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La Catalunya
que va venir de Cuba

VIATGE AL CARIB D’ANADA I TORNADA

Tate Cabré recorre en un llibre il.lustrat
i ple de documentació l’ampli llegat
cultural dels indians
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E
l llibre de Tate Cabré (Reus,
1965) sobre la presència de
Cuba a la Catalunya moder-
na es va presentar al saló de

ball del Palau Moja, antiga propietat
d’un notable indià, Antonio López,
banquer i armador enriquit a l’illa
que va escollir Barcelona per conti-
nuar augmentant la seva fortuna al
tornar de la Perla del Carib. Molt a
prop de la capella on va oficiar el ca-
pellà de cambra del marquès de Co-
millas, Jacint Verdaguer, escoltant
les càlides notes havaneres de Xavier
Montsalvatge que un dia va gravar
Victòria dels Àngels: en plena Ram-
bla no podia sentir-me
més a prop de Cuba,
viatjant en les goletes
del meu besavi, arruïnat
fa més de 100 anys, es-
coltant les històries ma-
rineres que em narrava
el meu pare, de traves-
sies d’anada i tornada
entre la sempre fidel
Cienfuegos i els caladors
del Maresme.

Cuba a Catalunya. El lle-
gat dels indians omple
amb profusió d’informa-
ció, amb serietat, rigor i
un evident afecte un
buit important en la his-
toriografia de la Catalu-

nya contemporània. Però també és
un document visualment bell, que
recorre l’empremta cubana a Cata-
lunya a través de 292 fotografies de
l’autora mateix.

Cabré dóna la rèplica al seu ante-
rior i exhaustiu volum sobre la pre-
sència catalana en la cultura cuba-
na, titulat Catalunya a Cuba, un amor
que fa història (Edicions 62, 2004), i re-
corda que l’aportació dels indians és
una base fonamental en la construc-
ció política, econòmica i cultural de
la Catalunya moderna. Sense la in-
fluència cubana que els va afectar di-
rectament, Jacint Verdaguer, Ramon

Casas, Antoni Gaudí, Sal-
vador Espriu, els Goyti-
solo, Jaime Gil de Bied-
m a , E u g e n i d ’ O r s i
Eduardo Mendoza, entre
molts altres, potser hau-
rien portat a terme una
altra mena de creació i
potser la Renaixença, el
modernisme i el noucen-
tisme haurien estat dife-
rents.

L’autora recull, un
per un, l’escalada social
dels nous aristòcrates
dels diners després del
seu retorn massiu els
anys 1860-1890: quins
títols nobiliaris van ad-

quirir i què ha estat avui dia de la se-
va estirp. Mapes de fàbriques, traçats
ferris i seus bancàries demostren la
importància del llegat econòmic
d’aquest col.lectiu: l’aportació fona-
mental a la Revolució industrial de
magnats com Joan Güell i el mar-
quès de Comillas, la construcció del
tren de Mataró, el primer de l’Espa-
nya peninsular (finançat per in-
dians), i també empreses que van ser
creades per ells i que avui continuen
tenint una salut excel.lent, com
Vichy Catalán, Cavas Mont-Ferrant i
Vins Torres.

ARQUITECTURA I COSTUMS / L’impuls
econòmic d’aquests capitans d’em-
presa va deixar la seva empremta ar-
quitectònica i cultural en un grapat
de nuclis urbans i en la proliferació
de palaus, mansions, cases, col.legis,
hospitals i ermites que van des de
l’estil colonial fins al modernisme.
Però el seu segell també va quedar
marcat en creacions que inclouen la
literatura, el cinema, la pintura, la
música, la poesia i la gastronomia, i
en curiositats com l’arròs a la cuba-
na, la sobretaula amb cafè, copa i
puro, la vigència d’algunes frases fe-
tes i la inveterada afició catalana per
les havaneres.

La presència catalana a Cuba i
Puerto Rico va començar a ser massi-
va quan l’any 1778 se’ls va aixecar la
prohibició de comerciar amb Amèri-
ca. I encara continua vigent, amb
vestigis com el Casal de Catalunya,
esbarts, penyes del Barça, ermites a
la Moreneta i cognoms il.lustres
com Partagás. Sense oblidar que fins
i tot El Floridita va ser fundat per un
natiu de Lloret.

El protagonista d’aquesta àcida i
humorística obra del 1842, consi-
derada la primera novel.la moder-
na russa, és l’astut i murri Pável
Ivánovich Chíchikov, els tripijocs
del qual, que consisteixen a com-
prar títols de propietat d’«ànimes
mortes» (servents
morts), li serveixen
d’aval per aconse-
guir crèdits. Una
descarnada caricatu-
ra de la societat rus-
sa de l’època.

A través de cartes i diaris de l’autor
de La metamorfosi i després d’una
detallada investigació, l’actor, assa-
gista i crític de cinema Hanns
Zischler ha tret a la llum la passió
de Kafka pel setè art. Les pel.lícules
que van fascinar aquest escriptor o
els efectes que van
tenir en la seva obra
en general es van
d e s c o b r i n t e n
aquest curiós volum
il.lustrat amb abun-
dant material gràfic.

La reina del crim victorià torna a
entrellaçar història, tragèdia i mis-
teri en aquesta penúltima entrega
de la sèrie de cinc novel.les am-
bientades en la primera guerra
mundial. El juliol del 1917, i men-
tre comença la batalla de Passchen-
daele, el protagonis-
ta, que és el sacer-
d o t i c a p i t à d e
l’Exèrcit britànic Jo-
seph Reavley, nota
el pes dels quatre
anys de conflicte.

El pastor Baldur Skuggason vol ca-
çar una guineu però la naturalesa
acabarà fent justícia. A partir d’a-
quest inici de faula i amb elements
de les llegendes populars islande-
ses del segle XIX, Sjón, autor de les
cançons de la pel.lícula Bailar en la
oscuridad, de Lars
von Trier, va cons-
truir aquesta no-
vel.la traduïda a 15
idiomes i premi de
Literatura del Con-
sell Nòrdic 2005.

Després del tercer volum de l’ex-
tensa i magistral novel.la Tu rostro
mañana publicat fa uns quants me-
sos (Veneno y sombra y adiós, a Alfa-
guara) apareixen ara en petit for-
mat els dos primers: Fiebre y lanza i
Baile y sueño. Un tríptic en què se
succeeixen les pe-
ripècies de Jacobo
Deza, un professor
espanyol acabat de
separar reclutat pels
s e r v e i s s e c r e t s
britànics.

Amb pròleg de l’autor argentí Raúl
Argemí, aquesta transgressora i
sagnant novel.la del desaparegut
escriptor nord-americà, publicada
originalment el 1969, és una per-
fecta arrencada per a la nova sèrie
negra de butxaca de RBA. Dos poli-
cies, Taüt Johnson i
Enterramorts Jones, in-
vestiguen dos casos
esquivant la violèn-
cia i els disturbis
que tenallen el Har-
lem novaiorquès.

La passió per l’Oest americà va por-
tar l’autor d’El pacient anglès (ara
també en butxaca) i Divisadero, que
sortirà molt aviat publicat a Alfa-
guara, a escriure aquesta original
barreja de poesia,
prosa i imatges so-
bre el mite del jove
pistoler. Obra entre
la ficció i la realitat
fins ara inèdita en
castellà.

Amb l’objectiu d’explicar per quin
motiu els grecs són importants, tal
com diu el subtítol d’aquest amè
assaig, l’autor recorre la història, la
literatura, l’art i també la filosofia
de l’antiga Grècia. Amb ànim di-
vulgatiu, Thomas
Cahill estudia a més
a més la influència
que el llegat d’a -
questa civilització
ha tingut en el món
occidental.


