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Jaume Torrents aportà posteriorment sumes més grans a l’empresa
ﬁns arribar a 75.000 pessetes. D’aquesta manera ﬁnançà el creixement
d’una fàbrica que, amb 210 operaris, aviat esdevingué la instal·lació
més gran del seu ram a la vila de Gràcia. Amb 3.210 fusos, 111 telers
mecànics i 21 cardes de cotó, Manent Carrió y Cía totalitzava una
quarta part de la potència industrial instal·lada al municipi.35 Torrents
també aportà com a soci capitalista 50.000 pessetes a una altra empresa de ﬁlats i teixits de cotó, Manent y Cía (probablement regentada
per Francesc Manent), la fàbrica de la qual estava ubicada al Pont de
Vilumara, prop de Manresa. A l’últim, una tercera inversió de Jaume
Torrents en la indústria tèxtil (de fet, la més gran en termes quantitatius) tingué com a objectiu ﬁnançar l’adobador Geroni Déu, al negoci
de pells del qual hi aportà un capital proper a les 300.000 pessetes.36
Finalment, en els darrers anys de la seva curta vida, Jaume Torrents acaricià “el atrevido proyecto de resolver el perpetuo problema del
abastecimiento de aguas de nuestra ciudad [Barcelona] abriendo un canal
desde Torelló a Centellas, que trajera las aguas del Ter a las del Congost
y Besós. Hizo los estudios, entrevió la posibilidad de la realización de
la obra, logró interesar a varios capitalistas, que pusieron en Torrents
toda su conﬁanza, pero las eternas dilaciones burocráticas malograron
la empresa”.37 Invertí també part del seu capital en la primera ﬁrma
ferroviària de la Península comprant 67 accions del Camino de Hierro
de Barcelona a Mataró. Resumint, en morir el 1854, el comerciant indià Jaume Torrents havia invertit almenys 525.246 pessetes (al voltant
d’un 20% de la seva fortuna) en diferents iniciatives relacionades amb
la industrialització del país.
Aquest ràpid repàs a diverses iniciatives industrials nascudes gràcies a l’aportació de capitals indians ha de fer referència també a tres
empreses importants: La Aprestadora Española, la Unión Suburense i
Resa y Cía. Aquesta fou la primera de les tres a constituir-se i ho féu
sobre la base de la fàbrica que l’industrial Pau Puig havia instal·lat al
març de 1844 entre els carrers de Fernandina i de la Paloma a Barcelona.
Dos anys i mig després, el 1846, Puig volgué ampliar i modernitzar la
seva fàbrica de ﬁlats i teixits de cotó, per la qual cosa necessitava una
important injecció de capital. Llavors s’associà amb dotze homes de
negocis, sis dels quals, almenys, eren indians: Martí Baradat, Josep i
Joan Clot (naturals d’Altafulla); Serafí Romeu i Josep Soler i Casañes
35. F. GIMÉNEZ, Guia fabril…, p. 40.
36. AHPB, Montserrate Corominas, 1854, 2a part, f. 108 i ss., 15 de maig de
1854; f. 125 i ss., 20 de maig de 1854; f. 134 i ss., 24 de maig de 1854; Magín Soler
Gelada, 1856, 3a part, 10 de desembre de 1856.
37. A. MASRIERA, Oliendo a brea…, p. 97.
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(de Sitges), i Ramon Mallol (del Port de la Selva). Tots sis s’havien
enriquit (i segurament conegut) a Santiago de Cuba. De fet, és probable
que altres socis també fossin indians.38 Les aportacions dels dotze van
sumar 590.000 pessetes, totes en metàl·lic “excepto D. Pablo Puig que
la ha veriﬁcado en maquinaria”. En constituir la nova empresa (que
primer actuà sota el nom Puig y Resa i després com a Resa y Cía) els
socis fundadors acordaren d’ampliar l’esmentat capital per pagar “las
máquinas que fueron de D. Pablo Puig, las máquinas ediﬁcios y vapor
comprado a Mr. Pablo Puech, la reediﬁcación y nueva construcción del
citado ediﬁcio, compra y montura de la nueva máquina de vapor, embarradores, tambores, árboles verticales y horizontales, embrasaciones y
demás a esto anexo, máquinas y telares encargados hasta la fecha a D.
Miguel de Bergué con todos los gastos que se han ocasionado y se ocasionen, destinando el sobrante a compras de algodón, carbón, aceite, sebo
y todo lo necesario a la marcha del establecimiento”.39 Val a dir, d’altra
banda, que el taller de construcció de maquinària del tal Miquel de
Bergué s’havia creat també gràcies als capitals de dos indians.40
Les aportacions de capital a la nova Puig y Resa es van fer en
forma de comandites. Tothom atorgà la seva conﬁança a Pau Puig,
nomenat director de fabricació, i a Tomàs Resa, encarregat de la direcció ﬁnancera i comptable de la companyia. Tanmateix, Resa renuncià
a la seva condició de gerent al juliol de 1847 per problemes de salut
i fou substituït per Miquel Padró i Oller, el qual donà un nom nou
a l’empresa, a partir d’aleshores Padró y Oller.41 Quatre anys després,
al desembre de 1851, es redactà una nova escriptura. Llavors s’actualitzaren els pactes socials i es relacionaren els partícips (aclarint, per
exemple, que després de la mort de Josep Soler i Casañes el substituïa
la seva vídua, Tecla Rodés, o que la participació de Francesc Rodés
havia passat al seu ﬁll homònim). Tot plegat per obrir, explícitament,
la porta a la transformació en una societat per accions. Així, s’acordà
que “el capital social no [podría] ser disminuido por voluntad de los
38. És possible que Francesc Rodés, natural de Sitges, tingués relació familiar
amb Josep Soler i Casañes, l’esposa del qual era Tecla Rodés, que tenia un cosí, Gaspar
Rodés, que havia fet de comerciant a Cuba. D’altra banda, Ignasi Porta havia nascut a
Altafulla, com Martí Baradat i Joan i Josep Clot, tots ells enriquits a Santiago de Cuba.
A l’últim, Joan Giralt i Miret era ﬁll de Sant Pere de Ribes, localitat d’on marxaren cap
a Cuba quatre individus amb el cognom Giralt, vegeu R. SOLER, Emigrar per negociar…,
p. 181.
39. AHPB, Jaime Rigalt Alberch, 1846, f. 466-471, 9 de desembre de 1846.
40. M. GASCÓN, “Els orígens de la mecànica moderna a Catalunya: el cas del
taller de màquines de l’indiano Joan Domènech i Coll (1839-1867)”, Estudis Històrics i
Documents dels Arxius de Protocols, n. XXII, 2004, pp. 185-217.
41. AHPB, Jaime Rigalt Alberch, 1847, f. 335-336, 8 de juliol de 1847.
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socios y sí aumentado hasta 150.000 duros, siempre que se obtenga la
autorización del gobierno para constituirse en sociedad anónima”. Amb
aquesta ﬁnalitat nomenaren una petita comissió de què formà part
l’indià Joan Clot.42
Quadre 27
Socis fundadors de la societat fabril Padró y Oller

1847
Soci

Caràcter

1851
Capital

Caràcter

Capital

Pau Puig

Col·lectiu

50.000

—

Tomàs Resa i Colls

Col·lectiu

30.000 Comanditari

50.000

Salvador Montané

Col·lectiu

— Col·lectiu

30.000

Tomàs Padró

Comanditari

55.000 Comanditari

55.000

Josep Clot

Comanditari

55.000 Comanditari

55.000

Serafí Romeu

Comanditari

55.000 Comanditari

55.000

Ramon Mallol

Comanditari

55.000 Comanditari

55.000

Santiago Poch i Daniel Comanditari

50.000 Comanditari

50.000

Joan Clot

Comanditari

50.000 Comanditari

45.000

Francesc Rodés

Comanditari

45.000 Comanditari

45.000

Joan Giralt

Comanditari

45.000 Comanditari

45.000

Ignasi Porta

Comanditari

35.000 Comanditari

45.000

Josep Soler i Casañes

Comanditari

35.000 Comanditari

35.000

Martí Baradat

Comanditari

30.000 Comanditari
590.000

—

30.000
590.000

Font: AHPB, Jaime Rigalt Alberch, 1846, f. 466-471, 9 de desembre de 1846; 1851, f.
572-575, 29 d’octubre de 1851.

Alguns mesos després que es constituís a Barcelona la ﬁrma industrial Puig y Resa també es feien les primeres passes per a la creació de
la Unión Suburense. En efecte, el 1847, tres indians de Sitges: Agustí
Milà i Ballester, enriquit a Aguadilla, i Bonaventura Mestre i Garriga
i Francesc Soler i Casañes, a Santiago de Cuba, retornats feia poc
42.

AHPB, Jaime Rigalt Alberch, 1851, f. 572-575, 29 d’octubre de 1851.
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d’Amèrica, volgueren impulsar a la seva localitat natal una moderna
fàbrica de ﬁlats de cotó. La nova indústria començà a funcionar el
1849 i mesos després, al març de 1850, obrí la porta als capitals de
tres socis més, tots veïns de Barcelona: Jaume Taulina i Vilallonga,
Josep Vilanova i Masó, i Rafael Masó i Pascual. Aquest darrer, nascut
a Sitges, havia passat els anys de joventut a Santiago de Cuba amb el
seu germà Gaudenci. N’hem parlat de tots dos al segon capítol. Per la
seva banda, Jaume Taulina, natural de Lloret de Mar, havia acumulat la
seva fortuna a l’Havana dedicant-se com els Masó al comerç marítim.
El 1850, doncs, es constituí per sis anys la ﬁrma Masó Taulina Vilanova
y Cía, coneguda també com Unión Suburense. En ﬁnalitzar la contracta el 1856, i després de la retirada de Jaume Taulina i la reducció de
l’interès de Josep Vilanova i Jaume Masó, es creà una nova raó social,
Masó Sardá Segura y Cía. Llavors s’hi sumaren més de 40 nous socis,
la gran majoria indians, totalitzant un capital de 575.000 pessetes.43
Entre els nous socis cal destacar Agustí i Pere Amell i Milà, comerciants
d’Aguadilla (Puerto Rico), i Gaudenci Masó i Pascual, Andreu Bru i
Domènec Calsamiglia, procedents de Santiago de Cuba.44
Tres anys abans, el 1853, un grup d’homes de negocis residents
a Barcelona s’havien posat d’acord per fundar una empresa industrial
sota la forma de societat anònima. Autoritzada mitjançant una Reial
Ordre de 27 de juliol de 1853, La Aprestadora Española començà a
funcionar a ﬁnals d’aquell any de la mà d’una junta directiva composta
per cinc individus dels quals almenys tres (Miquel Roig i Rom, Rafael
Masó i Pascual i Jaume Taulina i Villalonga) eren indians, antics comerciants enriquits a Cuba. Tal com acabem de veure, tant Masó com
Taulina participaven llavors igualment en la Unión Suburense. Per la
seva banda, Miquel Roig era cosí dels germans Joan i Cristòfol Roig i
Vidal, amb negoci obert a l’Havana i a Barcelona i dedicat sobretot al
comerç entre la Península i les Antilles. El mateix Miquel Roig havia
residit a la capital cubana en les dècades de 1820 i 1830 dirigint els
negocis de la família.45 És possible que un altre dels directors de La
43. B. SONESSON, Catalanes en las Antillas…, pp. 178-182.
44. Els germans Domènec i Eugeni Calsamiglia i Mestre havien fet fortuna a
Santiago de Cuba. El 1869, Eugeni encara signava a Barcelona com a “vecino de Santiago de Cuba, residente en Sitges”, cf. AHPB, Francisco Planas Castelló, 1866, 1a part,
f. 444-451, 7 de juny de 1866; 1869, 1a part, f. 462-464, 26 de maig de 1869. Un tercer
germà, Josep Calsamiglia i Mestre, morí el 1875 a la costa de Puerto Rico per causa
del naufragi del vapor Alegría, vegeu D. JOU, Els sitgetans…, p. 240.
45. Vegeu una anàlisi detallada de la trajectòria vital, i sobretot empresarial,
de la família Roig Vidal a J. M. FRADERA, Crisi colonial i mercat interior, 1814-1837. Les
bases comercials de la indústria catalana moderna, tesi doctoral, Universitat Autònoma
de Barcelona, 1983, vol. II, pp. 577-964.
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Aprestadora Española, Esteve Bori i Birosa, fos igualment un indià
enriquit a Cuba.46
Als quatre els correspongué un paper fonamental tant en l’aportació del capital que féu possible la creació de la ﬁrma blanquejadora
(xifrat en 1.500.000 pessetes i dividit en 3.000 accions) com en el desenvolupament de l’empresa. La Aprestadora Española es constituí sobre
la base de l’activitat que Josep Poch i Badal i Agustí Feliu i Miralles
havien dut a terme, separadament, en dos tallers ubicats a la Bordeta
(l’Hospitalet de Llobregat) i al carrer de la Riereta, a Barcelona. A partir
d’aquí els socis fundadors de La Aprestadora Española van comprar,
per una banda, la fàbrica de blanqueig que Joan Sellés i Arumí havia
aixecat entre 1846 i 1849, la gestió de la qual estava arrendada a Josep
Poch. I per l’altra van adquirir així mateix la casa fàbrica construïda
entre 1840 i 1843 per Andreu Balius (i dirigida per Agustí Feliu) entre
els carrers de la Riereta i Aurora. Per ambdues instal·lacions van pagar
250.000 i 207.500 pessetes, respectivament.47 Els tres (o quatre) indians
van romandre almenys tres anys al capdavant de la junta directiva de
La Aprestadora Española impulsant una empresa que, amb 300 treballadors, tenia la principal fàbrica d’estampats i pintats de Barcelona, a
molta distància dels altres 41 establiments del ram.48 A ﬁnals de 1856
es renovà profundament la junta directiva i se’n retiraren Taulina, Roig

46. Esteve Bori i Birosa era ﬁll de Bernat Bori i Carbonell, natural de Sitges. Un
germà d’aquest, Pelegrí Bori i Carbonell, emigrà a Santiago de Cuba, on vivien també
dos dels seus cunyats, Daniel i Blai Soler i Casañes. Aquests facilitaren igualment el 1846
l’arribada a la capital oriental de Cuba del seu paisà Cristòfol Bori i Serdà, cf. Libro
copiador de cartas de Daniel Soler Casañas (1845-1849), carta de Daniel al seu germà
Blai del 18 de febrer de 1846. D’altra banda, el germà d’Esteve, Agustí Bori i Birosa,
era juntament amb Manuel Vidal-Quadras un dels homes de conﬁança de Gaudenci
Masó i Pascual, aquests dos darrers enriquits a Santiago de Cuba. A més, els sitgetans
Bartomeu (emigrat el 1803) i Pelegrí Carbonell i Bori fundaren a Santiago de Cuba
una casa de comerç que primer es digué Bartolomé Carbonell y Cía i després, el 1853,
es convertí en Gómez Cobo y Cía, cf. ANC, Gobierno General, llig. 464, exp. 22.910.
D’altra banda, hi ha constància que altres comerciants amb el cognom Bori emigraren
de Sitges a Cuba: Josep Bori i Soldevila (1804); Agustí Bori i Soldevila (1815); Fulgenci
Bori (1841 i 1842), i Josep Bori (1843).
47. AHPB, Montserrate Corominas, 1853, 3a part, f. 294-297, 16 de novembre de
1853; f. 281-285; f. 285-289; f. 289-291; f. 368-372, 3 de desembre de 1853; f. 403-404,
15 de desembre de 1853.
48. Les altres fàbriques grans de tints, aprests i acabats que hi havia a Barcelona
eren La Manufactura de Cardas, amb 160 treballadors; la fàbrica de Joan Anchón, amb
60 operaris; la de Micolier i Casades, amb 42, i la de Ramon Codina, amb 36. Els altres
37 establiments del ram domiciliats a la ciutat eren petits tallers amb una mitjana de 6
treballadors a cadascuna, vegeu F. GIMÉNEZ GUITED, Guia fabril…, pp. 29-30.
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i Masó. Tanmateix, un dels nous membres, Bonaventura Cunill, era
gendre del primer.49
El ﬁnançament de la indústria tèxtil catalana pels capitals indians
és un fenomen que comença en la dècada de 1840, però no pas abans.
Dels 110 fabricants documentats per Miquel Izard en el seu estudi sobre la inversió de capitals en la indústria catalana entre 1830 i 1835,
tan sols n’hi havia dos que eren americanos. Aquest fet provoca que
Izard es mostri escèptic sobre la importància dels capitals indians en la
industrialització a Catalunya.50 Desenvolupant una intuïció expressada
per Jaume Vicens i Vives, Jordi Nadal ha aﬁrmat, al contrari, que la
concentració d’empreses cotoneres produïda a Catalunya a mitjan segle
XIX fou possible gràcies als capitals repatriats de Cuba.51 La cronologia
i els estudis de cas aportats aquí conﬁrmen la tesi de Nadal. Resa y
Cía i Miguel Puig y Cía es constituïren el 1846, un any després naixia
la Unión Suburense i el mateix 1847 Jaume Samà s’incorporava a
Sogas Batllori y Cía. El 1851 es fundava Manent Carrió y Cía i dos
anys després, el 1853, La Aprestadora Española. Santacana Sadurní y
Cía, per la seva banda, començà a funcionar a partir de 1854. Totes
eren ﬁrmes industrials ﬁnançades per capitals americans que pogueren
construir grans plantes amb la tecnologia més moderna, i donant feina
en cada fàbrica a centenars de treballadors. També en la dècada de
1840 Miquel Biada i Buñol creà una fàbrica cotonera a Mataró, d’on
era originari, invertint-hi prop de 100.000 pessetes.52 En els seus treballs
sobre la indústria del cotó a Barcelona, l’historiador francès Olivier
Raveaux destaca, precisament en els anys 1840-1844, la participació
d’alguns indians, com ara Josep Bosch i Mustich, els germans Pere i
Miquel Carlós i Rovira, Manuel Coll i Bori i Manuel de Lerena, entre
altres.52bis En la mateixa època Joan Güell i Ferrer, considerat un dels
49. ACA, Audiencia, Tribunal de Comercio exp. 4.334. La Aprestadora Española
es veié implicada en diversos plets entre 1855 i 1860, cf. ACA, Audiencia, Tribunal de
Comercio exp. 442 i 3.455.
50. M. IZARD, “Inversión de capitales en la primera etapa de la industrialización”,
a Catálogo y estudios complementarios de la exposición documental y bibliográﬁca sobre la
industria textil catalana, Terrassa, 1971. Vegeu també Col·loqui d’historiadors, Fundació
Jaume Boﬁll, Barcelona, 1974, especialment el debat sobre les ponències de l’apartat
“Transformaciones agrarias e industrialización”, pp. 99 i ss.
51. J. VICENS I VIVES; M. LLORENS, Industrials i polítics, segle XIX, El Observador,
col·lecció Història de Catalunya, vol. II, 1991; J. NADAL, El fracaso de la revolución industrial en España, Ariel, Barcelona, 1975, p. 201.
52. J. CASTELLVÍ, Biografía de D. Miguel Biada… En el seu testament Biada disposà
expressament “la forma en que debe incrementarse su recién instalada fábrica de tejidos
de Mataró, en la que debe llegarse a emplear un capital de 18.000 duros”.
52bis. Olivier Raveaux: “Los fabricantes de algodón de Barcelona (1833-1844).
Estrategias empresariales en la modernización de un distrito industrial”, Revista de Historia Industrial, 2005, any XIV, n. 28, pp. 157-183.
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màxims exponents de la burgesia industrial catalana del segle XIX, invertí bona part del capital que havia acumulat a Cuba per iniciar una
fecunda trajectòria empresarial al ram del cotó.53
Natural de Torredembarra i ﬁll, segons que sembla, d’un comerciant
arruïnat a Santo Domingo, Joan Güell i Ferrer salpà cap a Amèrica el
31 de desembre de 1818, poc després d’acabar els estudis de nàutica.
Malgrat que la seva destinació prevista era Veracruz, després d’arribar a l’Havana el jove Güell optà per quedar-se a l’illa de Cuba.54 En
coneixem poc de la seva primera etapa vital i empresarial a l’Havana,
tot i que cal suposar que els seus inicis a Cuba foren més modestos
del que han aﬁrmat alguns dels seus biògrafs. Segurament seguí una
trajectòria tipus força habitual, començant com a dependent ﬁns que,
al cap d’alguns anys, entrà com a soci en algun negoci. He pogut
documentar, per exemple, que el 1827 (és a dir, als 27 anys) comprà
per 3.000 pesos una casa a l’Havana al carrer Compostela cantonada
amb Tejadillo per situar-hi el seu habitatge i una bodega. Em consta
igualment que aleshores s’encarregava de la representació a la capital
cubana de comerciants d’altres ciutats com Ramon Guiteras, de Matanzas. El seu domini de les regles del joc mercantil, i també una escassa
activitat particular, li permetien d’actuar, malgrat la seva joventut, com
a síndic representant dels creditors en diverses fallides, per exemple
en la de Pau Font.55
El 1830 Joan Güell havia traslladat la seva residència extramurs
de l’Havana, tot deixant encarregat del comerç el també català Maties
Alemany. En aquella data procurava evitar la seva intervenció com a
síndic de fallides, càrrec que, segons ell, no podia “desempeñar por mis
propias urgencias”. És a dir, que en aquella època ja havia pogut reunir
prou capital per ampliar l’àmbit del seu negoci. Segons que sembla,
Güell s’associà aleshores amb els Samà, una de les famílies catalanes
més notables de l’Havana. Fou ell qui, al maig de 1832, realitzà l’inventari de l’actiu de la societat Samá Sobrino y Cía després de la mort
del seu principal soci gerent, Pau Samà i Parés. Ho féu juntament

53. Vegeu un resum de la biograﬁa de Joan Güell a F. CABANA, Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, 1993-1994, vol. II, pp. 140-165. Sobre l’activitat de Joan Güell com a adalil
del proteccionisme vegeu M. IZARD, Manufactureros… i també F. ARTAL, Pensament conòmic… Vegeu així mateix J. ARGULLOL, Biografía del Excmo. Sr. D. Juan Güell y Ferrer,
Barcelona, 1881, i C. MARTÍ, Catalanes en América…, pp. 102-105.
54. M. DAUREL-GÜELL, Le destin d’une lignée catalane illustre: Juan Güell y Ferrer,
et sa famille, tesi doctoral, Université de Toulouse, 1997.
55. ANC, Escribanías, Escribanía de Ortega, llig. 11, n. 3; Tribunal de Comercio,
llig. 19, n. 214; ANCa, fons Güell-Comillas, 3.12.15.
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amb Joan Samà i Vilardell i el corredor major de llotja. En el balanç
de la societat dels Samà, Juan Güell y Cía hi acreditava llavors un
deute al seu favor de 407 pesos.56 Probablement fou entre 1830 i 1835
que Joan Güell aconseguí acumular la fortuna que li permeté fundar,
en tornar a Catalunya, una moderna indústria tèxtil a Sants. Després
d’instal·lar-se a Barcelona, Güell mantenia encara interessos i béns a
l’Havana, que anà liquidant per ﬁnançar la seva fàbrica. Si més no,
a començaments de 1844 ordenà que venguessin 319 accions que, en
paraules del notari, “el señor Güell tiene y le pertenecen en el camino de
hierro de Moleawk en los Estados Unidos de América” i eren a mans de
Juan Bautista Lasal y Cía. També féu efectiu tot el capital que havia
invertit en títols espanyols de deute públic, els quals foren venuts a
Madrid pel seu agent Juan Millán.57
Fou precisament el 24 de febrer de 1844 quan Joan Güell comprà
al municipi de Sants el solar on després instal·là la seva fàbrica, i poc
després adquirí igualment la maquinària per a posar-la en marxa.58 Dos
anys més tard, el 1846, i com a complement del seu vapor de Sants,
Güell impulsà una nova instal·lació industrial a Martorell.59 Fins al
1848 Joan Güell assumí del seu propi peculi i sense el concurs de cap
soci la totalitat de la inversió en les fàbriques de Sants i Martorell.
Del seu esforç va sorgir la més gran i més moderna concentració de
fusos de la indústria de ﬁlats de cotó a Catalunya.60 Quan Güell decidí
associar-se amb Domènec Ramis per incorporar més capital al negoci
el 1848 —és a dir, dos anys després que les dues fàbriques comencessin
56. ANC, Escribanías, Bienes de Difuntos, lli. 278, exp. 4.865.
57. E. ALBERT, Isabel Güell i López de Sentmenat, marquesa de Castelldosrius,
Andorra la Vella, 1990, p. 23, aﬁrma que Joan Güell tornà a Catalunya el 25 de juliol
de 1835. No obstant això, al març de 1841 atorgava poders per a plets al notari havà
Juan Petit (cf. ANCa, fons Güell-Comillas, 3.12.16). És simptomàtic que en aquesta escriptura, redactada davant del notari Francesc Carreras, de Barcelona, hi constés com
“Don Juan Güell y Ferrer, del comercio de La Habana, residente en la presente ciudad”.
Sobre la venda dels títols cf. AHPB, Magín Soler Gelada, protocol 7.372, 1844, f. 48 i
ss.; f. 177. Agraeixo a Francesc Valls que m’hagi facilitat aquesta informació.
58. M. L. GUTIÉRREZ MEDINA, “La fàbrica de Joan Güell a Sants: el Vapor Vell”, a
DDAA, Els vapors a Sants. Quaderns de l’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc,
1997, pp. 19-38; El cost d’un vapor: el Vapor Vell de Sants, Edicions de l’Arxiu Històric
de Sants, Barcelona, 1998.
59. AHPB, Magín Soler Gelada, 1846, protocol 7.374, f. 238-243. Al contrari del
que s’ha dit, no he trobat constància documental que la fàbrica de Martorell comencés
a funcionar el 1840. Fou l’1 de desembre de 1846 que Ignasi Herps, com a representant
de Joan Clarasó, llogà a Güell una instal·lació fabril a Martorell amb el compromís de
subministrar-li la força motriu necessària per a les “quince máquinas de hilar continuas
de 216 husos cada una” que l’indià col·locà aleshores a la fàbrica. Güell, al seu torn, es
comprometia a pagar un lloguer anual de 3.200 duros.
60. J. NADAL, El fracaso…, p. 201, nota 44. Ambdues fàbriques sumaven 27.092
fusos el 1850.
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a produir—, valorava la seva empresa en 1.100.000 pessetes; un capital
sorgit, fonamentalment, de la reinversió dels beneﬁcis acumulats a
Cuba.61 Dels set socis que invertiren llavors en la fàbrica de Joan Güell
a Sants vull destacar el també indià Esteve Gatell.
Nascut com Güell a Torredembarra, ﬁll i nét de comerciants, Esteve Gatell i Padrines emigrà jove a l’Havana, on es dedicà a l’activitat
mercantil. El 1835 Gatell fou un dels fundadors de la Segunda Compañía
de Seguros Marítimos de l’Havana juntament amb altres catalans com
Josep Xifré, Marià i Tomàs Sirvent, Baltasar Mitjans i Josep Antoni
Salom. El 1837, als 40 anys, Esteve Gatell es traslladà a Barcelona, on
desenvolupà una intensa activitat empresarial. No menyspreà tornar a
actuar com a comerciant, però: el 1855 ﬁnançà una expedició a Guinea
en el bricbarca Fernando Poo, capturat pels anglesos i sotmès a judici
al tribunal de Sierra Leone sota l’acusació de tràﬁc d’esclaus.62 Pel que
respecta a l’activitat empresarial d’Esteve Gatell a Catalunya, cal dir
que es caracteritzà per la seva decidida voluntat de ﬁnançar diferents
i nombroses iniciatives, majoritàriament de caire industrial. Invertint
el capital acumulat a Cuba, Gatell va anar comprant accions i, sobretot, obligacions d’empreses ferroviàries (Almansa-València-Tarragona,
Tarragona-Martorell-Barcelona i Barcelona-Saragossa), industrials (la
Curtidora Catalana i la Maquinista Terrestre y Marítima), navilieres
(Navegación e Industria i vapors Tintoré), ﬁnanceres (Banc de Barcelona
i Crèdit Mercantil) i d’altres tipus (Fomento del Ensanche de Barcelona,
Barcelonesa de Seguros Marítimos, etc.).
En diverses d’aquestes iniciatives Gatell compartí protagonisme
amb Joan Güell, per exemple a la Maquinista i, especialment, al Banc
de Barcelona, on fou membre de la junta de govern des de 1855 ﬁns a
la seva mort. Gràcies a aquesta entitat bancària Gatell pogué arrendar,
juntament amb altres directius com Manuel Girona, Josep Muntadas
i un altre indià, Miquel Roig, el cobrament de les contribucions de
la província de Barcelona. Algunes vegades Esteve Gatell actuà com
a apoderat de Güell, per exemple en la compra d’una casa al carrer

61. Als interessos provinents de Cuba cal sumar-hi els dots percebuts per Joan
Güell en els seus dos matrimonis successius amb les germanes Francesca i Camila Bacigalupi, contrets respectivament el 1845 i el 1847, cf. AHPB, Jaime Fontrodona Minguella,
manual de 1845 i 1846, 7 de novembre de 1845. L’altra via freqüent de ﬁnançament del
capital ﬁx en la indústria tèxtil catalana fou la reinversió de beneﬁcis, vegeu C. SUDRIÀ,
“El ﬁnançament del procés d’industrialització”, a DDAA, Catalunya i Espanya al segle XIX,
Columna, Barcelona, 1987. Tanmateix, no sembla pas que en els dos anys inicials del
Vapor Vell de Sants i la fàbrica de Martorell aquesta opció fos signiﬁcativa.
62. F. CABANA, La burgesia catalana: una aproximació històrica, Proa, Barcelona,
1996, pp. 50-53.

INDIANS A CATALUNYA: CAPITALS CUBANS EN L’ECONOMIA CATALANA 239
Còdols, al maig de 1854.63 Tal com s’ha dit, Gatell entrà el 1848 com a
soci a “la fábrica de panas de Juan Güell” aportant-hi 40.000 pessetes.
Una inversió que incrementà posteriorment i que, en el moment de la
seva mort el 1864, es xifrava en 75.000 pessetes. El repàs a l’inventari
del seu patrimoni, recollit al quadre 28, reﬂecteix les pautes inversores d’un indià com Esteve Gatell, compromès ﬁnancerament amb la
modernització econòmica que estava vivint Catalunya.
Quadre 28
Inventari post mortem d’Esteve Gatell i Roig (31 de desembre
de 1864)
(Quantitats en pessetes)
TÍTOLS, VALORS I PARTICIPACIONS EN EMPRESES
13 obligacions de Navegación e Industria

8.125

139 obligacions del ferrocarril Almansa-València-Tarragona

65.550

34 accions de la línia de vapors Hispano-Inglesa

37.825

40 obligacions de la línia de vapors Hispano-Inglesa
(Pau Maria Tintoré)
50 accions del Crèdit Mercantil

5.000
6.250

30 accions del ferrocarril Tarragona-Martorell-Barcelona

15.000

25 accions del canal d’Urgell

12.500

20 accions de la Sociedad Curtidora Catalana

7.000

40 accions del Banc de Barcelona

10.000

21 accions de La Maquinista Terrestre y Marítima

19.950

1 acció de la Compañía Barcelonesa de Seguros Marítimos
20 cèdules de la societat comanditària Gaspar Roig y Cía

900
0

30 obligacions del ferrocarril de Saragossa

15.000

100 obligacions de l’Estat per a ferrocarrils

50.000

200 obligacions del ferrocarril del Grau de València a Almansa

95.000

6 títols de renda diferida interior

68.000

6 títols de renda consolidada o 3% interior

30.000

63. AHPB, Magín Soler Gelada, 1854, 2a part, 5 i 23 de maig de 1854; 1859, 3a
part, 27 de novembre de 1859; 1860, 2a part, 27 de juny de 1860.
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359 accions del ferrocarril Almansa-València-Tarragona

170.525

63 obligacions de la societat Fomento del Ensanche de Barcelona

30.000

Interessos en diverses societats mineres a Sierra Almagrera

15.510

Interès en el vapor remolcador (Barcelona)

1.350

Interès en la fàbrica La Rosalía (Torredembarra)

2.505

Interès en la fàbrica de pana de Joan Güell

75.000

Interès en la societat comanditària Enrique Huguet y Cía

17.805

Finançament de l’expedició a les costes de Guinea amb Josep Vidal
i Ribas, Carles Torrents i Miralda i Domènech Mustich (1855)

12.500

Fiança pel cobrament de contribucions de la província

95.480

Crèdits incobrables contra particulars

15.275

Crèdits al seu favor

254.035

BÉNS IMMOBLES
Casa al carrer Arrepentida, 6 de Barcelona

172.235 1

Casa al carrer del Parc, 3 de Barcelona

175.000

Cases i ﬁnques rústiques a Torredembarra
TOTAL ACTIU TESTAMENTARIA
Crèdits en contra seva
LÍQUID TESTAMENTARIA ESTEVE GATELL

67.935
1.551.255
- 235.760 2
1.315.495

(1) A l’inventari no hi consta el valor d’aquesta ﬁnca, que es dedueix del resultat
total de la suma.
(2) Hi destaca la quarta part d’un pagaré de 383.260 pessetes, signat juntament
amb Manuel Girona, Josep Muntadas i Miquel Roig a favor del Banc de Barcelona, per
fer front a la ﬁança pel cobrament de les contribucions de la província de Barcelona.
Font: AHPB, Magín Soler y Gelada, 1865, 2a part, f. 1.517-1.537, 27 de juliol de 1865.

Els capitals indians no van afavorir solament el tèxtil, sinó també altres rams de la indústria catalana. La Fundición Barcelonesa de
Bronce y Otros Metales, per exemple, pogué tirar endavant l’ampliació
de capital acordada al novembre de 1851 gràcies a l’aportació d’indians
com Jaume Samà i Martí o Joaquim Fontanals i Illa, entre d’altres.
Val a dir que un dels operaris d’aquesta fàbrica, el ﬂorentí Guillermo
Corsini, marxà de Barcelona a la primavera de 1852 per “establecerse
en la ciudad de La Habana” ﬁnançat directament per la seva antiga
empresa. La garantia del préstec consistia a hipotecar “el establecimiento
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que pasa a abrir en la indicada ciudad de La Habana”.64 Al seu torn,
Josep Nogués comptà inicialment amb l’ajut, entre d’altres, de Josep
Amell i Bou per fundar el 1853 la seva foneria de metalls de tot tipus.
Al juliol de 1855, en necessitar més capital, Nogués acudí a Antonio
López, acabat d’arribar de Santiago de Cuba, el qual li facilità 50.000
pessetes per intentar reﬂotar l’empresa.65 També els capitals de dos
indians, Josep P. Taltavull i Agustín Goytisolo, ﬁnançaren la Industrial Harinera Barcelonesa, una ﬁrma creada el 1875 sota la raó social
Seriñana Rubies Rimbaud y Cía. Goytisolo i Taltavull hi aportaren
87.500 pessetes cadascun. Un any després, la fallida d’una companyia
de Santiago de Cuba es traduí en les primeres diﬁcultats per a aquesta
empresa, que poc després es veuria abocada a la liquidació. Un dels
encarregats d’executar-la fou, precisament, Antonio Goytisolo Digat,
originari de Cienfuegos.66
Anys després era un porto-riqueny, Joan Anglada i Velázquez,
el qui es destacava per la seva aportació a una reﬁneria sucrera a
Barcelona; una nova empresa creada a partir d’un sistema especial per
a turbinar i elaborar sucre inventat pel francès Aquil·les Thibaut. Al
juny de 1881 Thibaut obtingué la patent d’introducció del seu sistema
a Espanya i quatre mesos després, a l’octubre, Maria Josepa Vespres
l’hi comprava per explotar-la a les quatre províncies catalanes. Al cap
de poc la mateixa Maria Josepa Vespres constituïa a Barcelona, juntament amb Eduard Generés i Pellicer, la societat Generés Vespres y
Cía amb l’objectiu d’explotar l’esmentada patent. Tanmateix, poc temps
després es van veure en la necessitat de sumar més capitals a l’empresa.
Res millor que acudir a un indià ric. Al març de 1883 es creava Sala
Generés y Cía, empresa dedicada a “la elaboración y compra-venta de
azúcares explotando para ello el privilegio de Aquiles Thibaut y la de sus
máquinas para la turbinación”. Joan Anglada i Velázquez entrà llavors
a l’empresa aportant-hi 47.500 pessetes i assumint, a més, el càrrec de
gerent. Dos mesos després, al maig de 1883, s’hi incorporava un nou
soci, Ramon Pou, el qual aportà la mateixa quantitat que Anglada. A

64. AHPB, Luis G. Pallós, 1852, 1a part, 11 de març i 13 d’abril de 1852; Magín
Soler Gelada, 1854, 2a part, f. 253-265, 5 de novembre de 1854; Francisco Bellsolell,
31 de març de 1859.
65. AHPB, Magín Soler Gelada, 1855, 2a part, 7 de juliol i 8 d’octubre de 1855;
1856, 1a part, 5 de gener de 1856.
66. FG, FAGL, caixa 97, exp. 47, cartes d’Agustín Goytisolo a la seva esposa
des de Cienfuegos del 26 de juliol de 1875, 28 de març de 1876 i 1 de febrer i 4 de
març de 1877; caixa 107, exp. 17, carta de Fabià Goytisolo al seu germà Antoni des de
Cienfuegos del 21 de febrer de 1888.
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partir d’aquella data, el capital de la ﬁrma sucrera catalana sumava
prop de 240.000 pessetes.67
En resum, en aquest epígraf he descrit diversos casos en què
diferents indians aportaven els cabals acumulats a Amèrica per al ﬁnançament de la indústria catalana. Sobretot, de la indústria de ﬁlats i
teixits de cotó, però també d’altres rams. Malgrat tot, aquests exemples
no esgoten l’anàlisi sobre l’impacte dels capitals americans en la industrialització a Catalunya al llarg del segle XIX. Senzillament, esbossen
una línia de treball que desborda la tasca d’un sol investigador i que
és susceptible d’ampliació en el futur.
Igual importància tingué la participació d’indians en determinades
entitats ﬁnanceres catalanes. En la nòmina de fundadors del Banc de
Barcelona, per exemple, hi trobem nombrosos comerciants i hisendats
acabats de tornar de Cuba i de Puerto Rico com Joan Güell i Ferrer,
Jaume Badia, Miquel Biada, Geroni Rabassa i Miquel Roig i Rom.
També hi ha els germans Josep Rafael i Pere Josep Plandolit, nascuts a
Mèxic, o Josep Maria Serra, natural de Xile. De fet, tal com ha palesat
Yolanda Blasco, dels quatre primers directors del Banc de Barcelona
només Manuel Girona acumulà el seu patrimoni a Catalunya, mentre
que la fortuna dels altres tres s’havia acumulat inicialment a Amèrica.68
Tanmateix, ara no ens ocuparem del Banc de Barcelona sinó d’una
altra entitat ﬁnancera basada en l’aportació de capitals americans: la
casa Vidal Quadras, un dels bancs més importants de Barcelona en la
segona meitat del segle XIX.
INDIANS

I FINANCES: LA CASA DE BANCA

VIDAL QUADRAS

Els nostres coneixements sobre la història ﬁnancera de Catalunya i
de Barcelona en les dècades centrals i ﬁnals del segle XIX són cada cop
més complets. Especialment en els darrers quinze anys s’han publicat
un seguit d’estudis que ens permeten conèixer millor la realitat del
sistema bancari del país. Disposem, per una banda, d’investigacions que
han intentat oferir un marc general sobre quina fou la realitat ﬁnancera de la Catalunya de l’època.69 Per l’altra, tenim altres treballs que
67. AHPB, Ignacio Gallisá, 1883, 3a part, f. 1.581-1.591, 4 de maig de 1883.
68. Y. BLASCO, “Los protagonistas de la fundación del Banc de Barcelona”, Estudis
Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 2001, pp. 279-312.
69. P. PASCUAL, “El mercat ﬁnancer i el sistema bancari català, 1844-1864”; X.
TAFUNELL, “Banca i mercat de capitals, 1866-1914”, a DDAA, Història econòmica de la
Catalunya contemporània, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1991, vol. 3, pp. 351-378
i pp. 379-421; C. SUDRIÀ, “Desarrollo industrial y subdesarrollo bancario en Cataluña
1844-1950”, Investigaciones Económicas, n. 18, 1982, pp. 137-176; “Formas de industrialización y desarrollo bancario en Cataluña y Euskadi 1840-1936”, Industrialización
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han completat aquest marc general abordant monogràﬁcament l’estudi
d’alguna de les moltes entitats ﬁnanceres domiciliades a Barcelona al
segle XIX, com el Banc de Barcelona, el Banco Hispano Colonial, el
Crèdit Mercantil, la Caja Vilumara o la sucursal del Banc d’Espanya,
per esmentar-ne uns quants.70
Ara bé, malgrat el que s’ha publicat encara tenim llacunes importants. Per exemple, és molt poc allò que coneixem de l’activitat
dels nombrosos banquers particulars que actuaven a la Barcelona del
segle XIX: cases de banca com les dels Jover, els Marsans, els Garriga
Nogués o, justament, els Vidal Quadras, gairebé no han rebut ﬁns ara
l’atenció dels historiadors.71 Aquí n’estudiarem una, la casa regentada
pels Vidal Quadras, una família originària de Sitges els components de
la qual emigraren a Amèrica (primer a Veneçuela i després a Cuba) i,
en tornar a Catalunya a mitjan segle XIX, crearen i consolidaren una
important banca privada a Barcelona. Un dels meus objectius consisteix, precisament, a modiﬁcar una determinada imatge sobre aquesta
casa de banca que la presenta com un establiment d’escassa rellevància
en el panorama ﬁnancer de Catalunya. Així, per exemple, Francesc
Cabana aﬁrma que, després del seu periple americà, “de tornada a
Barcelona, Manuel [Vidal] Quadras i el seu germà Aleix crearen una

y nacionalismo. Análisis comparativos, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra,
1985, pp. 253-266. Més concretament sobre la formació de capital a Catalunya en les
dècades centrals del segle XIX, vegeu C. SUDRIÀ; P. PASCUAL, “Financing a railway mania:
capital formation and the demand for money in Catalonia, 1840-66”, Financial History
Review, n. 6, 1999, pp. 127-145.
70. F. CABANA, Bancs i banquers a Catalunya, Edicions 62, Barcelona, 1972; Història del Banc de Barcelona, 1844-1920, Edicions 62, Barcelona, 1978; Y. BLASCO, Los
orígenes de la banca moderna en Catalunya. El Banc de Barcelona, 1844-1850, treball de
doctorat, Universitat de Barcelona, 2000; “Los protagonistas…”, op. cit.; M. RODRIGO,
“La societat de Crèdit Mercantil, 1863-1882”, a J. ROCA (coord.), La formació del cinturó
industrial de Barcelona, Institut Municipal d’Història-Proa, Barcelona, 1997, pp. 183-197;
“El Banco Hispano Colonial y Cuba, 1876-1898”, Illes i Imperis, n. 4, pp. 49-70; J. R.
ROSÉS, El sistema ﬁnanciero de Barcelona durante la Restauración: la Caja de Vilumara,
tesi de llicenciatura inèdita, Universitat de Barcelona, 1990; L. CASTAÑEDA, El Banco de
España, 1874-1900…, op. cit., pp. 132-161.
71. Vegeu la importància dels banquers particulars en el sistema ﬁnancer espanyol al segle XIX i les primeres dècades del segle XX a J. R. GARCÍA LÓPEZ, “Banqueros y
comerciantes banqueros, clave oculta del funcionamiento del sistema bancario español
del siglo XIX”, Moneda y Crédito, n. 175, 1985, pp. 59-85. El mateix autor publicà anys
enrere un treball sobre la fase inicial (és a dir, estrictament comercial) d’una d’aquestes cases de banca, cf. J. R. GARCÍA LÓPEZ, “Mercado aragonés e industria catalana: los
orígenes de la banca Garriga-Nogués”, a J. M. DELGADO et al. (coord.), Las relaciones
económicas entre Aragón y Cataluña (siglos XVIII-XX), Instituto de Estudios Altoaragoneses,
Osca, 1990, pp. 117-136.
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casa de banca de modesta importància”.72 Al contrari, aquí s’intentarà
demostrar que la banca Vidal Quadras Hermanos fou, en les dècades
centrals del segle XIX, un important establiment ﬁnancer i, sens dubte,
el primer en el negoci de lletres de canvi a Barcelona.73
L’inici de la nostra història particular té com a escenari la vila de
Sitges, caracteritzada justament pels seus múltiples vincles amb Amèrica
des de mitjans del segle XVIII.74 A Sitges nasqué el 1775 Josep Maria Vidal
i Robert, el qual es casà amb Josepa Quadras i Mercer. D’aquest enllaç
van néixer, almenys, dos ﬁlls mascles: Manuel i Aleix Vidal Quadras (el
1793 i el 1797, respectivament), i una noia, Josepa. Després d’haver
fet de pescador a la seva vila natal, Josep Maria Vidal i Robert provà
de fer fortuna a Amèrica i s’instal·là a Maracaibo (Veneçuela), on obrí
un establiment comercial. El 1809, quan tenien respectivament 12 i 16
anys, els seus ﬁlls Aleix i Manuel se’n van anar també a Maracaibo a
treballar amb el seu pare en el negoci familiar. Just aquell any els veïns
de Sitges s’havien declarat incapaços de recaptar el tribut reclamat pel
corregidor de Vilafranca “per la impossibilitat ab que se troba la vila
ab motiu de no haver rebut encara caudals d’Amèrica, únic recurs que
experimenta per sa subsistència”.75 Una referència força il·lustrativa
dels profunds i intensos vincles que Sitges tenia amb Amèrica ja els
primers anys del segle XIX.
En aquella època a Maracaibo hi havia una activa i nombrosa
colònia catalana (amb famílies destacades com els Baralt, originaris
d’Arenys de Mar, o el mateix Miquel Biada i Buñol, impulsor del ferrocarril de Barcelona a Mataró, del qual ja he parlat al segon capítol)
l’activitat de la qual encara no s’ha estudiat.76 Manuel Vidal Quadras
es casà a Maracaibo el 20 d’abril de 1816 amb Anna Ramon Marquès,
natural de Torredembarra. A Veneçuela el matrimoni tingué dos ﬁlls
i una ﬁlla: Josep Antoni (nascut el 1817 i mort dos anys després),
Manuel (nascut el 1818) i Carolina (el 1820). El 1821 la família Vidal

72. F. CABANA, Manuel Girona: semblança i antologia de textos, Pòrtic, Barcelona,
2002, p. 12.
73. Aquest epígraf s’ha beneﬁciat del coneixement i el bon saber de Lluís Castañeda. En un treball conjunt vam avançar algunes informacions que es reprodueixen
aquí, cf. L. CASTAÑEDA; M. RODRIGO, “Los Vidal Quadras, familia y negocios (1833-1871),
Barcelona. Quaderns d’Història, 2004.
74. Sobre les relacions de Sitges amb Amèrica vegeu J. CARBONELL, Les Índies,
horitzó nou. Sitges i la carrera d’Amèrica, Grup d’Estudis Sitgetans, Sitges, 1984. Vegeu
també D. JOU, Els sitgetans…
75. Recollit a D. JOU, Els sitgetans…
76. Vegeu algunes notícies sobre els Baralt a B. VÁZQUEZ DE FERRER; N. FERRER,
“La empresa familiar en un grupo de poder en Maracaibo, 1778-1853”, a DDAA, XVI
Jornadas de Historia Económica, Tucumán, 2000, edició digital.

INDIANS A CATALUNYA: CAPITALS CUBANS EN L’ECONOMIA CATALANA 245
Quadras marxà de Veneçuela coincidint amb la derrota de les tropes
reialistes davant de l’exèrcit de Bolívar i la presa de Maracaibo pels
independentistes. Mentre que l’avi, Josep Maria Vidal i Robert, va voler
tornar a Catalunya, els seus dos ﬁlls optaren per continuar a Amèrica
i s’establiren a Santiago de Cuba. El fet cert és que a la capital de
l’orient cubà, durant tot el segle XIX, hi hagué una important colònia
de sitgetans. El 1833, per exemple, a Santiago hi havia 85 comerciants
originaris de Sitges, i en la dècada de 1840 n’hi havia 174.77
A Santiago de Cuba van néixer quatre ﬁlls més i una ﬁlla del matrimoni entre Manuel Vidal Quadras i Anna Ramon i Marquès: Ignasi
(nascut al febrer de 1822 i mort amb només nou mesos), Anna Maria
(nascuda el 1824 i morta dos anys després), Aleix (nascut el 1826), Antoni
(el 1827) i Josep Ladislau (nascut el 16 de juliol de 1828 i mort al cap
de sis dies). Les complicacions d’aquest darrer part portaren també a la
tomba la mare. Nascuda a Torredembarra, casada a Maracaibo i veïna
de Santiago de Cuba, la mort estroncà l’aventura americana d’Anna
Ramon i Marquès amb només 28 anys i després d’haver tingut vuit
parts i dos avortaments.78 Mentrestant, i des de 1821, Manuel Vidal
Quadras actuava a Santiago com a comerciant sota el seu propi nom. Els
negocis duts a terme en aquest període, no obstant això, els realitzava
juntament i a mitges amb el seu germà petit Aleix.79 En aquella data
el cabal acumulat pels germans Vidal Quadras (a Veneçuela primer,
i a Cuba després) havia assolit ja una certa importància. En morir
Anna Ramon el 1828, el capital de la societat conjugal es calculava
en 24.000 pesos, és a dir, gairebé 100.000 pessetes.80 Cal pensar que
fou a partir d’aleshores quan els Vidal Quadras multiplicaren la seva

77. J. MALUQUER DE MOTES, “La formación del mercado interior…”, pp. 89-104.
78. Casamiento y prole entre Dn Manuel Vidal y Quadras y Dª Ana Ramon y
Marqués, esposados en Maracaybo el dia 20 de abril de 1816, manuscrit de Manuel Vidal
Quadras facilitat amablement per Paz Vidal-Quadras Villavecchia. Vegeu un incomplet
arbre genealògic de la família a E. COMPANY, “Pintors, nobles i espies. Vida i miracles de
la saga dels Vidal-Quadras”, El Temps, 10 de desembre de 1990, pp. 14-16.
79. Manuel Vidal Quadras va voler deixar constància en el seu últim testament
que els béns seents la propietat dels quals encara conservava a Cuba eren, en realitat,
també del seu germà: “… las diferentes casas que mi hermano Dn Alejo Vidal y Quadras
y yo, tenemos en Santiago de Cuba, pertenecen todas por mitad a cada uno de los dos
hermanos […] [cuyo] pagamento se hizo por cuenta y mitad de los dos hermanos”, cf.
AHPB, Francisco Jordana, 1861, f. 411-436, 8 d’agost de 1861.
80. Els quatre ﬁlls del matrimoni entre Manuel Vidal Quadras i Anna Ramon i
Marquès que arribaren a l’edat adulta reberen cadascun 3.000 pesos com a única herència
de la seva mare. Dit d’una altra manera, el 50% de la societat conjugal (establerta en
règim d’associació a guanys) corresponent a la difunta Anna Ramon es calculava el 1828
en 12.000 pesos, cf. AHPSC, Escribanía de Juan Giró, 1846, protocol 276, f. 155 i ss., 1
d’abril de 1846; AHPB, Francisco Jordana, 1862, f. 561-562, 4 de novembre de 1862.

246

MARTÍN RODRIGO Y ALHARILLA

fortuna ﬁns poder emprendre operacions a Catalunya bo i mantenint
la casa de Santiago de Cuba.
Al març de 1833 Manuel i Aleix Vidal Quadras constituïren a la
Gran Antilla Vidal Hermano y Cía, una societat que comptava amb la
participació de Manuel Ferran, nascut també a Sitges, i de Francesc
Manegat, natural de l’Escala. Ferran i Manegat restaren al capdavant dels
negocis a Cuba, mentre que Manuel i Aleix Vidal Quadras, i Francesc
Girau, de Vilanova i la Geltrú, ﬁguraven com a socis absents i encarregats dels interessos de la companyia a Barcelona, a on anaven cada cop
més sovint.81 Sabem que el 1836, per exemple, els dos germans Vidal
Quadras eren a la capital catalana. Llavors van acudir a la subhasta
d’una de les dues illes de cases situades a l’actual passeig d’Isabel II,
terreny que van comprar. Resulta signiﬁcatiu que l’altra illa de cases
l’adquirís un altre indià, Josep Xifré, i que el seu únic competidor
fos Salvador Samà i Martí, domiciliat a l’Havana.82 Al cap de poc els
Vidal Quadras tornaren a Santiago de Cuba i canviaren la raó social
de la companyia familiar per donar-hi entrada al ﬁll gran de Manuel,
Manuel Vidal-Quadras ﬁll, de manera que la societat actuà el 1836 i el
1837 sota el nom Vidal Hermanos e Hijo.83 Al gener de 1838 es redactà
una nova escriptura i es creà la societat Vidal y Compañía, nom amb
què els Vidal Quadras actuaren a Santiago ﬁns al setembre de 1843.
Aleshores es formà Fabars Vidal y Cía, una societat de vida efímera ja
que fou dissolta quatre mesos després, al desembre del mateix any.84
Els tres ﬁlls mascles de Manuel Vidal Quadras van anar aprenent
la gestió de l’activitat mercantil en la dècada de 1830. El primogènit i
homònim descrivia el seu pare com un home “interesado […] siempre
en proporcionarme los medios de mi mayor adelanto en la carrera de
comercio a que me aplicó desde mis tiernos años”. Els seus germans
petits, Aleix i Antoni, es traslladaren a Barcelona amb el seu oncle el
1833, als 7 i 6 anys, respectivament. Després d’estudiar a la ciutat comtal, tots dos nens se’n van anar a Anglaterra a l’hivern de 1840 per tal
81. B. SONESSON, Catalanes en las Antillas…, p. 58.
82. J. M. RAMÓN DE SAN PEDRO, Don José Xifré Casas…, p. 81.
83. En realitat, els ﬁlls del matrimoni entre Manuel Vidal Quadras i Anna Ramon
i Marquès portaven els cognoms Vidal i Ramon. Això no obstant, els dos ﬁlls mascles
que sobrevisqueren els seus pares van acabar adoptant, com a primer cognom, VidalQuadras, i així ho feren constar públicament, cf. AHPB, José Manuel Planas Compte,
1871, f. 788-789, 30 de desembre de 1871. La seva germana Carolina, tanmateix, signà
sempre com a Carolina Vidal i Ramon. Al text utilitzarem el guió per indicar exclusivament que ens estem referint als membres barons de la família nascuts a Amèrica
(vegeu l’arbre genealògic).
84. AHPSC, Escribanía de Juan Giró, 1850, protocol 280, f. 98, 22 de març de
1850.
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de cursar estudis en un prestigiós col·legi regentat pel reverend doctor
Lord prop de Londres. Van tornar a Barcelona al maig de 1843. Aleix
Vidal-Quadras i Ramon treballà durant uns mesos com a meritori al
despatx de Compte y Cía ﬁns que tornà a Santiago de Cuba el 1844.
El seu germà Antoni entrà a l’escriptori de Girona Hermanos Clavé y
Cía. Per la seva banda, el primogènit, Manuel, que romangué a Cuba
durant tota la joventut, es féu càrrec de manera exclusiva dels negocis
de la família a l’illa després d’assolir la majoria d’edat. Així, a partir
del 2 de gener de 1844 començà a girar com a Manuel Vidal Hijo.85
En aquells anys la ﬁrma dels Vidal Quadras era, sens dubte, una
de les principals companyies mercantils i ﬁnanceres de Santiago de
Cuba, i de tota la regió oriental de l’illa. Juntament amb la de Josep
Riera, un altre ﬁll de Sitges, era una de les dues úniques empreses de
Santiago que actuaven com a “consignadores de buques y giradores de
letras” i, al mateix temps, com a “comerciantes banqueros”.86 Dit d’una
altra manera: a banda de dedicar-se a l’activitat mercantil, la casa
dels Vidal Quadras ja havia començat a actuar a la Gran Antilla com
una empresa ﬁnancera. Segurament fou el prestigi adquirit després
de lustres de pràctica comercial, juntament amb una extensa xarxa de
clients i proveïdors, allò que permeté als Vidal Quadras acumular el
crèdit i les relacions suﬁcients per a iniciar-se en l’activitat bancària.
En aquest sentit, consta que van dedicar-se també al crèdit a particulars, tot deixant diners amb interessos certament remuneradors. Al
desembre de 1848, per exemple, van deixar 8.388 pesos a l’exalcalde
primer de Santiago de Cuba, Marcelino de las Cuebas, a un interès
de l’1% mensual.87
Els Vidal Quadras tenien, a més, ﬁns a vuit cases al centre mateix
de Santiago de Cuba, a banda de dedicar-se a l’explotació de diverses
ﬁnques rústiques a l’orient de l’illa. S’ha dit, ﬁns i tot, que “los VidalQuadras hicieron buenos negocios en Oriente y por otros lugares de la
Isla mayormente en tabacos, hasta resultar importantes propietarios en

85. Ibidem.
86. E. BACARDÍ, Crónicas…, vol. II, p. 367: “Son comerciantes banqueros los Sres.
Cauruby, Vilarrasa y Cª, Eugenio Ribeaux, Masó Primos y Cª, Riera, Pedro Rosell y Cª,
Manuel Vidal e Hijo, Riera, Pautrier y Compañía”; p. 364: “Los comerciantes existentes
en este año [1844], consignadores de buques y giradores de letras eran Amell Robert y Cía,
José Carreras, Pons y Ziegler, Wright Brooks y Cía, Riera e Hijo, Francisco Sarret, Pedro
Sallés, Trevilla y Sagastuma, Clarke y Mahón, Manuel Villalón y Cía, Casamayor y Cía, E.
René, Fabars Vidal y Cía, y José de la Pezuela”. Sobre Josep Riera vegeu B. SONESSON,
Catalanes en las Antillas…
87. AHPSC, Escribanía de Juan Giró, 1849, protocol 279, f. 85 i ss., 18 d’abril
de 1849.
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la gran Antilla”.88 En aquest sentit, em consta que posseïen un cafetar
anomenat Santa Isabel prop de Guantánamo, una ﬁnca de 130 hectàrees
amb una dotació de 51 esclaus que es vengueren al maig de 1849 per
18.000 pesos.89 El mateix Manuel Vidal-Quadras ﬁll tenia, a més del
seu interès en la companyia familiar, una participació comanditària a
tall individual a la casa Gorjas y Cía, domiciliada a Guantánamo.
Dos dels tres ﬁlls adults de Manuel Vidal Quadras es van casar el
mateix any, 1844. De fet, els enllaços matrimonials de la segona generació Vidal-Quadras van servir per a ampliar la xarxa de relacions de
la família. L’únic que es casà a Amèrica fou el ﬁll gran, Manuel VidalQuadras ﬁll. Ho féu a Santiago de Cuba amb l’alemanya Isabel Bauch,
nascuda a Hamburg. Isabel o Betsy era ﬁlla d’Emilia Walter i de Franz
Heinrich Bauch, el qual s’havia establert a La Guaira (Veneçuela) el
1839. En casar-se amb Betsy Bauch, Manuel Vidal-Quadras aportà al
matrimoni un cabal de 8.300 pesos, i aviat pogué sumar més capitals
a la societat conjugal, principalment, gràcies als beneﬁcis generats per
la seva participació en l’empresa familiar. A la tardor de 1847 aﬁrmava
que hi havia aportat “últimamente 21.700 pesos que en los balances de
la casa y liquidación de utilidades me correspondieron sobre todas las
existencias en dinero y efectos”. El capital de la societat conjugal ja sumava aleshores 37.700 pesos, aportats en la seva totalitat per Manuel
Vidal-Quadras.90 Aquesta xifra és força il·lustrativa dels grans beneﬁcis
generats per la ﬁrma dels Vidal Quadras a l’orient cubà.
D’altra banda, tot i que Betsy Bauch no aportà al matrimoni cap
quantitat en forma de dot, no hi ha dubte que el casament li permeté
a Manuel Vidal-Quadras de millorar les seves connexions amb diferents
punts de la geograﬁa caribenya i europea. Un dels germans de Betsy,
anomenat James, fou el primer cònsol de Prússia a Santiago de Cuba,
mentre que una altra germana, Nancy Bauch, estava casada amb Juan
van Nes Ziegler, cònsol d’Hamburg a la capital de l’orient cubà des de
1843. Ziegler era ﬁll d’un fabricant de teles de Bielefeld (Alemanya)
que als voltants de 1800 s’havia traslladat a Curaçao. Allí s’havia casat
amb una holandesa, havia tingut el seu ﬁll Juan i havia iniciat unes
88. J. M. RAMÓN DE SAN PEDRO, Don José Xifré Casas…, p. 87.
89. Al mateix temps es vengueren dos esclaus per 900 pesos, equivalents a 4.500
pessetes, cf. AHPSC, Escribanía de Juan Giró, 1849, protocol 279, f. 99, 4 de maig de
1849; f. 116 i 119 i ss., 19 de maig de 1849.
90. En casar-se, Manuel Vidal-Quadras ﬁll rebé del seu pare 3.000 pesos com
a herència de la seva mare, morta el 1828, a més de 5.300 pesos més a compte de la
legítima. Al cap de poc temps el seu pare li donà uns altres 7.700 pesos “en la misma
calidad de anticipada herencia paterna después de haber contraído mi matrimonio”, cf.
AHPSC, Escribanía de Juan Giró, protocol 276, 1846, f. 155, 1 d’abril de 1846; 1847,
protocol 277, f. 597 i ss., 15 de novembre de 1847.
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fecundes relacions comercials amb les costes veneçolanes, sobretot
amb Maracaibo. A Santiago de Cuba Juan van Nes Ziegler s’associà
amb el biscaí José Ayo i amb Ramon Pons, natural de Mataró. Amb
aquest darrer constituí el 1848 la societat Pons y Ziegler. A més, fou
un dels promotors a Santiago del Mercado de la Concha, empresa en
què participà també un altre català, Manuel Marquès i Bolet, que dos
anys després tornà a Catalunya. Juan van Nes Ziegler tornà igualment
a Europa, en el seu cas a Hamburg, on residí a partir de 1853. Malgrat tot, no liquidà els seus interessos a Cuba. Al contrari, la societat
Pons y Ziegler es mantingué ﬁns el 1856, data en què Pons la deixà.
Aleshores Ziegler s’associà amb el seu cunyat Jaime Bauch (cunyat,
igualment, de Manuel Vidal-Quadras) i amb Pablo Beola per constituir
Ziegler Beola y Cía, una de les quatre societats promotores del Banco
de Cuba el 1857. Per la seva banda, el súbdit alemany Carlos Ziegler
Bauch es traslladà a Europa però no va voler seguir les passes del
seu pare, sinó les del seu oncle Manuel Vidal-Quadras, i s’instal·là a
Barcelona, on es casà amb Teresa Negrevernís i Masó. Tot i que al cap
d’uns anys Carlos Ziegler Bauch se n’anà a Ginebra, el seu ﬁll Claudi
Ziegler i Negrevernís continuà vivint amb la seva mare a Barcelona i
treballant com a apoderat dels Vidal-Quadras en afers immobiliaris.91
Gairebé al mateix temps que el seu germà Manuel es casava a
Santiago de Cuba, l’única dona de la família, Carolina, l’imitava a
Barcelona amb el jove banquer Manuel Girona i Agrafel. En celebrar-se
l’enllaç, al juny de 1844, Carolina Vidal aportà a la societat conjugal
idèntica quantitat de diners que el nuvi, 16.000 pesos forts (80.000
pessetes).92 En aquella època Manuel Girona, malgrat que només tenia
26 anys, ja s’havia destacat com a empresari amb un futur prometedor. I no tan sols per la seva tasca al capdavant de Girona Hermanos
Clavé y Cía, societat d’on era gerent des de 1839 sinó, sobretot, gràcies
al Banc de Barcelona, entitat de la qual seria director vitalici i que
estava en tràmits de fundació, justament, coincidint amb el seu enllaç
matrimonial.93
Aleix Vidal-Quadras i Ramon es casà uns anys més tard que els
seus germans. Ho féu a Barcelona el 1856 amb Isabel Rabassa i Milà
de la Roca, ﬁlla i néta d’indians la trajectòria dels quals he analitzat
al capítol tercer. Isabel morí a causa del part de la seva ﬁlla, Teresa
91. M. ZEUSKE, Cuba, sus países y Alemania en el largo siglo XIX, Universität zu
Köln, 2003 (exemplar facilitat amablement pel seu autor); ANC, Gobierno General, llig.
464, n. 22.910; AHPB, José M. Vives Mendoza, 1892, 2a part, f. 1.252-1.256, 2 de maig
de 1892.
92. AHPB, Francisco Jordana, 1862, f. 561-562, 4 de novembre de 1862.
93. F. CABANA, Història del Banc…; Y. BLASCO, “Los protagonistas…”.
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Vidal-Quadras i Rabassa. La seva germana Elvira Rabassa i Milà de la
Roca, per la seva banda, es casà amb Joaquim Villavecchia i Busquets,
membre d’una destacada nissaga de comerciants d’origen genovès.94
El mateix Aleix Vidal-Quadras i Ramon acabà casant-se en segones
núpcies el 1860 amb la germana del seu concunyat, o sia, amb Mercè
Villavecchia i Busquets. Temps a venir, dos dels ﬁlls d’aquest segon
matrimoni, Aleix i Carles Vidal-Quadras i Villavecchia, van casar-se al
seu torn amb dues de les seves cosines, Elvira i Carme Villavecchia i
Rabassa, respectivament.
L’any 1846 és clau per a la família Vidal Quadras i els seus negocis. La duplicitat dels seus interessos, a Cuba i a Catalunya, desembocà
aquell any en la creació de dues companyies diferents. La primera
continuava els negocis a la Gran Antilla i la segona fou creada ex
novo a Barcelona. Al gener de 1846 s’incorporà a l’empresa familiar de
Santiago de Cuba el segon ﬁll de Manuel, el jove Aleix, tot conformant
a partir d’aquella data Vidal Hermanos. D’aquesta manera la segona
generació mantenia les activitats a l’orient cubà mentre que la primera
passava a centrar-se en l’escenari català. Al desembre de 1846 es creava
a Barcelona la companyia Vidal Quadras Hermanos, de la qual eren
socis Manuel Vidal pare i el seu germà Aleix. El capital fundacional
eren 150.000 pessetes i el seu objectiu social era tan ampli com el de
la seva homòloga cubana, és a dir, “toda clase de comercio lícito”.95
Tanmateix, els dos joves aviat van seguir el camí dels seus pares
i tota la família acabà traslladant-se a Barcelona. Al novembre de 1849
Manuel Vidal-Quadras i Ramon deixava deﬁnitivament l’illa de Cuba per
instal·lar-se a la capital catalana. S’endugué amb ell una impressionant
col·lecció numismàtica. Segons els seus coetanis era “el más completo
[…] uno de los mejores monedarios particulares de Barcelona […] a lo
que ha contribuido en gran parte sus relaciones con el extranjero y su
posición social”.96 D’aquesta manera, el 1849 s’iniciava la liquidació de
la ﬁrma Vidal Hermanos de Santiago de Cuba encara que el germà de

94. L. CALOSCI, Mercanti genovesi a Barcellona tra XVII e XIX secolo. La famiglia
Villavecchia, tesi de llicenciatura, Università degli Studio de Milano, 2000.
95. AHPB, José Manuel Planas Compte, 1846, 14 de desembre de 1846. A l’abril
d’aquell mateix any, a Santiago de Cuba, Manuel Vidal Quadras pare deixava “en esta
plaza persona que por mi ausencia me represente no sólo en el manejo de mis negocios
[…] sino también en los que correspondan a mi legítimo hermano ausente don Alejo de
que estoy encargado”. Lògicament, Manuel donà poders a la companyia Vidal Hermanos, regentada pels seus ﬁlls, cf. AHPSC, Escribanía de Juan Giró, 1846, protocol 276,
f. 157, 2 d’abril de 1846.
96. El Consultor. Nueva guía de Barcelona, 1857, p. 183.
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Manuel, Aleix, restava de moment al capdavant dels interessos cubans
de la família.97 Aleix mantingué la seva residència a la Gran Antilla ﬁns
a la primavera de 1850, data en què marxà de Santiago per establir-se
també a Barcelona. En el que fou, segurament, el seu darrer gest abans
de viatjar a Catalunya, el 17 d’abril d’aquell any alliberà graciosament
dues esclaves de la seva propietat.98
Malgrat que el 1850 tota la família ja s’havia establert a Barcelona,
els Vidal Quadras van continuar mantenint interessos a l’illa. Al capdavant hi van deixar la societat mercantil Vinent y Cía (encarregada
igualment de la liquidació de la casa de comerç) que, al mateix temps
que els administrava, els anava venent segons les ordres que rebia
de Barcelona. Tot i la seva determinació de tornar deﬁnitivament a
Catalunya, però, no sembla que els Vidal Quadras perdessin l’interès
per Santiago de Cuba, si més no a curt termini. En aquest sentit, val
la pena remarcar la seva reacció després del terratrèmol que sacsejà
aquella ciutat el 20 d’agost de 1852. Els efectes del sisme foren devastadors: més de 600 ediﬁcis destruïts sembraren de ruïnes la capital de
l’orient cubà. Entre aquests ediﬁcis hi havia dos immobles que eren
propietat de Manuel i Aleix Vidal Quadras. Al cap de poc temps, tots
dos germans acordaren ﬁnançar a mitges la reconstrucció d’ambdues
cases, tot i que limitant-ne l’alçada.99 A més, sabem que encara el 1859
Antonio Vinent Gola, marquès de Palomares del Duero, vengué un
cobert dels Vidal Quadras a Santiago de Cuba per 30.000 pessetes.100
En aquella època, tanmateix, el patrimoni i l’activitat empresarial de la
família radicaven gairebé per complet a Catalunya. A Santiago els Vidal
Quadras hi conservaven únicament la propietat de set cases repartides
entre el port, la cèntrica plaça de la Catedral i el carrer comercial de
Las Enramadas.
A banda de les ﬁnques adquirides a Barcelona, tots dos germans
van voler fer gala del seu èxit empresarial a la seva vila natal de forma pública i notòria. El gran, Manuel, es féu construir el 1852 un
amplíssim palauet a Sitges, i el seu germà Aleix féu el mateix tres
anys després, el 1855. Un any més tard, el 1856, després de la mort
97.

AHPB, José María Marzola Ballesca, 1849, f. 316-317, 19 de desembre de

98.

AHPSC, Escribanía de Juan Giró, 1850, protocol 280, f. 119, 17 d’abril de

1849.
1850.
99. AHPB, Francisco Jordana, 1861, f. 411-436, 8 d’agost de 1861. Pel que fa
al terratrèmol, vegeu E. BACARDÍ, Crónicas…, vol. III, pp. 34-40.
100. AHPSC, Escribanía de Juan Giró, 1850, protocol 280, f. 24 i ss., 23 de gener
de 1850; f. 98 i ss., 22 de març de 1850; f. 119 i ss., 17 d’abril de 1850; Escribanía Real
de Manuel Caminero, 1859, protocol 110, f. 327 i ss., 2 de setembre de 1859; AHPB,
José María Marzola Ballesca, 1852, 7 d’octubre de 1852.
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del seu ﬁll Antoni, Manuel Vidal Quadras féu ediﬁcar una panteó al
cementiri sitgetà, obra de l’arquitecte Alexandre Mariotti, on acabarien
essent enterrats ell mateix i els seus ﬁlls. Aleix, per la seva banda, invertí part de la seva fortuna en la construcció de la masia de can Pere
Pau, segons que sembla l’any 1860, una obra atribuïda al prestigiós
arquitecte barceloní Elies Rogent.101
Tal com s’ha dit, al desembre de 1846 els Vidal Quadras crearen
una casa de comerç a Barcelona. L’empresa comptava amb un capital
de 150.000 pessetes, repartides entre tots dos germans a parts iguals.
Aquesta ﬁrma no patí cap modiﬁcació ﬁns al desembre de 1861, quatre mesos després de la mort d’un dels seus fundadors. Fou aleshores,
després de la mort del seu pare, que els germans Manuel i Aleix VidalQuadras i Ramon van entrar en la casa de banca com a socis de ple
dret i també com a gerents. En els quinze anys anteriors, és a dir, entre
1846 i 1861, la ﬁrma Vidal Quadras Hermanos havia conegut un increment de capital espectacular. En morir Manuel Vidal Quadras el 27 de
juliol de 1861, la nota que anunciava la seva defunció fou la primera
notícia destacada pel Diario de Barcelona, que el deﬁní com “una de
las personas más distinguidas del comercio de esta capital y que gozaba
de la justa reputación que merecía la consideración de la casa a cuyo
frente se hallaba”.102 Distingit i, sobretot, ric. L’inventari post mortem
de Manuel Vidal Quadras permet copsar que les 75.000 pessetes que
havia aportat en crear la companyia el 1846 s’havien convertit en una
participació que superava el milió de pessetes de l’època. La qual cosa
vol dir que, en tot just quinze anys, l’interès inicial de Manuel en la
casa de comerç i banca s’havia multiplicat gairebé per quinze. Aquest
increment de capital es pot explicar bàsicament per dos motius: en
part, per la tramesa de capitals des de Cuba, i en part per la reinversió dels beneﬁcis generats per la mateixa casa de banca de Barcelona,
tot i que la documentació conservada no em permet d’atribuir major
o menor importància a un o altre factor. Fos com fos, en morir el
1861, 52 anys després d’haver marxat de Sitges per provar fortuna a
Amèrica, el patrimoni total de Manuel Vidal Quadras es calculava en
no menys de 1.600.730 pessetes.

101. DDAA, Americanos, indianos…, p. 208.
102. Diario de Barcelona, 28 de juliol de 1861, p. 6.731.
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Quadre 29
Inventari dels béns de Manuel Vidal Quadras (1861)

(Quantitats en pessetes)
Béns immobles a Santiago de Cuba

sense valorar

Béns immobles a Barcelona

211.990

Béns immobles a Sitges

109.170

Lliurat als seus tres ﬁlls a compte de la legítima

195.000

Capital a Vidal Quadras Hermanos
TOTAL CABAL DE L’HERÈNCIA

1.084.570
1.600.730

Font: AHPB, Francisco Jordana, 1862, f. 20-28, 14 de gener de 1862.

Cadascun dels seus tres ﬁlls rebé, aproximadament, una tercera part de l’herència paterna. Mentre que Carolina Vidal, esposa de
Manuel Girona, feia servir les seves 432.185 pessetes per augmentar
el dot aportat al seu matrimoni, els seus germans mantingueren bona
part de l’herència com a capital de la casa de banca familiar. Respecte
als immobles cal assenyalar que el primogènit, Manuel Vidal-Quadras i
Ramon, es quedà amb les ﬁnques de Sitges, mentre que el seu germà
Aleix féu el mateix amb la casa del passeig d’Isabel II.103 A més, Aleix
invertí part del capital rebut en la compra de ﬁnques a Barcelona. Sis
setmanes després d’adjudicar-se l’herència paterna comprà un solar al
passeig de Mendizábal per un preu superior a les 100.000 pessetes,
solar que destinà a la construcció d’habitatges. Anys després, el 1886,
per tal d’ampliar la seva residència, Aleix adquirí per 236.000 pessetes
al nét de l’indià Josep Xifré i Casas un dels immobles veïns, als anomenats Porxos del Xifré.104
De l’inventari post mortem de Manuel Vidal Quadras se’n dedueix
que tota la seva activitat empresarial a Catalunya (i, probablement, també
la del seu germà) s’havia realitzat únicament i exclusiva a través de la
seva casa de banca. En l’esmentat inventari no hi consta que tingués
participació en cap empresa a banda de Vidal Quadras Hermanos. D’al103. AHPB, Francisco Jordana, 1861, f. 411-436, 8 d’agost de 1861; 1862, f. 2028, 14 de gener de 1862.
104. AHPB, Francisco Jordana, 1862, f. 165 i ss., 31 de març de 1862; José María
Vives Mendoza, 1886, 3a part, f. 1.754-1.757, 12 de juny de 1886.
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tra banda, sabem que en aquella primera etapa la casa de banca tan
sols participava en una sola empresa: la Hispano Alemana de vapors.
Aquesta companyia havia estat creada al març de 1856 com a societat
comanditària sota el nom Buenaventura Solá Amat y Cía, dedicada a
gestionar una línia naviliera regular servida per vapors que enllaçaven Barcelona amb Hamburg fent escala en alguns ports intermedis.
Després de la mort del seu únic gerent, Bonaventura Solà, els socis
decidiren a l’agost de 1857 de mantenir la companyia sota la gerència
de Joan Mata i Vendrell i de Josep Serra i Clarós, els quals van actuar des d’aleshores com a Mata Serra y Cía. En la mateixa data ja es
plantejaven una eventual fusió amb una altra naviliera, Boﬁll Martorell
y Cía, o bé la conversió de l’empresa en societat anònima. Després
del fracàs de les negociacions amb Boﬁll i Martorell acabà imposantse la segona opció, cosa que permeté, al mateix temps, captar prou
capital per a ﬁnançar la compra d’un nou vapor i del carbó necessari
per al funcionament de l’empresa. Fou llavors que els Vidal Quadras
s’interessaren per aquella naviliera en expansió, empesos potser pels
seus vincles familiars amb Hamburg, d’on era originària Isabel Bauch,
l’esposa de Manuel Vidal-Quadras.
Així, doncs, el 9 de maig de 1858 es constituí a Barcelona la
companyia Hispano Alemana de Navegación por Vapor amb un capital desemborsat de 1.750.000 pessetes, dividit en 3.500 accions a 500
pessetes cadascuna. Vidal Quadras Hermanos se’n quedà 55 aportant-hi
27.500 pessetes, quantitat que mantingué ﬁns a la dissolució de l’empresa. Amb aquella participació els Vidal Quadras se situaven com els
setens socis capitalistes de la naviliera, que explotava dos vapors: el
Barcelona i l’Hamburgo. Al llarg de l’any 1859 la Hispano Alemana posà
en circulació més títols, però el negoci no degué donar els beneﬁcis
previstos i això acabà desfermant una gran desconﬁança entre socis
gerents i capitalistes. De fet, la nova societat anònima mai no fou formalitzada legalment, i ﬁns i tot s’arribà a acusar al gerent Joan Mata i
Vendrell d’haver rebut 90.000 pessetes de l’Administració pública sense
haver-ho fet constar als llibres de l’empresa. Després d’acomiadar Mata,
els socis capitalistes decidiren a l’agost de 1860 iniciar la liquidació
de la naviliera.105 Així s’acabava, segurament amb mal gust de boca, la
primera i única incursió dels germans Vidal Quadras en una empresa
diferent de la seva companyia de comerç i banca.

105. AHPB, Fernando Moragas Ubach, 1856, 17 de març, 24 de maig i 27 de
juny de 1856; 1857, 31 d’agost de 1857; 1858, 21 de febrer, 9 de maig i 17 de juny de
1858; 1859, 7 d’agost de 1859; 1860, 20 de gener, 14 d’abril i 1 d’agost de 1860.
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En renovar-se l’escriptura social de Vidal Quadras Hermanos el
1861, el capital escripturat augmentà ﬁns a situar-se en 1.150.000 pessetes. En aquella data, i deixant de banda les societats anònimes, la
ﬁrma es trobava entre les cinc principals empreses mercantils i ﬁnanceres de Barcelona.106 Cinc anys després, al gener de 1866, els socis
van pactar una lleugera disminució del capital de la companyia per
causa, sobretot, de la decisió d’Aleix Vidal-Quadras de reduir la seva
participació en 150.000 pessetes. Això no obstant, al desembre de 1871
els Vidal Quadras incrementaren altre cop el capital de la societat ﬁns
assolir el milió i mig de pessetes, repartit a parts iguals entre els tres
socis. A partir d’aleshores el veterà Aleix Vidal Quadras es limità a ser
soci comanditari ja que, tal com aﬁrmava al desembre de 1871, “en la
avanzada edad en que se halla constituido [tenia 74 anys], desea retirarse
de la vida activa de los negocios”.107
Quadre 30
Capital de la casa de banca Vidal Quadras Hermanos (18461871)
(Quantitats en pessetes)
1846

Manuel Vidal Quadras

75.000

Aleix Vidal Quadras

1861

1866

—

1871

—

—

75.000

450.000

500.000

500.000

Manuel Vidal-Quadras i Ramon

—

250.000

250.000

500.000

Aleix Vidal-Quadras i Ramon

—

450.000

300.000

500.000

TOTAL

150.000 1.150.000 1.050.000 1.500.000

Font: AHPB, José Manuel Planas Compte, 1846, 14 de desembre de 1846; 1861, 6 de
desembre de 1861; 1866, 15 de gener de 1866; 1871, 30 de desembre de 1871.

106. A Barcelona tan sols hi havia quatre cases de comerç que paguessin a la
Hisenda pública una contribució superior a la de Vidal Quadras Hermanos: el marquès de
Casa Fontanellas, José M. Serra e Hijo, Girona Hermanos i Compte y Cía. Altres quatre
companyies cotitzaven amb la mateixa quantitat. Eren les de Martorell i Boﬁll, Coma,
Ciuró i Clavell, Pau Tintoré i Josep Vidal i Ribes; vegeu À. SOLÀ, “Producció, inversió i
especulació en la gran burgesia barcelonina del segle XIX. El cas dels germans Vidal i
Nadal”, a Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, n. 14, 1996, p. 309.
107. AHPB, José Manuel Planas Compte, 1871, f. 790-794, 30 de desembre de
1871.
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A Barcelona Vidal Quadras Hermanos abastà diversos tipus de
negocis. D’antuvi cal dir que ocasionalment van actuar com a consignataris de vaixells, especialment velers que arribaven a la ciutat comtal carregats de cotó o farina procedents dels Estats Units. El 1858,
per exemple, fou consignada a la seva ordre la barca nord-americana
Mount Vermont, despatxada a Nova Orleans per A. M. Heine. Tres anys
després, el 1861, els Vidal Quadras reclamaven a la casa Compte y Cía
de Barcelona el cobrament d’uns “fondos o valores […] procedentes del
cargamento del bergantín Felipe en lo correspondiente al interés a mota de
los Sres. Poujand et Salas de Charleston”, amb qui compartien diversos
negocis. A l’agost de 1871 apoderaven Herce y Alsina, de la Corunya,
perquè els representés en l’expedient d’avaria del vapor Covadonga “en
su último viaje de Marsella a dicho puerto de la Coruña, con escala en
este de Barcelona y otros, en el cual interesaba la razón poderdante por
efectos traídos a su consignación”.108
De tota manera, tant el negoci consignatari com l’activitat importadora degueren representar un aspecte certament marginal per als
Vidal Quadras. Només em consta que el 1848 foren propietaris d’un
petit veler de 136 tones de port, un vaixell que es vengueren l’any
següent.109 En realitat, els Vidal Quadras no ﬁguren en cap llistat de
naviliers de les dècades de 1850 o 1860, i tampoc es troben entre els
principals magatzemistes de cotó de l’època.110 Més importància tingué,
sens dubte, el seu paper com a apoderats de diversos homes de negocis cubans perquè els representessin a Espanya. Així, per exemple, els
Vidal Quadras es veieren immersos en el conﬂicte familiar desfermat
entre Antonio López y López i els seus cunyats en relació a l’herència
del seu sogre difunt, l’indià Andreu Bru i Puñet, tal com hem vist al
segon capítol.111 Val la pena remarcar que el ﬁll petit d’Antonio López,
108. ACA, Audiencia, Tribunal de Comercio llig. 5.877 i 10.580; AHPB, José
Manuel Planas Compte, 1871, f. 548-549, 31 d’agost de 1871.
109. ACA, Hacienda Moderna, llibre 5.650. Aquesta informació la dec a Lluís
Castañeda.
110. El Consultor. Nueva guía de Barcelona, 1857 i 1863; ACA, Hacienda, Volúmenes, inv. 1-12.608; Boletín Oﬁcial de la Provincia de Barcelona, 10 de desembre de
1867, p. 2; L. CASTAÑEDA; X. TAFUNELL, “El mercado mayorista del algodón en Barcelona a
mediados del siglo XIX”, a A. CARRERAS et al. (eds.), Doctor Jordi Nadal. La industrialització
i el desenvolupament econòmic d’Espanya, Publicacions de la Universitat de Barcelona,
Barcelona, 1999, vol. II, pp. 990-1.005.
111. Recordem que Antonio López vengué a Santiago de Cuba unes ﬁnques
que havien estat propietat del seu sogre, però l’operació no pogué elevar-se a escriptura pública a Barcelona per l’oposició de la resta de la família, resident a la ciutat
comtal. La ﬁrma compradora a l’illa, Casadevall Marió y Cía, apoderà Vidal Quadras
Hermanos perquè representessin els seus interessos en aquell sorollós plet familiar; cf.
AHPB, Ramon de Miquelerena, 1858, 13 d’abril de 1858; M. RODRIGO, Los marqueses de
Comillas…, pp. 26-27.

258

MARTÍN RODRIGO Y ALHARILLA

Claudio López Bru, nasqué precisament al domicili dels Vidal Quadras
al maig de 1853.112 D’altra banda, el despatx dels Vidal Quadras a
Barcelona esdevingué aviat una mena de magatzem que recollia gran
part de les mercaderies trameses des de Santiago de Cuba i, sobretot,
que centralitzava l’enviament de correspondència entre un i altre lloc.
Per exemple, Daniel Soler i Casañes informava al juliol de 1847 al
seu germà Blai, comerciant de Santiago, que havia rebut a través de
l’Irene “un mil tabacos que son de superior calidad […] los dos cortes
de chaleco me dijo el Capitán que los había dejado olvidados en casa de
Dn Manuel Vidal dentro del saco de las cartas”.113
Amb tot i amb això, des de la seva fundació el negoci principal
de la casa Vidal Quadras a Barcelona radicà en l’activitat bancària.
Amb el temps, ﬁns i tot, els socis van fer constar a l’escriptura de la
societat que aquesta era la seva dedicació primordial. En renovar la
companyia familiar al desembre de 1871, els Vidal Quadras sumaven a
l’objectiu genèric de “toda clase de comercio” l’afegitó “y principalmente
al giro de banca”,114 activitat que duien a terme al despatx ubicat als
Porxos del Xifré. Un escriptor coetani, Josep Maria Tallada i Paulí,
descrigué l’escriptori dels Vidal Quadras com un “local reducido y oscuro” el qual “tenía acceso desde la calle por una sola puerta siempre
entornada y que al ser empujada para abrirla dejaba oír el campanilleo
de una cuerda con un manojo de pequeñas campanas”. Segons aquest
autor, las cases de banca com la dels Vidal Quadras “no buscaban la
demostración de solvencia en grandes locales ricamente instalados, sino
la respetabilidad del banquero”.115
Si era així, no hi ha dubte que els Vidal Quadras assoliren aviat una
bona reputació com a banquers, ja que eren molts els particulars que
s’encomanaven a la seva companyia per descomptar efectes mercantils,
principalment lletres de canvi. És el cas de Magí Soler i Casañes, del
qual hem parlat al ﬁnal del segon capítol i que titulà el llibre en què
recollia les trameses que li arribaren de Santiago de Cuba entre 1849
i 1851 Libro de varias apuntaciones, inclusas las de Dn Magín Soler y
Casañes y de los Ss. Vidal y Quadras Hermanos. Des del primer moment,
el mateix Banc de Barcelona qualiﬁcà la casa Vidal Quadras com una

112. Així ho aﬁrma J. M. RAMÓN DE SAN PEDRO, José Xifré…, p. 81.
113. Libro copiador de cartas de Daniel Soler Casañes, 1845-1859, carta de Daniel
Soler al seu germà Blai del 22 de juliol de 1847.
114. AHPB, José Manuel Planas Compte, 1871, f. 790-794, 30 de desembre de
1871.
115. J. M. TALLADA, Barcelona económica y ﬁnanciera en el siglo XIX, Librería
Dalmau, Barcelona, 1944, p. 71.
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de les més solvents entre les que operaven a la capital catalana.116 La
fama i el bon nom dels Vidal Quadras ultrapassà aviat els límits de
Cuba i de Catalunya, tant per bé com per mal. Un estafador castellà,
un tal Mariano Aznar, es féu passar el 1863 per Manuel Vidal-Quadras
i robà a diversos particulars ﬁns a 400 pessetes, i àdhuc al marqués
de Manzanedo 2.000 pessetes més després de falsiﬁcar una lletra de
20.000 rals.117
Tot fa pensar que, un cop instal·lats a Barcelona, la participació
dels Vidal Quadras en el comerç de mercaderies i la consignació de
vaixells es reduí per tal de concentrar-se en el negoci ﬁnancer. Com
s’ha dit, la ﬁrma s’especialitzà en el gir de lletres i, en menor mesura,
en l’atorgament de préstecs i el descompte de pagarés. Al cap de dos
anys de crear la companyia, el 1848, els Vidal Quadras ja ocupaven
l’onzè lloc entre les 2.713 ﬁrmes que apareixen documentades cedint
o prenent efectes a la capital catalana. Dotze anys després, el 1860,
Vidal Quadras Hermanos apareix com a cedent de 225 efectes per valor
de 3.366.305 pessetes i prenedors de 2.486 efectes susceptibles d’ésser
endossats per valor de 11.807.277 pessetes, a banda dels bitllets menuts
presos aquell mateix any. Aquesta enorme quantitat d’operacions situà
els Vidal Quadras al primer lloc del mercat, molt per davant, ﬁns i tot,
de la Sociedad Catalana General de Crédito, que anava en segon lloc
amb 7.564.952 pessetes.118
Després de la seva participació en la fallida companyia Hispano
Alemana de vapors, els Vidal Quadras de la primera generació no s’interessaren per cap empresa més enllà de la seva pròpia casa de banca.
Tanmateix, dos anys després del traspàs del seu pare, el 1863, els germans Manuel i Aleix Vidal-Quadras i Ramon optaren per participar en
la fundació d’un nou banc domiciliat a Barcelona, el Crèdit Mercantil,
on els capitals indians tingueren un paper força destacat. Aleix VidalQuadras i Ramon fou un dels 25 impulsors de la nova entitat i en
subscrigué el mateix nombre de títols que els altres socis fundadors,
és a dir, 2.000 accions.119 A més de repartir aquesta participació amb
el seu germà Manuel, els Vidal Quadras augmentaren en els anys posteriors el seu interès al Crèdit Mercantil comprant-ne més accions. El
1870, data en què encara no s’havien superat del tot els efectes de la
crisi ﬁnancera de 1866, els Vidal Quadras posseïen 4.154 accions del

116. Y. BLASCO, “Los orígenes…”, p. 290.
117. Diario de Barcelona, 3 de març de 1863, p. 2.033.
118. L. CASTAÑEDA; M. RODRIGO, “Los Vidal Quadras…”.
119. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1863, f. 159 i ss., 12 d’abril de 1863; M.
RODRIGO, “La societat de Crèdit Mercantil…”.
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Mercantil, amb la qual cosa eren els segons accionistes del banc, tan
sols per darrere del poderós Antonio López y López.120
Malgrat la seva forta participació en el Crèdit Mercantil, però, els
Vidal Quadras no aconseguiren d’entrar a la junta de govern del banc.
Manuel Vidal-Quadras ho intentà i presentà la seva candidatura al maig
de 1870 tot aproﬁtant la renovació total de l’esmentada junta. Tot i que
la participació dels Vidal-Quadras sumava el 8,3% del capital total del
Mercantil (i més de l’11% de les accions presents o representades en
les juntes d’accionistes), el cas és que Manuel no obtingué el suport
necessari per a cobrir una de les deu vacants. De fet, no arrossegà el
vot de cap altre accionista més enllà dels 30 vots que li atorgava la
seva participació i la de la seva família. Fins i tot homes de negocis
com Pere Quer i Vidal o Francisco Catalán (amb tan sols 500 accions
el primer i 200 el segon), tot i quedar també fora de la junta de govern del Mercantil, aconseguiren molts més vots que no pas Manuel
Vidal-Quadras (135 i 105, respectivament).121 Aquest fracàs pot interpretar-se com una mostra que les relacions (personals i empresarials)
teixides pels Vidal Quadras amb els altres membres de l’alta burgesia
barcelonina foren més limitades del que podria suggerir a primera vista
la importància de la seva casa de banca i la seva fortuna. Aquest fet
encara crida més l’atenció si tenim en compte que en la fundació del
Crèdit Mercantil hi participaren nombrosos indians enriquits, com els
Vidal Quadras, a l’illa de Cuba: Antonio López y López, Joan Güell i
Ferrer, Josep Amell i Bou, Francesc Jaurés i Gualba, i Josep Canela i
Reventós, entre d’altres.
Ara bé, no només la creació a la capital catalana de la banca
Vidal Quadras Hermanos, l’any 1846, o la fundació del Crèdit Mercantil, l’any 1863, s’explica per la participació de destacats indians.
Més importància va tenir encara la presència de capitals antillans a
la fundació del Banco Hispano Colonial, una entitat ﬁnancera creada,
també a Barcelona, l’any 1876 a partir d’un prèstec a la hisenda espanyola per a fer front a les despesses de la campanya de Cuba i que,
des d’aleshores i ﬁns l’any 1898, es va encarregar de gestionar, en el
seu propi proﬁt, les duanes de l’illa.122 Trobem d’altra banda diferents
120. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1870, 1a part, 6 de març de 1870. Aleix VidalQuadras i Ramon hi apareix amb 1.000 accions, idèntica quantitat que el seu germà
Manuel i que una tal Isabel Vidal (que devia ésser Isabel Bauch, per núpcies Vidal).
D’altra banda, Vidal Quadras Hermanos apareix en la mateixa data, al març de 1870, com
a tenidora de 904 accions. Tots plegats estaven representats per Pere Callol, el principal
empleat dels Vidal Quadras, que a més acreditava la propietat de 250 accions més.
121. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1870, 1a part, 22 de maig de 1870.
122. M. RODRIGO, “El Banco Hispano Colonial y Cuba”, Iberoamericana Pragensia,
any XXXII, 1998, pp. 111-128.
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indians entre els impulsors del Banco de Villanueva y Geltrú, l’any 1881:
de forma destacada en Pau Soler i Morell (el seu primer vicepresident),
Francesc Gumà i Ferran (el seu primer director), i Antoni Samà i
Urgellès i Isidre Marqués i Riba (vocals del seu primer Consell d’Administració).123 L’origen del Banco Atlántico, per acabar aquest epígraf,
s’ha de vincular també amb els capitals indians, cubans en concret.
De fet, els germans Josep i Francesc Nonell Feliu havien regentat una
casa de canvi a Cuba entre 1885 i 1901. Aquest últim any els Nonell
van traslladar la seva activitat a la capital catalana, per obrir, associats
amb Pere Rovira i Manuel Matas, la casa Nonell Rovira y Matas. Societat que es va convertir l’any 1917 en Nonell Hermanos i, deu anys
després, el 1927, es va transformar en una societat per accions, sota
la raó social Banca Nonell SA. No fou ﬁns l’any 1946 que l’antiga casa
Nonell es va transformar en Banco Atlántico.
Aquests exemples serveixen per a il·lustrar ﬁns a quin punt la
presència tant de capitals cubans com d’indians enriquits a Cuba foren
importants en la conﬁguració del modern teixit bancari barceloní del
segle XIX. Ara bé, si hi va haver una activitat económica que va recollir especialment aquest ﬂuxe de capitals provinents d’Amèrica aquesta
fou l’activitat immobiliària, particularment a la capital catalana. I a
analitzar aquest fenòmen dedico l’epígraf següent.
CAPITALS

INDIANS EN LA TRANSFORMACIÓ URBANA DE

BARCELONA

El republicà federal Valentí Almirall apuntava a ﬁnals del segle
que el creixement i la transformació urbana de moltes ciutats espanyoles, i especialment de Barcelona, es devien als capitals arribats des
d’Amèrica. En paraules seves, “las ciudades más ﬂorecientes de España
deben gran parte de su prosperidad a los capitales amasados en América
[…] e importados después a la península”. Segons que aﬁrmava Almirall —considerat, així mateix, el pare del catalanisme polític— l’any
1886, “la parte nueva de la ciudad de Barcelona […] se debe casi en su
totalidad a los indianos y a los americanos que durante la guerra de
Cuba y la gran crisis que vino después realizaron sus fortunas y volvieron a establecerse entre nosotros. Cuando se recorren las calles, anchas
y largas, aún a medio ediﬁcar, de la Barcelona nueva, se pueden apreciar fastuosas y elegantes construcciones […]. Los nababs, llegados de
América, y algunos arribistas de la Bolsa, son dueños de la mayoría o,
XIX

123. X. MARTÍNEZ, El Banc de Vilanova, Vilanova i la Geltrú, Consell Comarcal
del Garraf, 1998.
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mejor dicho, de la casi totalidad de tan suntuosos ediﬁcios”.124 Idèntic
diagnòstic compartia el conservador Francesc Puig i Alfonso el qual,
en un llibre de memòries publicat molts anys després, el 1943, atribuïa
l’impuls de l’Eixample de Barcelona als capitals americans repatriats de
Cuba durant la guerra dels Deu Anys (1868-1878). Segons Puig, “hasta
el año 1870 la construcción […] se hacía lentamente; pero a partir de
esta fecha tomó grandes vuelos, favorecida por la guerra separatista de
Cuba y, más tarde, por la guerra carlista. Estas dos calamidades favorecieron el incremento del Ensanche, pues en gran número fueron las
familias pudientes de Cuba, Puerto Rico y de muchas poblaciones de
Cataluña que, huyendo de aquellos horrores, viniéronse a Barcelona, y
aprovechando el momento en que todavía los terrenos eran baratos, y no
caras las construcciones, invirtieron los capitales ediﬁcando sus hogares
en el Ensanche”.125
La visió d’ambdós autors (políticament a l’esquerra, el primer, i
dirigent de la dreta, el segon) es conﬁrma igualment mitjançant diversos
testimonis de l’època. Per exemple, un informe de la Junta Provincial de
Agricultura, Indústria i Comerç de Barcelona elaborat el 1879 aﬁrmava
que “la insurrección de Cuba […] hizo venir a la península inmensos
capitales que buscaban colocación en la industria o en las construcciones
civiles, viéndose entonces levantarse casas a centenares en el ensanche de
Barcelona y en los pueblos de su llano”.126 Aquesta visió també ha estat
conﬁrmada pels investigadors. En la seva Història de l’Eixample Lluís
Permanyer ha relacionat directament l’auge de l’ediﬁcació a la zona
dreta de l’Eixample en les dècades de 1870 i 1880 amb l’arribada d’indians cubans i porto-riquenys. Segons ell, “un succés de primer ordre
fou que una sèrie d’indians, farts de suportar les conseqüències de la
guerra colonial de Cuba […] van decidir no solament tornar a Espanya,
sinó ﬁns i tot repatriar tot l’immens capital que havien amassat. Els
que estaven fent ‘les Amèriques’ a Puerto Rico els van imitar […]. No
cal dir que en conjunt feien un nombre no gaire elevat de persones,
però sí que tots ells tenien uns capitals molt quantiosos en efectiu”.127
Al seu torn, Xavier Tafunell, el millor coneixedor de la indústria de la
construcció en la Barcelona de la segona meitat del segle XIX, ha aﬁrmat
en relació al període 1869-1876 que “és indubtable que la repatriació
124. V. ALMIRALL, España tal como es, Anthropos, Barcelona, 1983, p. 176. Per
conèixer l’evolució política d’aquest personatge resulta imprescindible l’obra de J. PICH,
Federalisme i catalanisme. Valentí Almirall i Llózer, Eumo, Barcelona, 2004.
125. F. PUIG, Recuerdos de un setentón, Barcelona, 1943, p. 74.
126. Recollit a X. TAFUNELL, La construcció de la Barcelona moderna. La indústria
de l’habitatge entre 1854 i 1897, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1994, p. 61.
127. L. PERMANYER, Història de l’Eixample, Plaza & Janés, Barcelona, 1990, p. 113.
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massiva de capitals de les colònies antillanes va revitalitzar enormement
l’economia de la capital catalana […]. Els indians retornats manaven
bastir cases sumptuoses, sense apartar-se del model imperant d’ediﬁci
de pisos (l’anomenada ‘casa de renda’)”.128
Amb tot i amb això, no comptem amb cap treball que hagi abordat
monogràﬁcament aquest fenomen. Així, doncs, aquest epígraf intenta
bàsicament analitzar ﬁns a quin punt els capitals americans, i especialment els cubans, foren decisius en la transformació urbana registrada a Barcelona en el segon i tercer terç del segle XIX. Tanmateix, a
diferència del que semblen suggerir els testimonis recollits més amunt,
intentaré demostrar: 1) que el ﬂux de capitals cubans invertits en la
compra de solars urbanitzables i en la construcció i la transformació
d’ediﬁcis de la capital catalana no és un fenomen circumscrit als anys
de la guerra a Cuba, és a dir, 1868-1878, sinó que era present des de
molt abans i es mantingué anys després de la ﬁ del conﬂicte; 2) que
els capitals americans no s’invertiren solament en la urbanització de
l’Eixample, sinó que van afectar, així mateix, altres barris de Barcelona
i també, tot i que en menor mesura, altres municipis de les rodalies
de Barcelona, i 3) que les estratègies inversores en ﬁnques urbanes
protagonitzades per indians no es limitaven a la construcció d’ediﬁcis
sumptuosos per a les seves residències, sinó que incloïen igualment
conductes inversores de caire rendista (cobrament de lloguers, recerca
de plusvàlues en les operacions de compra i venda, etc.).
El marc cronològic que estudiarem es limita al període que va
de 1835 a 1890 i coincideix amb un llarg cicle de creixement de la
població de Barcelona. Sense anar més lluny, dels 101.000 habitants de
la capital catalana el 1826 es passà als 272.500 veïns censats el 1887;
un increment del 269% en menys de 60 anys. Tal com apunta Xavier
Tafunell, fou en els dos darrers terços del segle XIX que Barcelona “torna a doblar el seu pes especíﬁc en el conjunt de la societat catalana,
bo i concentrant la immensa major part dels guanys demogràﬁcs [de
Catalunya]. Fou llavors quan la ciutat comtal esdevingué una autèntica
matròpoli regional”.129 Aquells anys van coincidir amb un ﬂux incessant de catalans que emigraven, com s’ha repetit, sobretot a Cuba i a
Puerto Rico amb la intenció de fer les Amèriques, o sia, amb la voluntat de tornar. La gran majoria d’ells, tanmateix, no va voler viure la
darrera etapa de la seva existència als seus pobles i viles natals, i optà
per fer-ho a Barcelona. Bons exemples d’aquest fenomen foren Josep
Xifré i Casas (nascut a Arenys de Mar); els germans Aleix i Manuel
128. X. TAFUNELL, La construcció…, p. 62.
129. Ibidem, p. 18.
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Vidal Quadras, els germans Gaudenci i Rafael Masó i Pascual, i Josep
Amell i Bou (tots cinc, naturals de Sitges); Joan Güell i Ferrer, i Esteve
Gatell i Roig (de Torredembarra); Andreu Bru i Puñet (de la Selva del
Camp); Josep Canela i Raventós (de Reus); Onofre Viada i Balanzó (de
Mataró); Joan Puig i Mir (de Vilassar de Mar); Salvador Vidal i Cibils,
Josep Carbó i Martinell, i Joan Anglada i Carreras (de Sant Feliu de
Guíxols), i Josep Antoni Salom, Francesc Gumà i Ferran, i Jaume Samà
Màrtí (de Vilanova i la Geltrú).
També van arribar a Barcelona ﬁlls de catalans nascuts a Amèrica. Per exemple, els germans Joan, Andreu i Martí Baradat i Vera,
naturals de Kingston en el si d’una família originària d’Altafulla, o
els germans Miquel, Joan i Salvador Biada i Prats; Manuela Llopart i
Xiqués, i les seves tres ﬁlles, i els ﬁlls i les ﬁlles de Josep Vilar i Puig i
Domínica Juera i Patxot, tots plegats nascuts a l’Havana. Cal remarcar,
a l’últim, que aquests catalans de primera o segona generació, nascuts
o enriquits a Amèrica i instal·lats després a Barcelona arrossegaren
darrere seu no només els seus patrimonis, sinó també un ampli grup
d’indians les arrels dels quals eren fora de Catalunya. Càntabres com
els germans Antonio i Claudio López o els germans David i Manuel
Gómez del Valle; asturians com Manuel i Bernardo Fernández Valdés;
biscaïns com Francisco de Sola Nanclares, i Agustín Goytisolo Lezarzaburu; menorquins com Josep Pere Taltavull i Garcia; portuguesos
com Antoni Leal da Rosa o havans com Carlos Edmon Sivatte, Pedro
Sotolongo i Agustín Irizar decidiren establir-se a Barcelona després
d’haver fet fortuna a Cuba.
En deﬁnitiva, la capital catalana es convertí al llarg del segle XIX
en el punt d’arribada (i, tal com veurem, també en l’aparador de l’èxit)
de molts empresaris que havien aconseguit, efectivament, fer la seva
particular Amèrica, independentment del lloc on havien nascut. Com
s’ha vist, Barcelona esdevingué, així mateix, l’epicentre de les actuacions
impulsades per aquests peculiars homes de negocis decidits a col·locar
els seus capitals a Europa en diferents activitats econòmiques (comercials, industrials, ﬁnanceres, etc.) entre les quals ﬁguraven, òbviament, les
diverses facetes del negoci immobiliari. De fet, la major part dels indians
que invertiren en solars i en immobles a Barcelona tenien una doble
voluntat: d’una banda, expressar l’èxit aconseguit en terres americanes
mitjançant el luxe i la magniﬁcència de les seves noves residències; de
l’altra, dedicar part de les seves fortunes a la inversió immobiliària, ja
fos en forma de compra de ﬁnques com a inversió refugi, o bé per a
garantir els dots de les seves ﬁlles o els esponsalicis i les ﬁlloles, o bé,
directament, per a aconseguir rendes i plusvàlues. Aquestes opcions
no eren excloents sinó, al contrari, complementàries. Un bon nombre

INDIANS A CATALUNYA: CAPITALS CUBANS EN L’ECONOMIA CATALANA 265
d’indians, a més, comprà ﬁnques rústiques per al lleure a les rodalies
de la capital catalana (en alguns casos com Josep Xifré, Joan Güell,
Josep Carbó o Domínica Juera, a municipis de la plana de Barcelona;
en altres casos com Maria del Carme Llopart i Xiqués, Antonio López,
Tomàs Ribalta o Josep P. Taltavull, una mica més lluny).
Sigui com sigui, tal com s’ha dit, aquests indians eren inicialment
uns estranys a Barcelona. Acabats d’arribar, la gran majoria no podia
amagar el seu origen humil. Gairebé no n’hi havia cap que hagués
nascut a la ciutat comtal, però tots necessitaven integrar-se en les
bones famílies locals. Per a això comptaven amb els seus capitals. El
fet cert és que el mercat immobiliari de Barcelona, a banda d’un bon
lloc on invertir, els serví oportunitats en safata. Malgrat tot, no tots
van mostrar les mateixes pautes inversores. A més, les dates en què
uns i altres s’establiren o començaren a invertir a Barcelona foren molt
diverses. Intentaré, doncs, analitzar les diverses estratègies inversores a
partir de diferents estudis de cas. Primer m’ocuparé d’un cas pioner, el
de Josep Xifré i Casas, i per extensió dels germans Vidal Quadras i els
germans Baradat i Rius, promotors del primer eixample de Barcelona
a ﬁnals de la dècada de 1830 en urbanitzar els solars resultants de
l’enderrocament de la muralla de Mar, bastida en temps de Felip II.
A continuació analitzaré el comportament inversor de diverses famílies indianes que van comprar sòl urbanitzable i aixecaren ediﬁcis per
lliurar-los posteriorment als seus ﬁlls i a les seves ﬁlles (en forma de
dot, esponsalici, llegítima, llegat o ﬁllola) un cop aquests es casaven o
arribaven a la majoria d’edat civil. Finalment i en tercer lloc, em deturaré en aquells indians l’activitat inversora al mercat immobiliari dels
quals es limità a la compra o a la construcció d’ediﬁcis sumptuaris, i
a continuació m’ocuparé in extenso de diversos indians que actuaren
com a promotors immobiliaris a gran escala.
A començaments de 1830 Josep Xifré i Casas escrivia des de
Nova York als seus apoderats a l’Havana. Decidit a tornar a la seva
Catalunya natal després de 32 anys d’absència a Amèrica (primer a
Cuba i després als Estats Units), Xifré els ordenava: “Quiero disponer
en Barcelona de 100.000 pesos para no más tarde de medio año. Hagan
lo necesario, porque he decidido enterrar allí ese dinero.” Tal com aclaria
a continuació el seu biògraf, “cuando Xifré escribía enterrar quería decir invertir en inmuebles”.130 Al cap de poc, Xifré comprà efectivament
tres ediﬁcis contigus ubicats als carrers de Barberà i Conde del Asalto
(avui, Marquès de Barberà i Nou de la Rambla) els solars dels quals

130. J. M. RAMÓN
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sumaven, en superfície, més de 1.800 metres quadrats. Ara bé, la seva
principal jugada inversora encara estava per fer.
Entre març de 1835 i agost de 1836 el Ministeri de la Guerra
posà a subhasta en diferents lots part del solar urbanitzable resultant
de l’enderrocament de la muralla de Mar, entre el portal de la Pau i el
port comercial de Barcelona. L’home de conﬁança de Xifré a la capital
catalana, el banquer Antoni Milà de la Roca, pujà més que ningú i
reuní “hasta 12 solares de 7.000 palmos cuadrados cada uno, para formar la isla o manzana sobre la cual pensaba levantar [Xifré] su gran
inmueble. Según cartas de pago conservadas, el coste del conjunto fue
de 58.125 duros de plata”, és a dir, gairebé 300.000 pessetes. Segons
Ramón de San Pedro, “la subasta en la cual Xifré adquirió los terrenos
fue por mucho tiempo recordada como la más notable en Barcelona
celebrada. A ella acudieron representaciones de varios señores de buena
posición, que pretendían adjudicarse solares aislados, contrariando el
plan de conjunto que nuestro hombre había concebido”, que no era cap
altre que construir “un inmueble capaz para cien familias que deseasen
vivir en ambiente, cómodo, moderno y céntrico”. Milà de la Roca va
anar pujant “siempre en cabeza, para los primeros y mejores solares”.
El subhastador aconseguí que “la representación de Xifré tuviese que
ofrecer hasta 20 reales palmo, que a ese precio jamás alcanzado hasta
entonces (1835) por terreno alguno en Barcelona, hubo de pagar los
solares […] Así evitó que se los llevase la representación de D. Salvador
Samá Martí, un catalán residente en Cuba, que alcanzaría fortuna grande
y un título de Castilla”131
En només tres anys, entre 1835 i 1838, Josep Xifré ﬁnançà la
construcció d’onze immobles contigus sobre els 3.317 metres quadrats
adquirits en les subhastes; un patrimoni valorat prudentment 30 anys
després, el 1868, en 1.247.265 pessetes. En aquesta data el conjunt del
patrimoni llegat per Josep Xifré i Casas al seu únic ﬁll, el cubà José
Xifré Downing, i radicat als termes municipals de Barcelona i de Sant
Martí de Provençals, es xifrava segons una taxació pericial en 1.736.905
pessetes.132 Malgrat tot, hi ha motius per a creure que el valor real de
mercat era superior i que la taxació es féu voluntàriament a la baixa.
Sigui com vulgui, el patrimoni immobiliari construït per Xifré continuà
generant plusvàlues anys després de la seva mort. Un exemple: l’ediﬁci
131. Ibidem, pp. 81-82.
132. AHPM, Miguel de Castillo Alva, 12 de gener i 24 de juliol de 1872. Cal
remarcar que la taxació no comptabilitzà les propietats immobles d’Arenys de Mar i
Sant Andreu de Llavaneres, i tampoc no inclogué el palau que Josep Xifré ﬁll s’havia
fet construir al Paseo del Prado de Madrid, després de la mort del seu pare el 1856,
valorat el 1868 en 634.500 pessetes.
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situat al número 6 del passeig d’Isabel II fou venut el 1886 pel nét de
Josep Xifré i Casas a canvi de 230.000 pessetes, el doble del valor que
li havien atorgat el 1868.133
El qui obtingué aleshores, el 1886, la propietat de l’esmentat ediﬁci era un altre indià nascut a Santiago de Cuba, Aleix Vidal-Quadras
i Ramon, propietari al seu torn, per via d’herència, de l’immoble del
costat. El seu pare i el seu oncle, Manuel i Aleix Vidal Quadras, havien
bastit amb els seus capitals americans dos ediﬁcis als números 4 i 2
del mateix passeig d’Isabel II. En morir el primer al juliol de 1861,
el seu ﬁll Aleix Vidal-Quadras i Ramon adquirí la propietat de l’immoble situat al número 4, amb un valor assignat de 205.349 pessetes.
El repartiment de l’herència es produí al gener de 1862 i dos mesos
després, al març, Aleix Vidal-Quadras utilitzà una part del metàl·lic
rebut aleshores en la compra d’un solar de 374 metres quadrats al
carrer Mendizábal a canvi de 103.950 pessetes.134 Anys després, tal com
s’ha dit, comprà a l’hereu de Josep Xifré l’ediﬁci del passeig d’Isabel
II, 6; una operació realitzada amb una evident motivació rendista: per
exemple, el lloguer del primer pis, porta segona d’aquesta ﬁnca, que
pagava el navilier Joaquim Gurri, suposava a Aleix Vidal-Quadras uns
ingressos anuals de 1.470 pessetes.
Igualment, almenys dos dels ediﬁcis construïts al costat del port
als solars resultants de l’enderrocament de la muralla de Mar (en aquest
cas no al passeig d’Isabel II, sinó al paral·lel carrer Cristina) eren propietat dels indians Joan i Martí Baradat i Rius, naturals d’Altafulla,
dels quals s’ha parlat a bastament. Recordem que el germà gran, Joan,
havia tornat a Catalunya a ﬁnals de la dècada de 1830 després d’haver
residit molts anys a Santiago de Cuba. En morir a Barcelona el 1845
ostentava la propietat de l’immoble del número 6 del carrer Cristina.
El germà petit, Martí, que també havia viscut al Carib —en el seu cas
a Kingston, Jamaica—, en tornar a Barcelona invertí part de la seva
fortuna en la construcció de l’immoble aixecat al número 2 del carrer
Cristina. Una ﬁnca valorada el 1863 en 250.000 pessetes i que serví,
com de costum, no tan sols de residència familiar sinó també com a
seu de la casa de comerç familiar, Baradat e Hijos de 1852 a 1860, i
Baradat Hermanos a partir d’aleshores.135

133. AHPB, José María Vives Mendoza, 1886, 3a part, f. 1.754-1.757, 12 de juny
de 1886.
134. AHPB, Francisco Jordana, 1862, f. 20-28, 14 de gener de 1862; f. 165 i ss.,
31 de març de 1862.
135. AHPB, Juan Rigalt Alberch, 1845, f. 430-432, 24 de desembre de 1845;
Magín Soler Gelada, 1863, 2a part, f. 1.156-1.157, 10 de juny de 1863.
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A vegades la mort impedia que els catalans de les Antilles poguessin
complir els seus somnis de tornar a casa. En alguns casos van morir
a Amèrica poc abans d’iniciar el viatge cap a la Península, quan ja
havien acumulat una fortuna considerable. Llavors, eren les seves joves
vídues les que tornaven amb els seus capitals i els ﬁlls i ﬁlles nascuts
del matrimoni. Un cop a Catalunya, aquestes vídues es dedicaven a
administrar el patrimoni familiar de la millor manera possible mentre
esperaven l’emancipació de la mainada. En el cas de les ﬁlles, l’arribada
a l’edat adulta venia marcada pel matrimoni. Era llavors quan les herències de les ﬁlles dels indians es transformaven en sucosos dots que
aquestes podien aportar als seus enllaços. En realitat, cal entendre el
valor del dot com el valor de la núvia al mercat matrimonial. Segons
Robert Hughes, les ﬁlles dels indians “en la década de 1870 tenían en
el mercado matrimonial [de Barcelona] casi el mismo valor que las
herederas americanas en la bolsa matrimonial de París”.136 Sovint, en
aquests casos, els dots estaven assegurats en béns immobles, ja que
les mares d’aquelles joves hereves solien invertir en aquesta mena de
propietats els patrimonis acumulats a Amèrica. Aquest fou el cas tant
de Domínica Juera i Patxot com de Manuela Xiqués i Romagosa.
Tot i que d’origen català, Manuela Xiqués havia nascut a l’Havana
el 1807. Allí havia nascut també el seu marit, Roc Jacint Llopart, el
1798. Llopart es dedicà en la seva joventut al tràﬁc d’esclaus, activitat
que abandonà posteriorment per dedicar-se a deixar diners als hisendats.
Al gener de 1843 rebé la visita de Henry Coit, agent del comerciant
novaiorquès Moses Taylor, el qual aﬁrmava que Llopart “se ha retirado del comercio africano por completo y ahora emplea su capital como
refaccionista […]. Vive en una hermosa casa de su propiedad y además
tiene otras casas en esta ciudad. [José María] Morales dice que, si bien los
hacendados le deben mucho dinero, [Llopart] posee un capital estimable
y está en buena posición”.137 En aquella data el matrimoni Llopart Xiqués havia tingut tres ﬁlles, Mercè, Carme i Dolors, nascudes el 1836,
1838 i 1841, respectivament. Poc després, al juliol de 1846, Roc Jacint
Llopart moria a Cuba. En la testamentaria actuà com a comptador el
seu cunyat Josep Martorell i Peña, germà al seu torn d’uns destacats
homes de negocis de Barcelona, gerents de la ﬁrma naviliera Martorell
y Boﬁll. En el seu testament Roc Jacint Llopart havia establert que el
80% del seu patrimoni (porció valorada aleshores en 435.170 pessetes)
anés a parar a les seves ﬁlles a parts iguals.138

136. R. HUGHES, Barcelona, Anagrama, Barcelona, 1992, p. 424.
137. Recollit a R. T. ELY, Cuando reinaba…, pp. 330-331.
138. AHPB, José Pla Soler, 1862, 1a part, f. 145-148, 11 de març de 1862.
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No puc precisar en quin moment Manuela Xiqués marxà de l’Havana amb les seves ﬁlles per establir-se a Barcelona. Sí que puc datar,
tanmateix, quan començà a adquirir ﬁnques a la capital catalana. Al
setembre de 1855 comprava a la ﬁlla del baró de Rocafort 435 metres
quadrats de l’extens jardí de l’antiga casa Rocafort, a la rambla dels
Estudis, número 8. Quatre anys després adquirí 195 metres quadrats
més de la mateixa ﬁnca. En total, la vídua de Llopart pagà per ambdós
solars gairebé 200.000 pessetes. Allí hi féu ediﬁcar el 1862 una sumptuosa casa el cost de construcció de la qual superà les 200.000 pessetes.
Manuela Xiqués comprà, a més, un ediﬁci i un altre solar, tots dos a
la Barcelona vella. El primer estava ubicat al carrer Ciutat, número 11,
i en pagà 120.000 pessetes. El solar, de 314 metres quadrats i situat al
carrer Escudellers, el comprà el 1862 a canvi de 100.000 pessetes. En
aquest terreny la vídua de Llopart aixecà tres anys després un ediﬁci
que li costà 102.820 pessetes. A més, al mateix carrer Escudellers havia
comprat el 1863 un ediﬁci de quatre plantes construït en un solar de
427 metres quadrats pel qual pagà 200.000 pessetes.139
En aquella època, no obstant això, l’interès immobiliari de Manuela Xiqués s’havia desplaçat del nucli de la Barcelona emmurallada
a l’Eixample. A l’agost de 1863 comprava una ﬁnca rústica de 2.450
metres quadrats ubicada a l’alçada de la futura travessera de Gràcia.
Gairebé un any després, al juliol de 1864, comprava a la zona de la
futura Gran Via un altre solar, en aquest cas de 742 metres quadrats,
anteriorment propietat de Pau Milà i Fontanals. Cinc mesos més tard, al
desembre del mateix any, adquiria un terreny de 1.713 metres quadrats
al passeig de Gràcia. Xiqués desemborsà en les tres operacions més de
240.000 pessetes. A l’últim solar esmentat hi ﬁnançà la construcció de
tres ediﬁcis, un per a cadascuna de les seves ﬁlles; ediﬁcis que els donà
el 1868 sense cap contrapartida. L’any 1871 encara comprà un altre
terreny tocant als tres immobles anteriors, de 533 metres quadrats.140
En total, en aquella data, els diners invertits per Manuela Xiqués en
béns immobles a Barcelona superaven amb escreix 1.200.000 pessetes;
una fortuna que provenia per complet de la Gran Antilla.
De fet, la vídua de Llopart sempre tingué apoderats a l’Havana. Inicialment fou el comerciant José María Morales, i a partir de
139. AHPB, Jaime Rigalt, 1855, f. 558-563, 18 de setembre de 1855; 1859, 1a
part, f. 385-388, 27 de maig de 1859; José Pla Soler, 1861, 1a part, f. 262-264, 14 de
maig de 1861; 1862, 2a part, f. 119-127, 2 de juliol de 1862; 1863, 1a part, f. 17-18, 10
de gener de 1863; 1863, 2a part, f. 834-848.
140. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1864, 2a part, 19 de desembre de 1864; 1865,
1a part, 7 de febrer de 1865; 1871, 3a part, 11 d’agost de 1871; José Pla Soler, 1863,
2a part, f. 808-810, 6 d’agost de 1863; 1864, 2a part, f. 997-1.005, 3 de juliol de 1864;
1868, 1a part, f. 573-601, 14 de març de 1868.
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1862 també l’advocat Francesc Andreu i Xiqués. Ells foren els qui es
dedicaren a llogar o vendre les propietats immobles que la família
posseïa a l’Havana vella, com la casa del cèntric carrer O’Reilly, 36.141
A Barcelona, Manuela Xiqués també es dedicà a llogar els ediﬁcis que
havia comprat o que havia fet bastir. Per exemple, al juliol de 1860
llogà la ﬁnca del carrer Ciutat, número 11, al Crédito Mobiliario Barcelonés; lloguer que traspassà al maig de 1861 a l’ebenista Josep Flo,
el qual pagava una renda anual de 7.800 pessetes. Igualment, tot just
sis mesos després d’haver comprat l’ediﬁci d’Escudellers, 44, Xiqués
n’arrendava part dels baixos a dos altres ebenistes a canvi d’un lloguer
de 4.200 pessetes a l’any.142
El fet cert és que Manuela Xiqués pogué casar les seves tres
ﬁlles sense gaires problemes. La més petita, Dolors Llopart, es casà
a la primavera de 1862 amb Francesc Muns i Castellet. La mitjana,
Carme Llopart, ja ho havia fet dos anys i mig abans, a la tardor de
1859, amb Leopold Gil i Serra, pertanyent a una important nissaga
empresarial catalana. Leopold era el vuitè d’onze germans, tots ﬁlls del
comerciant Pere Gil i Babot, que havia arribat a tenir en els darrers
anys de regnat de Ferran VII i els primers d’Isabel II més de 30 velers mercants. Entre els germans del nuvi podem destacar Josep Gil i
Serra, fundador i director de la Sociedad Catalana para el Alumbrado
de Gas, i Pau i Pere Gil i Serra, banquers a París. Val a dir que un
dels ﬁlls del darrer, el pintor Pedro Gil Moreno de Mora, es casà amb
la cubana Maria Plana i Goytisolo, néta de l’indià Agustín Goytisolo
Lezarzaburu, del qual hem parlat a bastament al capítol tercer. D’altra
banda, Pau Gil i Serra, en morir sense ﬁlls, llegà una part notable de
la seva fortuna per ﬁnançar la construcció d’un hospital a Barcelona
que perpetués el seu nom i la seva memòria. Així nasqué l’extraordinari hospital de Sant Pau, obra de l’arquitecte modernista Josep Puig
i Cadafalch.143 Al cap de pocs mesos d’haver-se casat amb Leopold Gil,
Carme Llopart invertí part de la seva porció hereditària en la compra
d’una ﬁnca rústica, can Catà, de 95 hectàrees, situada en plena serra
141. AHPB, José Pla Soler, 1862, 1a part, f. 18-19, 10 de gener de 1862; f. 254255, 30 d’abril de 1862; 1864, 1a part, f. 459-460, 13 d’abril de 1864. Per altres afers
(com, per exemple, repatriar el cadàver del seu difunt espòs) Manuela Xiqués conﬁà
en el seu concunyat, Josep Martorell i Peña, cf. AHPB, José Pla Soler, 1863, 2a part, f.
630, 16 de juny de 1863.
142. AHPB, José Pla Soler, 1861, 1a part, f. 265-269, 16 de maig de 1861; 1864,
1a part, f. 199-204, 16 de febrer de 1864.
143. M. GARCÍA MARTÍN, L’hospital de Sant Pau, edició privada de Gas Natural,
Barcelona, 1990. Els capítols matrimonials de Carme i Dolors Llopart, respectivament,
a AHPB, José Pla Soler, 1859, 3a part, 15 de novembre de 1859; 1862, 1a part, f. 145148, 14 de març de 1862.
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de Collserola, al municipi de Cerdanyola del Vallès. En pagà 60.000
pessetes i actualment encara la conserven els seus descendents.144
La darrera de les ﬁlles de Manuela Xiqués a casar-se fou, curiosament, la més gran. En efecte, la cubana Mercè Llopart i Xiqués es
casava al juny de 1864 amb un altre cubà, Carlos Edmundo Sivatte i
Vilar. El matrimoni Sivatte Llopart unia d’aquesta manera a la capital
catalana part de dues fortunes acumulades a la Gran Antilla. El nuvi,
acabat de tornar de Cuba, havia comprat al març de 1863 un total
de 888 metres quadrats de terreny al carrer Casp, número 3, solar on
aviat hi manà bastir un ediﬁci. En casar-se valorà la ﬁnca en 115.000
pessetes.145 Sivatte havia comprat el solar a la seva jove tia Domínica
Juera, una dona la trajectòria vital de la qual tingué molts punts de
contacte amb Manuela Xiqués, tal com veurem tot seguit.
Nascuda el 1828 a Sant Feliu de Guíxols, Domínica Juera i Patxot
se’n va anar a l’Havana a començaments de 1844. Als 16 anys es casà
a la capital cubana amb Josep Vilar, amb el qual tingué quatre ﬁlles i
dos ﬁlls: Josepa i Rosa (nascudes el 1850), Maria Teresa (el 1851), Martí
(el 1853), Joan (el 1855) i Domínica Vilar i Juera (el 1857). Josep Vilar
morí a la primavera de 1857 sense poder conèixer la seva darrera ﬁlla.
Amb només 29 anys, Domínica Juera s’hagué d’encarregar de sis ﬁlls,
això sí, amb l’ajut de la fortuna del seu difunt espòs i amb el suport
del seu nebot, Carlos Edmundo Sivatte i Vilar, tan sols uns mesos
més gran que ella. Anys després tots dos marxaren de l’Havana amb
destinació a Barcelona, si bé en moments diferents. De fet, Domínica
Juera havia començat a comprar immobles de la capital catalana abans
i tot de deixar l’Havana, ja que havia decidit d’invertir el patrimoni
familiar acumulat a la Gran Antilla en ﬁnques rústiques i urbanes de
Barcelona i altres localitats catalanes.
A l’agost de 1860 Domínica Juera adquirí dues cases a la rambla
de Santa Mònica, números 8 i 10, comprades a un altre indià, Emili
Roig i Roig “residente en Ultramar”. Mesos després, a la primavera de
1861, Domínica marxava de l’Havana per traslladar-se a Barcelona. A
l’octubre del mateix any feia comprar la casa tocant a les dues anteriors, a la rambla de Santa Mònica, 12. Després d’enderrocar totes

144. AHPB, José Pla Soler, 1861, 2a part, f. 39-50, 16 de juliol de 1861; 1863,
1a part, f. 31-32, 19 de gener de 1863. El propietari actual de can Catà és el prestigiós
arquitecte Leopold Gil i Nebot. Vegeu més informació sobre la casa a M. RODRIGO, Cases
d’indians, pp. 236-245.
145. AHPB, Montserrate Corominas, 1863, f. 113-115, 10 de març de 1863. El
notari el deﬁní llavors com “vecino de la ciudad de la Habana, hallado en esta, presente”.
Els capítols matrimonials a AHPB, José Pla Soler, 1864, 2a part, f. 781-784, 11 de juny
de 1864.
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tres cases ordenà construir al solar resultant, de més de 660 metres
quadrats, un gran ediﬁci de quatre plantes, acabat a ﬁnals de 1864,
que li costà més d’un quart de milió de pessetes. A més, al febrer de
1864 Domínica havia comprat al seu paisà Sebastià Aballí l’antiga casa
Rocafort, situada a la rambla dels Estudis, número 12, per la qual pagà
547.500 pessetes,146 mansió veïna a la casa que Manuela Xiqués havia
fet bastir dos anys abans.
Paral·lelament, la vídua de Josep Vilar havia començat a adquirir solars i terrenys a l’Eixample barceloní. A través del seu apoderat,
mentre encara vivia a l’Havana, a l’agost de 1860 comprà un terreny al
lloc que després ocupà el carrer Casp. També al carrer Casp, cantonada Bruc, al gener de 1863 hi comprà un solar de gairebé 600 metres
quadrats on, temps a venir, hi féu aixecar un ediﬁci de quatre pisos. I
encara al maig de 1864 Domínica Juera adquirí 1.784 metres quadrats
de terreny en ple passeig de Gràcia, subhastats pel Crèdit Mercantil. No
és cap casualitat que els altres dos licitadors que també van comprar
alguns solars subhastats, Manuela Xiqués i Francesc Jaurés, fossin
també indians enriquits a Cuba (a l’Havana i a Matanzas, respectivament).147 Tampoc no és casual que dos dels tres licitadors que van
adquirir terrenys de l’Eixample en una nova subhasta convocada mesos
després també pel Crèdit Mercantil fossin igualment indians enriquits
a la Gran Antilla, el colombià Santiago García Pinillos (a Santiago de
Cuba) i el català Manuel Torres i Venècia (a Manzanillo). Ambdós van
comprar aleshores, al març de 1865, sengles solars de 1.738 metres
quadrats, pels quals pagaren cadascun 168.750 pessetes.148
Tornant a les pautes inversores de la vídua de Josep Vilar, cal
dir que no es limitaren a la compra o a la construcció dels seus palauets a les Rambles o dels solars de l’Eixample. A ﬁnals de 1864 acabà
de ﬁnançar les obres de remodelació d’una ﬁnca de lleure que havia
comprat a la part alta de la ciutat, al carrer Alfons XII, números 7-11,
cantonada de la travessera de Gràcia, al municipi veí de Sant Gervasi.
Anys després Domínica Juera començà a invertir els rèdits del patrimoni
deixat pel seu espòs difunt en la compra de diverses ﬁnques rústiques a
la comarca de l’Alt Penedès. Primer, al maig de 1868, adquirí nombroses ﬁnques a Sant Miquel d’Olèrdola i després, al març de 1872, una
altra ﬁnca a Sant Martí Sarroca valorada en gairebé 150.000 pessetes.
146. AHPB, Francisco Just, 1864, f. 63-67, 8 de febrer de 1864; f. 476-478, 8
d’octubre de 1864.
147. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1864, 2a part, 19 de desembre de 1864; 1865,
1a part, 7 de febrer de 1865; 2a part, 2 d’agost de 1865.
148. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1865, 1a part, 9 de març de 1865; 1870, 1a
part, 19 de març de 1870.
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Val a dir que, en tot aquell temps, el patrimoni cubà de l’herència no
havia deixat de donar fruit. En casar-se una de les ﬁlles i hereves de
Josep Vilar, la jove Teresa Vilar i Juera, i retirar la part proporcional
de l’herència paterna, aﬁrmava que les quantitats rebudes aleshores
“le corresponden por réditos o productos remesados hasta el presente a
Barcelona desde la Isla de Cuba procedentes de la parte de bienes que
pro-indiviso con sus hermanos posee en dicha isla”. Al·ludia al fet que
la seva mare, Domínica Juera, no havia volgut dividir el patrimoni
familiar entre els seus ﬁlls, sinó que s’havia limitat a anar comprant
diverses ﬁnques, una rere l’altra, per donar-les a aquests en el moment
de casar-se.
No resulta fàcil calcular el valor del patrimoni de la família Vilar
Juera a cada moment. Sabem, això no obstant, que en casar-se Teresa
Vilar el 1874 rebé com a pagament de la ﬁllola que li corresponia diverses ﬁnques rústiques i urbanes valorades en 336.933 pessetes. Cinc
anys després es casà la ﬁlla més petita, Domínica Vilar. En aquest cas
la núvia rebé i aportà com a dot al matrimoni amb Isidre de Sicart,
comte de Sicart, béns per valor de 479.125 pessetes.149 El 1887, és a
dir, 25 anys després d’haver-se establert a Barcelona, Domínica Juera
recordava que “cuando deba procederse a la liquidación de los productos de la herencia de mi difunto esposo se tenga en cuenta que amalgamados con los míos, en su mayor parte, he comprado las ﬁncas que
poseo en mi nombre y las que he dado en pago a mis hijas al contraer
matrimonio”.150 Tot plegat no li impedia, tanmateix, mantenir encara
propietats a Cuba i ﬁns i tot deixar diners en préstec, tant a l’Havana
com a Barcelona.151
En general, el costum de garantir amb béns immobles el valor
del dot de les núvies en casar-se signiﬁcà una nova via d’inversió immobiliària per als capitals americans. De fet, les ﬁlles dels indians més

149. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1874, 2a part, f. 1.549-1.558, 14 de setembre
de 1874; 1883, 3a part, f. 2.205-2.213, 6 d’agost de 1883; 1887, 3a part, f. 2.003-2.046,
2 de desembre de 1887.
150. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1887, 2a part, f. 1.549-1.558, 21 de juliol
de 1887.
151. Al març de 1866, per exemple, l’apoderat de Domínica Juera a l’Havana
deixava a Ignacio Calvo, ﬁll dels marquesos del Real Socorro, l’equivalent de 208.050
pessetes. La mateixa Domínica Juera deixava el 1889 a Barcelona 200.000 pessetes a
Francesc Parellada i Ribas. Remarquem que, entre 1868 i 1889, l’home de conﬁança
de la família Vilar Juera a Cuba fou l’advocat Francesc Andreu i Xiqués, apoderat
també de Manuela Xiqués. A partir de 1889 la vídua de Josep Vilar apoderà Rafael
Andreu i Martínez, probablement ﬁll de l’anterior; cf. ANC, Protocolos, Gabriel Ramírez, 1875, 2a part, f. 253 i ss., 4 d’octubre de 1875; AHPB, Miguel Martí Sagristá,
1889, 1a part, 28 de febrer de 1889; 2a part, f. 1.060 i ss., 25 de setembre de 1889.
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rics acostumaven a rebre, encara en vida dels seus pares, les seves dots
en ﬁnques urbanes. En casar-se amb el cubà Josep Munné i Leal el
1881, la xilena Joseﬁna Vidal i Largacha rebé 50.000 pessetes com a
regal de la seva mare, a banda de 250.000 pessetes més “a cuenta de
la herencia [paterna] sin perjuicio de la mayor cantidad de los bienes
que pueda corresponderle tan luego como se haga la liquidación”. En els
corresponents capítols matrimonials la mare de la núvia, Joseﬁna Largacha, obligà explícitament la seva ﬁlla a invertir les 300.000 pessetes
rebudes en l’adquisició d’una ﬁnca a Barcelona. Aquest fet contrasta,
curiosament, amb les pautes inversores del difunt Salvador Vidal i Cibils, pare de Joseﬁna. Aquest tan sols havia comprat un solar de 945
metres quadrats al passeig de Gràcia, valorat al moment de la seva
mort, el 1877, en 90.000 pessetes; cosa que representa ben just un 9%
del conjunt del seu patrimoni, valorat en 1.049.021 pessetes.152
El pare del nuvi havia invertit, al contrari, bona part de la seva
fortuna en la construcció d’un ediﬁci imponent a l’Eixample. En efecte, enriquit no a Valparaíso (Xile) com el seu consogre, sinó a Gibara
(Cuba), Josep Munné i Nugareda havia comprat al maig de 1868, abans
i tot d’instal·lar-se a Barcelona, un terreny de 907 metres quadrats al
passeig de Gràcia, 52, cantonada amb la Gran Via, pel qual pagà 120.000
pessetes. En aquest solar hi bastí un ediﬁci acabat el 1874 i conegut
com la casa Munné, que li costà 246.000 pessetes. En morir a l’agost
de 1882, el valor atorgat a l’immoble pels seus marmessors pujà ﬁns
a les 576.000 pessetes, la qual cosa representava el 85% de l’actiu del
patrimoni del difunt Munné. No debades, l’ediﬁci havia servit per a
garantir el mig milió de pessetes que el matrimoni Munné Leal donà
al seu únic ﬁll al moment de casar-se.153
Hi va haver diversos indians que no tan sols optaren per invertir
els seus cabals americans en ﬁnques sinó que, a més, exhortaren els
seus marmessors a continuar fent-ho. Aquest fou el cas de Joan Puig
i Mir, un indià enriquit a l’Amèrica del Sud, probablement a Guayaquil, la ﬁlla del qual, Maria Puig de Abaria, es casà amb Leopold Gil
i Llopart, ﬁll al seu torn de la cubana Maria del Carme Llopart. El
marmessor de Puig fou el xilè Salvador Vidal i Largacha, germà de

152. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1877, 2a part, f. 1.192-1.197, 12 de juny de
1877; 1881, 4a part, f. 3.319-3.324, 31 de desembre de 1881.
153. AHPB, Miguel Martí Sagristá, 1883, 3a part, f. 2.205-2.213, 6 d’agost de
1883. Existeix una fotograﬁa de l’època de l’ediﬁci dels Munné recollida a L. PERMANYER,
Història de l’Eixample, p. 145, el peu de la qual diu: “Cruïlla Gran Via/passeig de Gràcia.
A la dreta, semiocult, el palauet Samà, de l’arquitecte Mestres, al fons a la dreta, la
casa Losada, de l’arquitecte Josep Rosés; a l’esquerra, la casa Munné. Els carrers encara
sense urbanitzar.”
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Joseﬁna Vidal i cunyat, per tant, del cubà Josep Munné i Leal. En el seu
darrer testament, atorgat a l’estiu de 1875, Joan Puig i Mir ordenava als
seus marmessors “invertir necesariamente el sobrante que resulte de las
rentas y cobros, después de cubiertos los gastos de familia […] a saber,
en cuanto a una mitad, en la adquisición de ﬁncas urbanas en el interior
de esta capital o en su ensanche; y en cuanto a la restante mitad en la
adquisición de valores extranjeros de los estados de Europa o América
que se reputen más seguros exceptuando en absoluto los de España”.
A la seva viuda, d’altra banda, li recomanava “muy particularmente
[…] que haga lo posible para conservar y mantener en buen estado las
ﬁncas que de su propiedad deje el testador, en consideración a que en
su producto o renta se asegura con menos riesgo la subsistencia de la
familia y son de más fácil administración que otros negocios”. S’aprecia un canvi signiﬁcatiu respecte a la mentalitat que el mateix Joan
Puig havia manifestat en un altre testament atorgat tres anys abans, a
l’abril de 1872, en què, després d’aconsellar als seus marmessors que
conservessin bé les seves ﬁnques, els demanava que invertissin el seu
capital únicament en valors públics adquirits a Londres.154
Entre 1872 i 1873 Joan Puig i Mir bastí un ediﬁci al número 7
de la plaça de Santa Anna (actualment, el Portal de l’Àngel) amb el
propòsit d’obtenir unes rendes regulars. Al març de 1872, d’altra banda, havia comprat una petita casa de camp al carrer Major, 66, del
municipi de Sant Gervasi, per 32.500 pessetes. Cal dir que Joan Puig
morí prematurament, al març de 1876, als 46 anys. A partir d’aleshores
la seva vídua i els seus marmessors seguiren les seves recomanacions
d’una manera un xic particular. Decidiren fer efectius “la mayor parte
de los derechos y valores mobiliarios radicados en España y […] la totalidad de los del extranjero” i, amb el producte obtingut compraren dos
immobles a la part vella de Barcelona, a més d’un solar a l’Eixample.
Així, tot just al cap d’un any i mig de la seva mort, a l’estiu de 1877,
la testamentaria de Joan Puig adquirí una casa al carrer Carbassa, 19,
per 12.325 pessetes, i una altra al carrer Escudellers, 82, per 310.000
pessetes. Anys després, al gener de 1885, la vídua de Joan Puig comprà
per 189.013 pessetes un solar de 1.098 metres quadrats al passeig de
Gràcia, al xamfrà del carrer Provença. Allí féu aixecar, també amb fons

154. AHPB, Jacinto Demestre, 1875, 2a part, f. 564-571, 31 de juliol de 1875; 1872,
1a part, f. 175-181, 5 d’abril de 1872: “… a ﬁn de dividir los riesgos para otros eventos
o trastornos que suceder pudieran en el país recomienda que el dinero que deje disponible
se emplee en valores de Estado extranjeros que ofrezcan seguridad, conforme los tiene hoy
el testador, una parte al cuidado de la respetable casa de Londres, Señores C. de Murrieta
y Compañía, y otra parte al de los Señores Federico Huth y Cía, en dicha plaza”.
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procedents de l’herència, tres ediﬁcis, possiblement per a cadascun dels
seus tres ﬁlls: Joan, Clotilde i Maria Puig de Abaria.155
Fins i tot aquells indians que optaren per garantir bona part de la
seva fortuna en valors cotitzables o en títols de deute (si podia ser, no
espanyols) van deixar un cert espai per a la compra d’immobles amb
ﬁnalitat rendista. Aquest fou el cas, per exemple, de Jaume Torrents i
Serramalera, nascut a Moià el 1806 i enriquit a l’Havana entre 1825
i 1840, tal com hem vist al capítol segon. Torrents tornà a Catalunya
en aquesta darrera data, als 39 anys, i ﬁns al 1854 continuà dirigint
la seva important casa de comerç des del despatx que havia llogat
al carrer Canuda, 6, de Barcelona. Durant aquests anys Torrents no
mostrà cap interès pel negoci immobiliari. Tan sols quan va contreure
la malaltia que el dugué a la mort, als primers mesos de 1854, l’indià
decidí tancar la compra d’una ﬁnca urbana la renda de la qual havia
de sufragar les despeses quotidianes de la seva esposa, Ramona Brescó.
Al testament que atorgà al llit, Jaume Torrents disposà explícitament
que a la seva vídua “se le de el producto de la casa que estoy próximo a
comprar a D. Ramon Garriga y Matheu situada en las calles dels Agullers,
de las Trompetas y de los Pancers [al Barri Gòtic] de esta ciudad o su
equivalente de 90 duros cada mes en el caso de no realizarse la compra
[…] el producto de la casa arriba especiﬁcado son el vitalicio que lego
a mi esposa”. A més, la primera de les notes que dictà unes setmanes
després al seu germà i marmessor Manuel Torrents en forma de codicil
insistia ﬁns i tot en la manera de pagar aquella casa.156
El fet més signiﬁcatiu de les darreres voluntats de Jaume Torrents
i Serramalera era que obligava els seus marmessors a liquidar la seva
casa de comerç en un termini màxim de cinc anys “empleando los
fondos que se vayan recaudando en inscripciones del 4 1/2 por 100 de
renta francesa”. A diferència de Torrents, tanmateix, foren nombrosos
els indians que preferiren no invertir en títols de deute públic els rèdits
aconseguits prèviament gràcies a la seva activitat empresarial, sinó
en ﬁnques urbanes. Una estratègia que buscava garantir en immobles
gran part dels seus patrimonis, davant de les eventualitats i incerteses pròpies d’altra mena de negocis. Aquests casos solien coincidir, a
més, amb una clara tendència a la compra o a la construcció d’ediﬁcis
155. AHPB, Jacinto Demestre, 1872, 1a part, f. 165-171, 27 de març de 1872;
1875, 1a part, f. 219-221, 27 de març de 1875; 2a part, f. 878-881, 24 de setembre de
1875; Adrián Margarit, 1898, 2a part, f. 930-984, 3 de maig de 1898.
156. AHPB, Montserrate Corominas, 1854, 2a part, f. 93-100, 13 de maig de
1854; f. 137 i ss., 24 de maig de 1854. Al codicil verbal Jaume Torrents ordenà, en segon
i tercer lloc “concluir la casa de Ripoll, saldando las cuentas” i “seguir hasta conclusión
la casa principada en Sarrià”.
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sumptuaris. Així ho van fer Antonio López, el seu germà Claudio i el
seu consogre, Joan Güell i Ferrer.
Antonio López y López, primer marquès de Comillas, fou un dels
indians més poderosos de Barcelona i, com tants d’altres, dedicà bona
part de la seva fortuna a la compra de ﬁnques rústiques i urbanes en
diferents punts de la geograﬁa espanyola (a Comillas, a Santander,
a Madrid, a Toledo i, és clar, a Barcelona), per bé que aquí només
m’ocuparé de la seva estratègia inversora a la capital catalana.157 En
un testament atorgat al gener de 1870 López ordenava als seus marmessors que, en cas de liquidar-se la casa de comerç A. López y Cía,
d’on era el gerent, “se invertirá en ﬁncas el capital a medida que se
realice, y lo mismo encargo por lo tocante a los beneﬁcios que hubiese
producido posteriormente a mi fallecimiento”. Encara fou més explícit
en un nou testament atorgat deu anys després, al març de 1880. En
aquella data el futur marquès de Comillas autoritzava els seus hereus
“para liquidar o continuar” la seva casa de comerç segons el criteri dels
marmessors, però amb el benentès que “no vengan a los riesgos de la
Casa los bienes inmuebles que tengo […] porque no quiero de ninguna
manera que éstos corran los azares del negocio”.158 Uns béns immobles
que havia començat a comprar el 1859, tan sols quatre anys després
d’haver-se instal·lat a Barcelona.
Al març de 1859 Antonio López comprà un solar de 421 metres
quadrats ediﬁcables a la plaça del Duc de Medinaceli pagant-ne 122.670
pessetes, a raó de 291 pessetes el metre quadrat. Després no escatimà
despeses en la construcció de la seva casa, dirigida per Josep Oriol
Mestres i Esplugas, un dels arquitectes més prestigiosos d’aquella època.
Per les obres, que van acabar-se a l’estiu de 1862, López pagà 267.370
pessetes. Quatre anys després comprava a Jaume Safont una ﬁnca de
229 hectàrees ubicada al municipi de Santa Perpètua de Mogoda per
625.000 pessetes. L’operació es tancà al maig de 1866, en ple esclat
de la crisi ﬁnancera que sacsejà aleshores l’economia catalana. Potser
per això Antonio López trigà quatre anys a comprar noves ﬁnques. El
3 de juny de 1870 adquirí una casa al passeig de Gràcia acabada de
construir pel marquès de Salamanca. Tan sols una setmana després
López comprava als marmessors testamentaris de la marquesa de Moja
una de les construccions més representatives de l’arquitectura del segle
XVIII a Barcelona, el palau Moja, situat a la part alta de la Rambla,

157.

Per a la resta de propietats vegeu M. RODRIGO, Los marqueses de Comi-

llas…
158. AHPB, Ramon de Miquelerena, 27 de gener de 1870; Luis G. Soler Pla,
1883, 1a part, f. 308-375, 25 de gener de 1883.
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a la cantonada del carrer Portaferrissa, amb una superfície de 2.227
metros quadrats i pel qual pagà 770.000 pessetes trinco-trinco. López
pagà, així mateix, una profunda restauració del palau i onze anys
després, el 1881, adquirí a més la casa annexa a l’ediﬁci, al número
3 de Portaferrissa, amb la qual cosa pogué ampliar les seves dependències amb un immoble que hi afegia 410 metres quadrats més.159
Val a dir que en aquella època el primer marquès de Comillas era el
vuitè contribuent més gran de Barcelona en allò que es refereix a la
propietat immoble.160
Antonio López arrossegà darrere seu, de diverses maneres i per
diferents motius, un conjunt d’empresaris que, com ell, optaren per
instal·lar-se a Barcelona després d’haver-se fet rics a Cuba. En aquest
epígraf em referiré únicament a dos d’aquests: el seu soci, Pedro Sotolongo, natural de l’Havana (del qual m’ocuparé més endavant) i el
seu germà, Claudio López, nascut com ell a Comillas. Recordem que
els germans López havien compartit des de joves diferents iniciatives
empresarials: ambdós havien estat socis de la ﬁrma Antonio López
y Hermano de Santiago de Cuba, primer, i d’Antonio López y Cía,
d’Alacant i Barcelona, després. En tornar a la Península, i a diferència
del seu germà Antonio, Claudio López y López decidí aveïnar-se a la
seva localitat natal, Comillas, i no pas a Barcelona. Malgrat tot, per
tal d’allotjar-se en les seves freqüents i llargues estades a la capital
catalana, el més petit dels López acabà comprant-hi o construint-hi
amb el temps i successivament ﬁns a tres immobles, tots al cor de la
vella Barcelona i lluny de l’Eixample.
Al març de 1870 Claudio López adquirí un ediﬁci al carrer Ample,
número 3, amb dues botigues i un magatzem interior, a més d’un gran
jardí, a la planta baixa, i quatre pisos més. Tot plegat en un solar de
805 metres quadrats. Gairebé deu anys després, el 13 de desembre de
1879, López comprava dues cases que formaven un únic immoble,
també de quatre pisos, al carrer Xuclà, número 8. Aquell mateix dia
adquirí igualment la propietat de diversos terrenys procedents del solar
que havia ocupat el Seminari Conciliar. Els terrenys sumaven 1.316
metres quadrats en plena Rambla de Barcelona i hi féu construir un
ediﬁci amb soterranis, planta baixa i quatre pisos, bo i reservant pel
jardí 227 metres quadrats. La nova residència de Claudio López es
trobava just al davant del palau Moja, on vivia el seu germà Antonio,
i al costat de la casa d’un altre indià enriquit igualment a Cuba, Josep
159. AHPB, José Manuel Planas Compte, 4 de març de 1859 i 25 d’agost de
1862; Miguel Martí Sagristá, 11 i 26 de maig de 1866, 3 i 9 de juny, i 15 de juliol de
1870; Luis G. Soler Pla, 4, 19 i 23 de juny de 1881.
160. B. DE RIQUER, “Burgesos, polítics…”, p. 27.
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Pere Taltavull i Garcia. En morir Claudio López al gener de 1888 els
seus marmessors valoraren el sumptuós ediﬁci de la rambla dels Estudis, número 1, en 600.000 pessetes que, sumades a les 205.000 en
què es valorà l’immoble del carrer Ample i a les 51.400 pessetes del
valor atorgat a la casa del carrer Xuclà, conformaven un patrimoni
urbà xifrat en 856.400 pessetes. No obstant això, quatre anys després,
al gener de 1892, en liquidar la porció hereditària corresponent a una
de les seves ﬁlles, Isabel López Díaz de Quijano, la família assignà a
dues de les ﬁnques un valor notablement superior: 1.150.000, 205.000
i 165.000 pessetes, respectivament. En conjunt, més d’un milió i mig
de pessetes.161
Tot i que no fóra just considerar que la totalitat del capital que
els germans Antonio i Claudio López invertiren en ﬁnques urbanes a
Barcelona procedia d’Amèrica —atès que la major part de la seva fortuna havia estat acumulada després de tornar a la Península—, també
és cert que, sense el primitiu capital cubà, els López no haurien pogut
dur a terme a Espanya la seva coneguda i intensa activitat empresarial.
Cal tenir present també, d’altra banda, que bona part de les iniciatives
que impulsaren després de la seva tornada (especialment, la naviliera
A. López y Cía, el Banco Hispano Colonial i la Compañía General de
Tabacos de Filipinas) es desenvoluparen amb l’escenari colonial com
a rerefons. Tampoc en analitzar la trajectòria inversora de l’industrial
Joan Güell no podem aﬁrmar que el capital que invertí en ﬁnques rústiques i urbanes procedís directament de la seva etapa cubana. Ara bé,
també en el cas de Güell és clar que sense el primitiu capital acumulat
a l’Havana no podria entendre’s la seva posterior activitat empresarial
a Catalunya.
De fet, en tornar a la Península (al voltant de 1835), Joan Güell
invertí el seu primer capital en la fàbrica de ﬁlats de cotó que, amb el
temps, seria coneguda com el Vapor Vell. El 1844 adquirí un terreny
de gairebé dues hectàrees al municipi de Sants, servint-se de la ﬁgura
de l’establiment. Allí hi construí ﬁns a tres ediﬁcis diferents (per a les
fases del ﬁlat, el teixit i el tint, respectivament) en què invertí 624.330
pessetes. No fou ﬁns al maig de 1854 que Güell comprà la primera
propietat urbana al municipi de Barcelona, una casa fàbrica al carrer
Còdols, número 16, per la qual pagà 165.333 pessetes. Temps a venir,
entre el setembre de 1858 i gener de 1861, Güell ﬁnançà la demolició
de l’ediﬁci i la construcció d’un de nou, de planta baixa i cinc pisos,

161. AHPB, Luis G. Soler Pla, 1888, 2a part, 17 de març de 1888; 1892, 1a part,
f. 161-188, 16 de gener de 1892.
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que li costà 198.805 pessetes. En suma, tal com declarà al maig de
1863, el valor de la ﬁnca pujava aleshores a 400.000 pessetes.162
Mentrestant, al juny de 1859 Güell havia comprat una casa de
camp de més de quatre hectàrees al municipi de les Corts. Aviat dedicà més de 100.000 pessetes a “la reediﬁcación casi total de casa-torre,
construcción de un estanque, un pequeño surtidor y un pabellón al frente
del mismo; otro estanque y otro pabellón sobre el pozo en que se halla
colocada la bomba y paredes de cerca”, a més d’aixecar un segon pis
a la casa principal de la ﬁnca; obres que s’acabaren al setembre de
1861. Mesos després, al març de 1862, Güell comprà el mas Soler de
la Torre, a Santa Coloma de Cervelló, pel qual pagà 164.500 pessetes.
I encara li quedaren diners per adquirir mig any més tard, a l’estiu
de 1862, dos esplèndids ediﬁcis construïts entre 1848 i 1849 i ubicats
a la rambla dels Caputxins, números 30 i 32, que li costaren 680.000
pessetes.163
De tota manera, el qui més pogué enlluernar els seus coetanis amb
la compra d’un ediﬁci sumptuós a la Rambla no fou Joan Güell sinó
un altre indià enriquit igualment a Cuba, Tomàs Ribalta. Probablement
fou l’indià més ric de tots els que apareixen en aquesta obra, tal com
hem vist al capítol tercer. Ribalta tornà a Barcelona el 1869 i sis anys
després, concretament el 28 de maig de 1876, comprà com sabem el
palau Marc, un imponent ediﬁci neoclàssic construït a ﬁnals del segle
XVIII. Sabem que Tomàs Ribalta pagà per les seves diferents adquisicions
de béns immobles a Barcelona 1.284.731 pessetes i que en morir la
seva esposa, Ángela de León, el 1880, atorgà a les seves propietats a la
capital catalana un valor d’un milió i mig de pessetes.164 No és casual
que la premsa catalana el deﬁnís com un “acaudalado capitalista” i que
l’opinió pública local aﬁrmés que Ribalta gastava cada dia uns dos mil
162. AHPB, Magín Soler Gelada, 1854, 1a part, f. 496-503, 23 de maig de 1854;
1863, 2a part, f. 950-952, 10 de maig de 1863.
163. AHPB, Magín Soler Gelada, 1862, 1a part, f. 296-309, 13 de març de 1862;
2a part, f. 443 i ss., 9 de setembre de 1862; 1863, 2a part, f. 1.130-1.132, 7 de juliol de
1863; 4a part, f. 2.194-2.196, 16 de novembre de 1863.
164. En morir Ribalta el 1887 els seus marmessors catalans valoraren els seus
béns immobles a Barcelona en només 579.630 pessetes, menys de la meitat dels diners
que el seu propietari havia desemborsat efectivament en comprar-los entre 1869 i 1876.
Aquest fet sembla una argúcia comptable ordida pels seus nebots catalans, enfrontats als
familiars cubans del difunt, els quals protagonitzaren un llarg plet amb desaparicions de
títols de deute públic i acusacions creuades de robatori incloses, cf. AHPVC, Protocolos
de Sagua la Grande, Calixto M. Casals Valdés, 1882, 1a part, f. 505-555, 27 de març
de 1882; 1888, 1a part, f. 104-180, 26 de gener de 1888; AHPB, Miguel Martí Sagristá,
1887, 1a part, f. 857-879, 25 d’abril de 1887; f. 892-897, 29 d’abril de 1887; 2a part, f.
962-964, 10 de maig de 1887; f. 1.495 i ss., 15 de juliol de 1887; 3a part, f. 1.727-1.728,
24 de setembre de 1887.
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duros, mentre xifrava el seu patrimoni, equivocadament, en 45 milions
de pessetes.165 Un dels seus amics, Agustín Goytisolo, fou també un
gran inversor en ﬁnques urbanes de la capital catalana.
En parlar de la participació dels indians en el negoci immobiliari
barceloní, Xavier Tafurell destaca solament dos noms propis: Salvador
Samà i Torrents, segon marquès de Marianao, i Agustín Goytisolo Lezarzaburu, el qual caracteritza com un autèntic promotor immobiliari
que “arribà a construir vuit cases”.166 El fet cert és que la trajectòria del
biscaí Goytisolo il·lustra molt bé aquell altre tipus d’indians dedicats, de
forma prioritària, a la inversió dels seus cabals americans en la compra
de terrenys i en la construcció de nous immobles a Barcelona.
Goytisolo arribà a Barcelona al maig de 1870 sense haver-se desprès, tanmateix de les seves possessions cubanes, que deixà al càrrec
del seu gendre i el seu ﬁll. Tot just mesos després d’arribar a la capital
catalana Goytisolo ja començà a comprar terrenys urbanitzables. En
deu mesos, entre febrer i desembre de 1871, l’indià desemborsà més
de 600.000 pessetes en la compra de quatre solars. El 16 de febrer
de 1871 pactà amb La Maquinista Terrestre y Marítima la compra
d’un terreny de quasi 4.000 metres quadrats en una zona ocupada
anys abans per les muralles, pel qual pagà 265.800 pessetes. Mesos
després, entre novembre i desembre de 1871, Goytisolo comprà dos
solars al passeig de Gràcia, al xamfrà del carrer Aragó, que sumaven
1.200 metres quadrats. També al novembre de 1871 comprà un altre
solar de 701 metres quadrats a l’actual plaça de Catalunya, pel qual
pagà 271.150 pessetes. Encara uns mesos més tard, al juliol de 1872,
Goytisolo adquirí a mitges amb el seu amic Agustín Irizar un terreny
de 8.830 metres quadrats urbanitzables a la falda de Montjuïc, per
només 44.500 pessetes.
Agustín Goytisolo Lezarzaburu es va dedicar a construir ﬁns a
set immobles diferents en aquests solars comprats al poc d’instal·lar-se
a Barcelona. Un d’aquests ediﬁcis estava ubicat al llavors número 6
del carrer de Fontanella (on trobem actualment l’ediﬁci de la cadena
Hard Rock Café), i uns altres dos, al veí carrer Pelai, números 8 i 10;
tots tres es van acabar abans de 1879. No content encara, Goytisolo
va manar bastir uns altres sis ediﬁcis més, repartits entre els carrers
Pelai, Aragó i Passeig de Gràcia. Per poder-ho fer va invertir el capital
que, des de Cuba, havia colocat abans a Amèrica del Nord així com
dels beneﬁcis que li seguien produïnt els seus ingenios de Cienfuegos.
165. Diario de Barcelona, 14 d’abril de 1887, pp. 4.403-4.404; La Vanguardia, 14
d’abril de 1887, p. 2.308.
166. X. TAFUNELL, La indústria…, p. 62.
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Al març de 1880, per exemple, advertia al seu ﬁll Agustín Fabián, administrador dels seus béns a Amèrica: “A lo que tengo en los Estados
Unidos [títols de deute públic valorats en 368.800 pessetes] no quiero que lo toques porque tengo intención de hacerme con ello algunas
casitas”. Unes casitas el cost de construcció de les quals valorava en
560.000 pessetes, “las cuales sacaré de los valores de los Estados Unidos
y de aquí, esperando también poder contar con algo de esos bienes [de
Cuba] ... Para empezar la ediﬁcación [ordenava al seu ﬁll primogènit]
mándame un giro por medio de los Sres. W. Welsh de Filadelﬁa, cobrándose ellos a su vencimiento por medio de venta de valores suﬁcientes,
los otros créditos hasta el completo en los valores te los iré pidiendo a
medida que los necesite”.167
Com el seu amic Goytisolo, un altre indià enriquit a Cienfuegos,
Agustín Irizar Declouet, va invertir gairebé tota la seva fortuna en béns
immobles a Barcelona. Nascut a l’Havana, Irizar era ﬁll d’una neboda
del fundador de la ciutat de Cienfuegos Leopoldo Declouet. Allà va
treballar per Tomás Terry, un dels homes més rics de l’illa, propietari
de quatre ingenios a més d’una important casa de comerç. Content
amb el seu treball, Terry va convertir Irizar en el seu soci l’any 1866,
amb dret a percebre un percentatge dels beneﬁcis de la seva casa de
comerç (un 10 per cent entre 1866 i 1877 i un 20 per cent entre aquest
últim any i 1880). En plena guerra dels Deu Anys, Agustín Irizar va
enviar la seva dona, Antonia Avilés, i els set ﬁlls del matrimoni a viure
a Barcelona, ciutat on residia el seu germà gran, Pedro Irizar Declouet.
Des de Cienfuegos, i per mitjà del seu germà, Agustín Irizar va començar a invertir la seva fortuna en béns immobles de la capital catalana.
La primera compra la féu el juny de 1869, a la qual seguiren d’altres,
els anys següents, tal com es pot apreciar al quadre 31.
L’any 1880 Agustín Irizar va decidir retirar-se dels negocis. Es va
separar de la societat Tomás Terry y Cía i, al juliol de 1881, va abandonar
Cienfuegos per venir a Barcelona, via Nova York. Un cop a Catalunya,
Irizar va seguir comprant diferents ﬁnques, com ara l’ediﬁci ubicat al
carrer Consell de Cent, número 387 (l’any 1887) o un altre ediﬁci al
carrer Bruc, 54, dos anys després. Al moment de morir, l’any 1899, la
part més important del seu patrimoni, xifrat en més de dos millions i
mig de pessetes, estava representada per les seves ﬁnques urbanes de
Barcelona. Exactament el 76,3 per cent del total.168
167. FG, FAGL, caixa 96, exp. 1, cartes d’Agustín Goytisolo al seu ﬁll Agustín
Fabián Goytisolo del 16 i el 245 de març de 1880.
168. M. RODRIGO: “Una cara y mil cruces de la esclavitud en las Antillas españolas”, a DDAA, Homogeneidad, diferencia y exclusión en América, Barcelona, Publicacions
i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006, pp. 365-378.
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Quadre 31
Inversions immobiliàries d’Agustín Irizar a Barcelona (1869-1889)
(Quantitats en pessetes)

Finca

Operació

Superf.

Data

Preu

Fontanella, 22-24

Compra solar

937 m2

14.06.1869

251.965

Idem

Constr. ediﬁci

937 m2

10.12.1878

10.000

Passeig de Gràcia, 119

Compra solar

806 m2

23.11.1871

62.336

Ídem

Compra solar

2

63 m

20.12.1871

3.245

Ídem

Constr. ediﬁci

869 m2

13.01.1874

166.450

Ídem

Subministr. aigua

idem

20.06.1874

7.500

Nou de la Rambla/Blesa

Compra solar

4346 m2

24.07.1872

22.500

Nou de la Rambla/Blesa

Compra solar

647 m2

17.11.1877

19.254

Consell de Cent, 387

Compra ediﬁci

850 m2

02.07.1887

375.000

Bruc, 54

Compra ediﬁci

456 m2

30.01.188

180.000

Agustín Irizar havia nascut a l’Havana, a l’igual de Pedro Sotolongo, el qual decidí també de traslladar la seva residència a Barcelona.
Sotolongo havia dut a terme una llarga i inﬂuent carrera empresarial
i política a Cuba. Malgrat tot, a començaments de 1877 deixà l’illa per
establir-se a la capital catalana, on es féu càrrec de la gerència del Banco
Hispano Colonial, acabat de crear. A partir d’aquesta responsabilitat
Pedro Sotolongo es féu aviat un lloc en nombroses empreses espanyoles,
sempre sota l’ombra dels marquesos de Comillas. Així, acabà seient als
consells d’administració de la Compañía Trasatlántica, de Tabacos de
Filipinas, de la Hullera Española, del Crédito General de Ferrocarriles i
de Caminos de Hierro del Norte de España, i ﬁns i tot arribà a presidir
el ferrocarril d’Almansa a València i Tarragona. Al mateix temps, Sotolongo compaginà aquesta intensa activitat empresarial amb una certa
dedicació al negoci immobiliari. A l’agost de 1881 comprà un edﬁci
de 787 metres quadrats al Portal de l’Àngel, 10, pel qual pagà 530.000
pessetes. En els dos anys següents comprà els solars tocants a aquest
immoble, els quals sumaven gairebé 300 metres quadrats més, on hi
féu construir un nou ediﬁci. En resum, Pedro Sotolongo desemborsà
en aquestes operacions més de 800.000 pessetes.169
169. AHPB, Luis Gonzaga Soler Pla, 1882, 6a part, f. 5.116-5.123, 15 de novembre
de 1882; f. 5.858-5868, 29 de desembre de 1882.
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Exemples com els Pedro Sotolongo, Agustín Goytisolo i Agustín
Irizar serveixen per il·lustrar un fet inqüestionable: el capital cubà fou
fonamental en el creixement i transformació urbana de Barcelona,
especialment al llarg del segon i el tercer terç del segle XIX. Un cop es
va poder construïr a l’Eixample, poc abans de 1870, molts d’aquests
indians s’interessaren per aquest nou espai. I ho feren ràpidament. De
fet, en arribar l’any 1880 els principals propietaris de l’Eixample de
Barcelona eren indians, tal com s’aprecia al quadre següent:
Quadre 32
Principals propietaris de l’Eixample de Barcelona (1880)
Cuota
PROPIETARIS

[en pts]

1

Salvador Samà i Torrents

7.635

2

Dominica Juera, vídua de Josep Vilar, i ﬁlles

5.687

3

Teresa Torres, vídua de Ramon Quadreny

5.302

4

Francesc Gumà i Ferrán

5.154

5

Enric Heris

4.962

6

Josepa Torrents i el seu ﬁll Narcís Sicart i Torrents

4.872

7

Vicenta Vilaró i Coll

3.938

8

Cabot, Canals y Rovellat

3.780

9

Felip Bertrán

3.730

10

Miquel Buxeda

3.676

11

Josep Cortils i Fábregas i Mercè Cortils i Goday

3.633

12

Narcís Pla i Masgrau

3.576

13

Josep Anés

3.481

14

Benita Maristany

3.450

15

Josep Carbó i Cantó

3.422

16

Climent Bonsoms

3.308

17

Andreu Bosch

3.183

18

Antoni Domingo i Mascaró

3.168

19

Lluís Carreras i Aragó

3.139

20

Joan Sebastiá i Vila

3.075

Font: Arxiu de la Corona d’Aragó, Hisenda, Contribució Territorial, Llibre TER-B-178.
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A les pàgines anteriors ja he descrit la trajectòria inversora de
Dominica Juera. Hem parlat també dels guanys obtinguts mercès a la
seva activitat empresarial per la familia Samà, una part dels quals van
anar a parar a Salvador Samà i Torrents, segon marquès de Marianao.
Francesc Gumà i Ferran havia passat, com hem vist, gran part de la
seva vida a Matanzas (Cuba) ciutat d’on era aleshores diputat i on
continuaven residint els seus dos germans, Joaquim i Casimir (aquest
últim, per cert, alcalde de la ciutat). Teresa Torres, per la seva banda,
era vídua de Ramon Quadreny, enriquit a l’Havana i soci gerent de la
important casa comercial de Barcelona José Canela y Cía des de 1865.
Veiem, en conseqüència, que a l’alçada de 1880 els quatre principals
propietaris de la zona eren indians. Uns altres importants propietaris
de l’Eixample, que també són al llistat dels vint principals propietaris,
eren indians: Josepa Torrents (i el seu ﬁll Narcís Sicart), Josep Carbó
Cantó, Climent Bonsoms i Antoni Domingo Mascaró.
Per acabar, cal assenyalar que no només l’Eixample va atraure
la iniciativa i els capitals dels indians residents a Barcelona. De fet,
segons les dades ﬁscals de 1879, quatre dels vuit majors contribuents
de la capital catalana (bàsicament, gràcies a la ﬁscalitat que els gravava com a propietaris d’immobles) eren indians o ﬁlls d’indians: Josep
Xifré, Eusebi Güell, el mateix Salvador Samà i Antonio López y López,
primer marquès de Comillas.170 Dades que conﬁrmen les apreciacions
de Valentí Almirall, que obrien aquest epígraf, i que mostra ﬁns a
quin punt el capital americà, fonamentalment cubà, es va invertir a
les dècades centrals i ﬁnals del segle XIX en l’adquisició de sòl i en la
construcció (o compra) d’immobles a Barcelona.

170. B. DE RIQUER: “Burgesos, polítics i cacics a la Catalunya de la Restauració”,
L’Avenç, 1985, núm. 85, p. 27.

5. CONCLUSIONS

La projecció catalana (comercial i migratòria) cap a l’Amèrica
espanyola era ja una realitat els anys ﬁnals del segle XVIII. No es va
acabar, tanmateix, amb la independència de la major part de l’Imperi
espanyol, entre 1810 i 1826. Ans al contrari, aquesta projecció es va
mantenir i, a partir d’aquella cojuntura, es va concentrar en les Antilles
espanyoles (i, particularment, en Cuba). Tant aquesta illa com Puerto
Rico van acollir nombrosos catalans que hi emigraven amb la intenció
de tornar enriquits, anys després, a Catalunya. No tots acompliren els
seus objectius, però molts sí que ho van aconseguir. Eren els americanos o indians. Al seu darrera van venir molts altres homes de negoci,
enriquits també en terres americanes, que malgrat no haver nascut a
Catalunya, van fer del Principat l’espai privilegiat per invertir i reproduir
uns capitals acumulats a Amèrica. Uns i altres van ser els protagonistes,
en primera persona, d’un fet de remarcable interès per a la història
económica de Catalunya al segle XIX: la pregona importància que els
indians i els seus capitals van tenir per a la modernització económica i
la industrialització registrada pel país a partir de la dècada de 1830.
L’estudi que aquí presento no pretèn donar per acabada una recerca que intenta mostrar i demostrar ﬁns a quin punt aquest fenòmen
fou rellevant per a la història económica de Catalunya. S’afegeix a tot
un seguit de treballs (en la seva majoria, de caire biogràﬁc o local)
que han apuntat moltes dades en el mateix sentit. I intenta sistematitzar una llarga recerca que hi aporta notables evidències. Els capitals
indians no foren només rellevants a l’hora d’estudiar les companyies
dedicades al comerç marítim, com s’ha vist al capítol segon. De fet,
una conclusió de la lectura d’aquest epígraf posa de relleu la diﬁcultat
que hi ha a l’hora de separar el que és estrictament transferència de
capitals comercials (d’Amèrica cap a Catalunya) de l’acumulació de

288

MARTÍN RODRIGO Y ALHARILLA

guanys generats per aquest tràﬁc de mercaderies, entre el Vell i el Nou
Món. S’ha vist, també, com no només tornaren comerciants sinó que
molts dels indians eren hisendats, els quals havien fet el seu capital
a partir de l’explotació de treball esclau en plantacions de canya de
sucre. La gran majoria van mantenir, un cop instal·lats a Catalunya,
la propietat d’aquests ingenios, de Cuba i de Puerto Rico, i van gaudir
comòdament d’uns beneﬁcis que després invertien a Europa.
Des de Catalunya, uns i altres (comerciants i hisendats) van invertir els seus capitals en activitats molt diverses. Potser la més clara
fou la promoció immobiliària, fonamentalment a Barcelona (i el seu
Eixample) tot i que no l’única. Al capítol quart s’han posat també de
relleu diferents casos d’inversió industrial (tant en el ram del cotó com
en altres sectors) així com en diferents empreses ﬁnanceres, tant de
caire particular com en règim de societats de responsabilitat limitada.
La presència de capital americà, de fet, es troba, en diferent mesura, a
tots els sectors de l’economia catalana. I aquí se n’ha aportat una evidència que ha intentat ser abrumadora. Com deia abans, no he intentat,
però, esgotar el tema. A partir d’ara caldrà afegir més evidències amb
un únic (i difícil) objectiu: quantiﬁcar el volum d’aquest fenòmen i la
seva incidència en el conjunt de l’economia catalana d’aleshores.
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