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A la memòria de l’insigne historiador, Eric 
Hobsbawm, nascut el 9 de juny de 1917, en el 
centenari del seu naixement. Ens va explicar 

magistralment perquè es fan revolucions i sobretot 
perquè hi ha d’haver sempre revolucionaris.
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Ja la campana sona, 
lo canó ja retrona…
Anem, anem, republicans! Anem!
A la victòria anem!
Ja és arribat lo dia
que’l poble tant volia.
Fugiu, tirans, lo poble vol ser rey…

La campana, Abdó Terradas

Vivim temps de crisi, de desorientació, de clarobscurs 
i de monstres, també d’esperances. Un cop situats en 
aquesta tessitura és un bon moment per mirar una esto-
na enrere i reprendre un cert fil de la història. Nosaltres 
som els darrers d’una llarga cadena de baules dels que 
ens han precedit.
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Anem a visitar uns anys on s’estava creant la classe 
treballadora, on un món se n’anava i en començava inci-
pientment un altre. Com ara. Una bona part de l’esquerra 
ha menystingut un seguit de personatges i organitzacions, 
de pioners, que plantejant-se preguntes molt bàsiques ens 
donen respostes molt sòlides. Aquesta esquerra ha ban-
dejat una part del seu passat perquè no han entès el que 
ens ha explicat E. P. Thompson a La formación histórica 
de la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832: «Hemos visto 
que la utilización de la expresión petit-bourgeois no nos 
sirve (...) y hablar de cultura obrera podría ser prematu-
ro». Analitzar el que pensava i feia Abdó Terradas, un 
dels nostres millors revolucionaris, en un altre moment 
de cruïlla històrica ens ajuda a entendre que la història 
la fan aquells que van intentar fer avançar les mentalitats 
i les societats cap a un major grau de llibertat, d’igualtat 
i de fraternitat, una gent que segurament anava més de 
cent anys per davant. A més, la història no és lineal, quan 
es fa ningú sap on acabarà, però ens ensenya que les co-
ses no sempre han de ser com són, sinó que podrien ser 
d’una altra manera. També com ara.

La UPEC vol rescatar aquest any Abdó Terradas, 
l’autor de la Marsellesa catalana, La campana, el nos-
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tre himne revolucionari del 1842. Sembla que la música 
va ser obra de Josep Anselm Clavé, que considerava a 
Terradas «el primer apòstol de la república espanyola i 
il·lustre màrtir de la causa del poble».

Aquesta gent republicana, revolucionària, pertanyia 
a la Milícia Nacional, el més semblant a un exèrcit po-
pular fins l’any 1936. Especialment emblemàtic fou el 
Batalló de la Brusa del seu amic Ramón Xaudaró, afu-
sellat l’any 1837. Terradas introdueix l’ús del català en 
els mítings i d’aquesta forma la llengua catalana torna a 
entrar, 120 anys després, en el llenguatge de la política. 

Terradas és un gran desconegut, però creiem que, 
poc a poc, la seva figura gegant acabarà al lloc preemi-
nent que li pertoca en la nostra història. 

Raül Aguilar ens submergeix de manera magistral en 
uns moments apassionants i heroics de la vida del nostre 
país. Gaudiu-ne.

 
Jordi Serrano i Blanquer
Rector de la UPEC
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Infantesa i joventut

Abdó Terradas i Poli va néixer a Figueres, al carrer de 
la Muralla, el 16 de juny de 1812, durant l’ocupació na-
poleònica de la península Ibèrica. Era el primogènit de 
quatre germans, fills d’Antoni Terradas i Mañach i de 
Josepa Poli i Deseya. El seu pare, Antoni, era manescal 
d’ofici –veterinari de l’època–, però comerciava i trafi-
cava amb grans i bestiar. Per tant, Abdó Terradas era fill 
d’una família benestant que, sense ser rica, es va poder 
permetre donar una certa educació als seus fills. 

Terradas va estudiar primeres lletres a l’escola públi-
ca de Figueres des dels sis anys i, posteriorment, va con-
tinuar els seus estudis en un internat jesuïta a Perpinyà, 
com era costum entre algunes de les classes acomoda-
des de Girona i, segons sembla, seguint els desitjos de 
la seva mare, que volia que el seu primogènit estudiés. 
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Entre l’escola pública i l’internat de Perpinyà, Ter-
radas va viure, als onze anys, una nova ocupació fran-
cesa de Catalunya, l’any 1823, que posaria fi al Trienni 
Liberal. El general tresorer de les tropes del duc d’An-
gulema1 va estar allotjat a la casa de la família Terra-
das durant la seva estada a Figueres. D’aquesta època i 
sent ja adult, Terradas recordarà la profunda impressió 
que li causà l’entrada a Figueres, com a presoners, de 
les tropes constitucionals derrotades pels reialistes i els 
francesos de la Santa Aliança. 

«Vi llegar a estos en medio de los insultos de algunos 
frenéticos realistas de la calle Nueva, aunque guar-
necidos por la escolta de franceses; y aún me parece 
que estoy viendo aquellas caras tostadas, aquellas 
frentes briosas, aquella variedad de uniformes, de 

1. Lluís Antoni de França, duc d’Angulema, era cosí del rei d’Espanya, Ferran 
VII, i el 1823 va encapçalar l’exèrcit dels Cent Mil Fills de Sant Lluís enviat per 
la Santa Aliança a Espanya per ajudar Ferran VII a restablir la monarquia abso-
luta. Per la seva part, la Santa Aliança fou un acord internacional signat entre les 
monarquies absolutistes d’Àustria, Prússia i Rússia per acabar, mitjançant una 
intervenció militar, amb qualsevol revolució liberal al continent que pogués posar 
en perill els seus poders absoluts. 
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soldados de varios cuerpos, milicianos, tiradores y 
voluntarios, entre quienes me hicieron notar quie-
nes llamaban de costa, con sus verdes cordones, que 
mandaba un intrépido caudillo. Lágrimas derrama-
das en verles llegar rendidos a la plaza de Figueras, 
después de haber concebido tan halagüeñas espe-
ranzas el día anterior.» (128-131, 1873)

A l’internat dels jesuïtes a Perpinyà, Terradas es va tro-
bar amb un ensenyament francès dominat per una forta 
reacció borbònica contra el pensament liberal i demo-
cràtic de la Revolució francesa. D’aquells anys, el propi 
Terradas destacaria la censura que els jesuïtes de l’in-
ternat aplicaven als llibres i textos als quals els alumnes 
tenien accés, però també recorda que:

«Entre els col·legials circulaven tots els llibres dels fi-
lòsofs prohibits, tant del segle passat com del present, 
i totes les màximes predicades pels protagonistes del 
gran drama polític del 93. De mans dels més adults, 
que ja cursaven filosofia, aquells versicles d’emanci-
pació circulaven a mans dels més tendres... aquests 
foren els gèrmens que més tard, amb l’ajut de la raó i 
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d’un amor ardent a la humanitat, que ja havia heretat 
de la naturalesa, van desenvolupar-me les profundes 
conviccions que m’havien de dominar. 

Pot semblar estrany que en una edat tan tendra 
poguéssim posar interès en les qüestions polítiques, 
però si hom té en compte la innata inclinació de l’ho-
me vers la independència i la igualtat, i encara més en 
l’època de la qual es parla, es pot admetre a ulls clucs 
que el tema que ocupava i dividia totes les classes so-
cials, tant a França com a Espanya, tingués repercus-
sió entre nosaltres.» (16 i 17, 1983)

De totes maneres, Terradas no va aguantar gaire temps 
les imposicions dels jesuïtes a l’internat de Perpinyà i 
entre 1824-25, amb dotze o tretze anys, es va escapar i 
va tornar a casa. A aquesta edat va començar a treballar 
en el despatx d’una empresa de Figueres dedicada a les 
relacions comercials amb França i altres països, gràcies 
a la qual va disposar d’una finestra oberta a la resta del 
món per on arribaven a les seves mans diaris, escrits 
i converses polítiques. Treballaria en aquest sector uns 
quatre o cinc anys a Figueres i, durant aquest temps, 
donaria sobrades mostres tant de la seva vocació lite-
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rària com del seu compromís polític per les llibertats 
públiques i individuals.

Vocació literària i compromís polític. 
La esplanada i Lo rey Micomicó

Segons el cronista figuerenc Antoni Papell, sent enca-
ra molt jove, Terradas va formar, amb dos o tres com-
panys més, una penya literària que publicava els seus 
escrits en fulls impresos que, després, repartien per tot 
Figueres (105, 1931). 

El primer biògraf de Terradas, Josep Soler Vidal 
(1983), afirma que aquest va entrar a formar part de la 
Milícia Nacional de Figueres amb només catorze anys 
i que als setze anys ja n’era sergent. El mateix autor 
atribueix a aquests anys la lectura, per part de Terradas, 
de la Història de la conjura dels iguals de Babeuf, es-
crita per Filippo Buonarroti (1828), una obra d’un fort 
contingut igualitari que avança moltes de les idees que 
després desenvoluparan els futurs moviments polítics 
socialistes, comunistes i llibertaris. 
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La més recent biografia d’Abdó Terradas, de Jau-
me Guillamet (2000), estima que fins a principis dels 
anys trenta Terradas va viure a Figueres amb constants 
anades i vingudes entre Barcelona i Perpinyà, tant per 
motius laborals com per interès propi. La principal 
evidència coneguda d’aquests viatges prové del llibre 
que Terradas publicaria l’any 1835, titulat La esplana-
da. Escenas trágicas de 1828, en què l’autor honora 
la memòria dels liberals represaliats i executats pel 
capità general de Catalunya de Ferran VII, Charles 
d’Espagnac, més conegut com a comte d’Espanya, da-
vant de la Ciutadella de Barcelona l’any 1828. El text, 
d’un marcat caràcter antiabsolutista i de defensa de les 
llibertats individuals i col·lectives, comença amb un 
pròleg molt valent en el qual el jove Abdó Terradas 
fa un breu repàs a la història del país des de l’ocupa-
ció napoleònica; critica la intel·lectualitat del moment, 
més preocupada pels favors dels poderosos que per la 
denúncia de les injustícies; dona alguns detalls de la 
importància que Barcelona, les seves revoltes i l’am-
bient polític de la ciutat han tingut en la conformació 
del seu pensament polític i, en definitiva, es posiciona 
políticament com un liberal radical que està en contra 
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de totes les injustícies causades per l’absolutisme po-
lític de la monarquia.

«¡Qué de trastornos ha sufrido nuestra España en el 
transcurso de pocos años! ¡Qué de mudanzas hemos 
visto los contemporáneos! Apenas damos crédito a 
nuestra propia experiencia. De heroicos defensores 
contra extranjera invasión, pasamos a regeneradores 
de leyes sabias y veneradas. Brillaron estas por un 
momento después de la tempestuosa borrasca, a tra-
vés de la cual logramos nuestra independencia; mas 
luego quedaron ofuscadas por el antiguo régimen de 
la monarquía absoluta. Acostumbrados a este sistema, 
poco caso hicieron los pueblos de las innovaciones 
que les procuraban los nuevos fueros, elevándolos a 
una digna representación nacional: humilláronse de 
nuevo ante el ídolo por el cual ya habían derramado 
tanta sangre. Empero las raíces de aquel árbol aba-
tido no se habían perdido enteramente; y fecundado 
el suelo patrio por el abono eficaz de la ilustración, 
que no cesaba de progresar, aparecieron nuevamente 
ramas erguidas, que prometían más lozanía y estabili-
dad que antes. Mas ¡quién lo dijera! Aquí empieza la 
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época de los verdaderos desastres de la patria. Has-
ta entonces el extranjero era el único blanco contra 
el cual se dirigían los rencores y venganzas: mas el 
brazo del hermano se levanta ya contra el herma-
no; el tiro del hijo se asesta ya contra el padre; un 
tremendo frenesí se apodera de la razón de todos; 
y lo que es más, la turba ignorante se encarniza en 
la pelea sin saber lo que combate. No duerme, no, el 
sagaz extranjero malicioso, y se aprovecha de nues-
tras disensiones para caer cual rayo destructor sobre 
nosotros, y sumirnos en un cavernoso abismo, en cuyo 
caos hemos de vagar por espacio de diez años. ¡Qué 
diez años, Dios mío!... Las venganzas se entronizan 
para ejercer solas su imperio, bajo el funesto escudo 
del terrorismo: Calomarde y el conde de Espagne re-
nuevan bajo una monarquía, que debía ser moderada 
según nuestras leyes fundamentales, las funestas esce-
nas que tan odiosa hicieron la democracia en tiempo 
de Marat y Robespierre… Mas no trataré de reprodu-
cir en lugar inoportuno hechos tan recientes y harto 
reconocidos por la experiencia de todos. 

Sin embargo, estos diez años son la época de mi 
vida… Barcelona es el teatro donde empezó a ad-
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quirir alguna robustez mi raciocinio… Calcúlese si 
deberían impresionarme los cuadros que se me ofre-
cieron a la vista. Permítaseme, pues, para desaho-
go de mi juventud fogosa, asomar mi trémulo pincel 
sobre un punto determinado del lienzo que debe re-
presentar la historia de estos diez años. Incapaz de 
verificarlo con el pulso que era requerido, si hubiese 
tratado metódicamente un hecho histórico, resolví 
borronear mis ideas en cuadrito separado, y ofrecer 
bajo la apariencia de un paisaje un sitio quebrado y 
espantoso de un gran país. 

¡Víctimas de 1828, vosotras llamasteis toda mi 
atención! A otro más profundo e ilustrado le tocaba 
derramar algunas lágrimas más vivas e interesantes 
sobre vuestros restos ensangrentados; pero ¿ha de 
quedar por su incuria sepultada en eterno olvido nu-
estra memoria? ¡Ah! ¡Los hombres de saber conocen 
demasiado el oficio de cortesanos; y sus plumas se 
aplican a objetos más lucrosos y halagüeños!... El 
llanto que yo derramo sobre vuestra tumba es sincero; 
y si no es más copioso, no es por falta de sentimientos, 
sino de capacidad.» 
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Són els anys de partida de la Renaixença catalana i de la 
introducció a Catalunya dels primers corrents filosòfics 
precursors del socialisme. Segons Guillamet, en aquest 
ambient literari i polític, Terradas es decanta en La es-
planada per un llibre de petit format i de fàcil lectura, 
destinat a les classes populars i inspirat en les novel-
les populars de fulletó de l’època. El seu argument és 
senzill, típic del romanticisme en voga, i gira al voltant 
d’una idea política simple: la maldat de la monarquia ab-
soluta com a sistema polític (23, 2000). És evident, per 
tant, que l’obra no respon només a les aficions literàries 
d’un jove autor, sinó que té un fort component polític de 
propaganda de les idees liberals. La voluntat de Terradas 
és que el seu llibre tingui la màxima difusió possible, 
no només a Catalunya, sinó a tot Espanya, per això el 
seu format és de caràcter popular, està escrit en castellà, 
com era costum a l’època, i la seva impressió està feta a 
Madrid (Impremta de Verges, juny del 1835). Tot i que 
en aquest darrer aspecte també hauria pogut influir la 
censura política i militar existent a Barcelona. 

La tendència propagandística de l’obra literària del 
jove Terradas es confirma pocs anys més tard quan pu-
blica una obra de teatre en català, novament de marcat 
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caràcter popular, burlesc i antimonàrquic, titulada Lo rey 
Micomicó (1838). L’obra s’estrena primer a Figueres de 
mans d’una Societat Juvenil Burlesca, formada per afi-
cionats al teatre, la qual està documentada a partir d’una 
sol·licitud presentada a l’Ajuntament de Figueres pel 
propi Terradas, el 16 de març de 1835, per utilitzar gra-
tuïtament el Teatre Municipal per a unes representacions 
a favor del batalló de la Milícia Nacional (22, 2000). 

L’any següent, Lo rey Micomicó va ser estrenada a 
Barcelona, segons l’escriptor Francisco María Tubino, 
l’11 de febrer de 1838, enmig «de una ruidosa ovación 
del público, que descubrió la sátira, dio a la comedia 
un valor de actualidad que debía influir no poco en el 
ánimo predispuesto o excitado de la muchedumbre… 
Tratábase en apariencia de una sociedad de recreo que 
quería buscar solaz en tan descabellada representaci-
ón, cuando en el fondo lo que había era el propósito 
de rodear del más cruel ridículo la institución monár-
quica, ofreciéndola al pueblo con los rasgos que más 
podían desprestigiarla» (200, 1880).



26

Raül Aguilar Cestero 

Entre bullangues i societats secretes 
barcelonines. El germinal republicà

Els anys en què el jove Terradas s’inicia en el món lite-
rari i polític amb La esplanada i Lo rey Micomicó són 
els anys de l’aparició de la primera màquina de vapor a 
la indústria catalana, instal·lada a la fàbrica Bonaplata 
de Barcelona l’any 1832, mig segle després de la seva 
aparició a Anglaterra. No durarà gaire aquell primer ar-
tefacte, tot i que després en vindrien moltes més. L’estiu 
del 1835 seria cremada en un atac ludita antimaquinista 
enmig d’un ambient d’avalots populars incentivats per 
una crisi econòmica i de subsistències i una epidèmia 
de còlera, just en el moment en què a Espanya naixia un 
nou sistema polític liberal-monàrquic, de vot restringit 
i oligàrquic, governat per curtes regències i que s’ha-
via imposat militarment, després d’una guerra dinàstica 
carlina que havia deixat els absolutistes més radicals 
fora del sistema polític oficial.

Mai més, després del Trienni Liberal del 1820-23, els 
liberals van poder acabar de restaurar la Constitució de 
Cadis del 1812 o una amb els mateixos nivells de lliber-
tats i drets. Durant molts anys després de la intervenció 
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de la Santa Aliança, la monarquia va governar sense cap 
referència constitucional fins que, finalment, l’any 1834 
la regent es va veure obligada a concedir un Estatut Reial 
que atorgava algunes prerrogatives, però que mantenia el 
seu control legislatiu i executiu. No va ser fins a l’aprova-
ció de la Constitució del 1837 que va tornar a haver-hi un 
sistema polític liberal a Espanya, en aquest cas amb drets 
i llibertats civils molt més restringides que les concedides 
per la Constitució del 1812, la famosa Pepa. 

Però abans de la Constitució del 1837 i enmig de 
les lluites dinàstiques i les regències conflictives d’Es-
partero que divideixen el sistema polític entre liberals 
progressistes i moderats, Barcelona va viure uns anys 
plens d’insurreccions populars que abonaran l’aparició 
d’una ala esquerra del partit progressista, a partir de la 
qual s’acabarà conformant el Partit Republicà, també 
conegut com a Partit Demòcrata Republicà. 

Primer hi va haver una insurrecció política a Catalu-
nya contra l’Estatut Reial, l’any 1835. Després, el Ba-
talló de la Brusa de la Milícia Nacional –integrat, bà-
sicament, per jornalers i treballadors– va proclamar, el 
mes de gener del 1836, la Constitució del 1812 sent, per 
aquest fet, fortament reprimit per les autoritats. Tot i així, 
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la revolta no va ser sufocada, ja que el mateix moviment 
va reaparèixer, novament, els mesos de gener i maig del 
1837. És en aquell precís moment en què estan docu-
mentades les primeres consignes populars a Barcelona a 
favor d’una república i d’un govern revolucionari amb la 
finalitat d’aconseguir un govern democràtic a Espanya 
i, al mateix temps, les primeres consignes a favor de la 
independència de Catalunya de caràcter popular. Un dels 
líders d’aquelles insurreccions del Batalló de la Brusa de 
la Milícia Nacional va ser Ramon Xaudaró, que primer 
va ser deportat i, finalment, afusellat amb altres caps po-
lítics d’aquelles revoltes per propagar les primeres idees 
republicanes, però encara des de l’ala esquerra del Partit 
Progressista. Quatre anys després de la mort de Xaudaró, 
l’any 1841, naixerà el Partit Republicà, del qual Abdó 
Terradas serà el primer líder destacat. 

Totes les fonts apunten que Terradas i Xaudaró es van 
conèixer a la Milícia i a les societats secretes maçòniques 
de caràcter liberal de Barcelona i que, per tant, aquells 
anys de lluites i l’exemple de Xaudaró deurien influir 
fortament en l’acumulació d’experiències i en el bagatge 
polític necessari perquè, uns anys després, naixés el Par-
tit Republicà liderat per Abdó Terradas. Ramon Xauda-
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ró havia publicat a França, l’any 1832, les Bases d’una 
constitució política i dels principis fonamentals d’un sis-
tema republicà, obra que no es va traduir al castellà fins 
al 1868, però que devia ser coneguda per Abdó Terradas. 
Xaudaró també va escriure nombrosos articles polítics 
com a redactor del diari El Catalán en què va exposar les 
primeres idees republicanes. 

La principal diferència entre el primer republicanisme 
de l’esquerra del Partit Progressista, que representa Xau-
daró, i el Partit Republicà de Terradas és la crida sense 
subterfugis d’aquest últim i del nou Partit Republicà a 
la participació de la classe obrera i de les classes popu-
lars, en general, a la lluita política oficial per conquerir el 
poder i instaurar una veritable democràcia, de contingut 
radical i fortament igualitària. Per tant, entre Xaudaró i 
Terradas hi ha també el pas d’un primer republicanisme 
basat encara en el sufragi censatari i poc inclinat a la par-
ticipació popular al republicanisme democràtic i igualita-
ri, partidari del sufragi universal i que adreça el seu dis-
curs a les classes populars, en un moment en què aquestes 
encara no tenen dret a vot. El propi Jaume Vicens Vives 
(253, 2010), una de les veus més autoritzades de la nostra 
historiografia, va deixar escrit que:
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Amb Terradas i l’aparició del Partit Republicà 
«els obrers i menestrals acabaven de trobar un partit 
que estava decidit a incorporar-los a la política, ven-
cent la prevenció que àdhuc els progressistes sentien 
envers els homes de la brusa... Des de les columnes 
d’El Republicano, Terradas enardia les masses obre-
res amb projectes de revolució política i social i amb 
poesies i cançons revolucionàries, que en l’avenir es 
cantarien a les barricades.» 

En aquest primer despertar del republicanisme i l’obre-
risme tenen una importància cabdal les societats secretes 
i la maçoneria, en les quals tant Ramon Xaudaró com 
Abdó Terradas van tenir una clara implicació. D’aque-
lla època destaquen diverses societats, com ara els Her-
manos de la Bella Unión, la Sociedad de Derechos del 
Hombre o els carbonaris.2 Terradas pertanyia a aquesta 

2. Els carbonaris són una societat secreta italiana que neix l’any 1814-15 i que 
s’estén a Espanya durant el Trienni Constitucional i l’aparició dels comuners, 
l’any 1821. Els carbonaris s’organitzaren al voltant de la defensa d’una demo-
cràcia radical i igualitària. Una idea molt avançada que serà durament reprimida 
i perseguida tant per l’absolutisme com pel liberalisme més conservador, quan 
aquest arribi al poder. D’aquí l’adopció dels símbols, rituals i pràctiques de la 
maçoneria que, en definitiva, els ajudava a evitar la repressió i mantenir-se en la 
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darrera branca maçònica i es creu que va arribar a tenir-hi 
els més alts graus de responsabilitat. Els carbonaris cata-
lans de Xaudaró i Terradas serien coneguts, des del 1836, 
amb el nom dels Venjadors d’Alibaud, nom que es deu a 
un militar revolucionari francès, de Perpinyà, present a 
Barcelona durant les bullangues de l’any anterior i que 
havia estat detingut per un intent de regicidi contra el que 
acabaria sent el darrer rei de França, Lluís Felip I. 

Segons tots els estudis, la primera organització polí-
tica nítidament republicana de tot Espanya va néixer de 
la fusió de dues societats secretes d’aquella època: els 
Venjadors d’Alibaud de Barcelona, de Terradas i Xauda-
ró, i la Sociedad de Derechos del Hombre, del sud de la 
península, les quals es van agermanar sota el nom de La 
Federación i a les quals s’unirien després altres lògies 
maçòniques, com la Joven España o Unitarios de Cas-
tella. La Federación va arribar a tenir contactes amb or ga-
nitzacions secretes internacionals com la Société des amis 
du peuple, d’Auguste Blanqui, i els carbonaris italians.3 

clandestinitat per actuar quan la situació fos propícia per a la defensa dels seus 
ideals revolucionaris (72-92, 1971).
3. L’any 1839, Abdó Terradas va publicar una traducció al castellà de l’Histoire 
populaire de la révolution française, del líder carbonari francès Etienne Cabet. 
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En els moments de menys repressió, aquestes socie-
tats secretes sortien a la llum sota el paraigua de societats 
patriòtiques, una barreja entre els clubs jacobins i francis-
cans de la Revolució francesa, en què s’inspiraven, i els 
mítings anglesos. En aquest cas, l’acció política de Ter-
radas i dels seus companys carbonaris durant la primera 
regència d’Espartero s’amagava darrere de la fundació, 
l’any 1840, de la Societat Patriòtica i Constitucional, que 
defensava la implantació d’un sistema constitucional ins-
pirat en els drets de l’home i l’eliminació de la tirania, el 
privilegi i l’individualisme i a favor de les llibertats col-
lectives, la igualtat i la fraternitat. Però els mateixos car-
bonaris de Terradas tenien una altra branca pública que 
també sortirà a la llum durant aquells anys, en aquest cas 
d’inspiració netament obrerista i destinada a la difusió i 
implantació del seu ideari igualitari; ens referim a l’Asso-
ciació Mútua de Protecció de Treballadors. 

El més destacat i conegut líder obrer d’aquella època 
a Barcelona, Joan Munts, era un carbonari reconegut i, 
juntament amb Terradas, un dels principals impulsors 
de l’Associació Mútua de Protecció de Treballadors. De 
fet, és més que probable que tots dos es coneguessin a 
la Milícia Nacional durant la guerra carlina del 1833. 
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La constitució de l’Associació Mútua de Treballa-
dors va ser la formalització d’una realitat preexistent en 
la clandestinitat dels tallers i fàbriques que feia temps 
que lluitava per aconseguir la seva legalització. En 
aquest sentit, la seva primera vida pública va ser efímera 
i, en el futur, sempre es veurà obligada a moure’s entre 
la clandestinitat i curtes etapes de legalitat en què reapa-
reix sota diferents denominacions: Societat de Protecció 
de Barcelona, Companyia Fabril de Teixidors de Cotó 
de Barcelona, etc., en algunes ocasions, fortament vigi-
lada i tutelada per les autoritats, que volien assegurar-se 
que els seus recursos organitzatius i econòmics només 
es destinaven a la protecció mútua dels treballadors i no 
al sosteniment de vagues i reivindicacions laborals. 

Terradas i les primeres organitzacions 
de la classe obrera

La primavera del 1841, Abdó Terradas va publicar un 
opuscle en defensa d’aquesta primera Associació Mútua 
de Protecció de Treballadors titulat Lo que fueron y lo 



34

Raül Aguilar Cestero 

que son. Obsequios y agasajos hechos por los tejedores 
de Vich a unos hombres del pueblo. Por el ciudadano 
Abdó Terradas.4 En principi, el text vol explicar la visita 
de Joan Munts i altres dirigents de la Societat de Teixi-
dors de Barcelona a la ciutat de Vic per estendre l’as-
sociacionisme obrer, però en realitat l’obra aporta mol-
tes altres dades sobre com funcionava, com s’estenia i 
quins obstacles trobava en el seu camí aquest primer 
mutualisme obrer de teixidors i obrers especialitzats, 
del qual germinaria el futur sindicalisme obrer. Segons 
el propi Terradas, els motius que l’impulsen a publicar 
aquest text són «propagar y popularizar los principios 
de verdadera igualdad», els quals Terradas veu repre-
sentats en «los festejos dados a unos hombres del pue-
blo por la decisión con que sostienen los intereses de la 
benemérita clase jornalera». La finalitat última és, per 
tant, «despertar en los ánimos el espíritu de asociación 
que asegura el bienestar de sus familias»:

4. Opuscle editat a Barcelona, l’any 1841, impremta de José Matas, carrer de la 
Plateria, i publicat íntegre per Jaume Guillamet (266-276, 2000). El text també es 
va publicar al diari El Huracán de Madrid en forma de capítols, els dies 14, 15, 
17, 21 i 25 de maig de 1841.
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«En su origen... la Asociación de Tejedores de Bar-
celona... no creo llevasen otro plan sus fundadores 
que poner coto a la codicia de los fabricantes, que 
sin freno alguno que los contuviera reducían cada vez 
más los jornales o alargaban el tiro de las piezas, sin 
aumentar el precio de su manufacción, y acallar la in-
solencia y el desprecio con que trataban a los míseros 
tejedores, considerados por ellos como una colonia 
de africanos. 

Nunca se justifica tan bien la necesidad de una re-
forma o de una institución, como cuando una clase 
entera numerosa la acoge con avidez y unánimemen-
te; así, penetrados los tejedores de Barcelona de la 
utilidad de su asociación, corrieron todos presurosos 
a depositar en el fondo común el bocado semanal 
que hubieron de cercenar de la escasa comida de su 
familia; y a los dos meses viéronse con asombro de 
sí mismos formando una comunidad imponente, con 
un fondo respetable, y en disposición de empezar a 
entrar en explicaciones con unos amos que poco ha 
ni la palabra se dignaban dirigirles. Unos hombres 
antes menospreciados, sin apoyo donde arrimarse, sin 
tribunal que oyera sus quejas, ¿cómo no habían de 
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abrazar con ardor el medio de emancipación que se 
les presentaba, y cuyas ventajas palparon ya desde los 
primeros momentos? 

En la asociación hallaban el único medio de sus-
tentarse mutuamente en tiempos de penuria o falta 
de trabajo, y de hacer valer su dignidad de hombres 
libres, estipulando el precio de sus sudores, sin ser 
ya mirados como esclavos, ni tener que besar servil-
mente el mezquino jornal que el soberbio especulador 
les señalaba en razón de la sed de oro que tenía o 
del número de infelices que le pedían trabajo. Y he 
aquí precisamente lo que dio pábulo a los clamores 
de los fabricantes contra semejante asociación de los 
instrumentos de su riqueza, por considerar que ya no 
los tuvieran disponibles a su antojo y albedrío sino 
mediante pactos y condiciones…

Pasados los primeros meses, los tejedores, siem-
pre avanzando en su tarea audaz y sosegadamente, ya 
no temieron los embates de ambos poderes reunidos, 
el de los fabricantes y el del gobierno, y empezaron a 
conocer que en la unión consiste la fuerza; estimula-
ron a sus compañeros de fortuna de los demás pueblos 
fabriles de la provincia, y todos siguieron su ejemplo, 
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en términos que la Asociación de Tejedores a los seis 
meses de su creación contaba ya unos diez mil socios, 
todos subordinados al mismo reglamento. 

El espíritu de asociación pronto cundió entre los 
operarios de las demás artes y oficios: siguieron el 
ejemplo de los tejedores formando sociedades análo-
gas los impresores, los blanqueadores, los tintoreros, 
los alpargateros, los zapateros, los medieros, los car-
pinteros, los pintadores, los hiladores, los serradores, 
los claveteros y finalmente, al primer día del presente 
año, se coronó la grande obra con la reunión de todas 
las sociedades, las cuales sin dejar de dirigirse cada 
uno de por sí, han formado una Junta Central Direc-
tiva para socorrerse mutuamente, cuya unión promete 
los más felices e importantes resultados, no tan solo 
para el bienestar de las innumerables familias tra-
bajadoras de este principado, sino en beneficio de la 
misma industria, y sobre todo a favor de la emancipa-
ción general del pueblo español…

No repararon pues en reclamar de los fabricantes el 
aumento de precio de aquellos tejidos que eran más tra-
bajosos y menos remunerados, y obtuvieron desde lue-
go un alivio notable de su suerte. Empero, naturalmen-
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te se calculará que hallarían fuerte oposición por parte 
de unos fabricantes... Tuvieron éstos sin embargo que 
sostener una lucha continua con muchos de aquellos, y 
puede decirse que sin interrupción han tenido que man-
tener el fondo común a unos doscientos socios, para 
llevar a cabo el plan que se han propuesto de hacer que 
cada uno sea pagado a proporción de su trabajo... Para 
salir de un estado tan violento, proyectaron tejedores y 
fabricantes, después de varias reyertas, formar una co-
misión mixta que con intervención del ayuntamiento y 
jefe político entendiera en la tasación del trabajo de las 
varias manufacturas. Este tribunal arbitral fue obede-
cido por las dos clases con bastante puntualidad, pru-
eba nada equívoca de que sus decisiones se fundaban 
en la equidad y justicia. Mas, pronto aquellos que antes 
estaban acostumbrados a obrar tan arbitrariamente se 
cansaron de un sistema que los refrenaba… y muchos 
fabricantes a la vez se negaron abiertamente a reducir 
la piezas... los tejedores... aguardaron meses enteros la 
mediación de las autoridades para hacer cumplir las 
decisiones de la comisión mixta, a que fabricantes y te-
jedores estaban comprometidos; pero dicha mediación 
tanto se fue aplazando que dio margen a sospechar si 
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era un pretexto para explotar su credulidad y eludir el 
cumplimiento de lo acordado. Viendo por fin los teje-
dores que eran ilusorias todas las esperanzas de medi-
ación que les habían hecho concebir las autoridades, 
hubieron de apelar al medio de ir desocupando las fá-
bricas cuyos amos habían dado más pruebas de no que-
rerse conformar con los acuerdos de la comisión mixta.

Uno de los medios indirectos que han empleado los 
fabricantes para multiplicar sus lucros en perjuicio de 
los tejedores ha sido relacionarse con los de los demás 
pueblos de la provincia, a fin de que se sostuvieran en 
no querer reducir el tiro de las piezas de empesas, y 
ellos con su ejemplo eludirían el cumplimiento de la 
acertada disposición de la comisión mixta… Las so-
ciedades de tejedores de dichos pueblos tienen tanto 
menos acción y energía cuanto mayor es la distancia 
que los separa del centro principal… los pueblos, re-
pito, industriosos de la montaña son los que tienen 
más atrasadas sus sociedades de tejedores… 

En semejante estado, los directores de Vich resolvi-
eron enviar a Barcelona una comisión con el doble ob-
jeto de averiguar la certeza de los hechos relativamente 
a las empesas, para proseguir ellos o no sus reclama-
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ciones con aquellos fabricantes, y de instar a la Junta 
Directiva de la capital que delegara a aquella ciudad 
unos comisionados con el fin de alentar a los tejedores, 
manifestarles el estado próspero en que se hallaba la 
Asociación de Barcelona, para que tratasen ellos de 
sostener la suya a toda costa, y al mismo tiempo procu-
rar la mejora de su suerte induciendo a los fabricantes 
a que acortaran las piezas o aumentaran el precio del 
trabajo. Estas instancias fueron debidamente atendi-
das, y en su vista las dos juntas reunidas de Barcelona, 
Directiva y Consultiva, determinaron enviar a Vich en 
clase de comisionados a sus jóvenes presidentes Juan 
Muns y Iván Miralles: elección sumamente acertada, 
por cuanto, a más de la discreción que distingue a estos 
beneméritos jóvenes, reúne el primero las dos circuns-
tancias de ser natural de Vich y de gozar de mucha po-
pularidad entre la clase de tejedores tanto en la capital, 
donde ha merecido la distinción de ser reelegido cuatro 
veces en el honroso cargo que desempeña, como en los 
demás pueblos fabriles de la provincia, donde él con 
algunos compañeros ha contribuido a organizar casi 
todas las sociedades, recorriéndolos con infatigable 
celo y actividad…
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Ni se crea que he descrito como cosa extraordinaria 
los festejos de Vich, pues todas las grandes poblacio-
nes fabriles de la provincia, como Mataró, Igualada, 
Sabadell y otras, han presenciado otros análogos, ha-
biendo en todas ellas tenido la misma brillante acogida 
las comisiones que desde esta capital les han enviado 
los tejedores. Ya he manifestado el estado de abyección 
a que se hallaban sumidos los jornaleros de la montaña 
y las causas que se habían opuesto a la propagación 
por esos pueblos de las ideas progresistas; y estas con-
sideraciones han engrandecido a mi vista la idea que 
semejante escena ocurrida en Vich debe suscitar, por 
las mejoras que producirá en la condición de la cla-
se trabajadora de la montaña de Cataluña; he aquí el 
principal motivo que me ha impulsado a comentarla… 
¡Constancia, tejedores y trabajadores todos!… Ved que 
esta obra es grandiosa, es una obra de regeneración 
social, es la obra de la humanidad y la fraternidad.»

Com acabem de llegir, la participació i la defensa de 
Terradas de les primeres organitzacions de la classe 
obrera catalana és total, i ideològicament se sustenta 
en la creença en un liberalisme radical, de fortes arrels 



42

Raül Aguilar Cestero 

igualitàries, en què el dret d’associació i de participació 
política dels ciutadans està sempre per sobre de qual-
sevol interès particular o monopolístic. Una convicció 
que, com veurem, l’acompanyarà tota la vida i defensa-
rà sempre que en tingui ocasió. 

Les Fulles republicanes de Terradas

Els historiadors que han investigat les conegudes com a 
Hojas Terradas, fulls propagandístics editats per ell i els 
seus seguidors, creuen que les primeres van començar a 
aparèixer amb motiu de les eleccions a Corts de febrer 
del 1841 (31, 2000), tot i que d’aquestes primeres no te-
nim evidència documental, i que es continuarien publi-
cant fins a l’estiu del 1842, transformant-se, l’octubre 
d’aquell mateix any, en el diari El Republicano. 

Aquella primera campanya electoral en la qual van 
participar els republicans amb les Fulles Terradas va 
ser molt intensa i va tenir bons resultats per a ells. Al-
gunes fonts, com Antonio Flórez (340-345, 1971), els 
atribueixen 1.900 vots dels 6.000 amb què comptava el 
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cens restringit d’electors de la província de Barcelona. 
Els seus bons resultats sembla que van preocupar greu-
ment les autoritats governamentals que, després de les 
eleccions de febrer del 1841, van decretar la dissolució, 
d’una banda, de l’Associació Mútua de Protecció de 
Treballadors de Catalunya al·legant que s’havia excedit 
en la seva finalitat mutualista fundacional sostenint va-
gues obreres i, d’una altra, de totes les societats patriòti-
ques, inclosa la Societat Patriòtica i Constitucional que 
presidia Terradas amb Joan Tutau de secretari, també 
sota l’acusació d’haver-se dedicat a activitats polítiques 
per a les quals no estava autoritzada.

Inicialment, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputa-
ció Provincial, governats pels progressistes, s’oposen al 
tancament de l’Associació Mútua i de la Societat Patri-
òtica i Constitucional, però aquestes finalment hauran 
de tancar i passar a la clandestinitat, reapareixent, al poc 
temps, sota diferents denominacions. 

El 31 de març de 1841 la Societat Patriòtica i Consti-
tucional va adreçar una queixa a les autoritats polítiques 
pel seu tancament, qualificant de «tiránica esa medi-
da, porque no hay poder humano, sino el de la fuerza 
brutal, que pueda privar a los hombres libres reunirse 
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y tratar los asuntos que mejor les parezca».5 Però el 
tancament de la Societat es va fer efectiu i Terradas i els 
seus companys es van veure obligats a crear una nova 
entitat. En aquest cas un Gabinet de Lectura, al qual es 
convidava a inscriure’s a tots aquells que componien la 
Societat Patriòtica amb l’objectiu de: 

«Instruir al pueblo poniéndole al corriente de las de-
cisiones del gobierno, de las deliberaciones de las 
Cortes, de los hechos importantes, de las noticias 
curiosas que traigan los periódicos y demás papeles 
públicos… iluminar las clases populares en punto a 
sus derechos…» amb l’establiment de «clases de ins-
trucción primaria para adultos, cátedras de conoci-
mientos útiles y de aplicación cuando los fondos y las 
circunstancias de la sociedad lo permitan».6

Tot i la creació del nou Gabinet de Lectura, els proble-
mes de Terradas i els seus companys republicans amb 
les noves autoritats de la regència d’Espartero van anar 
en augment. Primer, els articles de premsa de Terradas 

5. Publicat a El Huracán, el 6 d’abril de 1841. 
6. Publicat a El Popular. Barcelona, 23 de maig de 1841. 
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a El Popular, de Barcelona, i El Huracán, de Madrid, 
contra la regència d’Espartero i el nou govern van ser 
motiu de denúncies. Poc després, l’onze de juliol de 
1841, Terradas va ser detingut i destituït com a coman-
dant major del Batalló de la Brusa de la Milícia Nacio-
nal de Barcelona en el que sembla que va ser un mun-
tatge organitzat per les autoritats governamentals, en 
primer lloc, per evitar que aquest element armat, present 
en totes les revoltes populars i clau en la derrota dels 
carlins, es posicionés a favor de Terradas i els republi-
cans durant la repressió que es preparava contra ells i, 
en segon lloc, com a pas previ a la dissolució de la prò-
pia Milícia Nacional. Terradas va ser posat en llibertat 
el dia següent i les protestes de la Milícia van estar a 
punt de fer canviar d’opinió les autoritats de Barcelona, 
però a finals del mes de juliol la destitució de Terradas 
es va fer oficial amb una ordre ministerial signada pel 
regent Espartero. 

El diari demòcrata El Popular protestarà aïradament 
contra la destitució, però altres diaris que abans havien 
donat veu a Terradas i els republicans, com El Consti-
tucional, tancaran les seves columnes a Terradas i els 
seus partidaris per assumir la línia dels progressistes 
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que governaven sota la regència d’Espartero, els quals 
s’esforçaran per escapçar tot moviment polític a la seva 
esquerra que pogués ser una amenaça contra la seva re-
cent arribada al poder. Així, per evitar tant els atacs i la 
censura dels principals diaris als republicans com les 
dificultats de les impremtes per editar les Fulles Ter-
radas i la propaganda republicana, segons Soler Vidal, 
«la necessitat d’un taller propi –per mínim que fos– va 
ser plantejada aviat, i donades les perspectives d’un 
increment de la repressió, la conveniència a l’ensems 
de mantenir l’equip adquirit i els seus serveis en una 
absoluta clandestinitat» (58-59, 1983). 

Gràcies a aquest nou recurs clandestí, a primers 
d’agost del 1841 van aparèixer les que es consideren 
les primeres Hojas republicanas, que seran conegudes 
com les Hojas Terradas. En aquestes, Terradas intenta 
defensar-se de les difamacions que contra ell, els repu-
blicans i el Batalló de la Brusa s’han publicat a diaris 
com El Constitucional de Barcelona. El 24 d’agost una 
nova fulla signada per Abdó Terradas, en aquest cas pu-
blicada pel diari El Huracán de Madrid i la primera de 
la qual es té constància documental, titulada Los mo-
derados de la hornada de setiembre, carrega durament 
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contra els progressistes en el poder i la seva política de 
repressió del moviment obrer i republicà. Aquest article 
significarà el trencament definitiu dels republicans amb 
el partit progressista. 

La fulla compara la repressió arbitrària dels progres-
sistes i la regència d’Espartero amb la desplegada, an-
teriorment, pels moderats del baró de Meer i els absolu-
tistes del comte d’Espagne i els acusa de: 

«Explotadores del movimiento de setiembre: ellos 
forman comisiones especiales como se practicaba en 
los tiempos aciagos que hemos citado, ellos atacan y 
sofocan la libertad de imprenta, ellos menosprecian 
los derechos de los ciudadanos, y por más que estos 
los reclamen con la ley en la mano, no reconocen 
más ley ni derecho que lo que interesa a sus codicio-
sas y tiránicas miras de facción… van encaminándo-
se a pasos agigantados a la zona de los fusilamientos 
y deportaciones, a la cual se hubieran ya lanzado 
si la impotencia, el descrédito y la nulidad del mal 
andamiado gobierno que los apadrina no los hubiera 
arredrado. Sí, hace ya tiempo que los moderados de 
nuevo cuño hubieran atropellado por todo, si a esta 
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causa poderosa que acabo de indicar no se añadiera 
su propia incapacidad y cobardía.»

El retret de fons dels republicans de Terradas, davant 
de la repressió i la persecució a què estan sent sotmesos 
pels progressistes, és que aquests s’han aprofitat del po-
ble i dels seus anhels de llibertat de forma partidista i, 
ara que són al poder, es neguen a fer efectius els drets 
polítics i civils aconseguits amb tanta lluita i patiment: 

«¡Vive Dios, que esto ya no puede sufrirse! ¿Cuándo 
será tiempo, preguntamos nosotros, de usar de los de-
rechos que nos conceden la Constitución y las leyes? 
¿Es decir, que esa libertad que tanto invocabais antes 
de setiembre no la queríais sino para vosotros? ¿Es 
decir, que esa libertad no significaba sino que noso-
tros, que no pertenecíamos a vuestro club, habíamos 
de quedar lo mismo que antes, con la sola diferencia 
de que vosotros habíais de ser los amos? Eso no, vive 
Dios, que en este caso aún hubiéramos perdido; eso 
no, que para déspotas vosotros sois harto ignorantes 
y menguados; y ni para déspotas sois buenos; eso 
no, que aquí estamos nosotros, los de buena fe, los 
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que no jugamos con la patria, los que solo queríamos 
igualdad y justicia para todos los que siempre lo he-
mos hecho todo porque somos más fuertes, valientes y 
amantes puros de la libertad que vosotros, porque sin 
nosotros no sois nada, porque sin nosotros no se hubi-
era hecho el movimiento de setiembre que en vuestras 
manos ha venido a convertirse en una farsa… eso no, 
que ya os hemos conocido, y nos avergonzamos de 
haber sido ciegos instrumentos de vuestra ambición 
indigna, de vuestra nulidad... 

Y tanta sangre derramada en los campos de ba-
talla, y tantos pueblos destruidos, y tantas familias 
arruinadas, y tanta gloria en fin adquirida por las ar-
mas de la libertad contra la tiranía, habían de repor-
tar tan lastimosas consecuencias, habían de redundar 
en beneficio de unos pocos renacuajos, nada habían 
de procurar al pueblo más que la triste vulgaridad de 
mudar de dilapidadores. 

¡Eso no, repetimos, que aquí estamos nosotros, los 
del brazo fuerte, que hemos jurado morir o conquistar 
el reinado de la libertad y la justicia, y os retamos a 
que nos tengáis lo que antes de setiembre prometiste-
is, o a la pelea, o libertad o guerra!» 
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Paraules i acusacions molt greus, les que exposa Terra-
das en aquesta fulla i que, sens dubte, pretenien denun-
ciar una deriva autoritària i repressiva de les autoritats 
que el partit republicà i el propi Terradas patien i creien 
poder aturar enfrontant-s’hi de cara. No cal oblidar que, 
en aquells moments, el descontentament social amb el 
nou govern era gran i que els republicans creien posseir 
prou forces i simpaties entre les classes populars com 
per esgrimir aquestes amenaces de confrontació. Tot i 
així, als progressistes i a Espartero no els tremolava el 
pols a l’hora de recórrer a la repressió i la censura per 
imposar-se. En aquest sentit, el diari El Huracán, del 23 
d’agost 1841, explica com la mateixa tarda en què es va 
distribuir la Fulla de Los moderados de la hornada de 
setiembre de Terradas a Barcelona:

«Los moderados de nueva especie contra quienes se 
dirigía, se reunieron en número de 50 bien armados 
y se dirigieron a buscar a Terradas para asesinarlo 
en el café donde acostumbra a concurrir. No se ha-
llaba por casualidad, pero golpearon, atropellaron 
y amenazaron con pistolas a unos doce jóvenes re-
publicanos, desarmados y desprevenidos, rompieron 
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los ejemplares que pudieron haber a las manos de la 
hoja suelta y cometieron otros mil excesos. Llegada 
la guardia sacaron dos de los alborotadores las me-
dallas de regidores, diciendo que ellos contendrían el 
desorden. Al día siguiente la escena cambió comple-
tamente: los republicanos eran 500 y los seudo-mode-
rados pidieron perdón y se humillaron y quisieron que 
se uniesen unos y otros.» 

Pocs dies després, el 30 d’agost, la casa d’Abdó Ter-
radas a Barcelona va ser assaltada per dos agents de l’al-
calde primer de Barcelona que hi havien anat a recollir 
els documents del càrrec de major comandant del Tercer 
Batalló de la Milícia, del qual Terradas havia estat des-
tituït. Terradas no es trobava a casa en aquell moment i 
la seva cuinera no va voler obrir la porta, però els agents 
van forçar la porta i se’n van emportar els papers. Els 
diaris de Madrid com El Huracán o El Popular també 
es van fer ressò d’aquestes notícies. 

A la virulència dels atacs del govern contra Terradas 
i els republicans es va sumar el pronunciament del ge-
neral O’Donnell a Pamplona, en nom de la reina regent 
Maria Cristina, enfront del govern i la regència d’Espar-
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tero. Davant de l’ofensiva moderada contra la Constitu-
ció del 1837, Terradas es va veure obligat a rectificar, en 
part, els seus atacs contra el govern i el 10 d’octubre va 
publicar una fulla en defensa de la Constitució i contra 
la reacció moderada, sense deixar d’advertir el govern 
que l’ordre constitucional necessita dels republicans per 
consolidar-se en el poder: 

«La rebelión de O’Donnell a favor de una persona 
real, a favor de la viuda del déspota Fernando, coloca 
a los republicanos en una posición crítica, la más em-
barazosa. Amenazados por parte de los hombres que 
actualmente están en el poder, merced a la intoleran-
cia que los caracteriza, y blanco de las mil calumnias 
con que este mismo partido dominante ha tratado de 
denigrarlos a la faz del vulgo, harto crédulo muchas 
veces en perjuicio de sus mismos intereses, tiemblan 
por otra parte a la sola idea de ver restablecido el 
sistema de retroceso que necesariamente nos regalará 
la regia madrina de los afligidos moderados. 

En esta lucha que se está trabando, en esta situaci-
ón azarosa a que nos reducen las circunstancias, colo-
cados entre dos fuegos a cual más voraces, ¿permane-
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cerán pasivos los republicanos?… ¡Ah! No tal se crea 
de nosotros, no se nos impute tan criminal apatía. Los 
republicanos antes que todo son patriotas; y todo el 
que blasona de patriota deja de serlo si se muestra 
indiferente en los vaivenes de la revolución. 

Es un mal, y un mal muy grave, el inesperado in-
cidente que se ha interpuesto al progreso de nuestras 
doctrinas, mas, puesto que estas no han germinado 
aún lo suficiente en la masa del pueblo español, pues-
to que toda tentativa por nuestra parte solo serviría en 
estos críticos momentos para complicar más y más los 
males de la patria y poner en mayor conflicto la causa 
de la libertad, los republicanos daremos tregua a nu-
estras justas quejas, olvidaremos por un momento que 
este mismo gobierno que nos rige es quien ha provo-
cado con su imprevisión y sus desaciertos la osadía de 
nuestros comunes enemigos, olvidaremos también que 
los hombres a cuyo lado hemos de formar sofocaron 
en su origen el pronunciamiento de setiembre, prefiri-
endo entronizar su pandilla antes que la reunión cen-
tral de los representantes de las provincias, único po-
der que podía disponer de la soberanía; olvidaremos 
en fin los virulentos ataques que nos han dirigido, y 
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las injusticias que nos han hecho; todo lo olvidaremos 
para combatir a su lado contra los partidarios de un 
sistema aún más retrógrado.

Y los peligros que corren los republicanos expu-
estos a las asechanzas que con tanta frecuencia se 
han armado los setembristas, ¿nos arredrarán? No, 
tampoco: nuestro deber de patriotas es de sostener la 
libertad en el estado que se halla en el día; sabre-
mos cumplirle. Sobre ellos caiga la execración de los 
españoles si abusando de nuestra hidalguía se apro-
vechan de las circunstancias para perdernos. Si des-
pués de conseguido el triunfo para cuyo logro pueden 
contar con nuestros brazos; si tras la tormenta que a 
no dudarlo conjugarán nuestros esfuerzos reunidos, 
prosiguen su marcha tortuosa y pugnan de nuevo para 
entorpecer la propagación de nuestras doctrinas, en-
tonces volveremos a la carga, afrontaremos sus per-
secuciones; cumpliremos nuestra misión. Ínterin lo 
repetimos, ahogaremos nuestras quejas y pretensio-
nes, y presurosos acudiremos al toque de alarma para 
defender la Constitución contra los moderados mer-
cenarios de Cristina.» 
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Tot i les matisacions de Terradas en aquesta darrera fulla, 
la persecució contra la seva persona va continuar i va ser 
detingut per l’edició de la fulla dedicada a Los modera-
dos de la hornada de setiembre, acusat d’injúries al cap 
de l’Estat. L’advocat i també membre del Partit Republi-
cà Pere Montaldo el va defensar al·legant els drets consti-
tucionals i Terradas fou exculpat i posat en llibertat. 

Mentrestant, el capità general de Catalunya, Pedro 
Van Halen, va marxar amb les tropes a Navarra per 
combatre el cop moderat d’O’Donnell i a Barcelona es 
va constituir una Junta de Vigilància que, seguida d’un 
moviment popular del que participaven els republicans, 
va començar la demolició de la muralla interior de la 
Ciutadella, fortalesa construïda després de la guerra de 
Successió per mantenir tropes dins de Barcelona i po-
der sufocar qualsevol nova rebel·lió o protesta social i, 
com a tal, símbol de l’opressió absolutista. Aquesta serà 
la principal desavinença entre el govern progressista 
de Madrid i el regent Espartero, que volien mantenir la 
fortalesa per evitar qualsevol aixecament popular, i Ca-
talunya, on existia un ampli consens que la Ciutadella 
era el símbol d’una opressió que havia de desaparèixer. 
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Terradas, primer alcalde republicà
de Figueres

L’any 1842 hi havia convocades eleccions municipals i els 
republicans van decidir mesurar les seves forces a molts 
municipis catalans. L’ocasió era propícia perquè les mu-
nicipals eren les eleccions en què es permetia una major 
participació, ja que quasi la majoria d’homes podien votar 
una primera elecció de compromissaris. Abdó Terradas va 
decidir presentar-se a l’alcaldia de la seva ciutat natal, Fi-
gueres, i va iniciar una àmplia campanya propagandística 
que va enfocar clarament cap als sectors populars i jorna-
lers. En una de les seves fulles d’aquesta etapa s’adreça 
als treballadors dient-los que per als republicans: 

«Sois ciudadanos iguales a los fabricantes, a los 
comerciantes, a los hacendados y a los llamados 
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nobles y que tales os considera la actual ley de 
ayuntamientos; y os ofrecemos a todo evento no to-
mar sosiego ni aliento hasta haberos asegurado el 
goce de los demás derechos políticos que os niega 
la Constitución de 1837, tanto en la elección de di-
putados a Cortes y de provincia como en todos los 
demás actos sociales.»7

Per dirigir la campanya electoral Terradas es va traslla-
dar novament a Figueres, traspassant la direcció efecti-
va del Partit Republicà de Barcelona i les fulles republi-
canes al jove Francesc de Paula Cuello. En les següents 
fulles, distribuïdes a Figueres i publicades a la premsa, 
Terradas acusava els progressistes de voler una baixa 
participació i d’amenaçar els treballadors associats amb 
suspendre la seva societat si no votaven al Partit Pro-
gressista. Els resultats d’aquestes pressions no es van 
fer sentir i els republicans quasi van empatar a la ciu-
tat de Barcelona i van guanyar sobradament a Figueres. 
D’aquesta manera, Abdó Terradas es va convertir en el 
primer alcalde republicà de Catalunya. 

7. Text reproduït a El Huracán, de l’11 de desembre de 1841. 
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Però els problemes de Terradas amb el poder i la 
justícia no acabarien amb l’elecció com a alcalde de la 
seva ciutat natal, sinó que anirien en augment a partir 
d’aquell moment, precisament, perquè els republicans 
cada vegada eren una opció política més organitzada 
i amb més possibilitats de fer ombra als progressis-
tes. Per defensar Terradas dels atacs progressistes i de 
les calúmnies que sobre la seva persona publicava El 
Constitucional, Francesc de Paula Cuello va llençar a 
Barcelona la Fulla número 9, en la qual es parla de la 
vida modesta i abnegada d’Abdó Terradas i es defen-
sa la seva integritat personal en contrast amb el poder, 
l’opulència i la corrupció dels seus enemics que, no sent 
capaços de rebatre les seves idees i les denúncies que 
Terradas feia de la seva incompetència i corrupció, no-
més eren capaços de recórrer a la mentida, la manipula-
ció i la repressió. Transcrivim part d’aquesta fulla:8

«Públicas son sus relaciones, conocidos sus jóvenes 
correligionarios, todos ellos nacionales y trabajado-
res la mayor parte, en cuya presencia y bajo cuyas as-

8. Text reproduït a El Huracán, el 7 de desembre de 1841.
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piraciones se le verá escribir casi a la faz del público, 
sin que un solo alguacil ni empleado alguno se asome 
a sus umbrales si no es para perseguirle; motivos por 
los cuales sus escritos no pueden tener aquel carácter 
de interioridad confidencial que tienen los de los es-
critores asalariados.

Y cuántas veces, por falta de medios, se ha visto 
imposibilitado de dar sus escritos al público o re-
tardar su publicación, este hombre que debiera ser 
tan bien pagado, puesto que tantos peligros arros-
tró. Vésele reducido a una estricta economía, venle 
sus paisanos cercenar todos los años una parte de 
la módica renta con que han de sustentarse su ma-
dre y hermanos, vésele mendigar el uso de una mala 
prensa, al otro un poco de letra gastada, cuando ya 
ha apurado todos los demás medios de salir a la desi-
gual pelea de uno contra ciento, vésele desechar toda 
clase de proposiciones que le han hecho agentes del 
partido dominante por conservar su independencia; 
y a este hombre los villanos le acusan de venal. Para 
prostituirse hiciera lo que vosotros hacéis: adularía 
al poder, que es el que mejor puede recompensar, y 
no siguiera la peligrosa oposición que ha emprendi-
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do. Si algo le duele no tener quien le pague, es por 
no poder haceros una oposición más bien sostenida y 
eficaz. ¡Oh!, entonces, de otro modo os atormentaría 
el moscardón.» 

Terradas va ser elegit alcalde de Figueres i, immedia-
tament, destituït per les autoritats superiors de la pro-
víncia fins a cinc vegades seguides, mitjançant una ma-
nipulació grollera del reglament de presa de possessió 
del càrrec, fins que finalment fou empresonat, jutjat i 
declarat innocent.9 Tot i així, es va veure obligat a fugir 
a Perpinyà per escapar d’un nou processament en contra 
seva i davant el perill que corria la seva vida. 

Terradas va jurar el càrrec d’alcalde com es feia a 
totes les alcaldies de l’època, però l’autoritat provinci-
al el volia obligar a jurar-lo en nom del regent Esparte-
ro i la reina, a la qual cosa Terradas es va negar fins a 
quatre vegades sent immediatament destituït. La vota-

9. Jaume Guillamet demostra, amb les actes de sessions de la presa de possessió 
de l’alcaldia de Figueres i del judici contra Terradas, la manipulació de la seva 
persecució política per part del cap polític de la província i de la justícia (48-49 
i 193-208, 2000).
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ció entre els regidors es va repetir fins a cinc vegades i, 
en totes, Terradas va sortir escollit alcalde. La cinque-
na vegada, finalment, Terradas va acabar acceptant fer 
el jurament de fidelitat que se li demanava per evitar 
novament el seu cessament, però tot i així va ser cessat 
pel cap polític de la província. Finalment, Terradas va 
ser processat en un segon judici per prolongació inde-
guda de l’autoritat i no haver tornat la vara d’alcalde 
fins a tres dies després de la seva cinquena destitució, 
precisament en la que havia jurat el càrrec tal com li 
demanava l’autoritat. 

La persecució política de Terradas era tan evident 
des de la seva destitució de la Milícia Nacional que 
un dels escriptors polítics més importants de l’època, 
Fray Gerundio, li va dedicar un fulletó de 55 quartetes 
que va ser publicat al diari El Constitucional, preci-
sament un dels que més s’havia destacat en els atacs 
contra Terradas. El transcrivim a l’apèndix tot i que 
conté nombroses inexactituds sobre les successives 
eleccions i destitucions.
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La campana de Terradas. L’himne dels 
revolucionaris catalans del segle XIX

Quan Terradas estava detingut al castell de Figueres, 
esperant per ser jutjat per primera vegada després de la 
destitució de l’alcaldia, a Barcelona Francesc de Paula 
Cuello i dos dirigents republicans més, Joan Rovira i 
Ignasi Torrents, van ser detinguts per manifestar-se en 
favor de la llibertat de Terradas i, en concret, per ha-
ver cantat la cançó La campana, composada pel propi 
Terradas. Les protestes dels republicans en aquest sentit 
pels carrers de Barcelona devien deixar-se notar per-
què el govern civil de la província va publicar un acte10 
adreçat a tots els alcaldes prohibint les accions de pro-
paganda que feien els joves republicans i, en especial, la 
cançó de La campana.

«Ha llegado a mí noticia que varias cuadrillas de 
hombres y muchachos van por la noche recorriendo 
las calles cantando canciones republicanas y como 
de tolerar tales desórdenes podrían acarrear dis-

10. El Constitucional, del 3 de març de 1842.
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gustos de alguna consideración que las autoridades 
deben precaver, no puedo menos que llamar la aten-
ción de V.S. para que dicte sus disposiciones a fin de 
que sean detenidos cualesquiera personas que anden 
por la calle cantando dichas canciones, instruyendo 
contra los mismos las oportunas diligencias para que 
pasándolas al juez de primera instancia les imponga 
el condigno castigo con arreglo a las leyes; y como a 
los muchachos de menos edad no pueden comprender 
estas, exigirá V.S. la responsabilidad a sus padres. 

La moral pública y el grado de civilización y cul-
tura a que ha llegado esta ciudad se resiente al oír en 
boca de hombres hechos y de niños de corta edad esas 
canciones obscenas con que desde el anochecer hasta 
la deshora de la noche ofenden hasta a aquellas per-
sonas más desmoralizadas; su tolerancia hace poco 
honor a las autoridades, así que no puedo prescindir 
tampoco de llamar sobre este extremo la atención de 
V.S. a fin de que por aquellos medios que estén a sus 
facultades se repriman y cesen semejantes canciones.» 

La por de les autoritats a una revolta dels republicans es 
fonamentava en el fet que Terradas seria posat en lliber-
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tat en breu i que es preveia que fos rebut a Barcelona per 
una important concentració popular. De fet, a finals de 
la primera quinzena de juny, probablement el diumenge 
dia 12, va tenir lloc a Figueres la primera manifestació 
destacada dels republicans, en la qual un miler i mig 
aproximat de republicans es van passejar per Figueres 
amb banderes vermelles exigint la llibertat de Terradas i 
proclamant la República. Segons el cronista local, Edu-
ard Rodeja (59-60, 1944):

«Partiendo de la llamada Font del Soc, entraron los 
manifestantes en Figueras enarbolando una bandera 
roja, recorrieron las principales calles de la pobla-
ción y por último se dirigieron a la plaza en donde 
aclamaron la República y a su jefe Abdón Terradas… 
Acompañados por una música cantaron un himno ti-
tulado “La canción de la campana” compuesto por el 
mismo Terradas, partiendo de este momento la forma-
ción del partido.»

Aquesta va ser la primera vegada que es va declarar pú-
blicament la República i representa la primera manifes-
tació de força al carrer del Partit Demòcrata Republicà. 
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En ser posats en llibertat Francesc de Paula Cuello 
i els seus companys a Barcelona, el juny del 1842, per 
haver cantat La campana en públic, els republicans van 
decidir anar a cantar-li una serenata de cançons republi-
canes a l’alcalde progressista de Barcelona, Josep Maria 
Freixas, entre les quals segurament que estava també 
La campana de Terradas. Va ser aleshores quan el cap 
polític superior de la província, el governador civil Juan 
Gutiérrez, va dictar un nou ban que prohibia explícita-
ment el cant de La campana i formalitzava la persecu-
ció contra els republicans:

«Visto el escándalo de algunos que bajo el disfraz de 
republicanos alborotan y alarman al vecindario de 
esta populosa capital no solo en los cafés y fondas, 
sino también por las calles y plazas públicas, para 
cortar de una vez estos abusos, ordeno y mando: 

Art. 1: Que ningún individuo, sea de la clase o 
condición que fuere, pueda cantar canciones repu-
blicanas, ni la conocida como de La campana, ni cu-
alquier otra que haga alusión a destruir o suplantar 
nuestro sistema político monárquico constitucional, o 
ataque a los derechos legítimos de nuestra inocente 
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Reina y los del Regente del Reino, durante la menor 
edad de S.M. 

Art. 2: Se prohíbe igualmente vitorear otro sistema 
político que el que nos rige, ni a persona alguna para 
que sea cabeza del estado excepto a nuestra Reina 
Isabel II y al Regente del Reino, como a tal, interino 
de su magistratura.

Art. 3: Los que faltaren a lo anteriormente prohi-
bido serán detenidos, reducidos a prisión y entrega-
dos a los tribunales. 

Art. 4: Los fondistas y dueños de café que consinti-
eren se cante en sus casas las canciones arriba prohi-
bidas, o se victoreen otras personas que las aceptadas 
en el artículo 2, pagarán la multa de 200 reales por la 
primera vez, de 1.000 reales por la segunda y por la 
tercera vez serán entregados al tribunal por su reite-
rada desobediencia. 

Convenida mi autoridad con la militar y munici-
pal, las patrullas de ambas fuerzas llevan la consigna 
de detener y conducir a la cárcel de la alcaldía para 
entregarlo luego al tribunal, a todos los que contravi-
nieran el presente bando, como delincuentes cogidos 
infraganti.»
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D’aquesta manera, l’autoritat censurava qualsevol ex-
pressió pública republicana i la condemnava a la clan-
destinitat. És difícil saber exactament quan es va im-
primir La campana per primera vegada. Segurament, 
va ser en algunes de les Fulles Terradas de la primera 
meitat del 1842 de les quals no tenim constància, però 
també podria haver estat publicada a El Republicano, 
poc després. El biògraf d’Abdó Terradas, Jaume Gui-
llamet, té la primera evidència de la seva publicació al 
diari El Constitucional el 23 de juny de 1842. La versió 
publicada per l’historiador Víctor Balaguer (277-280, 
1859-1862) unes dècades més tard és la següent:

La Campana

Ja la campana sona, 
lo canó ja retrona...
Anem, anem, republicans! Anem!
A la victòria anem!

Ja és arribat lo dia 
que’l poble tant volia.
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Fugiu, tirans, lo poble vol ser rey. 
Ja la campana sona... 

La bandera adorada 
que jau allí empolvada, 
correm, germans, a l’aire enarbolem!
Ja la campana sona...

Mireula que és galana 
la ensenya ciutadana, 
que llibertat nos promet, si la alsem. 
Ja la campana sona... 

Lo garrot, la escopeta, 
la fals y la forqueta, 
oh Catalans!, ab valor empunyem!
Ja la campana sona...

La cort y la noblesa,
l’orgull de la riquesa,
caigan de un cop fins al nostre nivell!
Ja la campana sona...
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La milicia y lo clero
no tingan més que un fuero:
lo poble sols de un altre y és lo rey.
Ja la campana sona...

Los públics funcionaris 
no tingan amos varis: 
depengan tots del popular congrés.
Ja la campana sona...

Los ganduls que’s mantenen
del poble, y luego’l venen,
morin cremats, si no, pau no tindrem.
Ja la campana sona...

Y los que tras ells vingan,
bo serà que entès tingan
que són criats, no senyors de la grey.
Ja la campana sona...
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Un sol pago directe
y un sol ram que’l colecte:
tothom d’allí serà pagat com deu.
Ja la campana sona...

Que pagui qui té renda,
o bé alguna prebenda;
lo qui no té, tampoch deu pagar res.
Ja la campana sona...

Lo delme, la gabella,
lo dret de la portella,
no, jornalers, may més no pagarem!

Ja la campana sona,
lo canó ja retrona....
Anem, anem, republicans! Anem! 
A la victòria anem!
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Tot i la prohibició de les autoritats, des de la primave-
ra del 1842 La campana es va convertir en un signe 
d’identitat dels republicans i en un instrument d’agita-
ció i propaganda del seu programa polític i, com a tal, 
seria cantat en pràcticament tots els moviments insur-
reccionals catalans de caràcter popular i obrerista de la 
segona meitat del segle XIX, juntament amb noves ver-
sions de la mateixa cançó i altres himnes revolucionaris.

El Republicano i el Pla de Revolució
de Terradas

Les destitucions successives de Terradas com a alcalde 
de Figueres van tenir un important ressò a la premsa na-
cional espanyola, així com la seva detenció i posterior 
posada en llibertat. Aquest fet no va aturar la persecució 
política dels republicans per part del govern i la regèn-
cia d’Espartero. A Catalunya, la coalició antirepublicana 
estava encapçalada pel governador civil, Juan Gutiér-
rez, i comptava amb el recolzament de l’Ajuntament de 
Barcelona i la premsa progressista. Per evitar una nova 
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detenció, Terradas va marxar a Perpinyà i va al·legar pro-
blemes de salut per no presentar-se davant l’Audiència 
a declarar en la revisió de la seva causa de prolongació 
indeguda de l’autoritat com a alcalde de Figueres. 

Després de prohibir el cant de La campana, el juliol 
del 1842 el govern va dictar un decret pel qual prohi-
bia tots els fulls volanders de caràcter polític. Eludint 
aquesta prohibició, el 22 de juliol de 1842 Terradas va 
editar i distribuir des de Perpinyà unes 3.500 fulles ti-
tulades Recibos en què atacava el govern i la regència 
d’Espartero. Després de la prohibició de les Fulles Ter-
radas, l’octubre del 1842 i per evitar aquesta censura 
aparegué el primer periòdic que es presenta com a òrgan 
directe i propi del Partit Republicà, El Republicano. El 
diari tindrà una curta durada i, desgraciadament, no han 
arribat fins a nosaltres tots els seus números. Apareix 
per primera vegada l’1 d’octubre de 1842, se’n publi-
quen tres números a la setmana i el darrer número veu 
la llum el 12 de novembre. L’endemà, els seus redactors 
seran detinguts i la seva redacció assaltada enmig d’un 
nou avalot popular. 

La fundació d’El Republicano ha estat atribuïda tra-
dicionalment a Abdó Terradas i tot i que se’l pot con-
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siderar el seu inspirador, com a iniciador de les Fulles 
republicanes i líder del Partit Republicà, els organitza-
dors i responsables d’El Republicano van ser els mem-
bres del partit que es trobaven a Barcelona la tardor del 
1842, Joan Manel Carsy i Francesc de Paula Cuello. 

En els articles de fons d’El Republicano es mostren 
obertament els continguts ideològics i programàtics del 
Partit Republicà, els quals es combinen amb una dura 
crítica als diferents sectors del partit progressista, al 
govern i a la regència d’Espartero, als quals s’acusa 
de trair els principis liberals de la revolució d’octubre 
del 1840 i de la persecució política que pateixen els 
republicans. En el seu diari els republicans es presen-
ten com l’únic partit fidel als principis originaris de 
la revolució liberal, encara pendent en molts ordres, i 
com els més fidels defensors d’una democràcia que es 
podria qualificar de radical, ja que preveu el sufragi 
universal i una àmplia participació popular en la presa 
de decisions polítiques. 

«Apresuraos a afiliaros en nuestra democrática ban-
dera… republicanos, liberales de buena fe y trabaja-
dores todos» en defensa de la llibertat, de la sobirania 
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del poble i de la igualtat davant de la llei, es proclama 
des del primer número d’El Republicano, publicat l’1 
d’octubre de 1842.

L’alternativa que exposen els republicans en el seu dia-
ri es basa en la convocatòria d’unes eleccions generals 
que, per sufragi universal, escullin unes corts constitu-
ents que redactin i aprovin una nova constitució. Per 
tant, no reivindiquen la Constitució de Cadis del 1812, 
com alguns sectors dels progressistes, ni molt menys 
la restringida del 1837, sinó una de nova sorgida de la 
realitat del país, que ells es comprometen a defensar 
encara que això suposi que aquesta constitució sortint 
acabi per proclamar una monarquia constitucional. Tot 
i que ells, per descomptat, en aquestes eleccions a corts 
constituents defensarien l’aprovació d’una constitució 
republicana i federal. 

Pel que fa a la qüestió del federalisme, l’historiador 
Jordi Maluquer de Motes va exposar clarament fa anys 
(276-284, 1977) que aquest era un element consubstan-
cial als primers grups republicans de tota la península 
Ibèrica, que prové d’una «lògica correspondència amb 
les formes plenament descentralitzades del procés de 
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revolució burgesa» d’aquella època. Federalment es va 
organitzar la insurrecció, a partir de la creació i estructu-
ració de les juntes revolucionàries per territoris, durant 
la Guerra d’Independència contra la invasió napoleòni-
ca (1808-1814) i durant el Trienni Liberal (1820-1823) i 
d’una forma federal s’organitzarà la insurrecció republi-
cana, com veurem en analitzar el Pla de Revolució ideat 
per Abdó Terradas. Partint d’aquesta realitat federal en 
què s’expressaven políticament els pobles peninsulars 
en moments de crisi o de necessitat, ja fos per culpa 
d’una invasió estrangera o d’una revolució, els primers 
republicans com Terradas van entendre i defensar sem-
pre que el federalisme era l’única organització política 
que respectava el principi de sobirania popular dels di-
ferents pobles que componien l’Estat espanyol. 

Altres elements ideològics originaris del republi-
canisme que també es troben presents en les columnes 
d’El Republicano són el patriotisme i l’orgull nacional 
associat amb la nacionalitat espanyola, però sempre des 
de l’admissió d’una Espanya federal, i el posicionament 
antimonàrquic. Per exemple, en El Republicano del 19 
d’octubre de 1842 s’exposa, obertament, que l’existèn-
cia d’un monarca no és justificable des de cap punt de 
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vista, però sobretot perquè el poder de la monarquia es 
basa en l’exercici històric de la violència i en l’espo-
li del poble. Així, es presenta la figura del rei com a 
terriblement perjudicial per a la societat, per tot el que 
suposa d’arbitrarietat del poder, afirmant que: 

«A la sombra del monarca se cometen todos los robos, 
todas las dilapidaciones, todas las iniquidades y todas 
las injusticias de que es víctima el sufrido pueblo». 
Per contra, els republicans defensen que al capdavant 
de l’Estat hi hagi «un presidente que lleve la voz en 
nombre del país… pero que no pueda dar empleos y 
honores a troche y a moche, cuyo poder no será here-
ditario, etc. He aquí lo que queremos, lo que nosotros 
creemos debe apetecer a todo hombre honrado, y que 
no quiera especular con los abusos y con la opresión.»

Al número 18 d’El Republicano, del 9 de novembre de 
1842, es denuncia que el passat 10 d’agost un nou tri-
bunal d’apel·lació va revocar la sentència absolutòria de 
Terradas per prolongació indeguda de l’autoritat com a 
alcalde de Figueres, mentre ell seguia exiliat a Perpinyà 
al·legant motius de salut per no presentar-se al jutjat de 
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Figueres. El diari publica un article en defensa de Ter-
radas juntament amb la condemna que, sens dubte, és 
d’una gran duresa i referma la persecució política del 
govern contra Terradas i els republicans. De fet, el propi 
jutge Gil Fabra, que havia absolt inicialment Terradas, 
també va ser jutjat i inhabilitat per aquest motiu. 

«El primer republicano catalán, el entusiasta e imper-
térrito ampurdanés, nuestro hermano Abdón Terradas, 
fue absuelto por el virtuoso juez de primera instancia 
de Figueras (D. Gil Fabra) de la causa que se le man-
dó formar por haber tomado posesión de la vara de 
primer alcalde de la Demócrata Figueras. También 
el público estará enterado de lo mucho que este justo 
fallo exasperó a la infame canalla Ayacucho,11 quien 
se ha valido de los medios más viles e inmorales para 
hacer: que en ausencia de la parte, sin poderse pre-
sentar (porque estaba enfermo y casi moribundo), sin 
conocimiento de su procurador, sin saberlo su defen-
sor, ignorándolo todos los demócratas de Barcelona, 

11. «Ayacuchos» és el malnom amb el qual es designava la camarilla militar i 
política agrupada entorn del regent Espartero.
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en lo más secreto de un tribunal, contra todos los prin-
cipios de derecho, contra las más triviales nociones de 
justicia, contra la política, ofendiendo la moral, por 
infame espíritu de venganza y servilismo, los minis-
tros de la sala primera de esta audiencia revocasen en 
todas sus partes el definitivo consultado, con el cual 
el juez de primera instancia había absuelto a Terradas 
de todo cargo.» 

La nova sentència contra Terradas deia: 

«Vistos-fallamos: que debemos revocar y revocamos 
la sentencia apelada y condenamos al expresado D. 
Abdón Terradas al destierro del reino por el tiempo 
que dure la menor de edad de la reina Doña Isabel 
Segunda y la regencia del serenísimo S. Duque de la 
Victoria, e inhabilitación perpetua en lo sucesivo de 
ejercer y obtener destino público con pago de la ter-
cera parte de costas.»

 
El Republicano acaba l’article amb una amenaça contra 
els instigadors i els artífexs d’aquesta condemna i de la 
persecució política contra Terradas:
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«Lanzamos a la execración pública los nombres de los 
jueces que se han doblegado a las exigencias de esa 
infernal pandilla dominante. Los recomendamos al 
pueblo para cuando La campana (espanto de tiranos) 
dé la señal de que ha llegado el día de la TREMENDA 
JUSTICIA no los eche en el olvido.»

A banda de l’exposició de l’ideari republicà i d’aquestes 
denúncies de la persecució política que patien Terradas 
i els republicans, la curta vida d’El Republicano té un 
altre interès històric destacat com és la publicació, en 
diferents números, del Pla de Revolució escrit per Abdó 
Terradas. Una espècie de guia o manual que explica 
com s’hauria d’organitzar qualsevol insurrecció popular 
futura, que destil·la l’experiència dels moviments libe-
rals anteriors posant-los al dia en qüestions fonamentals 
com la democràcia i la participació popular, i que re-
presenta el primer pla escrit per a la instauració d’una 
veritable democràcia a Espanya. 

La primera part del text, signat amb les inicials A. 
T., es va publicar per primera vegada al número 14 d’El 
Republicano, el 31 d’octubre de 1842, i es continuaria 
publicant durant els propers números del diari, sempre 
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en un lloc destacat, fins que l’aixecament popular de 
Barcelona del 13 de novembre va provocar el tancament 
del diari. Recordem que aquest aixecament popular i es-
pontani del dia 13 no va ser producte dels plans revo-
lucionaris dels republicans exposats per Terradas, sinó 
fruit d’un descontentament general contra el govern i 
la regència d’Espartero que esclatà arran d’un conflicte 
puntual entre treballadors i les forces militars. Tot i així, 
els republicans participaran en la insurrecció des del pri-
mer moment donant contingut ideològic i directrius al 
moviment, però abans de narrar aquest episodi insurrec-
cional és just deturar-nos en explicar amb més detall les 
principals premisses del Pla de Revolució de Terradas. 

Sense renunciar a la via electoral, Terradas és par-
tidari, vist l’estat social i polític existent, d’una insur-
recció armada per implantar la República democràtica i 
amb aquests textos intenta donar instruccions precises, 
basades en experiències anteriors, de què cal fer quan 
aquesta tingui lloc. Sempre des de l’assumpció d’una 
organització democràtica de la insurrecció, en què els 
càrrecs i les decisions més importants són preses de for-
ma democràtica per la reunió del poble o dels veïns. I no 
gens menys important, lligant aquesta organització de-
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mocràtica amb una concepció igualitària de la societat 
i socialment compromesa en què tots els ciutadans tin-
guin les seves necessitats vitals assegurades i cobertes 
i es garanteixi a tothom l’accés a l’educació i el treball. 

Com no pot ser d’una altra manera en una insurrec-
ció, Terradas no dubta de la necessitat de l’ús de la vio-
lència d’una manera contundent, especificant els casos 
en què serà necessària la pena de mort. En primer lloc, 
com a càstig a aquells que s’oposin per les armes a la 
voluntat democràtica del poble, però també per a tots 
aquells que, una vegada iniciada la insurrecció, traïs-
sin el poble aprofitant-se, en benefici propi, dels poders 
que aquest li ha conferit. En aquest sentit, Terradas s’es-
força a posar normes precises a aquesta repressió mo-
mentània per evitar que en aquesta violència es barregin 
venjances i odis personals que, ell entén, actuarien en 
contra dels ideals de democràcia i justícia social que la 
República representa. 

«Plan de Revolución
Cuando el pueblo quiera conquistar sus derechos 
debe empuñar en masa las armas al grito de ¡Viva la 
República! 
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Debe dar muerte a todos los que hagan armas 
contra él.

Debe aniquilar e inutilizar todo lo que conserve 
algún poder ajeno a su voluntad, o sea todo lo que 
depende del actual sistema, como son las Cortes, el 
trono, los ministerios, los tribunales, en una palabra, 
todos los funcionarios públicos.

Debe atacar no más que a los hombres de poder y 
evitar los actos de venganza personal; es indigno de 
la majestad del pueblo atacar a los indefensos de los 
partidos vencidos.

Debe apoderarse de todas las plazas fuertes y 
amalgamar la fuerza popular con la del ejército fiel 
al pueblo.

A los caudillos que le dirijan solo debe obedecer-
los mientras dure la insurrección. 

Inmediatamente después del triunfo en cada 
pue blo se nombran a una pluralidad de votos tres 
simples administradores, uno de ellos presidente, 
que absorban la autoridad: en las grandes poblaci-
ones estos publican un estado de los demás funcio-
narios indispensables; y a los dos días convocan al 
pueblo para su nombramiento: si trataren de ejer-
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cer por sí este acto de soberanía, se les fusila y se 
eligen otros. 

A los ocho días debe reunirse de nuevo el pueblo 
para la elección de los representantes, en el cons-
tituyente, y a estos se les libran poderes en que se 
diga: discutiréis y formularéis una Constitución Re-
publicana bajo las siguientes bases: la nación única 
soberana; todos los ciudadanos iguales en derechos; 
todas las leyes sujetas a la sanción del pueblo sin 
discusión y revocables todos los funcionarios elegi-
dos por el pueblo. 

La República debe asegurar un tratamiento a sus 
funcionarios, educación y trabajo o lo necesario para 
vivir a todos sus ciudadanos. 

Dentro de tres meses debe estar terminado el 
proyecto de Constitución y presentado a la sanción 
del pueblo. 

El pueblo permanece con las armas en la mano, 
pronto a servirse de ellas si sus mandatarios no respe-
tan aquellos principios. De este modo, el pueblo por sí 
mismo puede hacer la revolución, sin dejarla en ma-
nos de corifeos ambiciosos que le estafen como los de 
setiembre y solo aseguren su dominación.»
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Tres números després de l’aparició del Pla de Revolució 
de Terradas, el 5 de novembre de 1842, El Republicano 
va publicar un poema de Luis Frayle dedicat A Terradas 
i el seu Pla de Revolució, que transcrivim a l’apèndix.

Sobre la publicació del Pla de Revolució de Terradas, 
no cal dir que aquest va inquietar molt la premsa progres-
sista, com per exemple el diari El Constitucional, que va 
dedicar moltes pàgines a desautoritzar-lo i a demanar una 
reacció de la societat catalana contra Terradas i els repu-
blicans. La crítica de fons dels progressistes, com ja veni-
en fent des de feia temps, era que els republicans, amb els 
seus atacs als progressistes, el govern i la regència d’Es-
partero, estaven fent el joc brut als moderats i la reacció 
absolutista. Segons El Constitucional del 12 d’octubre de 
1842, «los republicanos raras veces se encarnizan con 
los retrógrados... Los constitucionales distan mucho me-
nos de los republicanos que los absolutistas y sin embar-
go los ataques, las injurias y hasta las personalidades y 
las caricaturas desacreditadoras se consagran exclusi-
vamente a los constitucionales». Fins al punt d’afirmar 
que sembla que republicans i retrògrads «pertenecen a 
un mismo bando, que todos son dictados por el mismo 
espíritu de partido».
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Els atacs contra el Pla de Revolució de Terradas i 
els republicans anirien, normalment, en aquesta línia 
d’acusar-los de connivència amb moderats i absolutis-
tes, però també prendrien un posicionament molt més 
intransigent acusant-los de ser instigadors del caos i 
l’anarquia i de voler destruir la societat sencera. Com 
es pot llegir en El Constitucional del 30 d’octubre, refe-
rint-se als republicans:

«No son, no, doctrinas democráticas lo que se estam-
pa…, no, no es la república, no es esa forma de gobi-
erno que sueña entusiasmado y delirante el hombre 
durante sus nacientes años… Es el desorden, es el 
desgobierno en su máximo, es la anarquía con toda 
su horrible fealdad, es el caos, es la muerte, es la des-
trucción de la sociedad entera.» 

És evident que l’expulsió dels republicans del joc polí-
tic, amb la condemna i la inhabilitació de Terradas per a 
qualsevol càrrec públic, va empènyer aquests a la via in-
surreccional, de la qual sempre havien estat defensors, 
però novament els fets es van precipitar.
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Les insurreccions frustrades del 1842-43. 
Exili i presó de Terradas a França

La insurrecció barcelonesa del novembre del 1842 ha 
estat explicada amb molta exactitud per Manel Risques 
(93-112, 1980). El diumenge 13 de novembre es va pro-
duir un incident al Portal de l’Àngel entre els jornalers 
que tornaven de passar el dia al camp amb les seves fa-
mílies i els guardes de l’exèrcit que custodiaven aquell 
punt. Sembla que els militars van reclamar el pagament 
del dret de portes als jornalers per introduir mercaderies 
a la ciutat i això va donar lloc a enfrontaments amb els 
soldats que s’estengueren al carrer de l’Argenteria.

Aquesta bullanga espontània, fruit d’un descon-
tentament popular contra els drets de portes que venia 
de lluny, va derivar en una insurrecció inflamada per 
les mesures repressives decretades pel cap polític de 
Barcelona, Juan Gutiérrez, per restablir l’ordre. El go-
vernador civil va fer públic un ban prohibint qualsevol 
reunió de la Milícia Nacional o de qualsevol altra força 
armada que no fos l’exèrcit i les reunions de més de deu 
individus en públic. També va aprofitar els incidents per 
assaltar les oficines del diari El Republicano i detenir 
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els seus redactors, entre ells Francesc de Paula Cuello, 
sota l’acusació d’haver estat els principals promotors 
dels aldarulls del Portal de l’Àngel, la qual cosa era fal-
sa perquè, just en el moment en què es produeixen els 
incidents, la cúpula del Partit Republicà de Barcelona 
estava reunida per tractar sobre les properes eleccions a 
regidors que s’havien de celebrar en pocs dies. 

En aquells moments i malgrat els preparatius de 
Terradas en el seu Pla de Revolució, als republicans els 
mancava capacitat per liderar un moviment insurreccio-
nal ampli, però sí que tenien prou personalitat i audièn-
cia entre les classes populars i treballadores com perquè 
la injusta detenció dels seus dirigents, que en la majoria 
de casos també eren membres destacats del Batalló de 
la Brusa de la Milícia Nacional, provoqués una escala-
da de tensió entre aquesta Milícia i les classes populars 
de la ciutat, d’una banda, que reclamaven la posada en 
llibertat dels detinguts fent cas omís al ban del gover-
nador de reunir-se en públic i, d’una altra, de l’exèrcit 
comandat pel general Van Halen, que s’havia fet càrrec 
de l’autoritat davant la deriva violenta dels esdeveni-
ments. L’aixecament popular i de la Milícia Nacional va 
ser en massa i l’exèrcit i les autoritats governatives es 
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van veure obligades a refugiar-se precipitadament a la 
Ciutadella i, poc després, a abandonar la ciutat. 

Segons Manel Risques, podem «caracteritzar aquesta 
insurrecció com un moviment defensiu de la població de 
Barcelona, de resposta immediata i espontània a l’auto-
ritarisme del poder: moviment que no es plantejà d’antu-
vi cap mena d’objectius per tal d’enderrocar un poder... 
Fou més aviat una revolta que palesa el desajust exis-
tent entre la societat catalana i l’aparell politicomilitar 
esparterista que no pas una revolució amb perspectiva 
ofensiva de transformació política i social». La qual cosa 
no vol dir que els republicans no s’esforcessin, un cop 
iniciat l’aixecament, per tal de dotar de contingut polític 
i organitzatiu aquella insurrecció popular. Especialment 
destacat en aquest sentit es mostraria l’antic redactor 
d’El Republicano Joan Manel Carsy, que va fer una pro-
clama en favor d’una resistència catalana interclassista i 
es posà al capdavant d’una Junta Central, però les clas-
ses benestants de la ciutat no van recolzar la revolta i van 
abandonar la ciutat a l’espera de la reacció militar. 

Tots els intents per organitzar i dotar de contingut la 
revolta i estendre-la fora de Barcelona van ser infructu-
osos. L’exèrcit del general Van Halen, instal·lat a Sant 



92

Raül Aguilar Cestero 

Feliu de Llobregat, va mantenir aïllada Barcelona i va 
assegurar un corredor amb el castell de Montjuïc, des 
d’on amenaçava amb bombardejar la ciutat si la Jun-
ta Revolucionària no es rendia i la Milícia Nacional no 
entregava totes les armes en poder seu. Davant d’aquest 
cul de sac, la situació es va anar deteriorant fins que el 
27 de novembre la Milícia Nacional va destituir per la 
força la Junta Revolucionària i la va substituir per una 
Junta de Conciliació per negociar les condicions de ren-
dició de la ciutat davant d’Espartero, que havia arribat 
a Sarrià comandant un exèrcit que venia directament 
des de Madrid per sufocar la insurrecció. Per Manel 
Risques, «el nomenament de la junta consultiva repre-
senta, a nivell polític i institucional, la cristal·lització 
de l’aïllament dels republicans i l’ofensiva de la bur-
gesia, especialment en la seva versió moderada, per tal 
de dirigir la insurrecció» cap a una solució pactada. En 
aquest punt, la burgesia catalana com a cos social, fos 
progressista o moderada, en gran part abandonà la ciutat 
i desertà del moviment insurreccional buscant l’acord 
amb el regent. Però Espartero havia vingut a Barcelona 
amb un exèrcit no només per sufocar la insurrecció, sinó 
per donar una lliçó a tots els que s’atrevissin a qüesti-



93

Abdó Terradas i la revolució (1818-1856)

onar el seu lideratge polític i militar, així que no hi va 
haver acord possible i, finalment, el 3 de desembre es 
produiria el bombardeig de Barcelona des de Montjuïc 
que portaria al rendiment sense condicions de la ciutat.12 

La repressió subsegüent va ser molt dura. La Milícia 
Nacional va ser desarmada decretant la pena de mort 
per a tot aquell que no entregués les armes. Hi va ha-
ver més d’una dotzena d’afusellaments i un centenar de 
persones foren condemnades a llargues penes de presó, 
la ciutat de Barcelona va ser obligada a pagar la recons-
trucció de la Ciutadella i una indemnització de 12 mi-
lions de rals, l’Associació de Teixidors va ser dissolta 
per la força i es va prohibir l’edició de diaris, llevat del 
Diario de Barcelona. 

Què va fer Abdó Terradas durant la insurrecció i el 
setge de Barcelona per part del general Van Halen i el 
regent Espartero? Segons Soler Vidal, des de Perpinyà 
Terradas travessà la frontera acompanyat d’uns 500 ho-

12. Segons Manel Risques, «el dissabte 3 de desembre des del migdia fins a la 
mitjanit un total de 1.014 projectils van caure sobre Barcelona: unes 20 persones 
resultaren lesionades, i unes 462 cases afectades. Les pèrdues materials s’avalua-
ren en 12 milions de rals».
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mes per les muntanyes de Requesens i el 22 de novem-
bre publicà una proclama per alçar les partides de l’Em-
pordà i animar totes les terres de Catalunya a recolzar 
amb les armes la revolta de Barcelona contra Espartero 
i el govern: 

«Hermanos míos, en cuyos pechos late el amor de 
Patria y Libertad, ha llegado el momento de reco-
brar con las armas esos bienes que nos ha arrebata-
do el gobierno de Espartero. Nuestros hermanos de 
Barcelona han dado la señal: lo mismo los hombres 
que las mujeres, los ricos y los pobres, todos los ha-
bitantes de esa gran ciudad se han armado llenos 
de entusiasmo y han peleado contra los secuaces del 
gobierno, ellos han expuesto sus vidas… y los tira-
nos que no tienen más objeto que dominar y enri-
quecerse a costa del pueblo, tampoco han reparado 
en sembrar de llanto, de sangre y de luto las calles 
de la capital de Cataluña… Pero el heroico pueblo 
de Barcelona ha triunfado. Los soldados del déspota 
han sido arrojados de la ciudad y de sus fuertes. Los 
más, que han sido fieles al pueblo, aumentan el nú-
mero de sus defensores. 
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Sin embargo, Van Halen y el antropófago Zur-
bano aún amenazan desde las afueras la población 
victoriosa. Estéril fuera el triunfo de los libres de 
Barcelona si nosotros no secundáramos su heroísmo. 
Y si sucumbieran de nuevo, ¡qué sería de ellos, qué 
sería de la libertad, qué sería del pueblo! La facción 
opresora, que todo lo hará para sostenerse en los 
puntos que ha usurpado, fusilaría a los más genero-
sos amigos del pueblo, desarmaría toda la milicia, 
ahogaría la libertad de imprenta; impondría un rei-
nado de terror en todas las provincias de España, 
como había impuesto Zurbano en la de Gerona, y 
aherrojados o fugitivos todos los patriotas, conso-
lidaría el despotismo más atroz sobre las ruinas de 
la libertad de la patria! ¡El renegado Espartero se 
proclamaría a sí mismo rey de España! Así explotan 
los tiranos las insurrecciones vencidas. 

Pero no, no será vencido el pueblo de Barcelona. 
El origen de esta revolución es harto puro, harto sa-
grado su objeto, harto importante el fruto que ha de 
reportar, para que los esforzados catalanes no acu-
dan a sostenerla. Trátase de salvar la libertad indi-
vidual amenazada, trátase, en una palabra, de ase-
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gurar la soberanía del pueblo… y para conseguirlo 
no hay otro medio que derribar el mal gobierno que 
tenemos, mejorar nuestras instituciones, y romper 
el yugo que Espartero tiene preparado para apretar 
nuestras gargantas.

¡A las armas, catalanes! ¡Que tardáis!... Suene la 
campana de la emancipación de todos los pueblos… 
¡A las armas todos!... y probaremos al mundo que… 
nos unimos todos para salvar nuestra existencia soci-
al, para sostener la causa de la humanidad ultrajada.

¡A las armas, catalanes! El que os llama a em-
puñarlas no os puede ser sospechoso. Desde su infan-
cia no ha tenido más ídolo que el pueblo. Todos los 
gobiernos que hemos tenido le han perseguido, por-
que contra todos ha forcejeado para hacer triunfar la 
justicia y la razón. Ha expuesto su vida cien veces y 
su fortuna para oponerse a la usurpación de los es-
peculadores políticos. Su vida es del pueblo. ¡Su vida 
os servirá de garantía si desconoce los principios que 
tiene proclamados!...

Vuestro conciudadano, Abdón Terradas. Mon-
tañas de Requesens, 22 de noviembre de 1842.» 
(113-115, 1873)
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Malgrat els seus intents per estendre la insurrecció, Ter-
radas i els seus homes van ser obligats per l’exèrcit a re-
tirar-se a França el 5 de desembre, dos dies després del 
bombardeig de Barcelona, sense poder arribar a Figue-
res. Poc després, Terradas veuria arribar a Perpinyà un 
important grup de republicans, liderats per Francesc de 
Paula Cuello, que fugien de la repressió de Van Halen 
a Barcelona. L’anàlisi posterior de Terradas sobre aque-
lla insurrecció fallida, publicada al diari El Huracán, 
de Madrid, el 19 de maig de 1843, feia certa autocrítica 
per no haver sabut insuflar el moviment de contingut; 
criticava progressistes i moderats per haver jugat, nova-
ment, a la indecisió i la manipulació i, sobretot, inten-
tava extreure’n una experiència vàlida de cara al futur 
sobre com s’havien desenvolupat els esdeveniments. 
Destacava que els ideals republicans i democràtics que 
el Partit Republicà representava i defensava eren sus-
ceptibles de ser acceptats per la majoria social en mo-
ments de crisis insurreccionals: 

«Sabido es que inflamados de patriótico ardor para 
resistir a los actos tiránicos de los Bajaes de toda Es-
paña, arrojáronse un número insignificante de repu-
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blicanos, unos 400 o 500 a la plaza de San Jaime con 
las armas en la mano, y fuertes con la justicia que los 
asistía, dirigieron la faz de la capital de Cataluña… 
Y esa inmensa población levantaron quince a veinte 
mil hombres cuya mayor parte jamás se había dicho 
ostensiblemente republicana, y combatieron siguien-
do la impulsión de los primeros y triunfaron juntos… 

Desgraciadamente los directores de aquel alza-
miento no poseían las cualidades revolucionarias 
que se requieren para propagar con eléctrica rapi-
dez la insurrección y a la par con ella los principios 
democráticos,13 anunciando doquier la llegada de la 
era de regeneración; y pronto los sofistas monárqui-
cos y constitucionales, alentados por la apatía e in-
decisión de los republicanos, introdujeron su hálito 

13. Terradas es referiria aquí a la direcció del moviment de novembre per part de 
Joan Manel Carsy. Seguint la tesi de Jordi Maluquer (1977) i de molts republicans, 
Carsy hauria traït els republicans per fer fracassar la revolució. Segons aquesta 
visió, hauria aprofitat la «sospitosa» detenció de la direcció dels republicans, amb 
Francesc de Paula Cuello al capdavant, per precipitar i liderar l’alçament popular 
abans d’hora. En tot cas, aquestes acusacions prendrien cos més tard, a partir 
del fet que Carsy s’unís a la insurrecció del general Prim que iniciaria la dècada 
moderada (1844-1854). 
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mefítico y trastornador… enfriáronse los ánimos… no 
se supo adónde encaminar la revolución… y cayó de 
nuevo por su propio peso en las garras del tirano… 
fue el ardid que emplearon los agentes del gobier-
no de propalar doquier la voz que el movimiento de 
Barcelona era cosa de los cristinos [moderats parti-
daris de la regència de Maria Cristina].

Probablemente en ninguna ciudad de España exis-
te un foco tan considerable de propietarios, capitalis-
tas y negociantes que se llamen “moderados” y que 
necesariamente debieran ejercer una grande influen-
cia, si como tales fuesen ardientemente adictos a la 
causa de Isabel o Cristina, como se supone: sin em-
bargo, ellos o muchos de ellos también tomaron parte 
en aquel movimiento, sea empuñando un fusil desde 
sus casas, sea alentando con palabras y ademanes a 
los trabajadores… 

¿Y qué sucedió después del triunfo? ¿Salieron 
acaso los verdaderos apasionados de la monarquía 
con pretensiones de dominar la situación y procla-
mar su ídolo favorito? Ni por pienso: permanecieron 
quietos y retirados; y esa porción de “moderados”, 
comerciantes, fabricantes, propietarios, que más 
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que a Isabel o a Cristina quieren un gobierno justo 
y barato, sea cual fuere su denominación y personal, 
dijeron: manden los republicanos ya que no vemos 
en parte alguna partidarios del trono, ya que esas 
numerosas huestes de trabajadores a la bandera re-
publicana se han unido; manden los republicanos, 
gobiérnese el pueblo a sí mismo, antes que volver al 
dominio de esa facción de esparteristas…

El verdadero objeto que han de proponerse los 
apóstoles de la democracia, a saber: presentar a los 
ojos del pueblo en toda su fealdad los vicios de los 
sistemas monárquicos y constitucionales; sus con-
secuencias inevitables, como son la corrupción, la 
arbitrariedad, la opresión, la injusticia, el embrute-
cimiento y miseria del pueblo, etc.; aprovechar los 
ejemplos diarios que de ellos ofrece la inmoral pan-
dilla esparterista, para concitar contra ellos la justa 
saña del pueblo…»

La missió dels republicans és «la de desacredi-
tar, atacar y derrocar a toda suerte de opresores del 
pueblo, y principalmente a los que ocupan el po-
der… Yo siempre he considerado como enemigos 
más temibles y nocivos de la libertad a los que en 
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su nombre disponen irresponsables de los caudales, 
de los empleos, de la fuerza disciplinada y de la au-
toridad, sea cual sea su denominación y origen, que 
a todos los demás partidos que están en el poder, 
aun el de los frailes y la inquisición porque estos no 
subsisten sino de idea o en expectativa, y aquellos se 
hallan en posición real de despojarnos, esclavizar-
nos y asesinarnos…

En la última revolución de Barcelona… en los 
tres primeros días, todos, ricos y pobres, amos y de-
pendientes, todos habían consentido en ver procla-
mada la República tan luego como el alzamiento ge-
neral que se esperaba diese al traste con el gobierno 
de Espartero… 

Láncese el pueblo a la arena con sus instintos 
libres, sus necesidades y afecciones, y se verán 
las falanges republicanas infinitas y casi nulas las 
monárquicas…

Aun cuando las preocupaciones inherentes a los 
sistemas despóticos que hemos pasado hayan in-
troducido en ellas las denominaciones de carlistas, 
cristinos o isabelinos y esparteristas, todas son de 
natural y esencialmente democráticas.» 
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Però durant el 1843 el clima insurreccional no només no 
es va aturar a Catalunya, sinó que va anar en augment. 
Segons el cronista local de Figueres, Eduard Rodeja 
(61-62, 1944), Espartero va ordenar al general Zurbano 
la detenció de Terradas a Figueres, on s’havia refugiat 
juntament amb Montaldo i Francesc de Paula Cuello, 
«pero logró fugarse, refugiándose en Francia, de don-
de regresó muy pronto por haberse acogido a la ley de 
indultos de enero de 1843… Los atracos y la intranqui-
lidad eran constantes, todo lo cual era aprovechado por 
Terradas que sin descanso entraba y salía clandestina-
mente de Francia, disfrazado y de todas maneras, para 
organizar sus centros de conspiraciones obligando al 
general Zurbano a desplegar una gran actividad para 
contrarrestar sus manejos revolucionarios».

Però els moviments dels republicans de Terradas a 
l’Empordà no eren l’única ni la principal conspiració en 
marxa per derrocar la regència d’Espartero. Liberals de 
diferents famílies polítiques preparaven un aixecament 
contra el regent amb el general Prim com a principal cap 
militar. En aquestes circumstàncies, Soler Vidal parla de 
contactes entre els liberals que preparaven la insurrecció 
contra Espartero per proclamar la majoria d’edat de la 
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reina Isabel II, que l’octubre del 1843 complia 14 anys, i 
els republicans de Terradas exiliats a Perpinyà. Els cris-
tins van oferir diners a Terradas per subvencionar el seu 
aixecament, però Terradas va refusar-los perquè no es 
fiava del general Prim i, encara menys, de la monarquia. 
Però els intents dels cristins per atreure els republicans 
van continuar i a principis de febrer del 1843 hi hagué 
una assemblea de refugiats catalans a un hostal de Per-
pinyà per tractar de l’oferta de suport al moviment con-
tra Espartero. Es creu que hi van assistir unes 400 per-
sones, la meitat dels refugiats desplaçats a França i en 
la seva majoria republicans seguidors de Terradas. Per 
defensar el moviment contra Espartero liderat pel gene-
ral Prim va assistir a l’assemblea Joan Manel Carsy, que 
va voler liderar la insurrecció barcelonina del novembre 
passat, acompanyat d’uns emissaris del general Prim. 
Tot i que no se l’esperava perquè havia estat requerit 
per l’autoritat francesa per ser confinat a Calais, Abdó 
Terradas també va assistir a l’assemblea, així com altres 
líders republicans com Pere Montaldo, que estaven en 
contra de sumar-se a l’aixecament per la majoria d’edat 
de la reina. Segons Soler Vidal (150, 1983), Terradas es 
va adreçar així a l’assemblea:



104

Raül Aguilar Cestero 

«Crec que els republicans abans de tractar de persones 
han de parlar de principis: fa massa temps que seguim 
a cegues cabdills militars sense color definit, però que 
sempre s’inclinen per la perpetuació del poder perso-
nal, i ja és hora que, abans de llençar-nos a una nova 
insurrecció, sapiguem què és el que anem a defensar. 
Jo opino, en conseqüència, que primer que tot cal que 
es defineixi la bandera que s’ha d’alçar en el cas de 
verificar-se l’entrada a la nostra pàtria. També soc del 
parer que, un cop definida la nostra posició, es nomeni 
una junta insurreccional i directiva composta per ho-
mes de principis i capaços de sostenir aquella bandera. 
Aquesta junta procurarà reunir els mitjans necessaris i 
tractarà amb qualsevol militar que es presenti com pot 
ser el cas del valent Prim, si el jutgem idoni i si accepta 
jurar fidelitat a la nostra senyera. Tot el que no sigui a 
partir d’aquestes bases és, al meu entendre, mancar als 
principis que professem i exposar-nos a ser instruments 
i carn de canó dels altres.»

Tot i que Carsy i els delegats de Prim oferien una assig-
nació econòmica a cada persona que se sumés al com-
plot i que la situació dels exiliats republicans devia ser 
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delicada, el posicionament de Terradas va ser avalat per 
la majoria de l’assemblea i es va rebutjar secundar el 
general Prim si no era per promoure unes corts consti-
tuents, amb sufragi universal, precedides d’un govern 
revolucionari que preparés l’opinió pública en un sentit 
democràtic. A tal sentit, la mateixa assemblea va nome-
nar un consell insurreccional presidit per Terradas que 
continuaria negociant amb Prim. Finalment, Carsy i uns 
quants exiliats es van unir al moviment liberal contra 
Espartero i aquell seria titllat, des de llavors, com a tra-
ïdor pels republicans. 

Poc després, Terradas va ser obligat per les autori-
tats franceses a marxar de Perpinyà i retirar-se a Cler-
mont-Ferrand. Terradas va al·legar problemes de salut 
per retardar la seva partida però, finalment, va haver 
de marxar de Perpinyà, així que va utilitzar l’autorit-
zació del prefecte francès per viatjar, però va canviar 
el seu destí per anar a Tolosa de Llenguadoc, on va 
assistir a una destacada reunió maçònica carbonària 
dels Venjadors d’Alibaud amb la intenció de recaptar 
fons per a la insurrecció republicana. A la reunió de 
carbonaris a Tolosa van ser presents dos republicans 
més, Mikel Uzurriaga i el sastre català resident a Pa-
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rís Josep Gelada. Segons Soler Vidal, tots tres van ser 
tractats amb honors i van rebre el recolzament de l’ala 
comunista dels carbonaris que els van proporcionar 
documents falsos per poder seguir camí cap a París, 
on Terradas esperava trobar finançament per als seus 
plans revolucionaris a Espanya. 

Els plans de Terradas es truncaren una matinada de 
finals de febrer quan tots tres viatgers van ser detin-
guts per la policia francesa en el moment de prendre 
una diligència del seu camí a París. Els van arrestar 
amb documentació que els incriminava greument, com 
cartes de recomanació per a personalitats de l’oposi-
ció parisenca, documents de la reunió de carbonaris 
de Tolosa, etc. La justícia francesa els obrí causa com 
a participants d’un «perillós complot d’inspiració co-
munista» organitzat amb la finalitat d’enderrocar la 
monarquia francesa de Lluís Felip I. Terradas va pas-
sar set mesos empresonat a Tolosa en espera de judici, 
mentre que Uzurriaga i Josep Gelada van ser posats en 
llibertat molt abans, sense càrrecs. Per Soler Vidal està 
molt clar que «convenia als propòsits del govern fran-
cès, patrocinador dels plans reaccionaris dels cristins, 
posar al marge en Terradas dels esdeveniments que 
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s’apropaven. Per això el mantingué a la presó durant 
tot el curs de la causa, a desgrat del contrasentit que 
significava posar en llibertat els dos companys seus 
que amb ell havien assistit al suposat complot comu-
nista, i un dels quals –Uzurrriaga– signava en qualitat 
de secretari tots els papers que hi feien referència».

 
Retorn, desterrament i utopia icariana

Tot i estar empresonat a Tolosa, Terradas va aconse-
guir enviar alguns articles als diaris republicans de 
Madrid, com El Huracán, i que li publiquessin amb 
la intenció de mantenir la seva intervenció en el debat 
polític del moment. Recordem que El Republicano de 
Barcelona havia desaparegut durant la insurrecció del 
novembre del 1842 i que, degut a la repressió, la cen-
sura i l’exili no havia estat possible substituir-lo enca-
ra. El debat del moment era la possible aliança de la 
majoria dels partits liberals monàrquics per substituir 
Espartero a la regència i proclamar la majoria d’edat 
de la reina Isabel II, que complia 14 anys l’octubre. En 
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contra d’aquest conflicte que s’estava gestant, Terra-
das establirà en aquest article una línia pròpia per als 
republicans: 

«El Partido Republicano no debe prostituir su digni-
dad mezclándose en un asunto profano para él, como 
es la prolongación de la menor edad de una niña, de 
quien solo queremos desembarazarnos lo más pronto 
posible… el partido debe obrar independientemente, 
encaminándose directa y exclusivamente al pronto es-
tablecimiento de la república…

Ni Espartero ni las cortes ordinarias no están fa-
cultados para prolongar la regencia actual. Consul-
tar la voluntad del pueblo mediante una asamblea 
constituyente… llamando a todos los españoles sin 
excepción, convocándolos con dos o tres meses de 
anticipación, y dejando durante este intervalo entera 
libertad a la prensa y a todos los individuos para ilus-
trar la opinión pública… este es el único caso en que 
debería aconsejarse a los republicanos conformidad y 
paciencia y que solo se ocupasen en aconsejar a las 
masas la elección de representantes demócratas… En 
el caso de intentarse prolongar la regencia de Espar-



109

Abdó Terradas i la revolució (1818-1856)

tero, o bien una declaración anticonstitucional de las 
Cortes ordinarias, o bien una farsa de llamamiento de 
cortes apellidadas constitucionales y elegidas por el 
actual sistema [de vot restringit] y bajo imperio del 
sable o bien un golpe de Estado contra las Cortes a 
lo Napoleón o de cualquier otra especie…»14 el Partit 
Republicà s’hi oposaria amb totes les seves forces o 
reprendrà la via insurreccional.

Després del bombardeig de Barcelona, el regent Espar-
tero va anar perdent la seva popularitat i els suports dels 
progressistes, fins que el mes de maig la manca de suports 
parlamentaris del govern el va posar contra les cordes i 
va provocar la suspensió de les Corts el dia 27 de maig. 
Tres dies més tard, el general Prim es va pronunciar mi-
litarment a Reus contra la regència d’Espartero i a favor 
de la majoria d’edat de la reina Isabel II. Barcelona es va 
afegir ràpidament al moviment contra el regent i el juny 
va formar una Junta Suprema de govern en la qual hi ha 
progressistes, moderats i republicans; el moviment de les 
juntes es va estendre per tota la península. 

14. El Huracán, de Madrid, el 19 de maig de 1843.
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En aquest nou context els republicans, amb Fran-
cesc de Paula Cuello al capdavant, tornen de l’exili 
i publiquen un nou diari, sota el nom d’El Porvenir, 
que sortirà per primer cop el 3 de juny de 1843, fent-se 
càrrec de les subscripcions del desaparegut El Repu-
blicano. Tot i els pocs números existents d’El Porve-
nir, sabem que a les seves pàgines es defensà l’opció 
de convocar unes corts constituents com a sortida a la 
crisi política i el Pla de Revolució de Terradas de for-
mar els batallons de la Milícia Nacional i crear juntes 
revolucionàries a tots els pobles. 

El número 4 d’El Porvenir, del 17 de juny, dona la 
notícia de l’alliberament dels companys de presidi de 
Terradas a França i es té l’esperança que es faci el ma-
teix amb Terradas aviat, cosa que no succeí. Al mateix 
temps el nou diari acusa Joan Manel Carsy de traïdor 
als ideals republicans per haver-se sumat al pronunci-
ament de Prim entrant per la frontera i dirigint-se a Fi-
gueres. A les notes sobre els moviments conspiradors 
del 1843 publicades a Los mártires de la República 
(111-126, 1873) es parlà de com podrien haver canviat 
els esdeveniments si:
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«Entrando en vez de Carsy, Terradas, por el mismo 
punto, con cuatrocientos o quinientos hombres bien 
armados y las simpatías que tenía en Figueras y el 
Ampurdán pronto hubiera podido organizar una fu-
erza de dos o tres mil hombres, y con ella dirigirse 
a Barcelona donde se hallaba la masa de republica-
nos, y eclipsar el prestigio de Prim, dispuesto como 
se hallaba a contrariarle en sus planes de retroceso 
y alianza con el partido moderado. Y si el curso de la 
revolución le hubiese permitido entrar con fuerza en 
Barcelona y ejercer alguna influencia, a buen seguro 
que ni los sujetos que compusieron la Junta hubieran 
sido los mismos, ni se hubiera nombrado a Serrano 
ministro universal, dándole con ello el monopolio de 
la revolución.»

Finalment, Prim va fer la seva entrada triomfal a 
Barcelona, però poc després vindrien altres generals de 
l’exili per liderar l’aixecament, com el general moderat 
Narváez, que desembarcà a València, o el general pro-
gressista Francisco Serrano, que ho faria a Barcelona. 
La Junta Suprema de Barcelona va nomenar el gene-
ral Serrano cap del govern provisional, el 29 de juny, 
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perquè aquest es va comprometre a acceptar la creació 
d’una Junta Central i la convocatòria de corts constitu-
ents. Però en arribar Serrano a Madrid el poder ja estava 
controlat pels moderats del general Narváez, que havien 
vençut les tropes d’Espartero i als quals s’havia sumat el 
general Prim. El nou govern moderat que es va formar 
no va reconèixer el compromís que el general Serrano 
havia contret amb la Junta de Barcelona de crear una 
Junta Central ni de convocar corts constituents, la qual 
cosa acabaria desembocant en una nova revolta catalana 
contra el govern, entre setembre i novembre del 1843, 
coneguda com la Jamància.

El 9 d’agost, el nou govern nomena el general Prim 
capità general de Catalunya, però abans de la seva arri-
bada Soler Vidal parla d’una destacada reunió de repu-
blicans el 13 d’agost a Barcelona, liderada per Francesc 
de Paula Cuello, i d’una «considerable manifestació 
d’afiliats i simpatitzants de la comunió democràtica» 
el dia d’abans, a favor de la creació d’una Junta Cen-
tral i demanant la llibertat de Terradas. Manifestació 
que també és explicada per Víctor Balaguer (333-334, 
1859-1862) i a la qual assistiren tots els dirigents repu-
blicans catalans del moment menys Terradas: Francesc 
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de Paula Cuello, Albert Columbrí, Bofill, els germans 
Josep Anselm i Antoni Clavé, Estanislau Figueras, Fon-
tanals, Pere Montaldo, Narcís Monturiol, Joan Rovira i 
Joan Munts, de l’Associació Mútua de Treballadors, als 
quals, explica Soler Vidal, «seguia una entusiasta legió 
de proletaris enquadrats per fàbriques i gairebé unifor-
mats –sense pretendre-ho– degut a llur habitual indu-
mentària –gorra, brusa i espardenyes. Era la patuleia».

A l’espera de l’arribada del general Prim, el capità 
general interí va voler controlar la situació desarmant 
el Batalló de la Brusa de la Milícia Nacional, la qual 
cosa va donar lloc a més manifestacions contra el go-
vern moderat que van obligar els militars a retirar-se a 
la Ciutadella. La Junta de Barcelona va tornar a erigir-se 
en suprema.

Abdó Terradas va ser jutjat finalment a Tolosa el 21 
d’agost de 1843, juntament amb nou francesos (245-
250, 1977), acusat de participar en un complot d’inspi-
ració comunista que volia acabar amb el tron de França. 
Terradas va negar la seva participació en cap complot 
a França i només va reconèixer haver viatjat clandesti-
nament a Tolosa per obtenir recursos econòmics per als 
refugiats espanyols i per dur a terme una insurrecció a 
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Espanya. Finalment, sembla que Terradas va ser con-
demnat als set mesos de presó que ja havia complert i 
va ser posat en llibertat. 

A partir d’aquí, hi ha dues versions sobre la seva 
tornada a Catalunya. Una, defensada per Soler Vidal, 
Antoni Papell i Josep Coroleu, que parla de la partici-
pació de Terradas en la Jamància de la tardor del 1843 
liderant els partidaris de l’Empordà que volien la cre-
ació d’una Junta Central en contra del nou govern mo-
derat de Narváez i Prim, i una altra, publicada al llibre 
Los mártires de la República, del 1873, que citant cor-
respondència del propi Terradas amb el capità general 
de Catalunya, baró de Meer, afirma que Terradas es va 
mantenir al marge de la revolta contra el govern mo-
derat tant com va poder, però que s’hi va veure forçat 
per les circumstàncies. 

Segons Antoni Papell (128, 1931), «lliure Terra-
das de la presó de Toulouse, anà amb uns 400 homes a 
l’Empordà, decidit a donar el cop definitiu» reorganit-
zant la Junta revolucionària de Figueres. Josep Coroleu 
(386-387, 1946), per la seva part, parla de la instal·lació 
a Figueres de la Junta de Terradas que va fer pública la 
següent proclama:
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«Junta Central compuesta de representantes de las 
provincias, elegidos por todos los españoles sin ex-
cepción.

Gobierno provisional ejercido por dicha Junta 
central hasta la inmediata convocación de una asam-
blea constituyente.

Igualdad de derechos políticos entre todos los es-
pañoles para lo sucesivo, base indispensable para te-
ner efectiva la soberanía nacional.» 

A la qual Soler Vidal afegeix el text següent, obra de 
Terradas:

«Nosaltres no invoquem cap sistema. No tenim cap 
dret per a imposar als altres allò que nosaltres con-
siderem que és el millor. Cal que la nació sobirana 
es doni les institucions que més li abelleixin; que 
s’elegeixin els caps que l’han de regir; que es reservi 
l’elecció de tots els seus funcionaris i d’aquesta mane-
ra acabaran d’una vegada les intromissions dels par-
tits en l’administració pública. Cal que es posi un fre 
als especuladors polítics, i els aduladors i sostenidors 
dels tirans es convertiran en servidors i sostenidors 
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de la causa del poble, puix que aquest serà alesho-
res el poder suprem, i la felicitat de tots serà el fruit 
d’aquesta cabal regeneració.» 

L’altra versió dels fets, la narrada pel llibre Los mártires 
de la República (206-207, 1873), transcriu una carta de 
Terradas al capità general de Catalunya imposat pel go-
vern moderat, el baró de Meer, en què afirma:

«Llegué a la villa de Figueras, como dejo indicado, 
a principios de setiembre en que particularmente en 
la provincia de Gerona, ni un solo pueblo obedecía 
al Gobierno de Madrid, ni una sola autoridad, ni un 
solo soldado existía en ella que se hiciera respetar. 
Especialmente, en el pueblo de mi naturaleza, todos 
los hombres de armas tomar que allí quedaban, las 
tenían empuñadas, sosteniendo la bandera de la Jun-
ta Central. Parientes, amigos y conocidos, contando 
todos que seguiría yo su ejemplo me nombraron presi-
dente de la Junta de aquel partido.

Y a pesar de tanta seducción, a pesar del riesgo 
que corría, burlando tantas esperanzas, neguéme re-
sueltamente a aceptar aquel cargo, y lo que es más 
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todavía, negué públicamente mi adhesión al nuevo 
pronunciamiento, comencé a oponer la fuerza a la 
fuerza cuando vinieron hombres armados a mi casa 
para obligarme a subir al castillo y tomar las armas, 
como se obligó a todos los demás solteros de la vi-
lla, híceme sospechoso a los jefes de la insurrección, 
indispusiéronse contra mí amigos y enemigos, me 
amenazaron de muerte, y nada fue capaz de hacer-
me mudar de propósito, nada fue capaz de hacerme 
pronunciar. No pudiendo ya más resistir, retiréme a la 
Junquera, y hubiera entrado en Francia, sin el horror 
que en mí dejaron a la expatriación, los dieciocho me-
ses que había comido su amargo pan.»

És difícil aclarir la veritat sobre la participació de Ter-
radas en aquest moviment insurreccional perquè la 
documentació transcrita en aquestes obres no cita les 
seves fonts originals i aquestes no estan disponibles en 
cap arxiu històric. De totes maneres, podria ser que, 
d’alguna manera, totes dues versions tinguessin una 
part de veritat i que Terradas, després de més de set 
mesos de captiveri a la presó de Tolosa, no es trobés 
en les condicions físiques ni anímiques necessàries per 
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afrontar el lideratge d’una nova revolta, però això no 
vol dir que no hi participés d’alguna manera, com es-
crivint o ajudant a redactar algunes proclames com les 
que cita Soler Vidal. 

De fet, Terradas no havia aconseguit el finançament 
que esperava a França per a la insurrecció republicana 
i, quan torna a Catalunya, la revolta centralista, tot i in-
cloure algunes demandes importants dels republicans, 
com la creació d’una junta central i l’obertura de corts 
constituents, no estava liderada per ells, sinó per una 
part dels progressistes. D’alguna manera, es podria dir 
que havia passat el moment dels republicans, que po-
dia haver estat el maig en el moment de la lluita contra 
Espartero, i que en el pensament de Terradas era millor 
esperar que els temps fossin més propicis a una revol-
ta liderada pels republicans. Això hauria fet que Terra-
das, tenint en compte les experiències d’anys anteriors 
i preveient un nou fracàs insurreccional i la repressió 
subsegüent, no volgués implicar-se excessivament en 
la insurrecció catalana contra els moderats. El que és 
evident és que devia simpatitzar amb els seus ideals, 
almenys d’una manera general, i que s’oposava al nou 
govern moderat. No en va, altres republicans, com 
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Francesc de Paula Cuello o Joan Munts, van participar 
activament en la Jamància i, fins i tot, van encapçalar un 
intent d’assalt a la Ciutadella el 6 d’octubre. 

D’aquesta manera s’entendria que en les cartes que 
cita el llibre Los mártires de la República entre Terra-
das i el capità general de Catalunya, el baró de Meer, el 
propi Terradas negui tota participació en la insurrecció 
centralista, sobretot amb la finalitat d’evitar la presó 
o el desterrament al qual semblava estar condemnat 
pel seu passat, en un nou context polític dominat pels 
liberals moderats partidaris de Maria Cristina i de la 
reina Isabel II. 

Finalment, el 21 de novembre de 1843, la Junta Su-
prema de Barcelona es va veure obligada a capitular 
davant de nous bombardejos sobre Barcelona efectuats 
pels militars des del castell de Montjuïc. Poc abans, el 8 
de novembre, havia estat proclamada la majoria d’edat 
de la reina Isabel II, amb només 14 anys, i el dia 10 
la reina jurava la Constitució del 1837, donant així co-
mençament a una nova etapa política coneguda com la 
dècada moderada (1844-1854). 

Un cop derrotada Barcelona, la resta del moviment 
tenia els dies comptats i d’aquí que Terradas no volgu-
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és implicar-se en excés en la revolta al seu retorn de 
l’exili. La repressió dels moderats i de l’exèrcit fidel 
al nou govern monàrquic contra els participants a la 
Jamància, com l’anomenava despectivament el govern 
moderat referint-se amb aquest mot als membres del 
Batalló de la Brusa que al seu entendre només havien 
secundat la insurrecció per menjar de franc i cobrar 
els cinc rals diaris de paga, va ser novament molt dura 
i arbitrària, en el sentit que el govern va aprofitar per 
desfer-se de tot element subversiu o considerat perillós 
a Catalunya. I, novament, aquest va ser el cas d’Abdó 
Terradas que, tot i negar, com hem vist, la seva parti-
cipació en la insurrecció, va tornar a ser víctima de la 
persecució política. En aquest cas, en forma de dester-
rament fora de Catalunya. 

Com Terradas, molts exiliats van tornar a Espanya 
acollint-se a un indult del govern moderat, però en re-
tornar molts d’ells van ser deportats fora de les seves 
poblacions de residència, normalment fora de Catalu-
nya, pel capità general de Catalunya, el baró de Meer. 
En Los mártires de la República (205-207, 1873) s’ex-
plica que Terradas va marxar de Figueres poc abans 
que caigués Barcelona, el 21 de novembre, instal·lant-
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se a Vilafranca del Penedès i presentant-se a les noves 
autoritats. Va estar a Barcelona el desembre, però les 
autoritats el van obligar a fixar la seva residència fora 
de la ciutat, primer a Vilafranca i després a Sarrià, fins 
que, finalment, va ser desterrat a Sigüenza, província de 
Guadalajara, on restaria fins a l’amnistia decretada amb 
motiu de l’aprovació de la nova Constitució moderada 
de maig del 1845.

La repressió de la dictadura del general Narváez 
durant la dècada moderada (1844-54) va dividir i afe-
blir molt el Partit Republicà. La majoria de membres 
del grup de fundadors i dirigents de primera hora, com 
Terradas o Francesc de Paula Cuello, van patir llargs 
desterraments i processaments per part del baró de 
Meer, així com la censura de les seves opinions. En 
aquest nou context, una part dels republicans catalans 
es van sentir fortament atrets per les doctrines comu-
nistes d’Etienne Cabet i per l’aventura icariana de 
crear una colònia comunista experimental a una regió 
remota dels Estats Units. 

Un cop acabat el seu confinament a Sigüenza, sa-
bem que Terradas va tornar a viatjar per França, passant 
per Perpinyà, Tolosa i París per reprendre els seus vells 
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contactes i aconseguir finançament per a futures acci-
ons republicanes. El 1847 el trobem novament a Ma-
drid intentant rellançar el Partit Republicà, dividit entre 
un corrent més revolucionari i un de més reformista. El 
millor escrit de Terradas d’aquesta època, en el qual es 
reflecteix el seu posicionament respecte a aquest debat 
intern entre la revolució i la via reformista i l’aventura 
icariana que emprendria una part destacada de dirigents 
del Partit Republicà, és una carta que escriu a Narcís 
Monturiol, el 28 de desembre de 1847, responent a unes 
preguntes que aquest li ha fet en una carta anterior i que 
Josep Puig Pujades reprodueix (54-55, 1985): 

«¿Si siento y pienso que siempre seré partidario de la 
fuerza o de la revolución a mano armada para esta-
blecer la democracia?

…Yo opino que solo por la fuerza se obtienen las 
reformas de los gobiernos, pues no veo ninguno que 
espontáneamente las haga. Y como yo ante todo re-
conozco el derecho que tienen los pueblos a la igual-
dad y el bienestar, resulta que para conseguir este fin 
reputo buenos todos los medios, y reputo un crimen, 
o un grande error, el oponer obstáculos de ninguna 
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especie a la conciencia pública para que deje de em-
plear aquellos medios. Harto apáticos son los pueblos 
para reclamar sus derechos, olvidados tras tantos si-
glos de servidumbre y todos los estímulos no son su-
ficientes a sacarle de su apatía, ¿cómo quieres que 
yo le predique la mansedumbre y resignación que le 
han predicado todos los déspotas? Enhorabuena se 
les aconseja prudencia y vigilancia para no dejarse 
caer en los lazos de la perfidia ni arrastrar a meros 
motines por los imprudentes; pero yo siempre haré de 
modo que vea claro su derecho de insurrección y la 
necesidad que tiene de apelar a ello o aprovecharse 
de todos los descuidos de sus opresores o de las cir-
cunstancias que le depare la suerte.

¿Conviene que en cualquier parte del mundo se 
haga un ensayo de comunismo entre hombres esco-
gidos?

Sí, pero antes no se han tomado bien todas las 
medidas para que no se malogre la empresa, o si 
ésta se queda reducida a una colonia insignificante 
perdida en los remotos desiertos de la América del 
Norte, y dependiente del gobierno del estado a que 
pertenezca, en vez de producir un bien, servirá para 



124

Raül Aguilar Cestero 

alejar más la creencia de que el comunismo no es 
más que una utopía. 

¿Un republicano, un socialista cual yo, debe procu-
rar por todos los medios el que se realice este hecho?

Sí, cuando tenga una seguridad de que lo que se 
va a fundar es un estado independiente, cuando haya 
visto las condiciones con que el gobierno de los Esta-
dos Unidos (o el que sea) concede el territorio para 
componer una sociedad respetable, que pueda con su 
ejemplo arrastrar a los demás pueblos. ¿Se falta a la 
consciencia si se obra de este modo?

Sí, cuando se obra sin aquellos conocimientos y 
datos, y se arrastra a gente crédula asegurándole lo 
que no se sabe de cierto, y por consiguiente hacién-
dose delincuente de la ruina de su fortuna actual; no, 
cuando uno se limita a anunciar los hechos, y aconse-
jar a aquellos cuya posición les permite hacer el viaje 
de ensayo, sin menoscabo de su bienestar, caso que se 
frustre; y no, cuando se tiene una completa seguridad 
de que todo está previsto y asegurado para que la em-
presa sea lo que se ofrece.

¿Obraré yo impulsando la realización de ese 
hecho?
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No, porque ignoro todavía aquellos extremos y no 
quiero que mañana me maldigan los que por mi con-
sejo hubiesen ido a lo que ha de ser Icaria; no, porque 
yo quiero reservarme para ser útil a mis paisanos el 
día que se ofrezca oportunidad de establecer la de-
mocracia y por medio de ésta verificar las reformas 
sociales hacia el comunismo; no, porque no tengo ti-
empo de meditar ni escribir con algún fruto, pues no 
pudiendo seguir una propaganda duradera y defen-
derme de los ataques que se me dirijan, y no pudendo 
ir desarrollando un plan previamente propuesto, más 
quiero callar y esperar mejores ocasiones. 

Como no me preguntas otras cosas que lo relativo 
a la expedición, por eso te contesto en los términos 
que acabas de leer. Ahora, si se trata de la utilidad 
de predicar las doctrinas comunistas, te diría que has 
hecho muy bien en fundar La Fraternidad, prescindi-
endo de la cuestión revolucionaria o pacífica y que 
considero muy provechoso que cundan estas ideas.»

Terradas no reprova la via icariana per considerar que els 
seus valors i idees no siguin lloables, sinó tot el contrari. 
Avala l’ideari comunista que la inspira, però se’n des-
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marca i decideix no participar-hi per continuar lluitant a 
la seva pàtria, a diferència del que faran altres membres 
del Partit Republicà com Pere Montaldo o el propi Narcís 
Monturiol. El diari La Fraternitat, a què es refereix Ter-
radas en la seva carta, va ser fundat per Narcís Monturiol 
com a òrgan d’expressió d’aquesta via icariana comunis-
ta del Partit Republicà. La Fraternitat es va publicar des 
de finals d’octubre del 1847 fins al 19 de març de 1848, 
en associació amb el diari Le Populaire, que dirigia el 
propi Étienne Cabet a París. El diari publicaria, sobretot, 
textos de Cabet i de Le Populaire, però manté un to mo-
derat per evitar la prohibició. Tot i així, amb la caiguda 
de la monarquia a França i la proclamació de la segona 
República francesa, l’any 1848, el diari va ser denunciat i 
tancat per les autoritats espanyoles i Narcís Monturiol va 
haver d’exiliar-se a França per evitar ser detingut. 

Les revolucions europees del 1848 van tenir poca 
incidència a Espanya. Els intents dels progressistes de 
liderar un pronunciament no van prosperar davant d’un 
govern moderat fortament repressor i atent a qualsevol 
moviment en contra seva. Tot i així, a França es va for-
mar una Junta Revolucionària en què Narcís Monturiol 
va participar, però de la qual Terradas es va desvincular 
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i va aconsellar als republicans que no hi participessin 
perquè la situació no era propícia per fer caure el go-
vern moderat i perquè ells no estaven en condicions de 
liderar el moviment. 

Segons el biògraf de Narcís Monturiol, Josep Puig 
Pujades (61, 1985), Terradas seguia la seva actitud de 
sempre d’acollir amb reserves les diverses propostes de 
moviments contra el govern moderat que apareixien i 
aconsellava en cartes a Monturiol no seguir cap movi-
ment que no estigués dirigit per elements civils:

«Nosotros no debemos dar nuestro apoyo a una insur-
rección cuyos jefes no estén subordinados a una junta 
de demócratas cuyo nombre sea el único que suene y 
no fiar en manos de militares ignorantes de los princi-
pios la suerte de una causa tan sagrada.» 

Tot i les reticències de Terradas a una nova insurrecció, 
finalment sembla que hi va haver possibilitats d’acon-
seguir un emprèstit a França per iniciar una insurrecció 
i encara que aquest no va prosperar, això va donar lloc a 
una proclama llançada per Abdó Terradas des de París, 
l’1 de juliol de 1848 (160-164, 1931):
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«Ciudadanos: las facciones se agitan. A vosotros se os 
solicita y se os empuja: vosotros, firmes y cautelosos, 
debéis estrechar vuestras filas y multiplicar vuestras 
relaciones.

Propagad el odio a los reyes como la primera vir-
tud cívica: caiga ante todo ese trono, sentina funesta 
de corrupción, de tiranía y de crímenes.

Asociaos de antemano para tan noble empresa. 
Sépase, desde hoy, quiénes son los republicanos, para 
que mañana el establecimiento de la democracia no se 
fíe a manos traidoras.

No, no más traidores, no más farsantes cortesa-
nos, no más títulos y entorchados que, a la sombra del 
pendón popular, esclavicen la patria.

Excluid de vuestra comunión a los especuladores 
que con máscara de moderantismo, de mentido pro-
greso, de constitucionalismo moderno, más o menos 
avanzado, quisieran todavía falsear el gran movimi-
ento nacional que se prepara y labrar sus fortunas, 
volviendo a uncir al pueblo bajo la coyunda de un rey 
o de un déspota militar.

En la época presente, después que el pueblo fran-
cés ha proclamado el único sistema político conforme 
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con la dignidad del hombre, todo el que franca y deci-
didamente no se pronuncie como enemigo del pueblo, 
cualquiera que sea el velo con que lo cubra, ora nos 
hable de Cortes Constituyentes, ora invoque el indefi-
nido lema de Junta Central, ante todo preséntese como 
garantía el principio republicano democrático, y ofréz-
case bajo esta invocación la instalación de un gobierno 
revolucionario, compuesto por demócratas conocidos, 
el cual tenga por misión preparar la opinión pública, 
reducir a la impotencia a los enemigos de la igualdad y 
convocar a la nación toda a un Congreso Constituyente.

Recordad al pueblo cuán caro le cuestan los re-
alistas moderados y progresistas. Recordadle los de-
sengaños que han llevado ensalzando a personas, en 
vez de invocar solamente los principios de igualdad. 
Repetidle los nombres de los corifeos que frustraron 
sus esperanzas en 1837, 1840 y 1843, y aconsejadle 
que se guarde de ellos. 

A los que mendiguen vuestra confianza no se la 
otorguéis sin exigirles solemnes garantías a favor de 
la igualdad democrática.

Desconfiad sobre todo de los que más se han en-
cumbrado bajo la monarquía constitucional; los gra-



130

Raül Aguilar Cestero 

dos y honores, las más veces, son el premio de la trai-
ción y el servilismo en un régimen que tiene por base 
la corrupción y el envilecimiento.

Recordad las filas del pueblo y allí hallaréis los 
hombres de corazón que han de salvar la patria. Pre-
ferid en todos casos una intención recia, un alma no-
ble, un amigo leal de la igualdad a un solapado ta-
lento, a un intrigante parlanchín o a un especulador 
erudito. La verdadera ciencia es la de la humanidad y 
la justicia; el hombre moral y justo es el mejor repu-
blicano; el republicano de corazón lo es en todos los 
tiempos y en todos sus actos, tanto de la vida privada 
como de la vida pública.

No me cansaré de repertíroslo: Republicanos, es-
trechaos y conoceos. 

Salud y fraternidad.
Vuestro fiel amigo, Abdón Terradas 
París, 10 de julio de 1848

P.D. Se recomienda a las sociedades republicanas 
y a todos nuestros correligionarios que propaguen 
esta carta y las sucesivas, reimprimiéndolas si tienen 
proporción.»
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Finalment, aquesta insurrecció no va acabar d’arrencar 
i durant els anys posteriors Terradas, Monturiol i altres 
exiliats republicans passaran temps difícils a França. 
Segons Antoni Papell (160-164, 1931), tots dos conti-
nuarien editant fulls de propaganda republicana «aju-
dats per la ploma de Carlé i pels diners de Joan Tutau» 
fins que van poder tornar a Catalunya.
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Terradas, alcalde de Figueres durant 
deu mesos

L’any 1851, tornat Terradas de l’exili, tenen lloc dos 
fets importants per a la història del republicanisme i 
la lluita democràtica. En les eleccions a Corts d’aquell 
any, realitzades sota un sufragi molt restringit,15 el Par-
tit Democràtic, denominació sota la qual es presentaven 
els republicans, va obtenir dos diputats a la província 
de Barcelona. Un era l’advocat Estanislau Figueras, que 
arribaria a ser el primer president del govern de la pri-
mera República espanyola, i l’altre el polifacètic urba-
nista Ildefons Cerdà. 

El segon fet destacat per als republicans, aquell any 
1851, va ser l’assassinat, el 24 de juny, de Francesc de 

15. Jaume Guillamet parla d’un cens electoral de Barcelona de només 3.757 elec-
tors i d’una participació del 40,2 per cent (128, 2000).
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Paula Cuello per part d’uns delinqüents amb connexions 
amb les autoritats. En aquells moments, Cuello era un 
dels principals dirigents del republicanisme més obre-
rista i havia estat el principal deixeble d’Abdó Terradas 
dins de les files republicanes. Tant la celebració de la 
victòria electoral d’Estanislau Figueras com l’enterra-
ment de Francesc de Paula Cuello es van convertir en 
dos exemples de la capacitat mobilitzadora dels republi-
cans dins de les classes populars de Barcelona.

Segons el biògraf de Francesc de Paula Cuello, Ce-
ferí Tresserra (25-28, 1859), l’enterrament va ser multi-
tudinari, d’una gran solemnitat i sense presència de les 
autoritats ni de la força pública, que es va retirar per no 
provocar una reacció popular:

«Como un torrente desbordado la ciudad entera se 
precipitó por todas las avenidas, inundando la anc-
ha calle de la Unión, la escalera del número 8 y la 
habitación del último cuarto… Un orden sin embargo 
más admirable no lo ha habido nunca en casos seme-
jantes. Ni un salvaguardia, ni un municipal: ningún 
signo se veía que representase allí la presencia de la 
autoridad… Barcelona entera se vistió de luto. Ni un 
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signo de la fuerza ni de autoridad se veía por ninguna 
parte. Las tropas estaban recogidas en los cuarteles y 
cerrados los rastrillos de los fuertes.»

Ceferí Tresserra parla de les visites de Terradas a Cuello 
durant els dies en què aquest va estar agonitzant abans 
de morir a conseqüència de les ferides d’arma blanca 
dels seus atacants i de la presència destacada de Ter-
radas a la comitiva de l’enterrament on, segons ell, va 
llegir unes notes poètiques escrites per Josep Anselm 
Clavé en memòria de Cuello. 

Després d’aquests fets no tornem a tenir notícies de 
Terradas fins al començament del Bienni progressis-
ta (1854-56), en què la participació pública dels repu-
blicans torna a ser tolerada per les autoritats durant un 
temps. Des del 1852, els moderats governaven per decret 
en contra del que establia la pròpia Constitució modera-
da del 1845, fins que la Vicalvarada del general O’Don-
nell va donar pas a un govern progressista encapçalat per 
l’antic regent, Baldomero Espartero. Es van convocar 
eleccions a corts constituents, ampliant el sufragi censa-
tari dels moderats al que establia la Constitució del 1837, 
però la nova constitució no s’acabaria d’aprovar mai a 
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conseqüència del moviment contrarevolucionari que va 
seguir a la convocatòria de la primera vaga general de la 
història de Catalunya i d’Espanya, l’estiu del 1855. En 
aquest interludi de menys d’un any en què es recuperen 
certes llibertats civils elementals com el dret d’associa-
ció, de premsa i de reunió i en el qual tenen lloc intenses 
lluites socials i polítiques, veiem ressorgir els republi-
cans, que sota el paraigua del Partit Demòcrata obtenen 
un important èxit electoral en les eleccions a Corts amb 
candidats com Pere Montaldo o Francesc Pi i Margall, i 
també Terradas, que novament és escollit alcalde de la 
seva ciutat natal, Figueres, arribant a governar aquesta 
vegada durant prop de deu mesos. Concretament, entre 
octubre del 1854 i juliol del 1855.

Pel que sabem, els republicans van guanyar àmplia-
ment les eleccions municipals a Figueres i Terradas va 
jurar el càrrec tal com establia la llei sense que, aquesta 
vegada, hi hagués cap complot organitzat per les auto-
ritats per evitar el seu nomenament. A Figueres havien 
governat els progressistes durant molts anys i, des del 
primer moment, els republicans de Terradas van patir 
una dura oposició que venia, sobretot, de la Diputació 
de Girona on els progressistes eren majoria. 
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El principal punt de fricció entre republicans i pro-
gressistes a Figueres va ser l’organització de la Milícia 
Nacional que Terradas va intentar dur a terme. La Milí-
cia Nacional era, recordem, un cos de ciutadans armats, 
d’entre 14 i 50 anys, que apareix per primera vegada du-
rant la Guerra del Francès o Guerra d’Independència es-
panyola, del 1808-1814, i que reapareix successivament 
en totes les èpoques d’avançament liberal del segle XIX 
com ara el Trienni Liberal, 1820-1823, el període 1834-
1844 i, novament, el 1854. La funció principal de la Mi-
lícia Nacional és patriòtica i no és altra que la defensa de 
la independència nacional, però sorgeix i es desenvolupa 
en un context de lluita contra l’absolutisme i de defensa 
dels drets i llibertats propis d’un Estat liberal. En aquest 
sentit, també va jugar un paper clau en les diferents guer-
res carlines com a garant de l’ordre constitucional. No és 
d’estranyar, per tant, que el control de la Milícia Naci-
onal fos un element molt important per poder posar en 
pràctica determinades polítiques municipals i que, per 
aquest motiu, vinguessin els problemes de Terradas amb 
els progressistes i les autoritats de la Diputació. 

L’Ajuntament de Figueres, presidit per Abdó Terra-
das i el primer tinent d’alcalde Joan Tutau, va organit-
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zar dos batallons de la Milícia Nacional, amb coman-
daments escollits de manera democràtica, però els 
pro gressistes van impugnar aquestes eleccions i van 
obligar a dissoldre aquests batallons per poder mante-
nir-hi el seu control. Com a resultat, la Milícia Nacional 
de Figueres va quedar mal organitzada i poc armada; 
aquesta desorganització va ser l’excusa perquè, el 25 de 
juliol de 1855 i enmig de l’aparició de noves partides 
carlines a Girona, el governador civil de la província 
destituís l’Ajuntament de Figueres al complet i restituís 
l’anterior Ajuntament progressista. Aquest canvi de go-
vern es va poder portar a terme legalment perquè, poc 
abans, el capità general de Catalunya, Juan Zapatero, ha-
via declarat l’estat de guerra a Catalunya per acabar amb 
el conflicte tèxtil de les selfactines i havia dissolt totes 
les associacions obreres i de socors mutus que havien 
tornat a aflorar amb l’arribada del Bienni progressista. 

Però la Milícia Nacional no va ser l’únic punt de fric-
ció de l’Ajuntament de Figueres, presidit per Terradas, 
amb la resta d’autoritats del moment. Les autoritats reli-
gioses, recolzades pels regidors progressistes de Figueres, 
també van pressionar constantment Terradas i l’Ajunta-
ment perquè aquest participés institucionalment en els 
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actes religiosos que se celebraven a la població i fes les 
aportacions econòmiques que acostumava a fer. Però tot i 
la insistència, la majoria republicana de l’Ajuntament de 
Figueres es va negar, una vegada i una altra, a subvencio-
nar i a participar com a representació pública en cap acte 
religiós de la vila, ni per Nadal ni durant la Setmana Santa. 
Jaume Guillamet (218-222, 2000) ha estudiat detinguda-
ment les actes municipals de Figueres durant el mandat 
de Terradas i assegura que «durant els seus deu mesos de 
mandat, el consistori republicà rebé diverses peticions de 
suport a activitats religioses –cultes extraordinaris i pro-
cessons de la parròquia i les confraries–, continuació del 
suport que efectivament els havien donat els ajuntaments 
anteriors... les respostes a aquestes peticions foren sempre 
negatives i la raó adduïda foren les dificultats pressupos-
tàries. Només en dos casos, hi ha consideracions d’altra 
mena en les quals s’explicita una política de respecte a la 
llibertat de cultes». En una d’aquestes respostes l’Ajunta-
ment republicà de Figueres argumentava: 

«Se acuerda se conteste a la referida Autoridad, que el 
Ayuntamiento ha recibido con agradecimiento su invi-
tación… si no se lo impidiera la necesidad de mostrar-
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se consecuente con los ojos de sus convecinos, ante 
quienes han sostenido los individuos que componen 
la mayoría de esta Municipalidad, ideas contrarias a 
los actos de culto externo de la naturaleza del que se 
trata, que más bien considera perjudiciales que útiles 
a la verdadera idea que conviene inculcar al pueblo, 
de la Majestad Divina.» 

 
En aquell context social és realment meritori aquest po-
sicionament dels republicans de Terradas a favor de la 
llibertat de cultes i de la separació dels poders civils i 
religiosos, situació que els reportarà no pocs maldecaps. 
Una prova d’aquest respecte de cultes deslligat del po-
der polític és la defensa que el propi Terradas va fer, al 
ple municipal, d’un acord per iniciar les obres de millo-
ra del temple parroquial de Sant Pere al·legant un inte-
rès general de la vila i una necessitat de millora de les 
condicions sanitàries en la realització del culte religiós. 

La tercera qüestió interessant de l’anàlisi que Jaume 
Guillamet fa dels deu mesos de Terradas i els republi-
cans al capdavant de l’alcaldia de Figueres són les dis-
crepàncies contínues entre l’Ajuntament i la Diputació 
i el govern civil sobre el pressupost de la vila i la re-
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captació d’impostos. Perquè darrere d’aquesta polèmi-
ca s’amaga una diferència essencial entre republicans 
i progressistes en la forma d’interpretar el nou període 
inaugurat amb la caiguda dels moderats i l’arribada al 
govern d’Espartero i els progressistes. Els republicans 
de l’Ajuntament de Figueres consideren que la Cons-
titució moderada del 1845 ha quedat invalidada i que 
la recaptació d’impostos municipals i els pressupostos 
s’han d’ajustar, mentre no s’aprovi una nova constitu-
ció, al que estableix la Constitució del 1837, més avan-
çada que la del 1845. En canvi, la Diputació i el go-
vern civil obliguen l’Ajuntament de Figueres a aplicar 
la legislació moderada en aquests temes. Tot i així, cal 
destacar la consciència social del nou ajuntament repu-
blicà, que incrementà els seus esforços per donar feina 
als jornalers en atur de la vila amb la construcció de 
camins i altres obres públiques, com la reforma de la 
presó i la substitució del seu responsable, per denúncies 
d’abús d’autoritat. 

D’aquesta breu etapa de govern de Terradas i els re-
publicans a Figueres també cal destacar el viu interès de 
Terradas i els responsables de l’Ajuntament per l’educa-
ció i la cultura en general. Es contractaran nous mestres i 
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s’invertiran nous recursos a les escoles, a l’Institut de Fi-
gueres i al Teatre Municipal. El millor exemple d’aquest 
interès de Terradas per la cultura és el discurs que va 
fer en la inauguració del curs de l’Institut de Figueres, 
l’1 de novembre de 1854, el qual és pràcticament una 
síntesi del programa republicà sobre el que hauria de ser 
la instrucció pública en general i que entronca, perfecta-
ment, amb els ideals democràtics i fortament igualitaris 
del republicanisme de Terradas (27-29, 1873):

Obertura del curs 1854-1855 de l’Institut de Figueres. 

«SEÑORES: Es indecible la emoción que experimenta 
mi alma, con la honra de presidir un acto tan solem-
ne y tan imponente: pues es, si bien se considera, el 
origen del futuro bienestar de nuestras familias, y el 
punto de partida de la civilización y cultura de este 
rico y florido país. 

Todavía es más imponente este acto, si se conside-
ra el estado político en que se halla nuestra España, 
estado de transición de un régimen arbitrario y des-
pótico a una forma de gobierno que todo nos induce 
a creer se aproximará a la democracia. Y si es cierto, 
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conforme opina nuestro contemporáneo Girardin, que 
las costumbres de un pueblo, no tanto se mejoran por 
leyes, como por una instrucción oportunamente ade-
cuada a la Constitución que debe regirle ¿cuál será la 
importancia de nuestra misión, cuál la responsabili-
dad moral que pesará sobre nosotros?

No hay duda, Señores: en un gobierno represen-
tativo cuya base es la elección popular, todo se ha de 
encaminar esencialmente a preparar la juventud al 
ejercicio de los derechos que un día ha de tener, y a 
la práctica de los deberes que le impondrá el interés 
de su familia hermanado con el interés procomunal. 
En un pueblo cuyo espíritu ha llegado al punto de no 
admitir ya ninguna idea de privilegios hereditarios, 
la instrucción pública no debe mantenerse tal cual 
era en la época de los mayorazgos, forzada, unifor-
me y exclusiva para ciertas clases, absolutamente 
vedada a las demás; sino que ha de ser tal como vo-
sotros, señores Profesores, estáis llamados a darla 
en este Instituto, diversificada, igual para todos y 
esencialmente popular. 

La experiencia nos ha enseñado que, cuando la 
instrucción elemental es el privilegio de unos pocos, y 
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no la obligación de todos, los derechos más sagrados 
se usurpan, la fuerza se entroniza de una manera es-
table, y el pobre y el débil son las eternas víctimas de 
los furores de la anarquía y la barbarie.

Estas verdades se apoderaron de mí ya en mis 
primeros años, y constantemente he pugnado por 
conseguir que la instrucción fuera gratuita, y no tan 
costosa; fraternal, y no egoísta; común a todos, y no 
objeto de opresivo monopolio. No ignoráis, señores, 
que esta pugna, que he sostenido al propio tiempo que 
he atacado de frente los demás vicios de una sociedad 
corrompida, me ha ocasionado algunas persecucio-
nes. Pero estaba escrito que éstas habían de tener su 
galardón, y lo tienen superior a mis trabajos en este 
día, que por la voluntad del pueblo, y en circunstanci-
as tan propicias, me veo llamado a dar impulso a este 
importantísimo establecimiento de enseñanza. 

Cuento para llevar a cabo esta noble tarea con la 
cooperación de los señores que componen las dignas 
Juntas encargadas de velar por el buen régimen del 
Instituto.

Cuento con el poderoso auxilio de mis compañeros 
del Consejo municipal, animados todos ellos de los 
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más nobles sentimientos, y de los deseos más vehe-
mentes de allanar la senda de la ilustración a estos 
jóvenes que nos escuchan. 

Vosotros, señores profesores, siguiendo la traba-
josa misión que de algunos años venís desempeñando 
con tanto acierto, y poseídos de las tendencias de la 
época que atravesamos, redoblaréis ahora los esfu-
erzos para cultivar este plantel intelectual, que ha de 
dar a la patria, no fanáticos, sino hombres de razón; 
no serviles, sino varones libres; no egoístas ni sober-
bios, sino compañeros generosos entre sí y hermanos 
del pobre; no vasallos, sino ciudadanos.

¿Y a ti, Pueblo de Figueras, qué nuevos sacrificios 
he de pedirte, tras los muchos que ya tienes hechos, 
para sostener en tan brillante estado la instrucción 
de tus hijos? ¿Puedo aún reclamar con justicia que 
el jornalero siga cercenando su propio alimento y el 
de su familia, que el pobre se prive de un pedazo de 
pan, de un poco de caldo, indispensables al sostén de 
su vida para costear este magnífico Establecimiento? 
¡Ah! Fáltamele el aliento para tanto. Ni me atrevo a 
suponer que tal intento, ahora que ven patentizada la 
inmensidad del sacrificio, puedan abrigar los pudien-
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tes de esta villa. Respírase en ella un aire demasiado 
libre, para no esperar de todos sus moradores algo 
afortunados que se presten gustosos a disminuir la 
carga del pobre, en beneficio de una institución que, 
si bien es para todos, aprovecha principalmente a los 
hijos de los acomodados, pues los del pobre muy tem-
prano tienen que trocar los libros por el instrumen-
to de trabajo corporal. Sí, confío en la generosidad, 
en la ilustración de los pudientes de Figueras: ellos 
añadirán, si es necesario, nuevos sacrificios a los ya 
prestados, y conservarse el Instituto, esta joya mucho 
más preciosa que los tesoros de la India. 

No desconfiéis vosotros, hijos míos, del acendra-
do amor que os profesan vuestros padres. No se ago-
tará, no, el manantial donde se apaga ahora la sed 
de vuestras inteligencias. Seguiréis dando pruebas 
de aplicación, seréis el consuelo de vuestros padres, 
el orgullo de vuestros profesores, y pronto llenaréis 
como hombres las esperanzas que la Revolución y la 
Patria fundan en vosotros. 

Bajo tan halagüeños auspicios, declaro abierto el 
curso de 1854 a 1855.»
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Desterrament i mort de Terradas

Ja hem dit abans que el conflicte de les selfactines que 
plantejaven els sindicats i les mútues de treballadors tèx-
tils l’estiu del 1855 va donar lloc a una forta repressió 
del capità general de Catalunya, Juan Zapatero, i que les 
protestes contra aquesta arbitrarietat van desembocar en 
la que es coneix com la primera vaga general obrera 
de Catalunya i Espanya. Finalment, els sindicats i les 
mútues obreres foren prohibides enmig de la declaració 
de l’estat de guerra a Catalunya i centenars de treballa-
dors i dirigents sindicals i republicans foren deportats o 
patiren penes de presó. Terradas, una vegada més, seria 
víctima de la repressió desfermada contra aquest movi-
ment popular. L’expedient que les autoritats van obrir 
contra Abdó Terradas per la seva etapa de govern a l’al-
caldia de Figueres incloïa totes les disputes que aquest 
havia tingut amb les autoritats polítiques i religioses i el 
situen com una clara amenaça per a l’ordre públic. Entre 
altres càrrecs, se cita que Terradas:

«Proclamà que mai no seria addicte a l’actual govern.
Que feia més de 250 anys que sortia la processó a Reca-
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sens amb motiu de les epidèmies que sofria el país, que 
a dita processó hi anava... una part de l’Ajuntament... i 
que a l’ésser invitat, contestà el batlle figuerenc als co-
missionats que els acompanyaria mentre no portessin 
el Sant Crist, “puix que ell no anava amb un alcavot”.

El dia de Carnaval manà posar gorro frigi als ge-
gants i per Corpus també.

Es negà a assistir a la processó de Setmana Santa.
Es negà a assistir a la festa cívica en els dies del 

duc de la Victòria.
Posà a l’Ajuntament el nom d’Ajuntament Demo-

cràtic.
Com Oficial de la Milícia Nacional que era, es 

negà a emprar el servei de destacament.
Anà a Malgrat i a Barcelona a fer mitins contra 

el Govern.
En prendre possessió de l’Alcaldia no volgué retre 

jurament de fidelitat al Regent.
Deixà els deixebles que formà amb les mateixes 

tendències al desordre que l’havien distingit en tots 
els actes de la vida pública.

Digué als treballadors de Barcelona que estaven 
en el dret de revoltar-se perquè fins ara la llibertat 
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havia estat una farsa i els treballadors començaven 
a conèixer i usar el seu dret, perquè la llibertat no 
existia sinó pels capitalistes.» 

 
Segons Antoni Papell (204, 1931), Terradas es va exi-
liar a Perpinyà amb Joan Tutau i alguns republicans 
més per evitar ser detingut i allà va ser víctima d’un 
enverinament del qual es va poder recuperar. Va tor-
nar cap a finals de l’any 1855 a Figueres acollint-se 
a un indult, però va ser detingut i deportat a Medi-
na Sidonia (Cadis), on moriria el primer de maig de 
1856 a causa d’uns problemes respiratoris que venia 
patint des de feia temps. El moment de la detenció de 
Terradas a Figueres va ser explicat per Papell de la 
següent manera:

«Terradas es trobava habitant la casa número 3 del 
carrer de la Muralla, que més tard fou propietat de 
Joan Tutau... el seu més gran enemic, el propieta-
ri monàrquic Abdó Deseya, comunicà als agents de 
policia que anaven a detenir-lo que Terradas tenia 
una porta forana que donava al camp... En el mo-
ment en què, avisat Terradas del perill que corria 
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pel seu gran deixeble Martí Carlé, sortia per la por-
ta aquella, la policia l’atrapà, tancant-lo a la presó 
incomunicat.» 

El mateix moment de la detenció ha estat evocat en un 
poema del fill de Terradas, Enric, llegit per Francesc 
Sunyer i Capdevila en el primer acte d’homenatge que 
se celebrà al Teatre Municipal de Figueres en honor a la 
figura de Terradas, l’1 de maig de 1869, i que transcri-
vim a l’apèndix. 

El desterrament de Terradas a Medina Sidonia, amb 
només 43 anys, però amb un estat de salut molt deli-
cat, va resultar un cop molt dur que el dirigent republicà 
no va ser capaç de superar. Tot i així, va batallar legal-
ment, escrivint cartes i fent peticions a les Corts, perquè 
l’Ajuntament de Figueres per ell presidit fos restituït 
una vegada havia acabat l’estat de guerra a Catalunya, 
però les seves peticions no van ser mai ateses. A l’apèn-
dix documental hem transcrit la carta de l’alcalde de 
Medina Sidonia comunicant al governador civil de Ca-
dis la mort de Terradas i que aquest va enviar, en còpia, 
al governador de Girona. Les pertinences de Terradas 
van ser reclamades per la família, però aquestes mai van 
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ser enviades i el seu cos tampoc va poder ser traslladat 
a Figueres, tot i els diversos intents que hi ha hagut des 
de llavors per fer-ho, com el de la Junta Revolucionària 
de Figueres del 1868, presidida pel seguidor de Terradas 
Martí Carlé.

Sobre la mort de Terradas, Josep Anselm Clavé es-
criuria, el 1864 (61, 1864): 

«A los hombres del bienio mal llamado progresista 
cúpoles la triste gloria de hacer morir en un destierro 
injusto e ilegal a todas luces, al caudillo de la van-
guardia democrática, TERRADAS.

Su muerte ha de pesar eternamente sobre el parti-
do que, con las armas en la mano, toleró tantos desa-
fueros, tantas iniquidades como se permitieron en el 
poder sus bastardos jefes.»
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L’herència republicana, democràtica
i socialista d’Abdó Terradas

Abdó Terradas és encara un personatge poc conegut de 
la nostra història i, normalment, quan se’l cita és per 
parlar d’ell com d’un revolucionari exaltat de la seva 
època, «un home d’un nervi d’acer, vehement, optimista 
i repatani, decidit sempre a conquerir el triomf pels mit-
jans més directes... un sublim apassionat, un romàntic 
de soca-rel, de la faixó de Garibaldi» (160-164, 1931). 
Però per sobre de la valentia i del coratge d’una persona 
que es va jugar la vida pels seus ideals innombrables ve-
gades, amb aquesta petita obra hem volgut reivindicar 
el pensament i les idees polítiques d’Abdó Terradas a 
partir de la recol·lecció dels seus principals textos, al-
guns originals i d’altres atribuïts, en els quals Terradas 
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exposa un programa d’organització política democràti-
ca, republicana, federal i d’un fort contingut social per 
al conjunt de pobles de la península Ibèrica que conti-
nua sent d’una gran actualitat avui dia, en el sentit que 
planteja solucions per a problemes polítics, econòmics 
i socials encara no resolts des de l’època d’Abdó Terra-
das. Intentarem resumir aquest programa de Terradas a 
grans trets i la seva peculiar forma de fer-ho.

Certament, Terradas era un home d’acció i els textos 
sobre pensament polític que ens n’han arribat són escas-
sos i de poca profunditat, en aparença, perquè la majoria 
estan destinats a la difusió popular (cançons, obres de 
teatre i fulls volants), però en realitat les idees polítiques 
sobre les que es fonamenten aquests textos són d’una 
gran complexitat, estan basades en una llarga tradició 
de pensament i, al meu entendre, són d’una gran clarivi-
dència política i històrica, pel moment en que són expo-
sats i per la incidència futura que tindran en l’evolució 
històrica del país. 

El primer mèrit de Terradas com a polític és, per tant, 
ser capaç de presentar idees complexes d’una manera 
simple i sintètica i, el que és encara més destacat, en for-
ma de sàtira humorística, de cançó i en el llenguatge de 
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la joventut de la seva època, que també serà per primera 
vegada en català. Recordem que el primer republicanis-
me va ser també un moviment generacional que va afec-
tar sobretot la joventut dels anys trenta i quaranta del se-
gle XIX a Catalunya, però també d’altres moltes parts de 
la península, i que marcaria moltes persones que després 
tindrien una llarga trajectòria política, fins a la primera 
República i més enllà. D’aquí que, per a tota la generació 
de republicans posteriors, Terradas es va convertir en el 
pare del republicanisme, de la democràcia i del primer 
obrerisme i així ha arribat fins a nosaltres, més com un 
mite revolucionari que com un personatge real. 

Perquè la intencionalitat dels textos de Terradas no 
és mai teòrica. La seva voluntat sempre és arribar amb 
les seves idees al poble, que el poble descobreixi les 
idees de democràcia, llibertat, igualtat i fraternitat i les 
posi en pràctica. I mai se surt d’aquesta línia autoimpo-
sada, perquè Terradas estava convençut que la demo-
cràcia entesa d’una forma radical, igualitària i solidària 
era el futur de la societat i l’única possibilitat de convi-
vència pacífica i feliç dels pobles i de la humanitat. En 
aquest sentit, es podria dir que tota la història posterior 
no ha fet sinó donar-li la raó. 
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Però més enllà de tot formalisme, Terradas destaca 
per sobre de la majoria dels seus contemporanis per ser 
el primer polític a exposar les línies bàsiques del que ha 
de ser un sistema polític democràtic, republicà i federal 
que aplegui el conjunt de pobles que habiten la penín-
sula Ibèrica, respectant la sobirania de cada un d’ells. I 
el primer a encapçalar un partit polític que, defensant 
aquestes idees, va tenir un important predicament entre 
les classes populars. S’entendrà, aleshores, per què la 
seva vida va estar tantes vegades en perill, per què va 
patir la persecució política per part dels governs, l’exili, 
la presó i el desterrament. 

Terradas va assimilar tota una línia de pensament que 
provenia de la Revolució francesa i que lligava amb el 
primer liberalisme, que entenia que els drets i deures po-
lítics liberals no podien ser prerrogatives úniques d’una 
nova classe dominant burgesa, sinó que havien de ser 
drets extensibles al conjunt de la població i de les classes 
socials, a la pàtria sencera, on residia la sobirania. Perquè 
si no era així, aquests drets civils, socialment restringits, 
no eren èticament ni moralment acceptables i es conver-
tien en noves formes d’opressió del poble, com ho eren 
la monarquia i la societat tancada de l’antic règim. 
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Ara bé, els pensadors i homes d’acció com Terra-
das sabien molt bé que aquesta igualtat de drets i deu-
res de tots els ciutadans no s’aconseguiria només amb 
una revolució i l’aprovació d’una constitució plenament 
liberal i democràtica, sinó que perquè aquesta igualtat 
entre els homes fos efectiva els governs havien de de-
senvolupar tot un seguit de polítiques socials que incen-
tivessin la igualtat d’oportunitats i la solidaritat o frater-
nitat social. Polítiques que tendissin a millorar la vida 
de les persones més desfavorides per incorporar-les a la 
societat, al debat i a la participació política. I això no-
més es podia fer, segons Terradas i els republicans, amb 
l’extensió de l’educació pública gratuïta al conjunt de 
la població, amb la promoció de la cultura i incentivant 
l’associació política i professional de la societat perquè 
aquesta defensi els seus drets davant de qualsevol atac 
dels poders establerts o monopolístics.

De fet, és tal el convenciment de Terradas en les ca-
pacitats pacificadores i creadores de benestar que una 
organització política plenament liberal i democràtica i 
unes polítiques igualitàries d’aquest tipus poden tenir 
sobre la societat, que la seva aposta política es pot con-
siderar, perfectament, una via democràtica vers el so-
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cialisme pròpia del seu temps. Vist des de la distància, 
pot semblar que Terradas era un avançat a la seva èpo-
ca però, com ell argumentava, les idees democràtiques 
sempre són susceptibles de ser acceptades pel poble 
perquè són les més justes i respectuoses en qualsevol 
situació de crisi.

Per últim, no podem acabar aquest epíleg sense re-
ferir-nos, breument, als conceptes de República i fede-
ralisme que defensa Terradas, els quals són per ell in-
destriables de la implantació de les idees democràtiques 
en el context peninsular. La República està implícita en 
la democràcia pel simple fet que aquesta proclama la 
igualtat de tots els homes. Per tant, l’existència de la 
monarquia és incompatible amb aquesta igualtat, com 
també ho serien tots els drets i les prerrogatives he-
retades de l’antic règim. I el mateix que passa amb la 
monarquia és aplicable, a la seva manera, a l’Església 
catòlica, en el sentit que la llibertat de cultes que ha de 
garantir tota democràcia obliga a la separació efectiva 
entre l’Església catòlica i l’Estat democràtic. L’anticle-
ricalisme de Terradas és, per tant, una mostra més del 
respecte a tots els cultes i a la llibertat de pensament i de 
creença religiosa.
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Pel que fa al federalisme de Terradas, s’ha de dir 
que aquest es basa en la seva forma més primigènia i 
modelada per l’experiència dels diferents aixecaments 
populars de la primera meitat del segle XIX, i que no 
serà fins més tard que el federalisme es ramificarà en 
diferents branques. L’experiència de Terradas i els pri-
mers republicans és clara al respecte. Des de la Guerra 
del Francès han vist com sempre que la pàtria ha estat 
en perill, per una ocupació estrangera o una greu crisi 
insurreccional, el poble s’ha autoorganitzat de manera 
espontània al marge de l’Estat fallit en forma de juntes 
territorials que esdevenien representants supremes de la 
sobirania i que, després, es federaven en una junta cen-
tral que les reunia a totes. 

Aquesta pràctica espontània del poble en moments 
de crisi va ser vista per Terradas com una expressió 
lliure i directa de les diferències històriques, culturals 
i geogràfiques dels territoris i pobles que habiten la 
Península. Segons Terradas, el que havia de fer una 
veritable república democràtica era respectar aquests 
sentiments naturals dels pobles i això només es podia 
fer reconeixent la sobirania de les diferents nacions 
històriques que componien Espanya, com la dels ter-
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ritoris de l’antiga Corona d’Aragó, però també de la 
resta. Per Terradas, només des del respecte d’aquestes 
sobiranies es podia construir una sobirania superior i 
compartida per al conjunt de pobles de la península 
que fos realment democràtica. 

En definitiva, la recepta política que Abdó Terra-
das va elaborar per afrontar democràticament els mals 
comuns dels pobles peninsulars és tan important que 
va donar lloc a una llarga tradició política democrà-
tica, republicana i popular que s’ha mantingut viva 
fins als nostres dies, amb més o menys força en cada 
període històric, i que cal tornar a reivindicar, avui, 
més que mai.
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Historia de Abdón Terradas
Fulletó en vers de Fray Gerundio a El Constitucional, 
del 21 de gener de 1842.

En la villa de Figueras, 
de gran nombre por su plaza,
se nombró primer alcalde
al bueno de Abdón Terradas.

No digo don, porque el don
no es cosa republicana,
y es republicano, dicen,
el bueno de Abdón Terradas.

Que si tal supiera el cura 
cuando al niño bautizara 
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el don del Ab suprimiera
y le pusiera Ab Terradas.

¡Ah, pobre Espíritu Santo!
Tus siete dones naufragan 
si el partido triunfa un día
del bueno de Abdón Terradas.

A lo menos los de Huelva 
señor a los santos daban
por entrarle con señores
al bueno de Abdón Terradas.

Mas él fue nombrado alcalde,
todo lo demás es chanza,
y volvamos a la historia
del bueno de Abdón Terradas.

La Diputación lo supo,
dio por nula la votada 
y dejó de ser alcalde
el bueno de Abdón Terradas.
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Se hace segunda elección
y vuelve a empuñar la vara
como alcalde reelegido
el bueno de Abdón Terradas.

Torna la Diputación 
a dar por malas las actas
y en exalcalde convierte
al bueno de Abdón Terradas.

Por tercera vez se elige,
por tercera vez se clama
en la villa de Figueras
por alcalde Abdón Terradas.

Por tercera vez se anula,
por tercera vez declara
la provincia de Gerona
exalcalde a Abdón Terradas.

A la tercera decimos
va la vencida en España,
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pero es refrán que no rige
tratando de Abdón Terradas

Tres veces son pocas veces, 
preciso es probar la cuarta
y a la batalla dispone
sus huestes Abdón Terradas.

Empero el jefe político
de Gerona allá se planta
como diciendo colérico
“hoy das en tierra, Terradas”.

“Yo sujetaré a estos pájaros,
yo presidiré la sala, 
la elección será ecuménica
y no saldrá Abdón Terradas.

Pero el partido frenético
a la lid sus fuerzas lanza
y otra vez nombra el republicano
al bueno de Abdón Terradas.
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Calla el Jefe, y reconoce
que es fuerza darle la vara,
pero que jure al Regente
exige de Abdón Terradas.

–¿Juráis? –Nequaquam, no juro. 
Que en formas republicanas
ni regentes ni regencias 
reconoce Abdón Terradas.

–¿Juráis? –No juro, repito.
–Pues tampoco os doy la vara.
–Declaro por cuarta vez
exalcalde a Abdón Terradas.

–Señor alcalde segundo,
tómela Ud. y que se haga
la elección de otro primero,
por vacante de Terradas. 

–Y si en la quinta saliere
¿le doy posesión? –Nequaquam. 
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Que así al pedir que jurase
me respondió Abdón Terradas.

Vuélvese el Jefe a Gerona
y a quinta elección se pasa
y en la quinta sale quinto
el bueno de Abdón Terradas.

Viva el primo y quinto alcalde.
los terradistas aclaman:
que se le dé posesión
al bueno de Abdón Terradas.

Pero el alcalde segundo
se hallaba enfermo y en cama. 
¿Pero a quién no da calentura
la fiebre de Abdón Terradas?

“Si andar no puede el enfermo,
llevémosle una tartana”,
exclaman los partidarios
del bueno de Abdón Terradas.
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Y en la tartana le llevan 
y en ella al enfermo zampan
y al Ayuntamiento parten
donde espera Abdón Terradas.

“Ea, señores, no quiero
dar pretextos ni hitaílas.
Mi sanción doy al Regente,
yo, el alcalde Abdón Terradas”.

Y pónenle en posesión
y el problema se enmaraña
“utrum” si es o no justicia
el bueno de Abdón Terradas.

Unos por tal le respetan,
otros le tienen por nada,
que es problema indefinible 
el bueno de Abdón Terradas.

El jefe de la provincia
da la orden a raja tabla
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para que se desposea
al bueno de Abdón Terradas.

Llega el tiempo de intimarle
y él repitiendo “nequáquam”.
¿Quién es, dice, un simple jefe
donde hay un Abdón Terradas?

“No conocen las repúblicas
jefes ni gente ordinaria,
si él es un jefe monárquico,
es Rómulo Abdón Terradas”.

Mándale tropas por último
y para contrarrestarlas 
llama a la milicia cívica
en su apoyo Abdón Terradas.

Negábale el comandante
mas esto no le acordaba
y “aquí los míos”, dice,
den favor a Abdón Terradas.
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Y arrebañando prosélitos
junta una veintena escasa,
y “vengan, grita, si víctimas
quieren ser de Abdón Terradas”,

Figueras en anarquía,
la milicia está en alarma.
Consternado tiene al pueblo
el bueno de Abdón Terradas.

Y acuden pueblo y milicia
al general de la plaza
a favor de Abdón los unos,
los otros contra Terradas.

A todos por un momento
calmar logra Aristizábal,
que no es pequeña victoria
tratando de Abdón Terradas.

Y pedir de nuevo acuerdan
a la provincial con ansia
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que pongan fin al negocio
del bueno de Abdón Terradas.

Y él en tanto al comandante
llevar arrestado manda,
que no es un Antón Terrones
el bueno de Abdón Terradas.

Al fin de Gerona llegan
órdenes muy reservadas
para meter en chirona
al bueno de Abdón Terradas.

Cúmplelo el gobernador
con la reserva encargada
y cítame en el castillo
al bueno de Abdón Terradas.

Y que le instruya un proceso
el juez de primera instancia.
Mas no acaba aquí la historia
del bueno de Abdón Terradas.
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Que son curioso episodio
las hojas republicanas
que entre sus altos y bajos
escribía Abdón Terradas. 

“Ha lugar, dice el jurado,
a la formación de causa”.
Y hétele entre bayonetas
al bueno de Abdón Terradas.

Pero hétele que otra vez
por la hoja segunda marcha 
con escolta de fusiles
el bueno de Abdón Terradas.

Pero hétele que ya vuelve
y con clarines y flautas.
De nuevo absuelto festejan 
al bueno de Abdón Terradas.

Como flor de maravilla
en huerta republicana
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cátalo a Terradas muerto
cátale vivo a Terradas.

Como válvula de arteria
o de máquina neumática
ya está Terradas arriba,
ya está abajo Abdón Terradas.

Quizá encuentre ya el lector
es historia algo cansada;
cansada he querido hacerla
la historia de Abdón Terradas.

Porque en ella encuentro yo,
Fr. Gerundio de Campazas,
la historia de las historias
de los Abdones Terradas.

Que si con calma el Gobierno,
que si el Regente con calma
piensan que no hay más Figueras
ni más que un Abdón Terradas.
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Se engañan de medio a medio
y se exponen a que mañana
le nieguen el juramento
muchos Abdones Terradas.

Que si con calma el Gobierno,
que si el Regente con calma
piensan que no hay más Figueras
ni más que un Abdón Terradas.

En este Abdón veo yo,
Fr. Gerundio de Campazas,
la historia de las historias 
de los Abdones Terradas.
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A Terradas
Poema de Luis Frayle dedicat a Abdó Terradas, publicat 
a El Republicano el 5 de novembre de 1842, després de 
la publicació del Pla de Revolució al mateix diari.

¡Salud! Hermano Terradas,
demócrata catalán,
tus letras conquistarán,
doble más que mil estadas 
las almas republicanas,
ganadas por tu peñola
gratarán en Barcelona
(pronto será la ocasión)
a los tronos maldición,
con arrogancia española.

Procurador ilustrado
eres tú del Pueblo rey
que apoyándote en la ley
miles consejos le has dado
y nunca te ha intimidado
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la denuncia del fiscal 
con el alevoso puñal
que pagara una guitarrilla
faccioso de campanilla
para tu pecho leal.

Si nuestro pueblo sensato
sigue tus huellas, Terradas,
verá las leyes pisadas
a su debido recato,
tendrá gobierno barato,
no tendrá camaleones
que le roben los millones
y se comen lo mejor
mientras él con su sudor
paga mil contribuciones.

El Plan de Revolución 
que has hecho a la Patria mía
es el único, a fe mía,
para hundir a la opresión
mientras justa bendición
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alcanzas del Pueblo Hispano.
Este Marino, tu Hermano,
que llegue el día desea
en que su Patria te vea 
vengándote del tirano.

Un record
Poema d’Enric Terradas en honor del seu pare, llegit en 
l’homenatge a la seva figura celebrat al Teatre Munici-
pal de Figueres el primer de maig de 1869. El Emporda-
nès de Figueres, del 7 de maig de 1869.

De mons records d’infantesa
de los meus records d’infant,
n’hi ha un que mai s’esborra,
sols la mort l’esborrarà.

Un dematí al despertarme
(jo sols tenia set anys)
cap’l costat de mon pare



183

Abdó Terradas i la revolució (1818-1856)

ple de goig me vaig girar
per despertarlo ab carísias,
perque luego ab mi jugàs
com ho feyam cada dia.
Ay! Ens estimaban tant!
Més trovan lo puesto vuit
a ma mare am vaig girar,
y la pobreta ploraba
ab un sentiment tan gran,
que jo l’abrassi ab carinyo
plorant a més no plorar.

–Mare, ahont es lo meu pare?
–Fill meu, se l’han emportat.
–Qui?
–‘Ls traïdors.
–Perquè?
–Perque es republicà federal.
–Acàs a los altres homens fan mal los republicans?
–No, fill.
–Donchs perquè’ls agafen?
–Perquè volen llibertat, 
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y aqueixa a los qu’ara manan
‘ls hi diria... tirans!
–Digas, si escrius al meu pare,
que jo sóc republicà!

Asso vaig dir a ma mare
quan jo tenia set anys
lo jorn malestruch, per cert,
qu’al pare van agafar...
Als pochs mesos jo era horfan,
horfan eran, mons germans,
que’n lo desterro mon pare
sols la mort hi va trovar!
¡Si’ls hi feya tanta nosa
a los mata lliberals!...
Els’hi feya tanta d’ombra
lo sol de la llibertat!

Tretze anys fa avuy que’en Terradas 
morí estantne desterrat,
tretze anys que l’hi prego’m fassi
esse un bon republicà.
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Això semble qu’jo alcansso.
Figuerenchs, germans aymats,
puig crido y vull, com vosaltres,
República federal.

Carta informant de la defunció d’Abdó Terradas
Enviada l’1 de maig de 1856 per l’alcalde de Medina 
Sidonia, on Terradas patia desterrament, al governador 
civil de la província de Cadis.

Esmo. Sr.: como a la una de la tarde del día 22 de abril an-
terior, se me presentó D. Abdó Terradas, espresándome que 
habiendo accedido V.E. a que fijase su residencia en Pater-
na de Rivera para ver si se restablecía de la enfermedad de 
ahogo que padecía, había pasado a dicho pueblo, pero que 
como en los pocos días que en él había permanecido, no ha-
bía disfrutado ni una sola hora de bienestar, había recogido 
certificación de facultativo y se venía a esta ciudad, cuyo 
temperamento en los días que permaneció de tránsito, le 
había sentado muy bien; suplicándome quería permanecer 
hasta el 2 de mayo que marcharía a esta Capital, espresán-
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dome que se me presentaría diariamente, habiéndole espu-
esto que podía permanecer desde luego, y que no tenía ne-
cesidad de tal presentación. Me solicitó le facilitara billete 
en el Casino y así lo hice; desde entonces diariamente lo vi 
y hablé y se mostraba contento y en el día de antes de ayer 
como a las doce, me vio, solicitándome quería oficio para V. 
E. expresivo de todo lo relacionado para marchar mañana 
a ésa y ver si obtenía que le permitiera su residencia en este 
pueblo, le contesté viniera a recogerlo hoy, y no habiéndolo 
hecho, fui a la Posada de la Cruz, donde paraba, a pregun-
tar por él, y se me informó por el dueño que había sido ata-
cado de ahogo en la madrugada anterior, le había preveni-
do llamase al facultativo D. José Sánchez Solís, quien a las 
4 y media de la mañana fue a verlo y le recetó; que decía el 
Terradas estar mejor, y que estaba sentado, vestido en el si-
llón, que desde luego mandó preparar para dormir, porque 
de resultas de sus padecimientos no podía echarse. Como a 
las diez y media de esta noche me sorprendió la noticia que 
tuve por el dueño de la posada de que el Terradas acababa 
de espirar. En el momento me constituí en su habitación con 
Esno, los facultativos titulares y el correspondiente ausilio 
y resultando de la declaración de aquellos que la muerte 
era natural ocurrida a consecuencia de sus padecimientos, 
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procedí al correspondientes inventario, resultando de él no 
tener otra cosa que 482 reales, 66 centavos en metálico y 
alguna ropa de uso. En vista de ello he dispuesto lo conve-
niente para que se le haga entierro decoroso, tomándole 
nicho donde pueda ser depositado su cadáver. 

Todo lo que pongo en conocimiento de V. E., quedando en 
mandarle luego que sea sentada la correspondiente certifica-
ción de su partida de defunción. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Medina Sidonia, a las 12 de la noche del 10 de mayo 
de 1856. Esmo. Sr. Miguel M. Marín, Esmo. Sr. Gobernador 
de esta Provincia.
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