans. Retornà a Vilanova l’any 

1848 amb una fortuna que reinvertí en negocis immobiliaris (vinculats amb les 

desamortitzacions).  

Claver et al, 2009-2010; Puig Rovira, 2003: 365-366 

Relació amb el tràfic de persones 

esclavitzades? 
No consta 
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CONCLUSIONS 

Aquest projecte es va iniciar a partir de les recerques desenvolupades amb anterioritat pels 

autors en el context de la Vilanova i la Geltrú del segle XIX, i en concret amb aquells 

elements que integren l’anomenat patrimoni indià. Per la nostra vinculació professional 

amb els museus i el patrimoni locals, disposàvem d’àmplia informació sobre aquests, però 

en aquells documents de treball —heretats d’iniciatives i projectes anteriors sobre el 

patrimoni—, els noms propis vinculats al fenomen indià havien estat habitualment més una 

cita simple al fet de la seva emigració i/o posteriors inversions, que no pas al 

desenvolupament i gestació de les seves fortunes. Així mateix, la informació de què es 

disposava en aquestes eines de treball sobre la presència de les dones amb nom i cognom 

era molt breu. Els motius podrien ser varis, però un dels principals era que les recerques i 

publicacions locals sobre els indians vilanovins —homes, en pràcticament totes les 

referències— havien abocat una mirada que es podria qualificar de “blanca” sobre la 

construcció de la Vilanova i la Geltrú del segle XIX. D’alguna manera, s’havia parlat més del 

patrimoni que de les persones, i les cites a la vinculació dels seus protagonistes amb el 

tràfic de persones esclavitzades era més anecdòtica que central. Així es pot comprovar en 

gran part de la bibliografia local dels anys 80 i 90 del segle XX. En aquells mateixos anys, 

però, altres estudis havien començat a posar la mirada sobre la creació de les fortunes que 

feren de la Barcelona i Catalunya de la segona meitat del XIX un símbol de modernitat 

gràcies a les inversions i iniciatives econòmiques desenvolupades. Va ser aleshores, amb 

figures com Maluquer de Motes o Delgado Ribas, que el focus s’adreçà cap als grans 

industrials catalans vinculats amb l’emigració a Amèrica. Si bé de manera general moltes 

publicacions tractaven el tema de forma molt genèrica i amb alguns tòpics, a poc a poc el 

negoci derivat del tràfic de persones esclavitzades —i les seves implicacions, com els 

ingenios—, començava a sortir a la llum, amb autors com els citats al capdavant. Des dels 

2000 en aquí, i gràcies a la tasca d’autors com Rodrigo y Alharilla, el focus de l’esclavitud 

colonial ha agafat major presència en els estudis sobre la Catalunya indiana. Certament, si 

es volia explicar i analitzar l’origen de les fortunes de grans noms catalans de la segona 

meitat del segle XIX, no es podia obviar el seu inici. En aquest context, Vilanova i la Geltrú 

va començar a aparèixer, vinculada sobretot a la nissaga dels Samà.  

Més recentment, del 2010 en aquí, són moltes les recerques que han continuat en 

aquesta línia i que han dut a terme la seva tasca des d’arxius catalans, i sobretot 

americans i cubans. Precisament, és en aquests últims on es troba molta de la 

documentació que permet certificar la vinculació dels emigrants amb els negocis derivats 

del tràfic de persones esclavitzades. Un dels projectes de majors dimensions en aquest 

sentit és el coordinat per Michael Zeuske, titulat Hidden Atlantic, on s’exposen dades i 
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noves recerques sobre l’esclavitud colonial. Mentrestant, pel cas local, en els anys inicials 

del segle XXI les recerques de Soler i Becerro en el context del desenvolupament industrial 

de la Vilanova del XIX han posat també el seu focus sobre l’origen de les fortunes indianes. 

En aquestes, un dels protagonistes ha estat Gregori Ferrer i Soler, a partir del qual s’han 

vinculat altres noms com els Marqués i Torrents o els Gumà.  

La dimensió de les pàgines que ocupa el projecte que amb aquestes línies concloem ha 

vingut determinada pels noms vinculats directament amb el patrimoni cultural de Vilanova i 

la Geltrú. Per una banda, perquè aquest era l’objectiu inicial, cercar informació sobre els 

noms indians del patrimoni local. Per l’altra, perquè la dimensió de l’estudi de tots els 

vilanovins i les vilanovines emigrats i emigrades a Amèrica és d’un abast molt més gran 

que el plantejament d’aquest projecte, tant per hores de dedicació com per disponibilitat 

de material. Tornant a les xifres donades per Soler i Becerro (2003), sols per a l’illa de 

Cuba es comptabilitzen 1.136 emigrants vilanovins entre els anys 1778 i 1862.  

En total, s’han referenciat cent setze elements del patrimoni cultural i espai públic de 

Vilanova i la Geltrú amb presència de noms indians: arquitectures urbanes i rurals, 

monuments, projectes vinculats amb serveis públics, transports, infraestructures o carrers 

que formen part de l’espai urbà de la ciutadania o que integren el patrimoni local, d’acord 

amb la seva presència en la darrera revisió d’aquest (Claver et al, 2009-2010) i amb 

alguns afegiments que s’han considerat rellevants. La majoria de noms derivats d’aquest 

patrimoni —s’ha abocat informació vinculada a l’activitat econòmica sobre un total de 

seixanta noms propis i una casa comercial— es vinculen amb emigrants establerts a les 

Antilles, i molt especialment a Cuba, que en termes genèrics de l’emigració catalana del 

segle XIX va ser també el punt geogràfic de referència. Dins del conjunt, s’ha inclòs la 

referència a quatre dones que, malgrat no poder ser considerades indianes com a tals per 

no haver emigrat mai, formen part del fenomen i tenen un nom propi —potser de vegades 

poc visible— dins del patrimoni i l’espai públic de la ciutat. Elles són: Magdalena Miró i 

Alegret, Marcel·lina Jacas i Salom, Concepció Soler i Serra i Rafaela Torrents i Higuero. 

Totes elles, presents en el patrimoni cultural indià per relació indirecta (filles, esposes o 

hereves) però, malgrat la baixa xifra, rellevants de la presència femenina en un capítol 

eminentment tractat des del paper dels homes (tant per l’emigració com per les inversions 

posteriors).  

Així, i malgrat la voluntat d’atenir la recerca d’informació a figures presents en el patrimoni 

cultural de Vilanova i la Geltrú, s’han referenciat també en els textos genèrics i concrets de 

cada personatge altres noms vilanovins que, sense presència en el patrimoni cultural de la 

ciutat, van estar directament vinculats amb el tràfic de persones esclavitzades. Virella i 

Bloda (1990) havia fet una primera aproximació a vint noms, i recerques posteriors han 
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ampliat aquesta xifra. Així mateix, han aparegut també altres noms d’àmbit nacional, en 

aquest cas de figures molt més documentades en la història de l’esclavitud al segle XIX. Ha 

estat aquest el cas dels Samà amb Julián Zulueta o els Güell, de Vidal i Pascual amb Milà 

de Roca o Josep Xifré, de Soler i Morell i els Gumà amb Baró i Blanxart o de Francesc 

Arrufat amb Torrents i Serramalera i Pastor Fuentes. Uns casos que evidencien la 

rellevància vilanovina en aquest capítol de la història de la Catalunya indiana.  

Amb la voluntat que aquest estudi sigui una eina de treball de futur, les fitxes de tots els 

noms indians inclouen al seu final la determinació de si, amb les dades recopilades, és 

possible certificar la seva vinculació amb el tràfic de persones esclavitzades. En aquest 

punt, ha aparegut amb tota una sèrie de matisos. Primerament, perquè el negoci dels 

negrers comptava amb una cadena de treball de la qual penjaven diferents implicacions. 

En primera línia, els capitans negrers, que sortien dels ports catalans direcció a la costa 

atlàntica africana, on intercanviaven productes per persones. Aquells vaixells negrers, 

abans de carregar els esclaus i esclaves de l’Àfrica, duien productes per a l’intercanvi, un 

dels quals acostumava a ser l’aiguardent, que era precisament una de les exportacions en 

què Vilanova més va destacar a nivell català. Així, la referència econòmica vilanovina sobre 

l’exportació com un negoci propi de la comarca als segles XVIII i XIX, adquireix en aquest 

capítol una història fosca.  

Per a la compra d’esclaves i esclaus, prèviament alts comendataris de les tribus africanes 

havien capturat a aquestes persones esclavitzades, que eren reclutades en magatzems 

des d’on es duia a terme la seva venda als capitans dels vaixells. Una vegada arribats els 

vaixells al port de destí a Amèrica, entraven en escena altres agents, com els inversors en 

cases de compravenda o els propietaris dels ingenios, que representaven el punt final del 

propòsit. A banda, cal vincular-hi altres negocis com els venedors de tasajo (aliment que es 

donava a les persones esclavitzades) o aquells que, a banda del sistema esclavista dels 

ingenios, disposaven d’un esclau o esclava a casa. El cas dels indians de Vilanova i la 

Geltrú es troben representats en tots i cadascun d’aquests estrats del negoci. Fins i tot en 

el darrer, en la tinença d’un esclau domèstic, Martin Corrales destacava en una de les 

darreres publicacions sobre el tema que al cementiri municipal de Vilanova i la Geltrú, en la 

tomba d’Antonio Gispert Cisneros, encara es pot llegir «Aquí yacen los restos de su fiel 

criado Francisco natural de Africa» (Martin Corrales, 2017: 33). Un exemple de l’amplitud i 

dimensió que implica l’aproximació més breu cap a aquesta història.  

Les recerques sobre els capitans de vaixells negrers han abocat una llarga llista 

d’implicats, destacant sobretot personatges de la costa nord catalana –Maresme i Costa 

Brava. A Vilanova i la Geltrú apareixen alguns citats (Virella i Bloda, 1990), destacant entre 

aquests Antonio Milà de la Roca, Josep Samà i Martí o Joan Roig i Ferrer, importants pel 
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nostre estudi per les relacions comercials establertes amb alguns indians que formen part 

del patrimoni cultural local. També hi destacaren Francesc i Ramon Rovirosa, propietaris 

d’una factoria a El Congo i de vaixells negrers. Nerin (2015) documenta la seva història, així 

com la dels Milà de la Roca, dedicats també al negoci del tasajo per vendre als esclavistes 

(Nerín, 2015: 161-168; 181-182; 192-193). I cal pensar que això és sols la punta de 

l’iceberg. Més enllà del patrimoni cultural, els noms són molts, i la feina de recerca per fer 

és d’un gran abast.  

Val a dir que les grans figures catalanes de referència vinculades amb el tràfic de persones 

esclavitzades —López, Marty, Xifré o Samà— no eren capitans de vaixell, sinó accionistes de 

cases comercials a Cuba per a les quals compraven esclaves i esclaus i feien negoci, en 

ocasions amb ingenios de la seva propietat. Un joc financer que en alguns casos incloïa 

fins i tot la formació d’aquestes persones privades de la seva llibertat per a la millora de la 

mà d’obra —cas citat amb Salvador Samà i Martí. 

A través de la documentació de les cases de comerç establertes pels catalans al lloc de 

destí surt a la llum la teranyina de contactes i negocis que hi havia darrere de les 

anomenades “botigues”, i en aquest punt una de les fonts principals per a la recerca han 

estat les relacions del tipus matrimonis o societats de comerç. L’altra font de referència en 

la recerca d’aquesta informació tantes vegades oculta —ja sigui per prudència o per la 

il·legalitat del negoci— han estat les cartes enviades entre els indians, una de les poques 

fonts on la informació s’ha ocultat en menor grau. Pel cas de Vilanova i la Geltrú, un dels 

tresors documentals de què s’ha disposat ha estat el copiador de cartes de Gregori Ferrer i 

Soler, conservat a l’Arxiu de la família Marsé-Ferrer, que ha permès determinar la 

vinculació de la casa “Marqués y Hermanos” amb el tràfic de persones esclavitzades (Soler 

i Becerro, 2002). A l’Arxiu Comarcal del Garraf es conserva un altre copiador de cartes, en 

aquest cas d’Oriol Puig i Ivern, de diferents franges cronològiques (1810-1830; i anys 40, 

50 i 60 del segle XIX) d’on es poden extreure algunes frases molt il·lustratives sobre la vida 

dels emigrants catalans i l’objectiu de fer fortuna i retornar a la vila natal. En una d’elles, 

s’afirmava: «No tan mal nuestra primera empresa de Sociedad, esto bien mirado quiere 

decir algo por lo que será bueno emprender otro negocio también por cuenta y mitad y 

quien sabe si algun día nos haremos ambos ricos y disfrutar y desquitar de las privaciones 

solemos tener en la Isla de Cuba» (L’Havana, 15 d’agost de 1842). I sobretot, la 

importància dels arxius cubans, que han permès a les grans recerques en el tema 

determinar els noms vinculats a aquestes cases de comerç o societats, comprovant a 

través seu com molts emigrants arribaven amb un primer negoci ja muntat que després 

heretaven (sovint per lligams familiars).  
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Per altra banda, el fet que l’Havana i Matanzas fossin a Cuba els dos epicentres de la 

concentració d’emigrants de Vilanova i la Geltrú, obre per definició una porta gran a la seva 

vinculació amb el tràfic de persones esclavitzades, ja que ambdues eren ciutats amb port, i 

especialment l’Havana va comptar amb nombroses millores al seu port al llarg del segle XIX 

—està documentada, per exemple, l’activitat de les empreses dels Samà en aquest 

aspecte. Si més no, obre unes portes majors que en el cas de les localitats de l’interior. Les 

ciutats cubanes amb port eren el focus de l’activitat dels negrers, com pel cas de la Xina ho 

foren Canton i Macau, citades en relació a Abellà i Raldiris en la seva activitat com a 

“chinero”.  

Vilanova i la Geltrú, com afirmàvem en unes línies anteriors, és un dels noms clau en les 

recerques catalanes que parlen de l’emigració a Amèrica al segle XIX, però alhora, els seus 

indians no son tan presents com podria semblar. Així, trobem que els Samà són amb 

diferència la família d’indians vilanovins més estudiada fins a la data: per la seva llarga 

trajectòria, des de finals del XVIII i durant tot el temps en que el tràfic de persones 

esclavitzades es va desenvolupar entre Àfrica i Cuba, i per l’àmplia xarxa de contactes que 

establiren tant a les Antilles com des de Barcelona. Encara avui, les referencies donades 

per Virella i Bloda (1990) són indicades en els estudis com a font pels autors més actuals, 

tant pel seu complex arbre genealògic com pels vincles amb altres grans famílies amb 

presència en la història del tràfic de persones esclavitzades. Els segueixen els Gumà, 

capitanejats per Francesc Gumà i Ferran, els Soler i Morell, sobretot per la seva relació 

familiar amb els Baró i Blanxart, i Gregori Ferrer i Soler. Per altra banda, també apareixen 

citats casos com els esmenats en les fitxes de Josep Anton Vidal i Pascual i les seves 

relacions amb Josep Xifré, o Francesc Arrufat amb Jaume Torrents i Serramalera i Manuel 

Pastor Fuentes. No es tracta sempre de grans noms de la Catalunya indiana, però la seva 

presència en el patrimoni cultural vilanoví els situa en una primera línia que en aquest 

projecte els fa adquirir una important entitat.   

La majoria dels personatges documentats com a implicats en el tràfic de persones 

esclavitzades i aquí recollits són emigrants corresponents als primers anys del segle XIX, és 

a dir, quan el negoci era legal. Després molts continuen, per compte propi o vinculats amb 

altres cases de comerç més grans. Per aquest motiu, sorprèn la poca documentació que 

apareix sobre la figura de Josep Tomàs Ventosa i Soler, segurament l’indià més reconegut 

de Vilanova i la Geltrú, a qui els estudis d’àmbit català citen molt breument i sols en relació 

a les seves inversions a la ciutat, malgrat que les xifres que es referencien en les seves 

donacions per a la beneficència o iniciatives públiques són molt altes. Els estudis, però, 

han tractat poc les biografies dels indians vilanovins no vinculats amb grans noms catalans 

o amb iniciatives de grans dimensions. Encara avui, les dades aportades per Cruañes et al 

(1998) o Puig Rovira (2003) són clau per a poder esbossar les biografies d’alguns 



196 

 

d’aquests indians. Un fet que, al parer dels autors d’aquest projecte, obre la primera de les 

conclusions: que aquestes pàgines són, com esmentàvem abans, una punta d’iceberg, i 

que amb tots els noms del patrimoni cultural i espai públic referenciats, ara cal avançar 

amb recerques de major abast –grups de recerca universitaris amplis i de diferents perfils, 

investigadors a ambdues bandes de l’Atlàntic, etc.  

La conclusió que queda encara feina per fer ho és amb plena certesa, i una de les 

constatacions de la complexitat de la recerca en aquest àmbit la donava el mateix Rodrigo 

y Alharilla a inicis del 2021, quan en la seva darrera publicació, Un hombre, mil negocios. 

La controvertida historia de Antonio López, marqués de Comillas (Editorial Ariel, 2021), 

documentava i certificava la relació directa d’Antonio López y López amb el tràfic de 

persones esclavitzades. Una figura, López y López, de la que durant anys s’ha parlat per la 

seva vinculació amb l’esclavitud colonial, i que de fet ha estat de fet el gran protagonista a 

Catalunya de la retirada d’una estàtua de record, és justament ara documentada amb la 

fermesa absoluta com a tal, per un dels historiadors catalans que més han treballat sobre 

el tema i el personatge.  

A Esclavismo, patrimonio y espacio público (Medici, 2019), la seva autora reflexionava 

sobre el significat de les ciutats que conviuen amb la custòdia d’un patrimoni que 

rememora el passat colonial. En un moment on les grans ciutats europees compten amb 

xifres elevades de població migrant, aquest patrimoni es manifesta com a necessari de ser 

reformulat en la seva explicació i exposició pública. Medici feia referència a casos com el 

dels Porxos d’en Xifré —inclosos aquí per la relació amb la casa de Pau Soler i Roig, que 

compta amb quatre relleus que segueixen el seu model— on es representen uns putti 

sense ales treballant en la càrrega de caixes i sacs de mercaderies directament 

relacionades amb el treball d’esclaves i esclaus, com el sucre, el cotó o el tabac. Com cita 

Medici, la seva representació amb uns infants envia un missatge d’ingenuïtat i innocència 

que res tindria a veure amb la realitat; aquells relleus, a més, havien estat creats quinze 

anys després de l’abolició de l’esclavitud pel tractat de 1817 (Medici, 2019: 391). 

Són molts els debats que obre aquesta porta. La idoneïtat d’alguns dels noms en el espai 

públic, el paper de les dones i la seva presència o, molt especialment, la manera en com 

explicar aquesta història a grans i petits. I si per una banda és necessari que els noms del 

patrimoni indià vilanoví puguin ser tractats en recerques de major abast, per l’altra, és la 

mateixa ciutat la que ha de treballar per com explicar aquests noms i la seva herència. Per 

una banda, amb el debat obert sobre els noms indians presents en el nomenclàtor local, 

entre els quals s’hi troben algunes persones constatades com a participants en el negoci 

negrer. I per l’altra, a través d’un dels conceptes clau quan es parla de difusió de la 

història: la pedagogia. Una pedagogia que no ha de ser sols entesa en relació a l’escola, 
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sinó de manera global. Una pedagogia que amb gran evidència ha de partir de 

l’ensenyament als i les menors en edat escolar —per exemple, a través de projectes 

vinculats al coneixement de la ciutat i la seva història— però que no ha d’oblidar la 

importància que té també en les persones adultes. En l’article citat de Medici, l’autora 

parlava sobre les noves rutes que a Barcelona recorren els espais i la història dels seus 

indians, i que proposen explicar el patrimoni cultural des de l’angle del paper dels seus 

promotors en el tràfic de persones esclavitzades.  

Tal i com es comentava a l’inici d’aquestes pàgines, des de la promoció turística de 

Vilanova i la Geltrú la referència al segle XIX és d’obligada presència, així com la seva 

rellevància en l’emigració catalana a Amèrica del 1800. La narració d’aquesta història i 

patrimoni, doncs, ha de comptar amb tots els elements que formaren part del seu passat i, 

amb la perspectiva històrica ben definida i documentada, posar en relleu nostre patrimoni 

amb totes les dades que el defineixen, unint la recerca de les grans investigacions sobre la 

Catalunya indiana a projectes físics sobre la ciutat, que dins de l’àmbit de la difusió del 

patrimoni cultural poden adquirir nombroses formes adreçades als diferents públics. La 

porta, doncs, es manté oberta i s’encamina a noves recerques globals i a projectes de 

ciutat.  
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Albellà i Raldiris, Francesc BMVB, col·leccions fundacionals 

Almirall i Ballester, Manuel Casa Pelegrina Albà 

Arrufat i Ferret, Francesc Casa Francesc Arrufat 

 

Carrer de la Fruita 

Balaguer i Cirera, Víctor Biblioteca Museu Víctor Balaguer   

 

Monument als propulsors del ferrocarril 

 

Monument funerari 

Ballester (nissaga) Masia de Carro 

 

Masia d'en Cabanyes 

Ballester i Torrents, Anton Bonaventura Casa Coloma 

Boada i Ferret, Feliu Casa Feliu Boada 

Bolet i Vidiella, Salvador Casa Bolet 

Brunet i Juncosa (germans) Carrer del Forn de Vidre 

Cabanyes i Fuster (casa comercial) Masia d'en Cabanyes 

Cabanyes (família) Monument funerari 

Carreras i Girona, Manuel Casa Manuel Carreras 

Comisión de Intramuros de La Habana Església de la Immaculada Concepció 

Espoy i Machado, Lluís BMVB, cadira sala de juntes 

Ferrer i Ferret, Francesc Casa Francesc "Panxo" Ferrer 

 

Masia Panxo Ferrer 

 

BMVB, cadira sala de juntes 

 

BMVB, retrat sala de juntes 

Ferrer i Ferret, Gregori Casa Gregori Ferrer 

Ferrer i Soler, Gregori Masia d'en Tapet 

Ferrer i Vidal, Josep Casa Josep Ferrer i Vidal 

 

Carrer Josep Ferrer i Vidal 

 

BMVB, retrat rotonda 

Ferrer i Vidal, Rafael Casa Rafael Ferrer i Vidal 
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Ferrer-Vidal i Soler, Josep Orfeó Vilanoví 

 

BMVB, retrat sala de juntes 

 

BMVB, placa honorífica 

 

BMVB, cadira sala de juntes 

Font i Parés, Francesc Casa Font i Parés 

Gumà i Ferran, Francesc Monument als propulsors del ferrocarril 

 

Estació del ferrocarril 

 

Banc de Vilanova 

 

Parc Gumà i Ferran 

 

Casa Ricart o Casa Gumà 

 

Monument funerari 

 

Monument-Font de l'Exposició Regional de 1882 

 

Façana de Sant Antoni 

 

Rambla de l'Exposició 

 

Plaça Gumà i Ferran 

 

Fàbrica  Pirelli 

 

Casa d'Empara i capella 

 

Capella del cementiri 

  Biblioteca Museu Víctor Balaguer (terrenys) 

  BMVB, bust 

 

BMVB, cadira sala de juntes 

Gumà i Soler, Sebastià Carrer Sebastià Gumà 

Jacas i Salom, Marcel·lina Ciutat jardí de Ribes Roges 

 

Carrer Marcel·lina Jacas 

Jacas i Solà, Joan Sínia de l'Indiano 

 

Passatge de l'indià 

 

Ciutat jardí de Ribes Roges 

Junqué i Escofet, Ramon Casa Ramon Junquè 
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Llançà i Roig, Josep Carrer Josep Llançà 

Llaverias i Sendra, Isidre La Gran Penya 

Lluch i Torrents, Josep Francesc Monument funerari 

Marqués i Riba, Isidre Casa Marqués 

Marqués i Torrents, Josep Anton Teatre Principal 

 

Carrer Josep Anton Marqués i Torrents 

Milà i Mestres, Andreu Casa Andreu Milà i Mestres 

Miró i Alegret, Magdalena Casa d'Empara i capella 

 

Capella del cementiri 

 

Carrer Magdalena Miró 

Miró i Pascual, Antoni Masia Seró 

Miró i Soler, Elies Font de ferro 

 

Masia Seró 

Olivella i Samà, Manuel Casa Olivella 

 

Can Xicarró 

 

Can Xicarró de baix 

 

BMVB, cadira sala de juntes 

Ortoll i Junqué, Bartomeu Monument funerari 

Puig i Ballester, Isidre Casa Puig i Rafecas 

Puig i Escardó, Pere Plaça Xoriguer / Carrer Xoriguer 

Raldiris i Carbó, Salvador Centro Artesano 

 

Casa del Baró de Canyelles o Casa Raldiris 

 

Carrer Salvador Raldiris 

 

Carrer del Jardí 

Ricart i Nin, Josep Anton Casa Ricart o Casa Gumà 

Sala i Bordes, Florenci i Isidre Casa Florenci Sala 

Samà  (nissaga) Masia Samà 

Samà i Martí, Joan Casa Samà 
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Foment Vilanoví 

 

Casa Joan Samà 

 

Casa Antoni Amela 

 

La Galera 

 

Masia Solicrup 

 

Monument funerari 

Samà i Martí, Salvador Escola Pia 

 

Carrer del Marquesat de Marianao 

 

Rambla Salvador Samà 

 

BMVB, retrat rotonda 

Samà i Torrents, Salvador Escola Pia 

Samà i Urgellès, Antoni BMVB, retrat sala de juntes 

 

BMVB, placa honorífica 

 

BMVB, cadira sala de juntes 

Sans i Dalmau, Josep Casa Josep Sans (Sans de Gornal) 

Sans i Ferret, Bonaventura Casa Bonaventura Sans 

Santacana i Castany, Josep Casa Santacana 

Soler i Carbonell, Cristòfol Mercat públic 

Soler i Gustems, Joaquim Font a Joaquim Soler i Gustems 

 

Plaça Soler i Gustems 

Soler i Miró, Sebastià Can Pahissa 

Soler i Morell, Pau Casa del Marqués de Castrofuerte 

 

Can Giribals 

 

Casa  Soler i Morell 

 

Monument als propulsors del ferrocarril 

 

BMVB, col·leccions fundacionals 

 

Monument funerari 

 

Carrer Soler i Morell 
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Soler i Roig, Pau Casa Pau Soler i Roig 

 

Mas Sardet 

 

Cases de la Fàbrica de Mar 

Soler i Serra, Concepció Carrer Conxita Soler 

 

Cases de la Fàbrica de Mar 

Soler i Serra, Joaquim  Ermita de Sant Cristòfol 

Torrents i Higuero, Rafaela Escola Pia 

 

Museu Romàntic Can Papiol 

VARIS Carrer de l'almirall Colom 

 

Carrer de Cuba 

 

Carrer de l'Havana 

 

Carrer del Vapor 

 

Carrer del Gas 

 

Carrer de Matanzas 

 

Carrer del Comerç 

 

Carrer de la Fassina 

 

Carrer dels Boters 

 

Carrer dels Magatzems Nous 

Ventosa i Massana, Josep Casa Josep Ventosa i Puig 

Ventosa i Soler, Josep Tomàs Monument a Josep Tomàs Ventosa 

  Plaça de la Vila (espai urbà) 

 

Casa de la Vila (ajuntament) 

 

Rambla Josep Tomàs Ventosa i Soler 

Vidal i Mascaró, Joan Miquel Casa Vidal i Mascaró 

Vidal i Pascual, Josep Anton Font Vidal i Pascual 

  Font de l'arquebisbe Armanyà 

  Escultura de la Font del Geni 

  Rambla Josep Anton Vidal i Pascual 
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Vilanovins residents a Cuba Torre d'en Vallés 

Vinyals i Gassó, Josep Casa Josep Vinyals 

Yinglada i Marqués, Josep Can Dimes 
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ANNEX 2 

Resum de dades estadístiques 

Xifres de patrimoni públic i privat i vinculació dels noms indians amb el tràfic de 

persones esclavitzades 
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TOTAL: 116 ELEMENTS DE PATRIMONI O ESPAI PÚBLIC 
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TOTAL: 61 NOMS (60 NOMS PROPIS I 1 CASA COMERCIAL)

 


