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UN GRUP DE PRES~IÓ?

'Q uan dosvilanovins. tlosep G'ener i Guasch i Antoni
Font i Guasch. van tenir la idea.de formar «una es-
pécie de confraria o assbciació purament pictosa-

arnb la [inalitat exclusiva de prestar socors «als mlortunars
q'ue, sia per malaltia o sia per altres circurnstancics inculpa-
bles. es vegessin en la necessitat d'¿¡c\..ídir a I'a compassiva

\ generositat deis seus amics i cornpatrios-. norncs tenien lél
prctcnsió que lajut als desvalguts no fos una cárrega que
suportavcn un rcduú nombre de persones cons,gudes pels
scus bons sentiments i pel seu altruismc SIflÓ un pcs que.

ben repartit entre molts, no faria de mal suportar
, Ells volien fer una germandat a imatge i scmblanca de les

que ja hi havia a Vilanova i a molts altres 1I0cs de Catalunya
i. ni en sornnis. es podien imaginar que la seva obra adqui-
riria bcn de prcssa una grandesa de tanta envergadura que
olgLI arribes a qualificar-la de lobby. co és. un grup de pres-

sió que facilitava a alqunes persones influents un 1I0c on re-
unir-se quan I'e~isténcia de partits polítics a Ultramar era
una quimera inimaginable,

El fel és que. no sense diíicultats. s'aprovarcn els estatuts

prescntais pels dos vilanovins i la Societat es constituí arnb
lots els requisits legals el dia 11' daqost de 1841.,Gran



nombre de catalans residents a l'Havana s'hi van inscriure
tot seguit i. entre ells, molts [ills de Vilanova i la Geltrú. Po-
dem dir. sense caure en exageracions. que els vilanovins
exerciren un rernarcable predomini en el si d'aquella socie-
tal. almenys durant els primers quaranta anys d'existencia.

LA JUNTA DIRECTIVA

Segons el reglament aprovat. seria president i nat de la
Societat "el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil. Capitán
General de la Isla». cárrcc, evidentment. honorífico La junta
directiva. la componien un director (que actuava com si fos
el president efectiu). un tresorer. un secretario dotze consilia-
ris i altres dotze suplents per als casos d'abscncies. malalties
o defuncions.

No podia ser pas tothom director o tresorer. El 'regla-
ment era taxatiu. El director haviade ser un "sujeto de la
mayor idoneidad posible en su aptitud. rigidez y filantropía".
Aixó de rigidez sonava molt malament i, al cap de trenta
anys. ho substituiren pcl mot «entusiasme". més civil i
menys militar que l'anterior. El tresorer era indispensable
que fos "persona de arraigo y conocida responsabilidad». No
es formulaven exiqcncies per ser secretari, pero sí que hau-
ria de tenir molta feina, de manera que només ho podia ser
una persona treballadora, que sabés de comptes i d'escriure
amb bona lletra. ja que encara no hi havia maquines
d'escriure.

Tenim una lIista de directors que hi hagué des de11841
al 1955. La nómina deis secretaris ¡tresorers. per ara, no la
tenim completa, pero posseirn alguns noms que també do-
nen fe de la presencia vilanovina.

Així foren directors els vilanovins: Francesc Ventura i
Soler (1841/45 i 1847/48), Salvador Sama i Martí (1844/
45). Isidre Sicart (1845/46), Josep Gener i Guasch (1856/
57). Francesc Mila i Mestre (1857/58 i 1859/60). Antoni
Gili i Reventós (1864/65), .losep Font i Soler (1865/66).
Joaquim de Freixes i Borras (1869/70). Agustí R. Ferran i
Gussí (1867/68). Emili Roig i Roig (1880/82 i 1884/85) i
Joan A. Soler i Morell (1888/89). Són onze presidents i ca-
torze períodes presidencials. ja que tres d'ells repetiren. Cap
altra ciutat o vila catalana en tingué tants. Barcelona en
tingué set. L'Arboc en compta quatre. Canet també quatre.
CubeIles i Mataró tres cada poble.

Els tresorers -homes de responsabilitat coneguda- fo-
ren: Isidre Sicart (184,3/44), Pius ColI (1848/49 i 1851/
52): Josep Fonts (1849/50). Josep Ferrer i Massó (1857/
58). Antoni Puig i Carsí (1858/59). Josep Ferret i Marti
(1861/62). Feliu Boada (1862/63 i 1865/66). Francesc
Almirall (1867/68). Elies Miró i Soler (1868/69. 1872/73
i.1874/75). Relació incompleta amb 9 vilanovins.

Els secretaris. naturals de Vilanova. foren: Antoni Roig i
Golibart (1841/45). Josep Font i Amigó (1849/51) . Joan
Guansé i Badia (18p5/56). Emili Roig i Roig (1858/59 i
1864/65). Manuel Carreres i Girona (1860/61). Josep
Baró i Gibert (1861/6;2). Ignasi Roca (1862/64). Pere
Carbonell i Reventós (1865/67) Manqucn dades posteriors
a 1867. Són vuit secretarís. molts d'ells més d'un any.

Per no excedir-nos. ometrem els norns deis dotze consi-
liaris i deis seus dotze suplen'ls. que foren un, cxcellent
.planter de futurs directius i entre els quals mai no mancava
la representació'vilanovina. . " I .

La directiva era renovable cada ci"ny.precisarnent el dia
¡r d'aqost (data fundacional) entreve una junta nova que
acabava el seu mandat el 31 de juliol de l'any següent.

ELS BENEFACTORS

Foren benefactors aquells socis que feren donacions
molt importants.- que constituircn el patrimoni social. El
primer benefactor fou Caries Pascual i Puig (Cenet 1801-
l'Havana. 1853). el qual lIegá a la Beneficencia la tercera
part deis seus béns de fortuna. no sense impugnació. pero
efectivada pel zel del director Josep Canela (1853-1854)
La donació que mai no s'efcctuá fou la del vilanoví Josep
Tomás Ventosa i Soler (setembre 1856) per l'irnport de
140.000 pesos forts: l'objcccíó fou de part del seu germá
Francesc. que féu instruir un expedient d'inhabilitació per
suposada demencia: es va moure un plet entre la Beneficen-
cia i el germá Francesc Ventosa. que no s'acaba ni amb la
mort deis dos Ventoses.

Abans de la fi del segle XIX. els benefactors ja eren
quatre l'esmentat Pascual. Ramon Vila i Ferrer. Joan Ve-
'guer i Flaquer i Gumersind Serra i Raurich. Les deixes con-
sistien en béns sedents. de naturalesa rústica o urbana. els
quals produicn un rendiment anual molt superior a les quo-
tes deis socis.

1 és que els socis no eren pas tota la colonia catalana. Ja
l'any 186'1. en la memoria anual. es manifestava l'estra-
nyesa que havent-hi a l'Havana almenys 800 catalans de la
«classe acomodada" només una quarta part fos inscrita a la
Beneficencia. Existien critiques. puges i baixes. pero quan la
situació es complica i moltes societats es desfeien per la íu-
gida massiva deis seus socis. una societat coral catalana. La
Euterpense. en no tenir altre remei que dissoldre's. lliurava
l'estendard. les partiturcs i ííns i tot el retrat de Clavé a la
S.B.N.e. entenent que aquella era «la representació ge-
numa de la colonia catalana».

Vingué la Cuba independent i moltes coses naufragaren.
pero la' Beneficencia catalana sura encara per més de mig
segle. Celebra entusiásticament el centenari de la seva fun-
dació publicant el Llibre d'Or d'autoria de Josep Mª Poblet.
El 1954 inaugura l'ermita de la Mare de Oéu de Montserrat.
a imatge i scrnblanca de la bastida a s'Aqaró per Josep En-
cesa. Segons les cróniques. aquesta realització tingué la vir-
tut d'acabar amb certes discrepancias que s'havicn

manifestar en el si de la comunitat deis catalans residents al
districte de l'Havana. La S.B.N.e. assolí el seu sostre mes
alt, amb 1.239 socis de número. set afavoridors i seixanta-
quatre benefactors. El valor total de les finques urbanes era
de 702.401 pesos. amb un benefici líquid de 33.199 pesos
anuals. mentre que els rebuts cobrats deis socis només pu-
javen a 9.880 pesos. Era una societat prospera i folgada
que podia complir a bastament les seves finalitats benefi-

queso
Fou un somni que no podia durar massa. D'aquella pros-

peritat ben guanyada es passa a un crític estat d'hivernació
que ja fa trenta anys que dura. La societat no és viva ni és
morta. Vegeta expoliada deis seus béns i disminuida moltís-
sirn en el nombre de socis per haver perdut la major i millor
part d'clls. per disconformitat amb els nous plantejaments
estatals. L'ennita de Montserrat resta solitaria. descurada i
envellida. malgrat que es mantenen les imatges de la More-
neta i del cavaller Sant Jordi i una enorme senyera que
penja del sostre. També es manté un piset al carrerdel
Consulado. al COI' de l'Havana vella. un petit local, amb el
vetust arxiu de les glories d'antanv. un bustode Francesc
Macia, un retrat de Pompeu Fabra. un rellotge de paret. una
Enciclopedia Catalana i alguns diaris enviats de Catalunya.
És el trist i. potser. darrer capítol de l'aventura deis catalans
que van anar a Cuba ...


