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Memoria del Vuít-centsvilanoví
Jaume Barberá

Retrocedim a la darreria
del segle XIX. A Vilanova,
el nombre de vaixells portant
vi a les iIIes del Carib ha
minvat considerablement.
El gremi de boters, més que
ningú, ha notat la crisi de la
fabricació de bótes, i són
molts els obrers que bus-
quen feina en les fabriques
de teixits o es dediquen a
I'agricultura.

Els marquesos de
Sama, ennoblits mercés a
la personalítat del primer
marqués de Marianao, te-
nen una lIotja -de propietat
al Liceu, i allá hi acudeixen
.quan es posen en escena
les millors obres del reper-
tori operístic. Elsmarquesos
de Sama senten una gran
predileció per les curses de
cavalls que es fan a
I'HipOdrom bareeloní, on la
senyora marquesa -segons
diu-, esmeres gran quanti-
tat de diners en les apostes.

Els marquesos de
Sama, a Vilanova, sempre
tenen a punt un cotxe de
cavalls davant de la seva
mansió, al carrer Major. A la
cantonada hi ha un fanal
que neix a la paret enmig de
dues cornises. Molt sovint,
els marquesos van la rna-
sia, no molt lIuny de la vila.
Allá descansen sota un
para-sol desplegat, la lona,
el vermell fort iel verd atavíe
de les fruites deis arbres i
deis horts. Vénen a visitar-
los, sovint un poeta barce-
loní i una actriu de teatre
especialitzada a fer els pa-
pers de tráqica. Dues do-
nasses, vestides de colors
foscos, amb amples moca-
dors néqres al cap, treballen
I'hort afanyosament, inten-
sament.

Els rnarquesos de'Sama
són molt ben considerats a
Vilanova, on hi tenen irn-
millorables relacione am~
la família Guma, amb Víc-
tor Balaguer i amb Teodor
Creus i Corominas, que és
un escriptor i historiador de

molta fibra.
Víctor Balaguer, a la Casa

de Santa Teresa al costat del
Museu que ell va crear, hi pas-
sa les hores d'un descans que
no té a Madrid, perqué allá
només es parla de la pérdua
de les últimes colóni.es espan-
yoles a Ultramar. Continua
eserivint poesies amarades de
profunda tristor, amb el pen-
sament -ara més que mai-, en
la difunta esposa, la benama-
da deis seus millors somnis.

Ja al 1897 , al Tívoli vilanoví
es presenta per primera vega-
da la fotografia animada, que
es diu Kinematógrafo, a pes-
seta I'entrada, i el 1898,
s'inaugura provisionalment el
Teatre Apolo arnb I'ópera Ri-'
goletto, de Verdi.

Les societats obre res de la
vila, anomenades Les Tres
Classes de Vapor, cornpe-
teixen amb nous sindicats on
es destaquen signifieativa-
ment, els sindicalistes Pau ,Vi-
dal, Joan Trilla, Ramon Fon-
tanals i I'anarquista Ravatxol.
En ocasions, mig d'arnaqat.es
reuneixen per elaborar els
plans de treball contra la bur-
gesia. Els jornals són migrats;.
les converses, amb la seva
tosquedat adusta i sublim,
s'enlairen de to, i els ulls tenen
una profunditat embolcallada
de misteri.

El maig de 1899 tenen lIoc
eleccions municipals. Els
quatre districtes estan encap-
calats per Anicet Pascual Nin,
Manuel Tomas Cruells,Josep
Tomas Cruells i Antoni Alegret
Sama. Són presentades dinou
candidatures, entre les quals'
hi ha els anomenats adminis-
tratius (renovadors), conti-
/nu'ls,tes i republicans federals.

L'índex de partícipació és el
54 per 100.

Importa dir que el poble
noté molt interés per lacosa
pública. El que ha sortit
triomfant com a batlle salu-
da somrient, des del balcó
de l'Ajuntament, si el senyor
del seu costat es treu el
capell per saludar-lo i do-
nar-li tot el valor d'un acata-
ment.

Un deis alcaldes ante-
riors, amb lIuent vestit de
vellut, pronuncia unes pa-
raules que tanquen el segle
que fineix, mentre rerasse-
gat, amb altres amics, el
senyor Balaguer, futur bat-
lIe en leseleccions a venir,
somriu beatíficament, eom
si no li manqués la pacién-
cia per esperar el seu torno
L'estátua del prócer Josep
Tomas Ventosa presidex
I'escena amb poc públic a la
placa ...
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El temps no passa en-
debades, i ja ens acostem
al nou segle XX. Sois que-
daran, per a la historia, les
fites del primer ferrocarril a
Barcelona, laconstitució del
Museu Balaguer, I'estudi i
la realització de noves mi-
llores urbanes, i les prime-
res indústries fabrils que
cornencaren a fer gran Vila-
nova.

1, com al vuit-cents, pas-
sara al Nou-cents, que ja
hem vist, a hores d'ara, que
haestat el segle de les grans
innovacions en tots els as-
pectes, morals i materials,
amb els mésgrans avencos
de la ciéncia i la técnica.


