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Un viatge per laVilanova cubana (i 11)

ELSAMERICANOS

La tornada a la seva població nadiua
Amb el nom d'americanos es coneix aquelles perso-

nes que van marxar cap a América en buscade fortuna,
i que, un cop aconseguida,tomaven al seu lloc d'origen.
De retom a les sevespoblacions natals, els americanos
feien ostentacióde les sevesriquesesi de la sevaposició
social. Sovint aquestaostentaciópassavaper l'edificació
de grans casalsamb jardí. A més, destinaven part de les
sevesriquesesa la caritat pública i al mecenatgei sovint
part del seucapital servia per a fer inversions en el crei-
xement urbanístic de la sevapoblació.

Concretament, el Maresme i el Garraf són dues
comarques identificades amb els americanos, i és fácil
reconeixer-hi els canvis que hi introduíren els tornats
d'America que, d'una forma vertiginosa, van promoure
aquesta transforrnació. Ells van vestir arquitectónica-
ment el Garraf amb masos, cases,palaus i residencies
exquisides que han quedat com a testimoni de l'ostenta-
ció burgesa del moment i de l'aportació de grans capi-
tals, que van ésserel motor economic que va fer possi-
ble la transformació de pobles i ciutats i la creació d'es-
coles i d'altres infrastructures ciutadanes.La construcció
del ferrocarril i la perdua de les colonies va desviar o
extingir aquell intens tráfec de mercaderies.Ara sols en
quedael record, acompanyat d'aires de llegenda.

Molts, pero, no van poder realitzar el seu somni ame-
rica: les malalties tropicals i la crua realitat van fer que
bastantsd'ells es quedessinen el camí i altres per sem-
pre a Cuba, Puerto Rico o qualsevol altra de les colonies
espanyoles.Els impressionants rastres que deixaren els
nous rics americans ens fa oblidar que hi hagués altres
americanosque es van esforcar molt i van patir moltes
dificultats en l'aventura americanai que no aconseguiren
reunir'grans fortunes. Quan passegemper la comarcadel
Garraf hi podem veure construccions impressionants,
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pero no hem d'oblidar ni menysprear les petites cases
d'on sortiren homes i dones que, amb una bona dosi de
valentia, s'enfrontaren a: greus dificultats per intentar
millorar la sevaqualitat de vida. Les havaneressón pos-
siblement la millor mostra del sentiment d'aquestsaltres
americanos.

Els americanos del Garrar
La comarca del Garraf és, sensdubte, la més impor-

tant pel que fa a l'emigració catalanaa América tant pel
nombre d'emigrants com per la importancia dels seus
personatges.la des del segle xvm mariners, patrons i
comerciants de la comarca s'interessarenpel trafic amb
América, pero no sera fins a principis del segle XIX
quan aquestscontactes,a voltes esporadics i poc conti-
nuats,esdevindranfont perrnanenti consistentd'enriqui-
ment dels homes de la comarca i ésa mitjans del segle
XIX quan es produirá l'apogeu del fet americano.

La rriajoria d'ells faran importants inversions i funda-
ran societats mercantils, fabrils, culturals i benéfiques
tant a América com a les sevespoblacions d'origen. Els
uns restaranper sempremés allunyats de la terra que els
va veure néixer, els altres hi retornaran, pero el .queés
ben clar és que la interrelació i la influencia entre les
dues societats, l'americana i la catalana, yan ser molt
estretes.

1aixo es veurá reflectit en les sevescases,en la cons-
trucció d'escoles,fonts públiques, fins i tot en l'art fune-
rari. Tot aquest llegat arquitectónic, per la seva durada
en el temps, més d'un segle i mig, seramolt variat, des
del neoclassicismeal noucentisme, passantper l'eclecti-
cisme i el rnodernisme.El fet americanoés,dones,enca-
ra presentamb forca a la nostra comarca i ésun element
imprescindible per coneixer la seva historia i adhuc les
sevesgents.

Els americanos vilanovins



Les croniques de l'illa de Cuba del segle XIX estan
plenes de noms vilanovins que en el seu dia van fer les
maletesamb la intenció de fer les ameriques.

Salvador Sama, president de la Societat de
Beneficencia de Naturals de.Catalunya a Cuba, des de
1884 fins 1886, és un deis vilanovins que apareix a
diversos llibres de l'epoca. Sama fou, segonsles croni-
ques del temps, una persona de gran representació
durant el mandat del general Tacón i va arribar a ser
vocal del Banc Espanyol de Cuba, el 1856.

Tot i que elllibre Los catalanes enAmérica, editat el
1921 a L'Havana, no parla deis negocis que va fer el
vilarioví, el qualifica d'opulent terratinent i explica que
va arribar a presidir una comissió de carácter social: fou
el dipositari de la subscripció pública anomenada
Donatiu patriotic en honor deis ferits i families deis
morts en la invasiá de 1851.Aquesta comissió va recap-
tar diners per a les famflies que van patir els efectesde
les guerres de Cárdenas i Pozas.A l'edifici actual d'a-
questasocietatcatalanaencarahi ha un quadre de Sama
penjat en una de les habitacions, que actualment és uti-
litzada com a magatzemper a medecines.

Els llibres de l'época destaquen també el. nom
d'Antoni Sama,que vafer fortuna aMatanzas.Potserera
Antoni Sama i Vilardell, un cosí de Salvador Sama i
MartÍ:

També a Matanzas destaca la figura del fill de
Vilanova JoanAntoni Soler i Morell, comte de la Diana.
Aquest vilanoví, fill de Pau Soler Ballester, va heretar
part de l'ingenio La Diana i va expandir la sevafortuna
amb la compra de les accions familiars del seu germá
Leandro i l'adquisició de l'ingenio Santa Filomena, de
l'enginyer Ramiro. Actualment, aquestaempresasucrera
es diu Cuba Libre. La família Soler es vaestablir a
Vilanova i la Geltrú el seglexvrn desprésde traslladar-
se des de SantaMagdalena de Capelles fins a la comar-
ca del Garraf.

Un altre americano vilanoví destacat és Joaquim
Gumá. Nascut el 21 de novembre de 1845 a la nostra
ciutat, va ser enviat als Estats Units quan tenia 19 anys
per seguir els seus estudis,Al cap de dos anys va entrar
a treballar a l'empresacomercial Gumá Hermanos, diri-
gida pels seus germans Francesc i Casimiro. El 1884,
quanja s'havia dissolt l'empresafamiliar, esva traslladar
a L'Havana i va comencar a participar en el negoci deis
ingenios. Anys desprésfundaria l'Estadística Azucarera,
que encara rep el nom de la farnília Guma. Casimiro
arribaria a ser alcalde de Matanzas. Les croniques del
temps n~en també com els vilanovins van tenir partici-
pació en la divulgació de la cultura catalana.

També l'americano María Almirall va contribuir deci-
sivarnent en la celebració de les FestesMontserratines,
el 1875, a la localitat de Caibarién.

La participació vilanovina no es va reduir només a

l'ambit económic. Gabriel Carol i Garrigó va serun deis
vilanovins, nascut el 5 d'agost de 1859,que va fer-se un
nom entre la c1assepolítica i administrativa del país.
Carol va arribar a ser un alt funcionari de la,Secretaria
d'Agricultura. El seuparehavia marxat capa Cuba quasi
a la trentena d'anys, amb la intenció de casar-s'hi i fun-
dar un negoci de comerc. Les,casesLa Carolina i Recreo
van tenir un gran renom a Cárdenasi Matanzas.

Les croniques parlen també d'un altre vilanoví, Joan
Artigas Mestre, resident a La Salud, que és definit com
un catala de soca-rel, treballador i de vida exemplar.

El nom de Vilanova i la Geltrú també apareix de retruc
en una de les croniques d'un llibre publicat per l'histo-
riador Carlos Martí, a principis de segle XX. Segons
explica Martí, Josep Xifré i Casa, natural d'Arenys de
Mar, va deixar la seva fabrica sucrera, el 1850, a un
compatriota-també catala, de Vilanova i la Geltrú.

Vegem una petita biografia d'uns quants americanos
vilanovins il-lustres i quina va ser la sevaobra

Josep Antoni Vidal i Pascual
Va néixer a Vilanova i la Geltrú el 1770 i ya residir

llargues temporadesa L'Havana, on morí el 7 d'agost de
1843. Era comerciant i quan el 1799 ana a Cuba establí
un comerc a L'Havana, dedicat als teixits. Ajudá amb
diners Catalunya durant la invasió bonapartista.El 1815
fou un deis principals socis de la Compañía de Seguros
Marítimos de La Habana i fou nomenat comanador de
l'orde d'Isabel la Católica,

En el codicil del seu testament disposá que 40.000
pesos fossin invertits en la construcció d'un aqüeducte
que abastésd'aigua a Vilanova i la Geltrú. La societat
"Sama,Raventós i Cia", constituida a l'efecte, fou la que
en tingué cura. La portada d'aigües s'inaugurá l'any
1861. Aquell mateix any, els vilanovins feren pales el
seu agraiment vers Josep Antoni Vidal, erigint la .font
commemorativa que es troba a la 'placa de Miró, segons
projecte de l'arquitecte Francescde Pauladel Villar.

Josep Tomas Ventosa i Soler
Va néixer a Vilanova el 30 de desembrede .1797i va

morir a L'Havana el 1874. És considerat un deis perso-
natges més destacats de la historia de Matanzas, i de
Cuba en general.

Era comerciant, polític i filantrop. El 1809, quan tenia
12 anys i en plena guerra del Francés, va marxar a
Matanzasper comencara treballar en l'empresatextil. Al
cap de pocs anys va obtenir gran renom a causa de la .
sevaactivitat i de la sevaparticipació en la vida social i
també notables beneficis.

La sevafortuna li va permetre dedicar-sea la política.
JosepTomas va comencar la seva carrera el 1839 ala
Diputació Patriótica. Més tard va assolir cárrecs privats
i va ser alcalde de Matanzas en dues ocasions (1847 i
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1852). També es va dedicar a la fi1antropia. Va fer bas-
tants viatges d'anada i tornada entre Matanzas i
Catalunya i, preocupat per l'analfabetisme, va impulsar
a Vilanova tot d'actuacionsper eradicar-lo. Així, un cop
decretadala desamortització dels béns de l'Església, va
adquirir, el 1846,uns terrenys que tenien els caputxins i
en va fer una venda simulada amb la condició que s'hi
construissin unesescolespúbliques gratuites per a nois i
noies, les quals s'inaugurarenel 15de setembrede1854,
sensegrans cerimonies, perque en aquell temps pesava
sobre la vila una mortífera epidemia de calera.

Cinc anys abans s'havia obert a la ciutat cubana de
Matanzas un edifici escolar semblant, que, com el de
Vilanova, era presidit per una estatuasevaamb un llibre
obert a les mansoLa que s'instal-lá aVilanova va serpor-
tada de Matanzas. També crea una casade beneficencia
(1846), una biblioteca pública (1847) i altres obres.

En un dels seus viatges patí una malaltia cerebral i,
retornat a Cuba, morí a la ciutat de L'Havana el 30 de
juliol de 1874.A Vilanovali fou erigit un monument a la
placa de la Vila que ell urbanitza. També el recorda una
part dela rambla Transversal, dita rambla Ventosa,que
per cert sempreha .mantingut el nom que es posa en el
mapa fet per Gumá i Ferran.

Els Sama.
EIs Sama constitueixen una nissaga amb antiga pre-

senciaa les terres del Garraf, desde la baixa edatmitja-
na fins als nostrestemps.Va viure, dones, totes les fases
del nostre desenvolupamentagrícola i comercial, amb la
culminació de la sevaaventura ultramarina.

No podem silenciar la fama de negrers que s'atribuia
als Sama.Val a dir que a Vilanova i a tota Catalunya era
pública la fama de negrer que es donava a tothom que
s'enriquia aviat i molt en la seva estada als territoris
ultramarins. El tráfic d'esclaus era comentat arreu amb
acritud, pero els responsableses mantenien en l'anoni-
mat. Pero ara les coseshan canviat i podem veure com
en molts textos esdiu que Salvador Samaparticipava en
el tráfic negrerjuntament amb altres catalansde l'epoca'.

Salvador Sama iMartí
Membre de la família que acabem d'esmentar,'en la

qualalternen boters, traficants, exportadors, navegantsi
armadors, Salvador Sama i Martí nasquéa Vilanova el
13 d'abril del 1797. El 1811 va deixar Vilanova, als
catorze anys d'edat, i va anar a L'Havana a treballar a la.
casacomercial del seu oncle Pau Sama i Parés, impor-
tant armador que arriba a tenir un carenerpropi, la Casa
Blanca, a la badia de L'Havana, i va prosperar notable-
ment fins aassolir una fortuna consolidada. L'oncle va
morir l'any 1832 i des de llavors Salvador Sama es va

responsabilitzar de l'empresa.
L'any 1850, quan es lliuraren els primers combats

contra els insurgents que aspiraven a la separació de
Cuba, Sama fou nomenat comandant de la Milícia
Voluntaria que va formar-se per a la defensade la inte-
gritat de la sobirania espanyola.En aquestamilícia arri-
ba a obtenir l'alta graduació de coronel honorario

L'any 1859, Salvador Sama va introduir al port de
L'Havana la important millora d'un die flotant. També
tenia interessos en diverses companyies, instal-lades

totes a la ciutat.de L'Havana, fet que l'abona com apode-
rós navilier.

Quan sorgí la guerra marroquina de l'any 1860, cam-
panya en que destaca el general Prim, contribuí amb
18.000 duros a la subscripció que s'inicia per al sosteni-
mentde I'exercit d'operacions i amb20.000 duros més
per ajudar els ardits voluntaris catalans.

El mateix any 1860inicia i propulsa la construcció del
camí de ferro de L'Havana a Marianao, el lloc on
Salvador Sama i Martí havia fixat la seva residencia,
obra per la qual el 10.de desembre de 1860 la reina
Isabel li va concedir el títol de marques de Marianao.
També fou senadordel Regne i condecorat amb la Gran
Creu d'Isabella Católica.

Salvador Sama estigué sempre ben disposat a contri-
buir amb el seu donatiu a totes les subscripcions a que
se'l va requerir. Així el veiem ajudant a la construcció de
l'església de SantaMaria del Mar, avui parroquia de la
Immaculada, a l'enderroc de les tres casesque barraven
el pas de la Rambla per la part de la placa de les Neus,
als socorsdels obrers en atur forcós per causade la crisi
cotonera i a la fundació de la Societat d'Aigües Sama,
Raventós i C', constructora de l'Aqüeducte del Príncep
Alfons, assortidor a Vilanova de les aigües procedents
de Castellet, dites l'Aigua Vella. El seu donatiu figura
també a la llista dels que van contribuir a la construcció
de la primera secció de la carreterade Sitges. .

La família Samahavia anat minvant per una seriede
defuncions i Salvador, celibatari obstinat, va sofrir una
profunda depressió,agreujadaper altres circumstancies,
com la guerra de Secessió nordamericana, la caiguda
dels sucres i altres, i va emmalaltir a comencament de
l'any 1866. La rnalaltia s'allargá uns mesos fins que
morí, fadrí, el 22 dejuny de 1866. La notícia va arribar
a Vilanova divuit dies després,.el 10 de juliol, i es va
publicar al Diario de Villanueva l'endema. /

En sentir-se malalt Salvador Sama féu testament.
Quan fou obert, es sabé que deixava 10.000 duros a
l'hospital de la vila, altres 10.000 duros al Patronat de
Pobres i 30.000 duros per a la creació d'un col-legi de
primer i segonensenyamentque fos regentat pels pares
escolapis. Les empresesi el marquesat serien heretats

.3 PRADERA BARCELÓ, JOSEP M.: La participació catalana al trafic d'esclaus 1789-1845, págs. 119-139. GUIMERÁ RAVINA,

AGUSTÍN: Marins cafalans en el trafic d'esclaus: els viatges delcapita Llopis iLlopis (~817-1819), pags. 291-312.
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pel seunebot JosepSama i Mota.
Al seu enterrament concorregueren 130 cotxes, prova

de l'afecte que se li tenia a L'Havana, i el SegonBatalló
de Voluntaris del qual era coronel. L'any 1887 les seves
despulleses van traslladar a Barcelona.

El Col-legi Sama de l'Escola Pia
En el llegat de Salvador Sama a favor d'una escola

d'escolapis estava d'acord amb l'opinió dels vilanovins
cubansque.escomprometiena donar el seu suport eco-
nomic a semblant fundació.

En esdevenir-se la sevamort, Salvador Sama i Martí
va atorgar testament en data del 24 de marc del mateix
any, davant del notari Felip M" de Soya, en el qual dei-
xava 30.000 duros perque s'invertissin en l'establiment
de la segonaensenyancaaVilanova sota la direcció dels
escolapis, Cas de no instal-lar-se el col-legi, passaria el
llegat a l'Hospital de Caritat de la vila.

Ja feia tempsque Vilanova i la Geltrú estavariegociant
amb els escolapisperquéobrissin a Vilanova un col-legi.
Hom pensa que podria adaptar-sea aquestafinalitat el
local que destina JosepTomasi Ventosaa escolespúbli-

ques, pero l'ajuntament argüia que calia el consentiment
de Ventosa. Pero com que aquesthavia estat inhabilitat
per una malaltia mental que li atribula el seu germa
Francesc,' fins a la mort de JosepTomas, que s'esdevin-
gué l'any 1874, no es podria arranjar aquestproblema.
, El llegat de 60.000 escuts que féu Salvador Sama
anima elspartídaris de l'Escola Pia, pero esc1atarenels
trasbalsosdels movirnents revolucionaris de l'any 1868:
la interinitat, el regnat d'Amadeu 1, la 1 República, la
Guerra Civil, el govern provisional del general Serrano
i la restauració de la monarquia. EIs esdevenirñentsalte-
raren la situació política i portaren al poder elementsdits
progressistes,partidaris, molts d'elIs, de la supressióde
l'ensenyancareligiosa.

Restablerta la pau, passá a ocupar l'alcaldia de
Vilanova Francesc de S. Vidal i Torrents, dramaturg i
poeta,cofundador del TeatreCatala.Es nomena, llavors,
una comíssió que havia d'insistir en les negociacions
amb l'Escola Pía fins a deixar ultimada la fundació. El
30 de setembre del 1876 es prengué l'acord municipal
d'establir un col-Iegi de segonensenyamentregentatpels
escolapis, gratuit per a tots els alurnnesencaraque fos-
sin forasters, Aquest acord fou el punt de partida de les
negociacions que seguiren.

El cos municipal conferí plens poders a Teodor Creus
i Coromínas, el qual porta a terme la comesaque seli va
assignar.El dia 15 de novembre del 1876 s'arriba a un

acord sobreel conveni de fundació i l'endemá es va sig-
nar la corresponent escriptura. Mentre es procedía'a la
construcció de l'edífici, el dia 13 d'agost del 1877 van
venir a Vilanova, sota la direcció del rector Eduard
Llanas, els escolapis destinats a la fundació, i van ocu-
par interinament l'edifici de les escoles públiques d'en
Ventosa.

L'edifici del Col-legi Sama va erigir-se en un empla-
cament escollit amb gran encert, seguint els p~anolsde
'l'arquitecte Jeroni Granell. Coroleu el descriu així: "Este
edificio quepor su solidez, grandiosidad y elegancia es
digno de una capital deprimer orden, da una idea muy
ventajosa de la cultura y desprendimiento de suspatro-
nos y constituye para los vilanoveses un motivo más de
legítimo orgullo."

El dia 24 de setembredel 1879 va tenir 110cla inau-
guració del Col-Iegi Sama,descrit, com hem vist, com a
honor i orgull de Vilanova i gloria predilecta dels esco-
lapis catalans.El van lliurar a I'orde Rafaela Torrents de
Sama,mare de Salvador Sama i Torrents, hereu del títol
de marquesde Marianao, per defunció del seubesonc1e,
Salvador Sama i Martí. A la facana noble de l'edifici hi
ha I'escut marquesal de Marianao, i als costats, dins
d'uns caironats, els anagramesde RT a I'esquerrai SS a
la dreta, inicials de la mare i el fill.

Pau Soler i Morell
Nascut i mort a Vilanova i la Geltrú (1822-1900), fou

terratinent i empresarioMolt jove anáa Cuba,on ja havia
estat el seupare, Pau Soler i Ballester, ihi adquirí terres
per a la producció de canya de sucre i la cria de bestiar.

Torna el 1844. A Roma es casa per poders amb
Bonaventura Romeu, cosina seva. El 1845 torna a
Matanzas,on residia el seugermá Leandre.Féu diversos
viatges de Cuba a Vilanova, on s'establíel 1855.

Enriquit amb els negocis cubans,contribuí a la porta-
dad'aigües a Vilanova, al financament de la nova casa
de la vila i participa com a soci en diverses fabriques de
teixits. Participa desdeis inicis en I'empresadel ferroca-
rril (1857) i el 1878 era president de la junta de govern
de la Societat Anónima del Ferrocarril de Valls 'a
Vilanova i Barcelona.El 1881 fou membre del Consell
d'Admínistració de la Societat dels Ferrocarrils de
Madrid i Saragossaa Barcelona. Fou director de la pri-
mera Caixa d'Estalvis a Vi1anova i de les cases Soler,
Ferrer i Cia. i Fénix. Tambéfou vicepresident del Banc
de Vilanova, projecte de FrancescGumá.

Francesc Gumá i Ferran

2 La inhabilitació de JosepTomas fou promoguda pel seu germá menor, Francesc Ventosa Soler, quan el primer, enun rampell

de generositat, oferí a la S. B. N. C. la donació de 140.000 pesos.El segon s'hi oposa, i instruí un expedient de demencia con-

tra el primer, el qua! s'allargassátant, que morí primer el germa petit, Francesc, el 1866 i el gran visqué encara vuit anys més

amb inhabilitació cautelar.
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Fill de Sebastiái de Marina Ferran, nasquéa Vilanova
i la Geltrú a la casa pairal del carrer de Sant Gervasi,
cantonadaamb el carrer de Sant Joan, el 27 de marc de
1833, el mateix any en el qual el seu pare era un dels
fundadors de la fabrica de la Rambla.

Als 15 anys comencáa treballar de rneritori a la fabri-
ca del seu pare, pero aviat es cansa deis seus limitats
horitzons, de maneraque un any desprésembarcavacap
a Cuba i s'establiaa Matanzas,ciutat de la costadel nord
de l'illa, a l'est de L'Havana, on hi havia ja una important
colonia de vilanovins. Al poc temps de residir a Cuba,
arriba,a Gumá la notícia de la defunció del seu pare.
Francesc.Gumá que era l'hereu de la farru1ia,j a que mal-
grat ser el tercer fill era el primer noi, va obtenir la pos-
sessióde la major part del patrimoni familiar i va asso-
ciar-se amb l'empresa ontreballava, d'on no triga a ser
director gerent.Dos deis seusgermansvan anara réunir-
se successivarnentamb ell i van formar la pan casade
comeré Gumá Germans,que perdura fins a l'any 1883.

Va contraure matrimoni l'any 1858, quan tenia 25
anys,amb Cristina Surís, cosina sevai oriünda de Lloret
de Mar, de 19anys d'edat. Gumá adquirí tal prestigi que
fou vocaldel Banc d'Espanyai tinent coronel del cos de
voluntaris. El 1871, vint-i-cinc anys desprésd'arribar a
Cuba, va decidir, per raons de salut tornar per a sempre
a Vilanova i la Geltrú.

Ja a la sevaciutat natal, desprésd'una primera negati-
va del Congrés, ana a Madrid el 27 _denovembre .del
1876 a convencer els diputats catalans de la necessitat
d'una via ferria amb trajecte Barcelona-Vilanova- Valls.
Vint dies més tard era publicada i sancionadape1rei la
llei que permetia la construcció de l'esmentatferrocarril,
sensesubvenció, pero, ni auxili de l'estat.

La fatalitat arriba a GUIlla amb la mort de la segonade
les sevesfilles, Marina, de prop de 18 anys d'edat, el 22
de maig de 1877.Aquest fet el deixá abatut, i durant uns
mesosva viure en la més completa soledat. El día 4 de
juliol de 1878, pero, quedava constituida la Societat
Ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona, de la qual en
FrancescGumá fou nomenat director gerent. Les obres
del ferrocarril s'iniciaren a bon ritme, pero la desgracia
toma a l'il-Iustre vilanoví. El7 dejuliol de 1879moria el
seu nét,.Sebastia Olivé, i el 12 del mateix mes moria
també, víctima de l'escarlatina, la seva esposaCristina
Surís, de 39 anys d'edat. Aquests luctuosos esdeveni-
mentstomaren aenfonsarpsíquicamentFrancescGuma.

El 29 de desembrede 1881 arriba el tren a Vilanova i
la Geltrú i FrancescGuma fou acIamat com un autentic
heroi. Fart i cansatde les adversitats,Guma dimití com
a director gerent de la companyia el 22 de febrer de
1886.Tambépresentala dimissiódel carrec directiu que
tenia al Banc de Vilanova, pero no li fou acceptada.

Guma, amb 54 anys, havia gastatla major part del seu
capital en el que foren els seusdos somnis: el ferrocarril
i el banc. EIs anysvan passar i el desembre del 1912
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comencáuna dolorosa malaltia que acabariaamb la seva
vida. Era el dia 12 quanGumá patí un atacapoplectic del
qual sernbla recuperar-se l'endemá, Pero el dia 14 va
recaure i va entrar en un estat de salut gravíssim. Ja no
se'n sortiria.

FrancescGuma i Ferran morí el dilluns 16 de desem-
bre de 1912 amb 79 anys d'edat en el mateix poble que
el va veure néixer, Vilanova i la Geltrú. Era la mort d'un
dels vilanovins més il-lustres i del més insigne patrici i
protector.que va tenir mai la capital del Garraf.

Cronologia de l'activitat vilanovina de Francesc
Goma
1864 Col-locació de 38 bancs de pedra a la Rambla
Principal.
1871 Projecte i sol-licitud d'un carrilet de via estreta
entre Vilanova i Barcelona
1872 Construcció de l'actual cementiri.
1872 Construcció de la capella bizantina al cementiri.
1872 Perllongació de la rambla Principal fins a la ram-
bla Transversal (la carreterageneral).
1873 Plantada deis arbres plataners de la rambla
Principal.
1873 Plantada darbres plataners de la rambla
Transversal.
1874 Donació de l'escola de nenes del barri de la
Marina.
1875 Col-locació de les voreres de la rambla Principal.
1875 Realització de la memoria d'unprojecte de port.
1876 Elaboració del planol de l'Eixample de Vilanova ..
1876 Restauració del frontis de l'església deSant
Antoni.
1876 Projecte i sol- licitud de la linia de ferrocarril Valls-
Vilanova-Barcelona
1877 Perllongament de la rambla Principal fins a la
fabrica de Mar.
1877 Impulsor de la carreterade les costesdel Garraf.
1878 Lliurament de terrenys per la perllongació de la
rambla Transversal.
1880 Projecte.i sol-licitud del ferrocarril directe Madrid-
Saragossa-Barcelona
1880 Financament dels canelobresdels fanals de l'enllu-
menat de la rambla de la Pau.
1881 Lliura els terrenys del carrer Fom del Vidre per
unir la rambla amb la placa de l'Estació
1881 Funda el Banc de Vilanova.
1881 Financament de l'edifici de l'estació.i dels tallers
del ferrocarril de Vilanova.
1881 Cessió dels terrenys de la Biblioteca-Museu

. Balaguer.
1881 Inauguració del ferrocarril en el tram Barcelona -
Vilanova.
1882 Inauguració del parcGumá, donat a la ciutat.
1882 Promou l'Exposició Regional de Vilanova.
1882 Cedeix terrenys de la seva vivenda per a l'alinea-
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ció dels carrers de S. Gervasi i S. Joan.
1882 Artífex de la creació del servei ferroviari de
correus entre Vilanova i Barcelona
18841nauguració de la línia de ferrocarril fins a Valls.
1901 Ven terrenys a l'industrial italiá Giovanni Battista
Pirelli per a instal-lar la fabrica Pirelli.

Vilanova en el moment de la independencia de Cuba
El febrer de 1895, el pronunciamiento de JoséMartí,

líder Hel Partit Revolucionari de Cuba, inicia la guerra a
l'illa amb la consegüent remesa de soldats des.de la
península i canvis de comandaments militars. L'agost
d'aquell mateix any es produí la rebel-Iió de Filipines. A
l'abrilsegüent, s'iniciá oficialment la guerra entre
Espanya i els Estats Units, després.d'una forta pressió
internacional. L'I d'abril, a la batalla de Cavite, a
Filipines, són destruíts els navilis espanyols i el 12 de
juny esdeclara la independenciade Filipines. El 12 d'a-
gost s'iniciaren les negociacions per a la independencia
de Cuba que quedaestablertaen el Tractat de París, sig-
nat el 31 de desembrede 1898.

Que passava a Vilanova aquell any 1898? Vilanova
tenia 11.600habitants. El Diario de Villanueva iGeltrú,
creat 'el 1850,era l'única font d'inforrnació local i publi-
cava també notícies de Cuba. A més, hi havia el setma-
nari La Defensa,organdel Cercle Catolic, i els butlletins
de la Biblioteca-Museu Balaguer i de l'Ateneu Vilanoví,
amb periodicitat irregular.

Era alcalde Pau Soler i Rovira que ho fou desde l' 1de
generde 1894fins ajuliol de 1899.Durant el segleXIX
fou ell qui més temps va estar en el carrec desprésde
Magí de Grau i Pujades. Pau Soler i Rovira, de sobre-
nom el Caldero, era pagesi boter i vivia al carrer de la
Muralla Estava afiliat al Partit Republicá de FrancescPi
i Margall. Amb la sevaelecció s'iniciá una epocad'esta-
bilitat municipal.

Amb Pau Soler a l'alcaldia, l'ajuntament va emprendre
algunesobrespúbliques per tal de reduir l'atur. Durant el
seu mandat es va encarregarel primer projecte de grup
escolarque es coneix. ,

Al carrer dels Caputxins hi havia els establimentsmés
moderns i elegants de Vilanova que s'estenien pels
carrers adjacentscom el de Sant Gregori, la placa de la
Verdura i la de Riego. Confiteries i pastisseries,obradors
de xocolata, sastreries,botigues de sabates,de cereria,
de sombrereria,de rellotgeria, alternavenamb altres d'a-
drogueria i ultramarins. Els noms d'algunes botigues
eren El lente de oro, La Polaca, La Habanera, La
Confianza. Dels divuit regidors del Consistori de 1898,
com a mínim sis eren botiguers.

El Banc de Vilanova era l'única entitat financera de la
localitat, fu~dada el 1881 per contribuir al financament
del ferrocarril i per facilitar les operacionsmercantil s de
la indústria i el comerc local.

En .aquestmón, el sentirnent de derrota, a causade la

perduade les Filipines i Cuba, fou generalentre totes les
classessocials, que lamentaven la pérduad'uns territoris
que tothom, independentment de les seves tendéncies
polítiques, considerava espanyols. Hi havia un senti-
ment de desencís i d'incertesa pel futuro Les fabriques
textils treballaven a ritme baix, amb el temor d'haver de
tancar.

El desastrecolonial marca el final d'una certa relació
entreVilanova i Cuba.Molts vilanovins que havien emi-
grat amb la intenció de fer fortuna, van retomar. El
comerc amb la colonia va disminuir i la freqüencia dels
viatges d'anada i tomada de personesva minvat.consi-
derablement.Alguns vilanovins que tenien negocis arre-
lats a Cuba, pero, van mantenir-los en la nova situació i
van adoptar,molts d'ells, la ciutadania cubana.1amb el
pas del temps les relacions amb Cuba es van anar nor-
malitzant i es van mantenir ben bé fins a la guerra civil.

LA VILANOVA CUBANA

Records cubans a Vilanova
Són molts els elementscubansque encarapersisteixen

en la nostra vida quotidiana, de tal manera que durant
molt de temps els seus habitants l'anomenavenpopular-
ment L'Havana Xica.

Cal parlar, per descomptat,de l'herencia arquítectoní-
ea que ens van deixar els nostresavis. Quan passemper
places i carrers de la vila, segurament,no ens fixem en
el fet que alguns edificis, fonts, monuments o construc-
cions són el reflex de la Vilanova esplendorosadel segle
XIX. Alguns ja han oblidat el seu origen. D'altres, avui
per avui; acullen entitats o edificis municipals.

Altres mostresde la vinculació de Vilanova amb Cuba
la podem trobar en ambits tan diferents com la música
(la "salsa", el "merengue" o la "cumbia") o la gastrono-
mia. En la gastronomia hi ha plats i menús amb noms i
aires cubans. Moltes salsestenen com a base el toma-
quet.Aquestessalses,així com les mongetes,els estofats
i molts plats de carn fan servir el sofrito. El sofregit és
ceba fregida, pebre verd, all i orenga en oli d'oliva.

Inicialment denominat "vi de sucre", el rom adquireix
aquestnom desprésde 1688.La .paraulaprocedeix de la
'contracció de rumbilion, que venia a significar caldo de
tallos. En el segle XIX el rom era encaraaspre,fins que
en la segonameitat d'aquestseglees va inventar un rom
superior, més refinat, amb aromaméssuaui subtil. És en
aquest context quan l'any 1878 neix la marca Havana
Club, una marca que ha estatestretamentlligada aquests
darrers anys a l'economia local de Vilanova i la Geltrú i
ha estat la fabrica Giró de Vilanova la seva porta d'en-

, trada al mercat europeu.
.El mojito, i també el cubalibre i el daiquiri, dt:,plátan, ,

frappé i rebelde, tots ells preparatsa basedel rom obtin-
gut de la canya de sucre, s'han integrat plenament a les
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cartesde la majoria de bars i pubs dé la ciutat.
És cIar, dones, que l'esperit cuba, fruit de l'herencia

que va arribar d'América de Ia má dels nostresamerica-
nos, ha arrelat en la vida quotidiana de Vilanova i la
Geltrú. Si hi pensem una estona, podrem arribar a la
concIusió que si no haguessinexistit els americanos, les
viles de la comarcadel Garraf no serien el que avui són.

RECORREGUTPERLA~ANOVACUBANA
Pare Gumá-IFerran: Promotor: Francesc .Guma i
Ferran. Jardiner: Ramon Oliva. Any de construcció:
1881.Adreca: Rambla Samas.n.'Comentari: És un lloc
d'esbarjo que Gumá i Ferran va fer construir per.evitar
quedavant de les EscalesPiesespoguésedificar, i deixá
testat que semprehauria d'estar obert. El pare esta gai-
rebé igual que quan va ser construít,
Col-legíSama:Promotor: Hereus de Salvador Sama i
Martí. Mestre d'obres: leroni Granell i Mundet, Any de
construcciá: 1877~1879. Fundó: Escola dels Escolapis.
Adreca: Rambla Sama 154. Comentari: Les Escoles
Pies van ser construides els anys 1877 a 1879pels
hereus de Salvador Sama i Martí, copropietari de la
Societat d'Aigües Sama, Raventós y Cia, el qual abans
de morir, deixá escrit en el seutestamentl'ordre de cons-
truir una escola de primer i segonensenyament.
Can Pahíssa: Promotor: Sebastiá Soler i Miró.
Arquitecte: Josep M" Miró i Guibernau. Any de cons-
trucció: 1916-1921. Funció: Actualment Casal d'Avis.
Adreca: Rambla de la Pau46. Comentari: És la casaque
féu construir entre e1sanys 1960 i 1921 SebastiáSoler i
.Miró, comerciant del guano a Xile.
Fom:ent Vílanoví: Promotor: Joan Sama i Martí,
Arquitecte: Josep O. Bemadet. Any de construcció:
1853.Adreca: Placade les Cols 10. Comentari: L'actual
Foment Vilanoví va fer-lo construir Joan Sama i Martí
l'any 1862,per ubicar-hi el Círculo Vilanovés, una de les

.societatsmésactives ique reunia un sector important de
. la població pertal de celebrar balls, carnavals,etc. Amb
. la construcció de centres recreatius com aquestva can-

viar la celebració d'un dels aspectesmés distintius de la
ciutat] el Carnaval, el qual deixá de celebrar-seal carrer
per fer-ho progressivament a les societatsprivades.
Monument a Goma iFerran: Promotor: Ajuntament i
aportacionslocals i de Cuba.Arquitecte: R.amonPadró i
Pedret. Any de construcció: 1881-1883. Adreca: Placa
d'Eduard Maristany. Comentari: El van promoure el
mateix ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vilanovins i
cubans. L'escultura superior representa Catalunya, les
altres quatre representenBarcelona, Vilanova, Valls (les'
trespoblaeions per on circulava el tren) i la .via ferria. A
les quatre cares del mig de l'escultura hi ha les inscrip-
cions d'homenatge a Gumá i Ferran i les dates d'inici i

" final de les obres. Els quatre rnedallons són els retrats
déls principals impulsors de l'obra, entre el quals desta-
quen Gumá i Víctor Balaguer.
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Font de la placa Miró: Promotor: Sama, Raventós y .
·Cia. Arquitecte: Franéisco de Paula del Villar. Any de
construcció: 1861.Adreca: Placa de Miró de Montgros.
Comentari: La font, de gran volum, contrasta amb les
redurdesdirnensionsde la placeta Mitó de Montgros, on
esta col-locada..Esta dedicada al filantrop JosepAnton
Vidal i Pascual,que va néixer aVilanova i la Geltrú l'any
1770. A principi del segle XIX, es va establir a
L'Havana, on desprésde residir-hi 44 anys, hi va morir
deixant una considerable fortuna. En les sevesúltirnes
voluntats va ordenar que es destinessin 40.000 pessetes
a la construcció de les canonades i les instal-lacions
necessariesper portar aigua potable a Vilanova i la:
Geltrú. En el testament figurava també la condició de
construir quatre fonts pera ús público Malgrat el desig
de 1. A. Vidal i Pascual, l'ajuntament va acordar que
només s'aixecaria una font, pero aixo sí, de considera-
bles proporcions i dedicada a la memoria de l'il-lustre

·prócer, La primera pedra s'instal-lá l'any 1861, amb
motiu de la solemne inauguració de la portada d'aigua
potable a la vila de la qual Vidal i Pascual en va ser

·patrocinador. La font, de cos octagonal massís, és de
marbre. En la caraque dóna al carrer Pádua espotobser-
var un relleu amb el bust de-JosepAnton Vidal. A la párt
contraria s'hi troba una placa de marbre on consta la
voluntat del filantrop americano: perque la seva aporta-
ció económica "se,invierta en la construcción del actle-
dueto en la villa de mi nacimiento afin de quesurta, de
agua 'viva, su vecindario de cuyo beneficio carece hoy".
Monument a Josep Tomas Ventosa: Promotor:
Cornissió formada per al dit monument.' Arquitecte:
Bonaventura Pollés i Vivó i Damiá Campeny i Estrany
(escultor). Any de construcció: 1881 (primera pedra).
Adreca: Placa de la Vila. Comentari: El monument a
JosepTomas Ventosa, situat al centre de la placa de la
Vila, enllaca amb la tradició del monumentalisme esta-
tuari característic de les darreresdécadesdel segle XIX
a Catalunya, d'igual manera que ho fa el monument als
propulsors del ferrocarril. El monument no va ser con-
cebut com un tot sinó que va ser el resultat de la com-
posició d'una estatuade bronze de l'homenatjat, existent
ja en vida d'aquest, i un 'pedestal de pedra. Ambdues '
peces sóri d'autor desconegut, pero el pedestal sembla
atribuible a l'arquitecte municipal Bonaventura Pollés.
Totesaquestescircumstanciesespecials,pero, no desvir-
tuen el carácter del monument, el qual,' a més a més, té
una singular relleváncia histórica i ciutadana.Com a ele-
ments singulars cal destacar l'estátua de Josep Tomas.
Ventosaamb els escutsde Vilanova i Barcelona als.peus,
el deVilanova davant i darrere, i el de Barcelona alscos- .
tats.Incorpora una placa al davant amb la inscripció: "Al
eminentepatricio Don José.TomásVentosa".A la placa
del darrere es pot llegir la inscripció: "Este monumento
erigido por suscripción se inauguró el día 26 defebrero
de 1883".
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EL GRUP D'ESTUDIS SITGETANS
FA MÉS DE VINT-I-CINC ANYS

QUE TREBALLA PER LA CULTURA SITGETANA
PUBLICANT LLIBRES I FENT CONFERENCIES I EXPOSICIONS

PRINCIPALMENT SOBRE TEMES LOCALS

SI HI VOLS AJUDAR,
FES- TE'N SOCI

Pots dir-ho atL'Eco de Sitges (Bonaire, 6), deixar una nota alloeal del G.E.S.
(Bose,9) o dir-ho a qualsevol membre de la junta
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