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La relació històrica entre la capital catalana i l’illa de Fernando Poo encara és un
tema poc estudiat, però és impossible explicar la colonització d’aquesta part de la
Guinea espanyola sense tenir en compte el pes que hi jugà Barcelona, sobretot
durant el primer terç del segle XX.

Des que a principis d’aquest segle les explotacions de cacau de Fernando Poo
començaren a ser una realitat, Barcelona va tenir un paper clau en dos aspectes. En
primer lloc, la majoria d’aventurers (més o menys adinerats) que emprengueren el
viatge cap a Guinea ho feren des d’aquesta ciutat o la seva rodalia; en segon lloc,
Barcelona es convertí en el port de sortida i d’arribada de tots els vapors que comer-
ciaven amb la colònia.

Amb el pas dels anys i la ràpida extensió de les plantacions de cacau, Barcelona
esdevingué la ciutat de referència a la colònia. Fou la capital on s’establí la primera
elit que dirigia els negocis des de la metròpoli i on es constituïren els primers grups
de presió empresarials que vetllaren pel bon desenvolupament dels negocis colo-
nials. De tots ells, la Unión de Agricultores va ser el que deixà un llegat més ric i un
perfil propi més clar, basat en la defensa d’un model comercial proteccionista que,
si bé posà les bases per l’enriquiment personal de gran part dels empresaris barce-
lonins, no estigué exempta de múltiples conflictes, els més rellevants dels quals foren
els enfrontaments amb fabricants de xocolata espanyols, ferms defensors d’una libe-
ralització del mercat que els permetés rebaixar el preu del producte.

Després d’uns “feliços anys 20” que consolidaren el model proteccionista ideat
per l’elit barcelonina, l’arribada de la crisi econòmica de la dècada de 1930 féu variar
substancialment la situació. Nous terratinents colonials lligats a sectors mercantils
de Madrid intentaren contrarestar el predomini de la Unión de Agricultores, bé a tra-
vés del control d’altres organitzacions econòmiques (Cámara Agrícola de la Guinea
Española) o bé creant-ne de noves (Sindicato Agrícola Comercial Español). La pugna
s’accentuà per una crisi de sobreproducció que, sumada als alts costos de producció,
amenaçà de tallar d’arrel bona part del creixement dels darrers anys.

Malgrat tot, les explotacions de cacau seguiren en peu, i Barcelona, tot i la
importància creixent d’altres ports peninsulars, es mantingué com la principal
metròpoli colonial a l’Estat fins la Guerra Civil Espanyola.
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