
Les recreacions que trobareu en aquesta exposició s'han
realitzat a partir de col�leccions de Playmobil ja existents.  
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Al llarg del segle XIX les ciutats van viure

un gran desenvolupament. No només

van créixer en dimensions, sinó que els

avenços tecnològics varen canviar el seu

aspecte. Les cases de les classes

benestants eren cada vegada més

lluminoses i disposaven d’espais luxosos

per acollir convidats selectes, uns salons

on es reunia l’alta societat. Les famílies

més adinerades també feien escapades

al camp i passejades pels afores dels

nuclis urbans.
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Una casa gran com Can Papiol tenia

àrees molt diferenciades. El pis

principal, anomenat “planta noble”,

estava destinat als senyors, mentre

que a l’entresòl i les golfes hi feien vida

les persones que estaven al seu servei.

Les tasques d’un majordom o d’un

ajudant de cambra eren molt ben

valorades, ja que mantenien contacte

directe amb la família, i altres, com la

de cuinera, requerien experiència i

gaudien de molta reputació. Existien

també altres figures, com les

minyones o els mossos, que, malgrat

no ser tan visibles, tenien un paper

cabdal perquè la casa funcionés

quotidianament amb harmonia.
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I que n’era d’important saber ballar en

aquella època! Els casals com Can Papiol

disposaven de salons de grans

dimensions ricament ornamentats i

preparats per rebre les millors famílies

de la ciutat amb l’excusa de qualsevol

esdeveniment social. Podien ser

convocades per celebrar un aniversari,

amb motiu d’un compromís matrimonial,

o en qualsevol data assenyalada del

calendari festiu. En aquestes ocasions de

trobada, la gent adinerada lluïa bons

vestits i utilitzava els millors perfums. La

cuina de la casa oferia menjar exquisit, i

la vetllada continuava amb el ball. Fossin

vals o polques, s’omplia el saló principal

de música i aromes.
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En aquella època la societat estava

regida per homes, que eren els únics que

podien ocupar càrrecs rellevants, tant en

el terreny de la política com en el de

l’economia. Ells eren els que dominaven

les empreses i els negocis de tota mena,

i els que podien estudiar per esdevenir

metges o advocats. Les dones de classe

alta, en canvi, vivien força recloses en les

cases, i era la seva responsabilitat

atendre el bon funcionament de la llar en

el seu dia a dia, donant ordres als

membres del servei i vetllant perquè no

faltés de res. En els grans esdeveniments

socials també s’ocupaven que tot

estigués impecable per a rebre

convidats.
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A inicis del segle XIX la gent només es

podia moure a peu, en cavall o amb

carruatge. D’aquests n’hi havia de moltes

formes i dimensions. Els que

transportaven els senyors de la casa

havien de ser elegants i còmodes per

dins. Anaven sempre conduïts per un

xofer -que tenia cura dels seus

passatgers en tot moment-, i eren tirats

per formosos cavalls. En canvi, els que

s’utilitzaven per a les feines del camp o

pel transport de mercaderies eren carros

més rudimentaris i acostumaven a ser

arrossegats per ases o someres. Com els

anteriors, però, havien de ser igualment

forts per poder resistir el pes i els

sotracs sobtats dels camins

amb pedres.
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El segle XIX va ser el moment dels

anomenats “americanos” o “indianos”,

emigrants catalans que partiren cap a les

Antilles i altres ports americans buscant

fer fortuna. A l’altra banda de l’Atlàntic es

van forjar grans xarxes econòmiques i

familiars, algunes vinculades amb el

tràfic d'esclaus.

Tot i que els Papiol no eren indians, sí

que van viure l'època en què la platja de

Vilanova va esdevenir un punt estratègic

des d’on partien vaixells plens de bótes

de vi i aiguardent en direcció a les

colònies americanes. Com a resultat

d’aquesta activitat econòmica es van

succeir grans inversions, com la

creació d’indústries o l’arribada

del ferrocarril.
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Antigament, al voltant dels nuclis urbans

era habitual trobar-se molts horts i

camps conreats que abastien de

productes essencials als habitants de la

ciutat. Els cereals bàsics de l’alimentació

eren els mateixos que ara: el blat, l’ordi o

la civada, amb els que es feia “el pa de

cada dia”. Mansions com Can Papiol

podien tenir també horts propis. Les

collites dels diferents aliments eren

transportades directament fins als

graners de la planta baixa amb grans

carros, i eren classificats i

emmagatzemats en diferents espais.

Havien de servir per a la cuina dels

senyors i els membres del servei, i

també per donar menjar al bestiar 

i els cavalls de la família.
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Durant la Guerra del Francès (1808-

1814), també anomenada Guerra de la

Independència, els alts càrrecs militars

de les tropes franceses es van allotjar

en les millors cases de la ciutat. Entre

elles, Can Papiol, que segons la tradició

va acollir en les seves estances a Louis

Gabriel Suchet, mariscal de l’Imperi

francès i un dels generals més

destacats de Napoleó.

En el desenvolupament del conflicte,

Vilanova va ser ocupada per l’exèrcit

francès sense resistència per part dels

vilatans. Des de Vilafranca del

Penedés, la Junta corregimental

ordenà el segrest dels vilanovins

més opulents, entre ells Francesc de

Papiol, per a demanar-ne rescat.
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Les nissagues com la dels Papiol

basaven la seva fortuna en la terra. Eren

grans terratinents i conreaven sobretot

vinya que es comercialitzava després.

Cada any, entre el setembre i l’octubre,

tenia lloc la tradicional verema. El raïm,

un cop recollit, es premsava

artesanalment i a través d’un procés de

fermentació esdevenia vi o aiguardent.

Aquests van ser els productes més

exportats durant tot el segle XIX. De la

platja de Vilanova sortien les botes

destinades al mercat europeu i

també l’americà.
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