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Xaudaró, un rebel primitiu
Jordi Serrano i Blanquer
Rector Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya UPEC

Aquest any la plaquette de la UPEC la dediquem a
un altre dels rebels primitius de Catalunya. Amb E.
P. Thompson i amb Eric Hobsbawm ens hem emocionat amb personatges com William Morris, Percy
Bysshe Shelley, Mary Wollstonecraft o John Stuart
Mill; en canvi, desconeixem els “nostres” rebels primitius com Josep Robrenyo, Abdó Terradas, Teresa
Claramunt, Isabel Vilà o el que aquest any ens ocupa,
Ramon Xaudaró.
La monarquia espanyola va acabar amb una brutal
fallida després de l’anomenada Dècada Ominosa que,
com el seu propi nom indica, és una de les etapes més
negres de la història del país. Ens ho va explicar el
mestre Fontana al llibre La quiebra de la monarquía
9
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absoluta.1 Ara, quan l’extrema dreta espanyola reivindica un passat gloriós que mai va existir, veiem com el
poble lluitava per acabar amb la monarquia absoluta
però sobretot per posar fi als delmes, els drets senyorials i el dret de portes. La revolta del 1835 suposa
la crema dels grans convents de Catalunya i la fi del
poder del clergat regular a Catalunya que significava
el primer senyor feudal català. Els historiadors conservadors pretenen eliminar els motius del cabreig
del poble, i quan la gent protesta aquesta apareix com
a irracional i estranya. Cremaven convents, és clar,
però a ningú se li explica què són els capbreus, ni els
registres parroquials, ni la seva vinculació amb la neteja de sang, registres on quedaven gravats a foc els
ancestres moriscos i jueus dels catalans. La neteja de
sang queda abolida el 1835 però continua vigent per
accedir a determinades ocupacions fins al 1865, en
l’exèrcit fins al 1865 i per ser mestre continua vigent
fins al 1870. Es tractava d’acabar amb les restes de
feudalisme i amb la impossibilitat de l’ascens social
per raons “racials”.2

1. Josep Fontana: La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820. Ariel.
Barcelona, 1983.
2. Juan Carlos Monedero: La transición contada a nuestros padres. Nocturno de
la democracia española. Catarata. Madrid, 2017, p. 80.
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L’anticlericalisme era imprescindible per a la lluita pels drets humans, la llibertat, la democràcia i la fi
del feudalisme. Acabar amb el poder de l’església era
imprescindible. L’error de la revolució liberal va ser
que la desamortització no va significar un repartiment
de riquesa entre el poble i la creació d’amplis sectors
populars benestants, sinó que es va malvendre a la
naixent burgesia per pagar el descomunal deute d’una
monarquia decadent i en fallida. Aquesta és una cruïlla
de la història que encara paguem ara.
Xaudaró era amic de Ramon Ferrer que, essent catedràtic de Medicina, era el tinent del batalló més exaltat i popular de la milícia, anomenat “el de la Brusa”.
Als dos els van enviar a l’Havana com ens explicarà
Raül Aguilar tot seguit. El Batalló de la Brusa és el
nom amb el qual fou conegut el dotzè batalló lleuger
de la milícia urbana de Barcelona, format el 1835 i
integrat per elements obrers de tendències republicanes. En molts moments escollien els seus caps. Es
distingí en les bullangues del 1836 i el 1837. Fou dissolt pel general Francisco Parreño el maig del 1837, i
els seus components foren confinats a les Balears o a
Cuba. Els seus membres anaven uniformats amb una
brusa llarga, com també la gorra i les espardenyes. És
la indumentària típica de la classe obrera de l’època,
d’on prové el nom de la unitat. Josep Anselm Clavé,
11
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anys després, anirà vestit així.3 Durant els dies clau del
1837 Xaudaró s’integra en la junta d’oficials i lidera
les milícies populars revolucionàries.4
Ramon Xaudaró és l’autor de la primera proposta de Constitució republicana federal (“Bases de una
constitución política o principios fundamentales de un
sistema republicano”, de l’any 1832). República de
diversos estats per mitjà d’una confederació: “confederación bien organizada”. Catalunya era en aquells
moments una província única amb 961.000 habitants i
cada una havia de ser una república independent.5 En
altres moments pretenien una Diputació Central entre
Aragó, València i Catalunya.
Antoni Puigblanch, a qui devem els escrits més
punyents contra la Inquisició en la seva etapa de diputat per Catalunya entre 1820 i 1823, fa també una
proposta l’any 1832 de divisió de la península en tres
estats independents a més de Portugal. Un estat seria
“Celtiberia”, integrat per les Illes, Catalunya, Aragó,
Navarra i el País Basc.6
3. Josep M. Poblet: Josep Anselm Clavé i la seva època (1824-1974). Dopesa.
Barcelona, 1973, p. 30.
4. Anna M. Garcia Rovira: La revolució liberal a Espanya i les classes populars.
Eumo. Vic, 1989, p. 382.
5. Pere Anguera: Els precedents del catalanisme. Empúries. Barcelona, p. 116-117.
6. Pere Anguera, op. cit., p. 118.
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Estem assistint, doncs, al naixement del concepte
de republicanisme federal que continuarà Abdó Terradas i culminarà amb Francesc Pi i Margall i la I República espanyola.
Ramon Xaudaró escrivia: “Tots els ciutadans són
lliures i iguals davant la llei. Com que la llibertat és la
primera prerrogativa dels homes, també ho ha de ser
dels pobles”. Lluitaven per la Constitució de Cadis i
contra la Constitució del 1837, on només podia votar
el 2% de la població. I en darrera instància per la república federal. Vist en perspectiva, quants maldecaps
ens hauríem estalviat si aquesta gent hagués guanyat!
Tot era confús, es començava a configurar de forma imprecisa la política tal com avui la coneixem. Un
cònsol francès informava que a Catalunya hi havia un
partit republicà format per 1.800 militants que volien una república universal. I s’avisava d’una revolta
el 16 i 17 de desembre de 1836 en què es procediria a “proclamer l’indépendance de la Catalogne et
la république”.7 Veiem Xaudaró com a cap dels “sediciosos” revoltats –no em digueu que a voltes sembla que la història no avança– i “espada en mano” els
arengà perquè defensessin la llibertat com ens explica Josep M. Ollé Romeu. Pi i Arimon el descriu així:
7. Àngel Duarte: Història del republicanisme a Catalunya. Eumo. Vic, 2004, p. 56.
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“De mucho nervio, sagacidad e inteligencia para dirigir una revolución”.8 Els revoltats del 1837 van xocar
amb les forces de l’exèrcit al convent de Santa Mònica
i al Teatre de la Santa Creu. Els militars disparen sense
compassió contra els insurrectes.9 Un exèrcit molt fort
amb la gent del poble, però totalment covard i incompetent per acabar amb la reacció i el carlisme. Molts
morts i incomptables ferits.
Després de molts intents al llarg de la seva vida per
fer de mediador en els conflictes i de salvar moltes
vides, Xaudaró és detingut. El judici va durar un dia,
el 9 de juliol de 1837, i l’endemà dia 10 de juliol a
la una de la nit li comuniquen la sentència, pena de
mort, la qual és executada al cap de tres o quatre hores:
l’afusellen al costat del Palau Marc, davant del lloc on
realitzarem, si el Covid-19 no ho impedeix, les XVI
Jornades de la UPEC.
Encara el dia 4 de maig de 1841 es fa una manifestació en commemoració del quart aniversari de la
mort de Ramon Xaudaró a la plaça de Sant Jaume (plaça Constitució) que es desplaça fins al cementiri. Allí
Terradas fa un míting en homenatge. La memòria de

8. Josep M. Ollé Romeu: Les bullangues de Barcelona durant la primera guerra
carlina (1835-1837), vol. I i II. Edicions El Mèdol. Tarragona, 1994, p. 178-179.
9. Josep M. Ollé Romeu, op. cit., p. 181.
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Ramon Xaudaró viu fins al 1939, quan se’n perd el coneixement. Esperem modestament contribuir a la seva
recuperació.10
Devem a totes aquestes revoltes, i en part a Xaudaró, el retorn de la Universitat de Barcelona, tancada i
destruïda per Felip V l’any 1715-1717. El 1837 s’inicia el procés de retorn i s’inaugura el 1842.11 Havia
existit un intent de retorn de la Universitat en el període de 1820-23 no reeixit. Fray Diego José de Cádiz
deia que estudiar comerç era pecat de supèrbia, només
Déu podia organitzar la vida econòmica. La mà invisible de veritat. A la Universitat de Cervera els caputxins no accepten les idees de Copèrnic i volen Tycho
Brahe, qui deia que els planetes giren entorn del Sol i
alhora aquest gira entorn de la Terra (1783-86).12 Quan
el rei Fernando VII visita una fira de la indústria a
Barcelona, a la sala d’entrada de l’exposició dels productes tèxtils –punta de llança de la industrialització–
es nega a entrar i exclama: “Bah, ¡cosas de mujeres!”13
10. Jaume Guillamet: Abdon Terradas. Primer dirigent republicà. Periodista i
alcalde de Figueres. Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, 2000, p. 25.
11. Josep M. Ollé Romeu, op. cit., p. 139.
12 Valentí Serra de Manresa: Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat,
cultura (1700-1814). Herder. Barcelona, 1996, p. 171.
13. Ernest Lluch: Pensament econòmic i burgesia catalana. Barcelona. Servei
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Tots aquells que afirmen que la Nova Planta va permetre la recuperació econòmica de Catalunya que s’ho
facin mirar.
Encara avui usem la terminologia que la reacció
dona a les protestes populars catalanes: rebombori,
bullanga, turba, aldarulls, masa, sediciosos o tumults.
Només un apunt: més enllà de l’anomenat “rebombori
del pa” del 1789, a Catalunya no eren simples aldarulls sense programa, potser com ens deia Fontana “els
moviments de protesta urbana del segle XVIII haurien estat, així, el ferment de la solidaritat àmplia dels
primers constitucionalistes”.14 Imaginem, doncs, com
podien ser organitzades en la clandestinitat les revoltes
del 1835 o 1837. No hi havia robatoris, ni es ficaven
amb els convents de monges, ni amb els capellans i
cantaven l’himne de Riego. Es tractava d’una revolució triomfant. Ja no es podia tirar enrere. 3.200 religiosos van abandonar els convents, s’obria la porta a
la seva liquidació en forma de desamortitzacions. A
Espanya hi havia 55.000 persones del clergat regular. Estem encara en la fi de la protoindustrialització i
l’inici de la creació de la classe treballadora i les seves

d’Estudis Banca Sardà. 1974, p. 3.
14. Josep Fontana al pròleg del llibre de Mercè Renom: Conflictes socials i revolució. Sabadell 1718-1823. Eumo. Vic, 2009, p. 14.
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primeres organitzacions. Uns homes i unes dones molt
per davant del seu temps i contra el seu propi interès
es van deixar la pell, mai més ben dit, per construir
un món millor des de fortes bases republicanes. Eren
moments d’experimentació on, com ara, res està escrit.
Són les dones i els homes els qui construeixen el futur.
Les revolucions les fan els revolucionaris.
Fontana ens diu que “hi havia altres visions alternatives” i tal vegada que hi havia “altres progressos possibles, que no tenien els mateixos costos socials”.15 I com
explica en relació amb aquests anys: “Cap victòria de
l’ordre establert contra el futur no és mai completa: cada
derrota deixa almenys llavors per a un nou combat”.16

15. Josep Fontana: La fi de l’antic règim i la industrialització, vol. V de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar. Edicions 62. Barcelona, 1988, p. 271.
16. Josep Fontana: La fi de l’antic règim..., p. 247.
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El mestre d’historiadors, Josep Fontana, sempre deia
que “cal recuperar els records dels herois ignorats del
nostre passat” que “com Xaudaró, afusellat al capdavall
de la Rambla de Barcelona, va ésser difamat per la gent
d’ordre del seu temps i ha estat oblidat posteriorment,
sense que ni plaques commemoratives, ni la memòria
històrica ens n’hagin servat el record” (Garcia, 1989:
15). En el cas de Ramon Xaudaró, Fontana ho deia referint-se al període de l’agitada dècada que va del 1833
al 1844, durant la qual van tenir lloc deu bullangues,
algunes de les quals amb prou elements com per ser
considerades autèntiques revolucions, com la del 1835.
Dins de la història de Catalunya, el període d’agitació política i social de la dècada dels anys trenta del
segle XIX només és comparable, per tot el que estava en joc en uns moments de profunda transformació
de la societat catalana, amb el període dels anys trenta del segle XX. La diferència, afirma Fontana, és que
“al segle XX les forces revolucionàries van aconseguir
21
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d’imposar-se, ni que fos durant uns anys, i van poder
explicar les raons de la seva lluita, mentre que al XIX
van resultar vençudes des del primer moment, la qual
cosa va permetre als seus repressors d’ofegar-los la veu
i transmetre’ns una visió deformada i pintoresca dels
esdeveniments. La conseqüència ha estat que aquests
anys crucials, el coneixement correcte dels quals ens és
indispensable per poder entendre el rumb que ha pres
la societat catalana contemporània, representen avui un
forat negre en el mapa del nostre coneixement historiogràfic” (Garcia, 1989: 13).
En els trenta anys que fa que Josep Fontana va escriure aquestes paraules, la historiografia catalana ha fet
grans avenços i avui coneixem molt millor aquest període de la revolució liberal, però continuen existint forats
negres importants i, sobretot, un gran desconeixement
a nivell general. Figures com la de Ramon Xaudaró encara són desconegudes per la societat catalana, tot i la
importància que les seves accions van tenir, no només
en aquell període revolucionari, sinó per la influència
posterior que les seves idees i el seu exemple van tenir en els revolucionaris demòcrates i republicans, de
tendència obrerista, dels anys posteriors a la seva mort,
com Abdó Terradas.
Abans de començar a parlar de Ramon Xaudaró es fa
necessari advertir, per tant, que tot i els avenços histo22
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riogràfics, el coneixement que tenim sobre determinats
aspectes de la seva vida i de les seves opinions polítiques encara és insuficient, sobretot en determinades
conjuntures polítiques en què va participar activament.
L’estudi més complet sobre la biografia i l’evolució del
pensament de Ramon Xaudaró és el text d’Anna Maria
Garcia Ramón Xaudaró. El Marat barcelonés (Garcia,
2008), però resta encara per confeccionar una biografia
completa d’aquest personatge que resulta de cabdal importància per entendre qüestions essencials de la revolució liberal i el naixement del republicanisme, l’obrerisme i la democràcia a Catalunya.
Sens dubte, la rellevància històrica del personatge
requereix un estudi amb major profunditat de la que
aquest modest treball de recopilació d’informació de
diverses fonts pot aportar, però una biografia completa
basada en una major recerca arxivística i un estudi de
noves fonts documentals queden fora del nostre abast.
Tot i així, hem intentat exposar ordenadament tot el que,
a dia d’avui, coneixem sobre Ramon Xaudaró, que no
és poc, i formular algunes hipòtesis a la llum de les darreres investigacions.
Des de ben jove, Ramon Xaudaró va participar activament en totes les insurreccions, bullangues i revolucions catalanes durant la dècada que va del 1827 al 1837
i va patir, per aquest motiu, persecucions, exili, presó,
23
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desterraments i tot tipus de martiris fins a terminar davant d’un escamot d’afusellament, sense deixar mai de
lluitar pels seus ideals polítics liberals i republicans.
Durant aquests anys, el seu pensament polític anirà evolucionant d’acord amb els esdeveniments generals i les
experiències revolucionàries i insurreccionals viscudes.
Igualment, la influència de les seves idees republicanes
i l’exemple del seu martiri com a defensor d’aquestes
idees i de les classes populars de Barcelona tindran una
gran influència entre els republicans que vindran immediatament després que ell i que, com ja vam explicar
en el llibre sobre Abdó Terradas publicat per la UPEC
l’any 2017, fundarien el primer Partit Republicà de Catalunya i d’Espanya i establirien relacions estretes de
proselitisme i propaganda amb les primeres organitzacions netament obreres del Principat.
En el trànsit, de menys de quatre anys, que hi ha entre
els primers republicans catalans com Ramon Xaudaró i
la següent generació, encapçalada per d’Abdó Terradas,
neix al Principat el primer ideari polític que podem considerar plenament democràtic a Catalunya i que es configura al voltant del Partit Republicà, en el sentit que és
el primer partit polític que defensa obertament el sufragi
universal i la igualtat política del conjunt de la població.
La incorporació a la política de les classes subalternes, com eren els camperols, menestrals i artesans i,
24
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cada vegada més, els nous treballadors de fàbrica, que
just feien la seva aparició en aquell moment històric,
havia estat denegada, fins llavors, per la immensa majoria de liberals espanyols i catalans, ja fossin de l’ala
moderada o exaltada o, posteriorment, de l’ala progressista, sobre els quals dominava un liberalisme il·lustrat
en què tot es feia “per al poble, però sense el poble”.
Fins i tot els propis republicans, en un principi, podien
patir d’aquest mal il·lustrat, però van ser, precisament,
els republicans com Xaudaró els primers a voler trencar
amb l’evident contradicció que suposava demanar al
poble la seva participació revolucionària en el derrocament de l’absolutisme, per després deixar-lo fora de tota
representació a les noves institucions liberals a través
del sufragi censatari.
Un dels elements clau per determinar en la vida de
Ramon Xaudaró és si, al final de la seva vida, durant
les bullangues de Barcelona del 1836 i 1837, la defensa
del sufragi censatari i indirecte que havia expressat a la
seva breu Constitució Republicana del 1832, escrita a
l’exili francès de Llemotges, havia evolucionat ja, o no,
cap a la defensa d’una incorporació de les classes populars subalternes a la política i, per tant, cap a la defensa
del sufragi universal. És difícil de saber i la controvèrsia entre historiadors ha estat viva durant dècades, però
sembla que les darreres recerques sobre el propi Xau25
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daró i altres fonts republicanes coetànies han començat
a aclarir aquest debat que intentarem exposar amb la
major claredat en les pàgines següents.
En tot cas, el que sembla clar és que el republicanisme català immediatament posterior a la mort de Ramon
Xaudaró va ser la primera ideologia i el primer partit
polític a voler incorporar les classes subalternes, i molt
especialment el nou moviment obrer, a la vida política
del país a partir d’una assumpció democràtica dels ideals revolucionaris de llibertat, igualtat i fraternitat. El
que podem anomenar com la via republicana cap a la
democràcia.
Ramon Xaudaró començarà la seva participació activa en la lluita política a favor del liberalisme més radical
i contra la restauració absolutista de Fernando VII durant
la dècada ominosa (1823-1833) i ho farà acompanyat de
la seva dona, Teresa Rovira Eroles, amb la qual compartirà lluites i ideals. En aquest sentit, Xaudaró tampoc és
un liberal a l’ús de la seva època, ja que sembla que la
seva relació matrimonial amb Teresa Rovira no es regia per l’ortodòxia patriarcal majoritàriament acceptada,
sinó per una relació molt més oberta i igualitària entre
tots dos, com tindrem ocasió de comprovar.
Fruit del seu compromís amb la lluita contra l’absolutisme, l’any 1827 Ramon Xaudaró i Teresa Rovira es
veuen obligats a emprendre el camí de l’exili francès
26
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per fugir de la repressió del capità general de Catalunya,
el nefand Conde de España, i no podran tornar-hi fins
que es faci efectiu l’indult concedit per la regent María
Cristina als liberals exiliats amb l’inici de la primera
guerra carlina, l’any 1833.
En un moment en què encara no es podia afirmar
obertament ser republicà sense patir les conseqüències
de la repressió governamental, Ramon Xaudaró participarà en totes les insurreccions i bullangues que tinguin
lloc a Catalunya en el trienni revolucionari del 183537 i ho farà sempre lligat a les posicions liberals més
radicals que exigien la reclamació de la Constitució de
Cadis del 1812.
En aquell context, la Constitució de Cadis adquireix,
novament, un fort protagonisme en la lluita política,
principalment perquè la Pepa representava un projecte de país en el qual la sobirania nacional requeia únicament en el poble i el monarca només era una figura
institucional, a diferència de la Constitució del 1837,
negociada entre liberals moderats i progressistes, en la
qual el monarca o els regents tenien capacitat de vet i
una influència cabdal. Podem dir que la Constitució de
Cadis, sense eliminar la monarquia, establia, per primera vegada, una divisió de poders pròpia d’un sistema
polític republicà. Però, sobretot, la Constitució de Cadis es convertirà en un símbol. Un símbol de la llibertat
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contra l’opressió de l’antic règim, però també contra els
règims polítics, a mig camí entre el liberalisme i l’absolutisme, que aniran aflorant al llarg de tot el segle XIX
a Espanya en diferents constitucions en les quals la monarquia continuarà tenint un pes determinant.
Ramon Xaudaró es va convertir en un dels principals
impulsors i caps visibles del liberalisme català més radical i del republicanisme, sobretot en el camp de la premsa escrita i com a comandant del Batalló de la Brusa de
la Milícia Nacional durant les bullangues i els rebomboris de Barcelona que tenen lloc entre 1835 i 1837.
En el fons, aquest va ser el motiu pel qual les autoritats militars catalanes, en connivència amb els liberals
moderats de la ciutat i la nova aristocràcia del diner, van
condemnar Ramon Xaudaró a mort en un judici sense
garanties i, poc després, van deportar a Cuba els principals caps del republicanisme i el liberalisme radical
de Barcelona. Tot amb la voluntat d’escapçar el nou
republicanisme que naixia a l’esquerra dels progressistes amb un programa polític que buscava incorporar les
masses urbanes i camperoles a la política i acabar, d’una
vegada, amb les constants insurreccions i bullangues
que se succeïen a Barcelona i el Principat des del 1835.
Però el llegat i la influència de Xaudaró aniran molt més
enllà de la seva mort, convertint-se en un màrtir i en un
mite per al republicanisme català i espanyol, tant per
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la injustícia de la seva mort com pel que van significar
les seves idees i el seu exemple per a la següent generació de republicans catalans, liderats per Abdó Terradas i
molts altres, i tots els que vindran després.

Una infantesa entre la Guerra del
Francès i la Restauració absolutista
Ramon Xaudaró i Fàbregas va néixer el 18 de març de
1802 al municipi de Calaf, comarca de l’Anoia, tercer
fill d’una família de quatre germans fundada pels progenitors Josep Xaudaró i Soler i Agustina Fàbregas. El seu
pare pertanyia a una família assentada a Calaf des de
feia generacions i la seva mare provenia del poble proper de Vilamajor. El pare, Josep Xaudaró, era un fabricant de teixits de cotó local i, probablement, un hisendat
de la comarca, motiu pel qual cal suposar que Ramon
Xaudaró no va patir grans penúries econòmiques durant
la seva infantesa i joventut. En realitat, sembla que va
poder estudiar fins a llicenciar-se en dret, molt probablement, a la Universitat de Cervera, a escassos 25 quilòmetres de Calaf.
Tot i néixer en un ambient social acomodat, la vida
de Ramon Xaudaró no va ser gens fàcil perquè li va
tocar viure un temps de grans transformacions políti29
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ques, socials i econòmiques que, en el context català i
espanyol del segle XIX, es van traduir en tota una sèrie de conflictes armats, pràcticament continus, que van
afectar la seva vida: guerres internacionals, guerres civils, insurreccions, revoltes, revolucions i bullangues.
Durant la seva infantesa va haver de viure l’ocupació
napoleònica de la Guerra del Francès (1808-1814) i la
posterior lluita entre liberals i absolutistes, des del retorn de Fernando VII l’any 1814 i fins al final del Trienni Liberal (1820-23). Aquests conflictes armats, però
també les idees i maneres de veure i entendre la societat
que hi havia al seu darrere, marcarien profundament la
joventut de Ramon Xaudaró fins als 21 anys i el convertirien en un liberal radical i romàntic que dedicaria
la seva vida a la defensa de les seves idees.
Moltes d’aquestes dades biogràfiques són suposicions fonamentades en el que sabem del seu context
històric perquè, en realitat, desconeixem on va estudiar
primeres lletres i quina va ser la seva formació posterior, quines van ser les seves lectures més influents i tot
un seguit de qüestions fonamentals per entendre la formació dels valors i ideals que marcarien la vida de Ramon Xaudaró en arribar a l’edat adulta. A falta de més
informacions sobre la seva infantesa i joventut (Garcia,
2008; Solà, 2007), en aquest apartat farem un curt repàs
del context històric de les primeres dècades del segle
30

Ramon Xaudaró i Fàbregas (1802 - 1837)

XIX a Calaf i a Catalunya per intentar entendre com
podia haver estat la vida de Ramon Xaudaró durant els
seus primers 25 anys de vida, abans que es convertís en
tot allò que sí que sabem d’ell. Comencem per veure
com era el municipi de Calaf a principis del segle XIX.
A mig camí entre Manresa i Cervera, en la ruta del
camí reial, Calaf va viure un important creixement econòmic durant la segona meitat del segle XVIII, a l’igual
de gran part de Catalunya, basat en un increment de la
producció agrícola i dels productes manufacturats, sobretot dels derivats del cotó, a través d’una economia
que encara era de producció majoritàriament domèstica. És a dir que les explotacions agrícoles encara eren
treballades per les famílies propietàries de les terres, les
quals compaginaven el treball agrícola amb la confecció de petites manufactures. Probablement, així és com
el pare o l’avi d’en Ramon Xaudaró deuria convertir-se
en un fabricant de cotó local. Igualment, existia tot un
món de menestrals que fabricaven tot tipus d’objectes
organitzats per gremis d’oficis.
Avui dia, sabem del cert que la visió tradicional que
s’ha donat dels gremis a finals de l’antic règim com
unes institucions caduques que estaven en contra del
progrés que suposava la industrialització i la màquina
de vapor no són certes. Les investigacions de les darreres dècades han evidenciat que, durant tot el segle
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XVIII, els artesans lligats als gremis van anar introduint
tot un seguit de millores tècniques en la producció sense
les quals la revolució industrial posterior hauria estat
impossible. Començant per la pròpia invenció de la màquina de vapor. Igualment, els gremis proporcionaven
una salvaguarda social per als seus membres i les seves
famílies en cas de malaltia o accident, garantien la qualitat dels productes i uns preus justos.
En aquest sentit, la supressió dels gremis dins del
paquet de mesures que acabaran amb els privilegis de
l’antic règim, com la supressió de les senyories feudals,
no es produirà tant perquè els gremis fossin institucions
poc estimades per les masses camperoles i urbanes o
una rèmora del passat, sinó perquè entraven en confrontació i competència directa amb el nou capitalisme industrial que estava fent aparició i per al qual les normes
dels gremis, que garantien un salari i una vida dignes
per a menestrals i aprenents i les seves famílies, eren un
impediment al seu desenvolupament.
L’augment de la producció va impulsar el comerç
de Calaf amb la resta d’Espanya, sobretot amb l’Aragó,
i també amb les colònies americanes. Segons el cens
de Floridablanca del 1787, Calaf comptava llavors amb
1.314 habitants i havia augmentat la seva població quasi
un quart des dels anys de la Guerra de Successió (1714), la
qual cosa demostra el seu creixent dinamisme econòmic.
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A finals del segle XVIII, el viatger Francisco de
Zamora, famós pels seus qüestionaris sobre moltes poblacions espanyoles, va escriure la descripció següent
sobre Calaf i la veïna localitat de Prats de Rei que reproduïm per intentar captar com deuria ser el paisatge i
la societat on van transcórrer la infància i la joventut de
Ramon Xaudaró:
Calaf está en la falda de un monte en cuya cima está
el castillo. Es un pueblo de más de 300 casas. Desde
la plaza, que es buena, aunque pequeña y cercada de
soportes, parten algunas calles buenas, especialmente
una que, uniéndose con el arrabal, forma una muy ancha y larga, cuya parte llana van plantando de árboles.
Las calles de la parte antigua están muy bien empedradas, solo tienen la falta que, por demasiado llanas
y anchas, las piedras deslizan con el calor y el hielo.
El Castillo es una casa de cuatro torres, en donde estaba la iglesia antigua, y de todo ya no quedan
más que vestigios. El vecindario se dedica mucho al
ramo de los arrendamientos. Hay 66 alpargateros y
52 zapateros, algunos cerrajeros que comercian con
este género y seis tejedores de lino. Se coge vino y
trigo y la agricultura está en muy buen estado, siendo
así que no hay labradores de oficio sino que lo son los
menestrales… La iglesia es de una nave, de bastante
capacidad… Es obra del siglo XV. San Francisco está
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situado al final del arrabal. Es convento nuevo, pero
todo está hecho sin inteligencia… Hay pósito, dos
lavaderos, uno de ellos muy bueno, con apariencia
de fuente, situados fuera del pueblo. En el pueblo de
Prats hay buenas casas. Sus vecinos salen mucho fuera, con lo que han adquirido caudales y han mejorado
el lugar notablemente…

El creixement econòmic que experimentaven municipis com Calaf es va aturar amb l’inici de la Gran
Guerra o Guerra de la Convenció entre la monarquia
espanyola i la nova França republicana, que va tenir lloc
entre 1793 i 1795. La monarquia espanyola, alineada
amb les monarquies absolutistes europees, va declarar
la guerra a la França republicana de la Convenció després de l’execució de Lluís XVI. La guerra va començar bé per a la monarquia espanyola, però la reacció de
l’exèrcit revolucionari francès va fer que bona part del
Rosselló, l’Empordà i la Cerdanya fossin envaïts per les
tropes revolucionàries, entre 1794 i 1795, i amb elles
penetressin a Catalunya les idees liberals i republicanes
nascudes durant la Revolució francesa.
La invasió francesa es va aturar gràcies a la reacció
popular catalana i a l’esforç bèl·lic de poblacions que,
com Calaf, van alimentar les tropes i van enviar soldats
a la guerra. Al final, la monarquia espanyola es va veure
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obligada a signar la Pau de Basilea el 1795 amb la França revolucionària, a l’igual de Prússia, per recuperar la
seva integritat territorial. Després d’aquella guerra, els
conflictes bèl·lics se succeirien i no seria fàcil tornar a
una conjuntura econòmica favorable. Primer va ser el
conflicte amb Anglaterra i, a partir del 1808, la Guerra
d’Independència o Guerra del Francès contra la França
de Napoleó, que va començar quan Ramon Xaudaró tenia només sis anys.
Durant l’any 1808, Calaf i la majoria de poblacions
catalanes van mobilitzar el sometent armat de la població per lluitar contra l’ocupació francesa i, en poc
temps, començaren les batalles properes més importants, com la del Bruc. Calaf va ser ocupat militarment
pels francesos en diverses ocasions entre 1810 i 1811,
però sempre per unes poques setmanes i sense deixarhi mai un destacament estable. A finals del 1811, però,
l’ocupació francesa del Principat era total i es mantindrà
fins al final de la guerra, convertint Catalunya en el territori espanyol que més temps va estar sota el domini de
les tropes de Napoleó.
A partir del 1812, la intensitat de la guerra va baixar a Calaf i no hi va haver més ocupacions de tropes
franceses, però sí que van passar pel municipi diferents
exèrcits fins al final de la guerra. Tanmateix, la guerrilla i la resistència patriòtica de les Milícies Nacionals
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contra l’invasor francès van anar prenent importància,
arribant a controlar alguns territoris. Recordem, però,
què la intenció de Napoleó va ser la d’annexionar Catalunya a l’Estat francès com una província més, dividida
en quatre departaments, i que els funcionaris francesos
traslladats a Catalunya van iniciar tot un seguit de reformes fiscals, jurídiques i administratives que no van
arribar a consolidar-se perquè la guerra va començar a
anar malament per a França a partir del 1812.
Les breus reformes liberals introduïdes pel govern
francès a Espanya a través del nou monarca José I, germà
de Napoleó, i sobretot les reformes introduïdes pels diputats de totes les províncies espanyoles reunits a Cadis,
des del setembre del 1810, amb la intenció d’elaborar una
constitució liberal per a l’Estat espanyol en absència del
rei Fernando VII (detingut a Baiona per Napoleó) van començar a fer caure l’estructura jurídica i legal de l’antic
règim feudal i a imposar una nova legalitat basada en el
liberalisme polític. En aquest sentit, les Corts reunides a
Cadis van decretar, el 6 d’agost de 1811, la supressió de
totes les senyories jurisdiccionals i de totes les càrregues
feudals lligades a aquestes, així com una desamortització de les terres comunals que servirien per recaptar més
impostos amb els quals fer front als deutes de la guerra.
Aquestes mesures tenien un clar beneficiari social,
la nova burgesia agrària i liberal que era l’única amb
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diners per fer-se amb la propietat de les terres comunals. Amb aquestes adquisicions la burgesia liberal es
col·locaria en igualtat de drets amb els vells senyors
feudals que perdien les seves potestats legals sobre els
territoris, però mantenien les seves propietats. A partir
d’aquest decret i, sobretot, a partir de l’aprovació de la
Constitució de Cadis el 1812, desapareixia la figura dels
vassalls o serfs i tots els habitants d’Espanya passaven a
ser considerats ciutadans lliures i iguals.
La Pepa, com va ser coneguda popularment la Constitució de Cadis del 1812, no només va ser una de les
constitucions liberals més avançades de la seva època,
sinó que cap altra constitució espanyola del segle XIX
va poder superar els seus nivells de llibertat, separació
de poders i tolerància religiosa. En primer lloc, la Constitució de Cadis establia que la sobirania requeia únicament en la Nació, entesa com el conjunt de ciutadans
majors d’edat que la formen, i no en el rei, tot i declarar
Espanya una monarquia constitucional. El text també
feia efectiva la separació de poders, el sufragi universal masculí indirecte, la llibertat d’impremta, la llibertat
d’indústria, el dret a la propietat i la supressió de les
jurisdiccions senyorials i dels gremis.
Malgrat tot, la Constitució de Cadis va estar vigent
molt poc temps perquè quan es van retirar les tropes franceses i va tornar Fernando VII, l’any 1814, el monarca
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va suspendre el text constitucional, es va alinear amb les
forces absolutistes que lluitaven contra Napoleó a Europa
i va començar una intensa persecució dels liberals espanyols que tant havien lluitat pel retorn del monarca.
La Constitució del 1812 tornarà a estar en vigor entre
1820 i 1823, durant el conegut com a Trienni Liberal,
quan, després del pronunciament de Riego, els liberals
van obligar el rei a sotmetre’s a la Constitució de Cadis.
Però en aquells moments la contrarevolució absolutista
acabava de triomfar a Europa amb la derrota definitiva
de Napoleó i la vida de la Pepa va tornar a ser curta.
Els coneguts com a Cent mil fills de Sant Lluís, un nou
exèrcit francès, aquest cop absolutista i a les ordres del
duc d’Angulema, van envair Espanya a partir del juny
del 1823 per acabar amb els governs liberals del Trienni, suspendre la Constitució de Cadis i imposar la figura
absolutista del rei Fernando VII.

Identificació amb el liberalisme més
exaltat durant el Trienni Liberal
En els escassos tres anys que va estar en vigor la Constitució del 1812 durant el Trienni Liberal, es van començar a aplicar moltes reformes, però els governs liberals
van ser incapaços de guanyar-se les simpaties de la ma38
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joria de la població. En especial, dels camperols i de les
classes menestrals urbanes que, amb la desaparició de
les terres comunals i dels gremis, van començar a patir
una forta crisi i van iniciar un progressiu procés de precarització laboral que incentivaria l’èxode camp-ciutat i
la seva progressiva proletarització amb l’arribada de les
indústries fabrils.
Tot i així, durant bona part del segle XIX la Constitució del 1812 es va convertir en un símbol de llibertat
contra l’absolutisme entre els liberals espanyols i d’altres regions d’Europa com Itàlia. Però a partir de l’aprovació de la segona constitució en la història d’Espanya,
la Constitució del 1837, la reclamació de la Constitució
del 1812 es convertirà, a més, en una manera de denunciar les retallades en drets i llibertats portades a terme
pels governs liberals que tant moderats com progressistes encapçalaran durant dècades. Cap altra constitució
espanyola del segle XIX va superar els nivells de llibertats i drets atorgats per la Pepa. Només la Constitució
de la Segona República espanyola del 1931 i la Constitució del 1978 superen la carta magna del 1812 quant
a llibertats, drets individuals i col·lectius i una major
separació de poders. D’aquí que, durant bona part del
segle XIX, el sol fet de reivindicar la Constitució de Cadis del 1812 o de cridar ¡Viva la Pepa! es convertirà en
una reivindicació de llibertat i justícia contra l’opressió.
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Ara, a partir del poc que sabem sobre Ramon Xaudaró
i la seva família, imaginem-nos quina podria haver estat
la seva trajectòria vital, durant aquests anys que van des
del 1808 fins al 1823, per haver acabat identificat amb
el liberalisme més exaltat i les idees republicanes, probablement, durant el Trienni Liberal i, d’una manera ja
documentada, durant la dècada ominosa (1823-1833).
Les primeres notícies contrastades que tenim de la seva
participació política comencen l’any 1827, quan sabem
que Ramon Xaudaró es va veure obligat a exiliar-se per
la seva participació en els complots liberals contra el
poder absolutista de Fernando VII.
Si tenim en compte que el seu pare, Josep Xaudaró,
consta en els arxius municipals de Calaf com a fabricant
de cotó, que Josep Maria Ollé descriu el propi Ramon
Xaudaró com a advocat i hisendat (Ollé, 1994) i que
alguns coetanis seus el descriuen com un home “lleno
en carnes bien que sin obesidad”, amb unes formes que
“se distinguían por la exquisita finura” (Garcia, 2008:
150), podem deduir diverses qüestions, tot i la falta de
registres documentals que les sustentin.
Quan s’aprova la Constitució del 1812, Ramon Xaudaró té només deu anys, però quan es produeix el pronunciament de Riego que dona pas al Trienni Liberal
(1820-1823) Xaudaró ja té més de divuit anys i, segurament, estaria estudiant dret a la veïna població de Cer40
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vera, a escassos 25 quilòmetres de Calaf. La Universitat
de Cervera era, en aquells moments, l’única universitat
catalana després que el Decret de Nova Planta del 1716
traslladés la Universitat de Barcelona a aquesta població del centre de Catalunya perquè l’ortodòxia catòlica
oficial pogués controlar-la millor. Només a partir de la
consolidació de l’Estat liberal que suposarà la Constitució del 1837, la Universitat podrà tornar a Barcelona.
Els anys del Trienni Liberal són, suposadament, els anys
de la politització de Ramon Xaudaró i, segurament, durant aquella etapa deuria moure’s entre Calaf i Cervera.
Dues poblacions on la pugna entre liberals i absolutistes es vivia, cada vegada, més violentament. Sobretot a
partir dels primers aixecaments reialistes de l’estiu del
1822 que al crit de Religió, Rei i Pàtria encengueren el
camp català.
L’aixecament absolutista de l’estiu del 1822 va triomfar, momentàniament, a Cervera el 9 de maig i poc
després a Calaf i a altres ciutats de l’interior com Manresa o Tàrrega. Per defensar la Constitució del 1812, els
liberals de Cadis havien creat una Milícia Nacional a
cada poble o ciutat, un cos de voluntaris liberals armats,
encarregats de reforçar les tropes i autoritats constitucionals contra els atacs absolutistes. Les companyies
que componien la Milícia Nacional van ser dissoltes per
Fernando VII l’any 1814 pel seu caràcter liberal, però
41

Raül Aguilar Cestero

van ser restaurades després del pronunciament de Riego
el 1820 i mobilitzades pels liberals des de les diputacions a començaments del 1822, davant del perill d’aixecaments reialistes. Tot apunta que Ramon Xaudaró podria haver-se allistat a la Milícia Nacional de molt jove,
probablement durant el Trienni Liberal (1820-1823).
Els reialistes, per la seva banda, s’organitzaven militarment en partides de guerrillers que operaven amb
facilitat per les muntanyes, com ja ho havien fet durant
la Guerra del Francès del 1808 al 1814 i farien després
en el conflicte dels Malcontents (1827) i la guerra civil
carlina. Tot i les nombroses partides reialistes existents
a Catalunya, aquestes disposaven de pocs efectius i no
estaven coordinades, per la qual cosa no van tenir mai la
capacitat de fer caure el règim constitucional del Trienni
Liberal per si soles, però això va canviar quan van rebre
l’ajuda dels Cent mil fills de Sant Lluís, l’any 1823.
Abans que això succeís i per netejar la Catalunya
central i muntanyosa de partides absolutistes, el govern
liberal va enviar a Catalunya el general Francisco Espoz
y Mina al capdavant d’un exèrcit. Espoz y Mina era un
militar liberal que s’havia distingit durant la Guerra del
Francès i que tindrà una dilatada carrera política a Catalunya, la influència del qual serà crucial en la vida de
Ramon Xaudaró. El 9 d’agost de 1822, el general Espoz
i Mina surt de Cervera amb el seu exèrcit en direcció a
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Calaf, on una partida de 400 absolutistes havien pres la
població. Quan el general va arribar a Calaf els rebels
ja havien abandonat el municipi. En aquesta població,
Espoz y Mina es va allotjar al convent de Sant Francesc, va esperar reforços i armament de Barcelona i va
convertir Calaf en el seu centre d’operacions durant uns
mesos per acabar amb les partides reialistes de la zona.
Especialment coneguda va ser l’acció d’Espoz i Mina
contra la veïna població de Castellfollit de Riubregós,
on s’havien fet forts els absolutistes, i que va ser reduïda
a runes. El general Espoz i Mina era molt expeditiu en
les seves accions i va ser conegut per establir un “terror
jacobí” per acabar amb les partides absolutistes i el recolzament que aquestes rebien de l’Església i d’una part
de la població rural, sobretot d’aquells camperols que
havien vist empitjorades les seves condicions de vida
amb la desaparició de les terres comunals.
En aquest punt, caldria preguntar-se, com fa el mestre Josep Fontana, perquè els liberals i les seves reformes no van saber guanyar-se el favor de les classes
socials camperoles i menestrals de les ciutats i, pràcticament, només van rebre el suport de la petita, mitjana
i gran burgesia. El descontentament camperol va ser
aprofitat per una Església i una aristocràcia també descontentes amb unes reformes liberals que havien acabat
amb bona part dels seus privilegis seculars, per apel·lar
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al retorn de l’Antic Règim i l’abolició de les reformes
liberals, i molts camperols van escoltar els seus cants
de sirena per retornar a un idíl·lic món feudal que mai
havia existit.
En definitiva i com afirma Anna Maria Garcia
(2008: 127), “és dubtós que Xaudaró tingués un paper
important en la política durant el Trienni Constitucional, com en ocasions s’ha volgut suposar. És probable,
no obstant això, que aquells anys representessin la seva
primera escola política i que formarà part de la generació que, des de l’interior de la Península, va prendre el
relleu dels exiliats” liberals que, a partir del 1823, van
haver de fugir de la segona restauració absolutista de
Fernando VII.
Ramon Xaudaró forma part de la primera generació de liberals catalans i espanyols que es declararan
republicans, però és difícil que ho fes en una època tan
inicial del liberalisme espanyol com el Trienni Liberal
(1820-23). El Trienni es va convertir en un temps de
grans confrontacions polítiques i de gran convulsions
socials. Barcelona va esdevenir un gran pol d’atracció
de totes les idees revolucionàries que corrien per Europa (Moliner, 2016). Es van formar juntes revolucionàries, es va reorganitzar la Milícia Nacional voluntària
per enquadrar-hi la mobilització popular; les societats
i tertúlies patriòtiques es van convertir en un espai de
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representació i en un model d’exercici de la sobirania
popular, i van aparèixer societats secretes liberals i exaltades (maçons, comuners i carbonaris) que pretenien estendre la revolució liberal.
Igualment, durant el Trienni Liberal el moviment
liberal començarà a dividir-se en dues línies clares.
D’una banda, la dels liberals moderats que pretenien posar límits a l’extensió dels drets i llibertats liberals per
guanyar-se el favor de la monarquia i evitar els perills
revolucionaris que representaven les masses populars i,
d’una altra, els liberals exaltats que, des de les tertúlies
i societats secretes, aspiraven a estendre la revolució liberal. Ramón Xaudaró estava, de ben segur, alineat amb
aquests últims.

L’exili francès i els intents
insurreccionals contra l’absolutisme
La segona restauració absolutista de Fernando VII, gràcies a la invasió de l’exèrcit francès dels Cent mil fills
de Sant Lluís, va acabar tant amb l’experiment liberal
del Trienni com amb la Constitució de Cadis i va obligar a exiliar-se a la majoria de liberals catalans i espanyols per fugir de la terrible repressió absolutista que el
rei va desfermar. Novament, el territori català va ser el
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que més temps va estar sota dominació francesa i això
va retardar la repressió absolutista més sagnant fins a
l’arribada del nefand Conde de España com a capità general del Principat, l’any 1827.
El Conde de España és un dels personatges més sinistres i vergonyosos de la nostra història. De família
noble i militar francesa antirevolucionària i emigrada,
va destacar durant la Guerra del Francès contra Napoleó al servei del rei espanyol, Fernando VII, demostrant
un profund antiliberalisme. Després de la restauració
absolutista del 1823 el rei li va concedir càrrecs importants com a governador a Navarra i Aragó, fins arribar
a capità general de Catalunya, l’any 1827. Des de la
seva arribada a la Ciutadella va instaurar un veritable
règim de terror contra els liberals de Barcelona i de tot
Catalunya amb execucions sumàries i càstigs exemplars de gran crueltat. Les històries sobre la seva falta d’humanitat i caràcter venjatiu, contra els liberals i
contra qualsevol que s’atrevís a contrariar les seves ordres, són tan horribles que algunes, fins i tot, costen de
creure. De fet, era conegut popularment com el Tigre
de Catalunya perquè es creia que li agradava menjar
carn humana. Malauradament, moltes de les atrocitats
comeses sota les seves ordres no són llegendes i estan
perfectament documentades, com a pròpies d’un sàdic
i psicòpata de manual.
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Amb la mort de Fernando VII, l’any 1833, va haver
de fugir a França, però va retornar poc després per sumar-se a la causa carlista de Catalunya, on cometria, novament, grans atrocitats. Finalment, va ser brutalment
assassinat l’any 1839 a Organyà pels propis carlistes per
oposar-se al Conveni de Vergara, que suposaria el final
de la primera guerra carlina.
Durant els anys posteriors al Trienni Liberal, sabem
que Ramon Xaudaró es va casar l’any 1826 amb Teresa Rovira d’Eroles i que fruit de les seves conviccions
liberals van haver d’exiliar-se amb l’arribada del Conde de España per les seves implicacions en les xarxes
i conspiracions liberals. El matrimoni arribaria a tenir
sis o set fills, segons les fons, dels quals l’any 1846 només n’havien sobreviscut quatre (Garcia, 2008: 127).
Segons Josep Maria Canalejas, advocat defensor de Ramon Xaudaró en el judici que el va condemnar a mort,
en el moment del seu afusellament el matrimoni tenia
cinc fills petits i Teresa Rovira es trobava embarassada. Igualment, les autoritats franceses que vigilaven els
exiliats espanyols al sud de França afirmen en els seus
arxius que el matrimoni havia tingut una filla que va
morir de forma prematura (Canalejas, 1839: 24).
Segons els estudis d’Anna Maria Garcia sobre Ramon Xaudaró a partir dels arxius del sud de França
(Garcia, 2008: 128), “resulta fantàstic observar la rapi47
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desa amb què es converteix en un dirigent de primera
fila entre els refugiats que, basculant entre les directrius
d’Espoz y Mina —a través del seu home de confiança,
Antonio Baiges—, o de la Junta de Londres, dirigida
per Torrijos, o, simplement, actuant pel seu propi compte, sota la tutela del general Milans del Bosch, es movien en un triangle que tenia Marsella, Andorra i Perpinyà
per vèrtexs, passant per Tolosa, Montpeller i, per descomptat, tots els pobles propers a la frontera pirenaica,
on comptaven amb una xarxa d’agents locals perfectament articulada”.
En aquesta zona, “Xaudaró es va moure com a peix
a l’aigua, confonent la policia amb un rosari de noms
—Fábregas, Fábreges y Chandaro, Xanderni, Xandero,
Chandaro, Xandara, Xandoro. Va preparar activament
la fracassada insurrecció d’agost del 1829, cercant collaboració als dos costats de la frontera i reclutant homes
per formar un miniexèrcit regular, la Bande des Demoiselles, amb l’objectiu de penetrar a Catalunya i assassinar el Conde de España”.
Els líders d’aquell intent d’invasió van ser apressats
per les autoritats franceses. Ramon Xaudaró va ser detingut a Marsella, jutjat i traslladat posteriorment a la
presó de Perpinyà on va complir condemna fins que va
ser indultat després de la revolució del juliol del 1830 a
França (Garcia, 2008: 131). Durant aquest primer pre48
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sidi a França, la seva dona, Teresa Rovira, va assumir
part de les tasques de Xaudaró, tal com ho demostra la
documentació de les prefectures franceses del Pirineu.
Segons els prefectes, Teresa Rovira era tan activa com
el seu marit exercint de correu entre l’interior i l’exterior de la presó.
Segons Anna Maria Garcia, “les pistes que va deixant aquesta dona al llarg de la seva vida permeten inscriure el seu nom al costat de la resta de conspiradors
revolucionaris. Teresa Rovira, en efecte, no respon en
absolut al prototip d’àngel de la llar ni de dona desvalguda, tan comú en tot l’espectre liberal. En el seu testament, el seu marit li confereix la potestat de repartir
segons el seu criteri l’herència entre els seus fills, en
funció de com s’hagin portat amb ella, i especificant
que no podran demanar-li comptes de la seva decisió”
(Garcia, 2008: 131).
Després de ser posat en llibertat a França, Ramon
Xaudaró va tornar a implicar-se en la preparació de
nous plans insurreccionals a la frontera catalana. Va formar part de l’anomenada Junta Patriòtica dels Pirineus
Orientals, al voltant de la qual s’agrupaven els militars
exiliats partidaris del general Torrijos. Aquesta Junta es
va unir amb una altra que existia a Perpinyà, creada per
Milans del Bosch i Antonio Bages per donar suport a un
altre general, Espoz y Mina. La unió va ser propiciada
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per un precari acord entre els generals Torrijos i Espoz
y Mina per organitzar una acció coordinada al llarg de
tota la frontera del Pirineu que havia de coincidir amb
una insurrecció de Torrijos a Andalusia.
La missió d’aquestes juntes del Pirineu era assegurar la penetració d’homes armats a Catalunya que provoquessin pronunciaments a favor de la llibertat a les
principals poblacions frontereres. Tot i els esforços dels
insurrectes, una vegada més, la falta de coordinació,
les divisions internes i el poc ressò que les incursions
van trobar a les poblacions de la frontera van convertir
l’expedició militar en un fracàs. Igualment, Torrijos va
fracassar en el seu intent d’incursió des de Gibraltar i va
ser, finalment, afusellat a Màlaga juntament amb els 48
soldats liberals que l’acompanyaven en el moment de la
seva detenció.
Després d’aquest fracàs, Ramon Xaudaró i molts
altres liberals exiliats van tornar a ser detinguts, però
aquest cop les autoritats franceses van decidir allunyarlos de la frontera pirenaica per millorar les seves relacions amb la monarquia espanyola. Xaudaró va ser enviat
a Llemotges l’any 1832 i allà, sota llibertat vigilada, es
on va escriure un text que es convertiria en referència
del republicanisme català i espanyol posterior, Bases
d’una Constitució política o principis fonamentals d’un
sistema republicà.
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Les Bases d’una Constitució
Republicana del 1832
Abans de continuar amb la biografia de Ramon Xaudaró, és obligat aturar-nos a analitzar el contingut d’aquesta
proposta de constitució republicana federal que va ser el
primer i únic projecte d’aquestes característiques a Espanya de la primera meitat del segle XIX. En aquest sentit,
és l’obra escrita de Xaudaró més coneguda i la que l’ha
situat com un referent del republicanisme federal. Sobretot, perquè en els seus articles de premsa no podia reconèixer obertament el seu republicanisme sense provocar
el tancament del diari en qüestió. I és que per a les autoritats espanyoles, ja fossin aquestes absolutistes o liberals,
la monarquia espanyola no es podia posar mai en qüestió.
Els liberals espanyols eren liberals isabelins i per ells la
idea de república estava sempre associada a l’anarquia, al
caos i als atacs contra la propietat privada.
Desconeixem en quin moment Ramon Xaudaró va
assumir les idees republicanes federals. Alguns situen
el seu republicanisme des del Trienni Liberal, però no
en tenim evidències documentals. El que sembla clar,
però, és que la seva estada a França des del 1827 el va
posar en contacte amb el republicanisme del país veí i
que quan es va veure retingut a Llemotges, l’any 1832,
va voler deixar per escrit la seva proposta política que
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va ser publicada sota el títol de Bases d’une constitution
politique ou principes fondamentaux d’un système républicain. Posteriorment, durant la revolució del 1868,
dos dels seus fills, Enric i Cels, van publicar una traducció a l’espanyol d’aquesta obra amb un interessant
pròleg en el qual reivindiquen la figura del seu pare com
a precursor del republicanisme federal.
Com molt bé explica Anna M. Garcia, “no es difícil saber en qué fuentes intelectuales, particularmente
francesas, habrían bebido tanto Xaudaró como el resto
de sus correligionarios”, però “sin duda el exilio constituyó un momento privilegiado para establecer relaciones estrechas entre las sociedades secretas francesas,
en particular la de los Droits de l’Homme, y los republicanos españoles; unas relaciones que seguían vigentes
cuando en Cataluña se creó la sociedad homónima —
Derechos del Hombre—, presidida muy posiblemente
por el propio Xaudaró” (Garcia, 2008: 131).
Igualment, cal tenir present que el republicanisme
federal de Ramon Xaudaró no és estàtic i evolucionarà
considerablement en el curt període de cinc anys que
van des d’aquesta obra del 1832 fins a l’any 1837.
El llibre s’inicia amb un advertiment de l’autor, una
introducció i una exposició de motius i idees generals
que ocupen les vint pàgines inicials, del total de vuitanta
que té la publicació. Seguidament, Xaudaró dedica unes
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quaranta pàgines a explicar els dotze apartats en què divideix la seva proposta constitucional, dedicant diverses pàgines a cada un d’ells (dret públic, divisió territorial, eleccions populars i consells electorals, assemblees
i senats de províncies, Estats Generals, Senat General,
poder executiu, ordre judicial, organització militar, instrucció pública, les lleis i una part transitòria).
Finalment, en les darreres vint pàgines podem llegir
els 108 articles (101 articles, més un article addicional i
sis articles transitoris) que componen les seves Bases, dividits en els mateixos apartats que ha explicat prèviament.
En la introducció i l’exposició de motius, Ramon
Xaudaró comença definint el reialisme i els partidaris
de la monarquia absoluta com a éssers irracionals que
accepten la seva pròpia submissió en favor del privilegi
d’una altra persona, un rei, que ni tan sols coneixen. A
aquest pensament, Xaudaró oposa el dels republicans,
que cerquen, mitjançant la raó, el millor govern possible
a partir d’un contracte social o constitució acceptada pel
conjunt de la població. Seguidament, l’autor fa un repàs
dels diversos sistemes republicans que han existit, des
de l’antiga Grècia i Roma fins a la Revolució francesa, i dels greus problemes que històricament van tenir
aquestes experiències de govern. Per tancar l’exposició
de motius, Xaudaró fa una interpretació històrica de la
Constitució de Cadis del 1812, dels seus punts forts i de
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les seves mancances, aquestes darreres fruit del context
històric en què va ser redactada, per acabar determinant
que la monarquia liberal no és més que un pas intermedi
en el camí cap a un sistema republicà, l’únic veritablement racional i capaç de dignificar l’ésser humà.
Pel que fa al federalisme, Xaudaró el descriu com un
element propi del contracte social que serveix per ajustar
la forma de govern republicana a la realitat dels pobles
existents dins d’un Estat. Primer es pregunta: “¿Qué es la
política de un pueblo libre sino una federación de todos
los ciudadanos, que renuncian a una parte de su libertad
natural en trueque de las mutuas garantías sociales?” Per,
a continuació, respondre: “Si cada pueblo libre no es más
que una federación de sus ciudadanos, ¿una Nación será
acaso otra cosa que una federación de todos los pueblos
que la componen?” (Garcia, 2008: 152).
Al mateix temps, per Xaudaró el federalisme té l’avantatge de ser la millor garantia per a la llibertat dels ciutadans en tant que permet controlar millor i de més a prop
els actes de govern dels representants escollits pel poble.
Seguint Montesquieu, Xaudaró afirma que “el goce de
la libertad está en razón inversa de la extensión territorial de las naciones”. Per això, “en las grandes sociedades
civiles, si se quiere que los pueblos sean libres, debe conciliarse el benéfico impulso de una dirección central con
el mayor grado de independencia posible de los pueblos
54

Ramon Xaudaró i Fàbregas (1802 - 1837)

y provincias en su gobierno interior”. En aquest sentit,
“mal pueden cortarse los abusos de los mandatarios del
poder que ejercen sus funciones a largas distancias del
gobierno supremo, si los cuerpos populares no pueden
ejercer una intervención directa” (Garcia, 2008: 152).
La qüestió més polèmica d’aquesta obra de Ramon
Xaudaró és, sens dubte, la seva defensa d’un sufragi censatari per una constitució republicana federal aplicada
a la realitat espanyola d’aquell moment. Sovint se li ha
volgut retreure aquest posicionament per desprestigiar-lo
o per descartar-lo com un referent dins de la història del
republicanisme català i espanyol. Però, en aquest sentit,
la proposta de constitució de Xaudaró no és gaire distinta
de les dels seus companys republicans europeus del moment. Tots els estudis sobre el republicanisme europeu
de la dècada dels anys trenta del segle XIX coincideixen en el fet que la defensa del sufragi censatari era una
característica comuna d’aquesta ideologia que compartia
amb la resta de corrents liberals, pràcticament, fins a les
revolucions del 1848, moment en què el republicanisme
assumirà, obertament, el sufragi universal com una de les
seves principals demandes polítiques.
A Catalunya, la primera generació de republicans
posterior a la mort de Ramon Xaudaró, encapçalats per
Abdó Terradas, assumiran la defensa del sufragi universal uns anys abans del 1848 i no només això, sinó que
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Terradas sempre la defensarà basant-se en l’exemple de
Ramon Xaudaró, la qual cosa no deixa de ser curiosa, si
Xaudaró defensava el sufragi censatari en la seva obra
del 1832. L’explicació més senzilla per aclarir aquest
canvi de proposta política en Ramon Xaudaró, que serà
assumida pels republicans que vindran darrere d’ell, és
pensar que les bullangues i revolucions de Barcelona
del període 1835-1837 li van fer canviar la seva percepció sobre aquesta qüestió, com després succeiria
amb els republicans europeus durant les revolucions del
1848. En aquest sentit, les persones més properes a ell
durant aquells esdeveniments, com Abdó Terradas i els
seus companys, van ser conscients d’aquest canvi fonamental en la seva proposta republicana. Unes propostes
i idees que també poden ser resseguides en els articles
de premsa que va escriure els darrers anys de la seva
vida, durant el període revolucionari 1835-37.
I no només això, sinó que els republicans catalans
posteriors a Ramon Xaudaró van recollir la defensa del
sufragi universal de les seves idees i la van convertir en
un dels principis ideològics del republicanisme federal
que els permetria donar veu a les classes més desfavorides i crear una majoria social que democratitzés la
societat. La defensa del sufragi universal, unida als valors ètics i cívics del republicanisme, convertiria aquest
moviment en el principal corrent polític opositor dels
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governs liberals espanyols de tot el segle XIX i gran
part del segle XX.
El tema del sufragi censatari no serà l’única qüestió
de la proposta de Ramon Xaudaró del 1832 que envellirà ràpidament dins del republicanisme. També ho faran
altres idees com la introducció d’una segona cambra o
senat, no només a nivell estatal, sinó també provincial, dins de la seva proposta de constitució republicana
federal del 1832. La velocitat amb què les revolucions
empenyen la història de les societats i les idees convertiran aquestes propostes en obsoletes per als republicans
en poc més d’una dècada, però no succeirà el mateix
amb els principis que van regir les idees i les accions
de Ramon Xaudaró durant el període revolucionari del
1835-37, les quals es convertiran en el seu veritable llegat per a les generacions futures de republicans.

Retorn de l’exili: guerra civil, Estatut
Reial, insurreccions i bullangues
L’any 1830 el monarca Fernando VII només tenia 45
anys, però una salut molt delicada. S’havia casat, feia
poc, amb la seva quarta esposa, la princesa napolitana
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, i encara no tenia
cap fill, així que el primer en la línia successòria era el
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seu germà Carles, encara més ultramuntà i absolutista
que ell. Poc després de casar-se amb María Cristina,
Fernando VII va voler assegurar la línia successòria de
la seva descendència abolint la llei sàlica, que impedia a
les dones regnar. Finalment, Fernando VII i María Cristina van tenir una filla, Isabel, el 10 d’octubre de 1830,
que va relegar el germà del rei, Carles, en la línia successòria, per a disgust dels ultres més absolutistes que
simpatitzaven amb ell.
Els carlins, o partidaris de Carles, no es van resignar
i quan Fernando VII va empitjorar la seva salut durant
l’estiu del 1832, tant que semblava que la seva mort seria imminent, van aconseguir que, en un moment d’obnubilació i deliri, el rei signés el retorn de la llei sàlica.
Per a desgràcia dels conspiradors, el rei es va recuperar,
va tornar a anul·lar la llei sàlica i va destituir els ministres carlins del seu govern que havien conspirat contra
ell. El nou govern va ser encarregat per Fernando VII a
l’absolutista Francisco Cea Bermúdez, partidari d’iniciar certes reformes per apropar la monarquia als liberals
més moderats. Les primeres mesures del nou govern,
que va prendre possessió l’1 d’octubre de 1832, van ser
l’obertura de les universitats, que portaven tancades des
del 1830 per por al contagi de les idees revolucionàries
franceses, i una àmplia amnistia per als liberals espanyols que permetria el retorn dels més de deu mil exili58
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ats que, com Ramon Xaudaró, vivien majoritàriament a
França i el Regne Unit.
Cea Bermúdez va saber afermar-se en el govern
perquè, després de la mort del rei Fernando VII, el 29
de setembre de 1833, la reina regent María Cristina
el va confirmar al capdavant del govern i, amb ell, la
seva política del “justo medio” que intentava desmarcar-se tant de carlins absolutistes com de liberals per
emprendre tot un seguit de reformes administratives
que modernitzessin el país. Ben aviat, aquesta tercera
via es demostraria inviable. Els carlins es van alçar en
armes provocant una cruenta guerra civil que tindria
diversos finals, el primer l’any 1839 amb l’abrazo de
Vergara, però que s’allargaria durant tot el segle XIX
i més enllà.
La persistència en el temps dels aixecaments carlins demostra, per si mateixa, que no es tractava simplement d’un afer successori i que darrere d’aquest
enfrontament armat hi havia tot un seguit de qüestions
fonamentals sobre com havia de ser l’organització social, política i religiosa d’Espanya. A banda dels sectors privilegiats de la societat de l’antic règim, que temien perdre els seus privilegis amb el liberalisme, els
carlins van saber atreure a la seva causa tot un seguit
de sectors socials, especialment a les zones rurals de la
meitat nord de la Península, que havien vist perillar les
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seves tradicionals formes de vida i les seves creences
religioses amb les reformes liberals del Trienni Liberal
(Santirso, 1994).
Per la seva banda, els liberals, més enllà d’algunes
personalitats, no es van sentir atrets per les tímides reformes del govern Cea Bermúdez que, sobretot en el
nou context de guerra civil, distaven molt dels seus desitjos i anhels. Davant dels desastres del govern en la
guerra i de la timidesa de les reformes, el govern Cea
Bermúdez va ser substituït, el 15 de gener de 1834, per
un nou executiu encapçalat pel liberal moderat Francisco Martínez de la Rosa, un dels exiliats retornats gràcies
a l’amnistia del govern anterior.
Martínez de la Rosa va incidir, encara més, en la línia del justo medio acordant amb la regent la signatura d’una carta atorgada, l’Estatut Reial del 1834, que
creava unes Corts amb una cambra alta escollida per
la regent i una cambra baixa escollida per sufragi molt
restringit. Però l’Estatut Reial no era cap constitució
perquè la sobirania continuava residint únicament en el
monarca i no garantia cap mena de drets o llibertats bàsiques, així que les insurreccions liberals no van cessar.
La intenció del govern era buscar una aliança amb els
liberals més moderats que també temien una revolució,
fent-los, si calia, algunes concessions per crear un ampli
front moderat que aïllés els sectors més radicals dels
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dos bàndols, liberals i carlins, però la via del justo medio es va convertir aviat en impracticable.
El govern de Martínez de la Rosa es mostrava tímid amb els carlins tot i els desastres de la guerra i,
al mateix temps, reprimia els liberals que continuaven
provant la via insurreccional, ara des de dintre de les
mateixes Corts. Però la pròpia dinàmica de la guerra,
favorable als carlins a moltes zones del nord, feia que
la participació liberal fos cada vegada més necessària,
veient-se obligat a declarar l’amnistia dels insurrectes
liberals. Al final, la imatge del govern es ressentia per
totes bandes: contemplatiu amb els carlins i, per tant, incapaç de posar fi a la guerra, i impotent per acabar amb
les insurreccions de palau dels liberals que aspiraven
a dominar el descontentament del poble amb la guerra
civil (Garcia, 1989).
Igualment, existien intents d’involució impulsats per
la camarilla de la regent, que tenien com a cap visible
el general Manuel Llauder, nomenat ministre de Guerra per la pròpia Maria Cristina. I com un actor sempre
oblidat, però decisiu en tot aquest context que portarà a
la revolució de l’estiu del 1835, també hem de tenir en
compte les classes populars, urbanes i rurals, les quals
tenen les seves pròpies dinàmiques, a vegades alienes i
d’altres en paral·lel o alineades amb la lluita política de
palau i insurreccional que duien a terme els diferents
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sectors absolutistes, reformistes i integristes, i liberals,
moderats i progressistes.
A partir del 1834 comencen a donar-se tot un seguit
d’avalots espontanis o rebomboris que, tradicionalment,
s’havien interpretat com a motins de subsistència, però
que des de fa temps i gràcies a estudis com el d’Anna
Maria Garcia (1989) sabem que representen molt més.
La forma en què tenen lloc aquestes explosions socials
i com aquestes, tot i voler ser aprofitades políticament
pels sectors liberals, sobrepassaran molt ràpid el programa i la direcció marcada pels liberals progressistes
per atendre dinàmiques i exigències polítiques i socials
pròpies de les classes populars urbanes, demostra que
s’havia arribat a un punt d’inflexió i que estem davant
de la conformació d’una consciència de classe pròpia de
les classes populars que, arran de la introducció de les
fàbriques de vapor uns anys abans, estava transformant
les relacions socials i econòmiques i, amb elles, les formes de protesta de les classes populars.
Com afirma Anna Maria Garcia, fins a la revolució
de l’agost del 1835 “totes les bullangues s’inicien arran
d’un esdeveniment puntual de caràcter local, que constitueix el detonant que fa aflorar els greuges profunds
covats durant molt de temps”. En el context de guerra
civil carlina i amb els problemes econòmics i socials
que aquesta provocava, la bullanga podia esclatar per
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moltes causes: per l’encariment o la carestia dels productes de primera necessitat, per una epidèmia de còlera, per l’augment del contraban o per la paralització
del comerç i els seus efectes sobre l’economia en forma
d’atur o reducció de sous. A totes aquestes causes calia
sumar una altra que també va ser decisiva: el recolzament que el clergat regular dels ordes monacals donava
a la causa carlina i l’anticlericalisme que això provocava entre totes les classes socials, des de l’alta burgesia
fins al poble menut. Sobretot, en moments puntuals en
què es difonien notícies d’atrocitats de guerra comeses
pels carlins.
Efectivament, quan el govern no feia el que era el
seu deure i no castigava com calia els enemics de la
llibertat i del bé comú, el poble se sentia legitimat a ferho pel seu compte. Tant el govern com la gran majoria
de liberals de tots els pelatges, moderats i progressistes
de diferents tendències, tenien pànic d’aquests rebomboris populars, però els progressistes estaven decidits a
utilitzar-los en el seu benefici polític confiant que podrien dominar-los i dirigir aquestes protestes cap a les
seves demandes polítiques d’obrir un procés constituent. Però les bullangues del 1835 “demostren el grau
d’autonomia del moviment popular i, per tant, la possibilitat que, una volta destruïda la força de l’enemic
comú, les seves ires es dirigeixin contra altres objec63
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tius gens desitjables, com va succeir l’agost de 1835 a
Barcelona” quan va ser atacada i incendiada la fàbrica
de vapor Bonaplata. Segons Anna Maria Garcia, “si
això era possible és perquè, malgrat les relacions més o
menys estretes i complexes entre liberals i poble menut
i malgrat la proclamació d’un mateix objectiu —Isabel
II i la llibertat—, existia una ideologia específica del
poble menut” (Garcia, 1989).
La primera bullanga important va ser l’anomenada
“degollada” de frares a Madrid que coincidí amb l’obertura de Corts de l’Estatut Reial del 1834, moment en
què també estava prevista una insurrecció progressista.
La insurrecció va ser descoberta pel govern i neutralitzada, però la bullanga anticlerical va tenir un caràcter multitudinari i espontani i va comptar amb la participació de milicians i soldats cansats del suport dels
convents i el clergat regular als insurrectes carlins. Les
bullangues continuaren estenent-se durant els primers
mesos del 1835 per les ciutats d’Osca, Màlaga, Saragossa i Múrcia i en totes elles es barrejaren problemes
socials i econòmics amb accions de guerra dels carlins
que posaven en risc les ciutats i provocaven atacs anticlericals contra els ordes religiosos.
El fet que totes les classes socials es veiessin implicades en aquests atacs va fer que ni el propi govern
pogués aturar-les ni tingués després intenció de trobar
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uns culpables per jutjar-los. El fet que l’Església s’hagués convertit en el principal abanderat de la defensa
del vell ordre feudal en la seva lenta agonia i tingués un
paper de primera magnitud en la lluita antiliberal dels
carlins explica sobradament aquesta reacció interclassista d’anticlericalisme.
Finalment, les bullangues van arribar a Catalunya
l’estiu del 1835, molt castigada per la guerra civil. Primer va ser a Reus, una ciutat profundament liberal, i poc
després les protestes es van estendre a Barcelona on van
acabar prenent un caràcter revolucionari en el moment
en què les classes populars de la ciutat es van sortir del
guió marcat pels liberals progressistes partidaris de la
insurrecció, com abans havia passat a Madrid i Saragossa, però en aquest cas, a més, trobarem la participació
d’un nou sector social que començava a destacar a la
capital catalana, el proletariat urbà.
Com molt bé recorda Anna Maria Garcia, aquesta
vegada la bullanga de Barcelona no fou un esclat aïllat, sinó el primer tret d’una traca que encengué els
sentiments anticlericals a tot Catalunya i que provocà
l’exclaustració general obligada de tots els convents del
país i que obligà el posterior govern de Mendizábal a
implementar la desamortització dels béns eclesiàstics.
Igualment, el moviment revolucionari català donà pas
a un moviment juntista a tot Espanya, a imitació del de
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Barcelona, que provocarà la fi de l’Estatut Reial, la proclamació de la Constitució del 1812 i l’obertura d’un
procés constituent per actualitzar la carta magna que es
convertirà en el nou centre de la lluita de poder entre
liberals moderats i progressistes fins a la proclamació
de la constitució del 1837.
Després de la revolució de l’estiu del 1835 a Barcelona, les bullangues continuarien repetint-se a la ciutat
comtal durant tot el 1836 i 1837 impulsades pels problemes reals de les classes populars, el manteniment
de la guerra i la voluntat dels sectors progressistes més
radicals, entre els quals trobarem el republicà Ramon
Xaudaró, d’evitar que la proclamació de la Constitució
del 1812, l’estiu del 1836, acabés convertint-se en una
constitució més regressiva després de la seva reforma
per les Corts.
En els propers apartats analitzarem detalladament el
paper que Ramon Xaudaró va tenir en tots aquests esdeveniments des de la seva tornada de l’exili, a partir de
l’amnistia de l’1 d’octubre de 1832. Primer com a redactor i fundador de El Catalán, després com a membre
d’elecció popular de la Junta barcelonesa i, finalment,
com a representant d’aquells primers republicans que
van decidir deixar de banda els complots i les insurreccions liberals de saló per estar del costat de les classes
populars de Barcelona en els moments més crítics.
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El diari “El Catalán” i les societats
secretes barcelonines
Gràcies a l’amnistia del 1832, Ramon Xaudaró va retornar de l’exili amb la seva família, travessant la Jonquera
el 23 d’abril de 1833, procedent de Bordeus. Es va installar a Barcelona on va fundar un diari, El Catalán, que seria molt influent en el context revolucionari barceloní del
1834-1836. Segons diversos autors, el diari es va posar
en marxa i finançar gràcies a la fortuna de Xaudaró que,
recordem, es descrivia com a hisendat i advocat.
El primer director de El Catalán va ser Francesc Raüll, conegut per haver estat el primer alcalde constitucional de Barcelona durant el Trienni Liberal, l’any 1820,
i per una obra escrita en què narra part de la revolució
de Barcelona del 1835 (Historia de la conmoción de
Barcelona en la noche del 25 al 26 de julio de 1835).
Raüll havia passat més de deu anys a l’exili. Havia estat
dels primers a marxar, l’any 1823, fugint de la repressió
absolutista i va conèixer Ramon Xaudaró a França, on
tots dos participaren en la preparació de diversos intents
insurreccionals des de la frontera. Xaudaró i Raüll van
posar en marxa el diari i el van situar com el diari més
“patriòtic” i liberal de Barcelona, però Raüll va deixar
la direcció poc després en mans d’un home més jove,
Pascual Madoz, que tindria una llarga carrera política,
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però que en aquells moments professava unes idees
molt semblants a les de Xaudaró.
Pascual Madoz e Ibáñez, futur ministre del bienni
progressista l’any 1855 i president de la Junta Provisional Revolucionaria de España del 1868, va imprimir
la seva pròpia marca al diari, però va mantenir la línia
patriòtica liberal fins que va abandonar la direcció el
3 de maig de 1835, sembla que per desavinences amb
el propi Ramon Xaudaró. La sortida de Madoz de El
Catalán es va produir quan Barcelona es trobava a les
portes d’un cicle revolucionari que duraria diversos
anys. Va ser llavors quan el propi Xaudaró va assumir la
redacció del diari.
Els tres directors de El Catalán compartien, en
aquells moments, un liberalisme progressista que no es
conformava amb el recentment aprovat Estatut Reial i
que aspirava, en primer lloc, a proclamar la Constitució
del 1812 mitjançant una insurrecció per, seguidament,
obrir un període de Corts constituents que reformés i
adaptés el text a la realitat espanyola de la dècada dels
anys trenta. Aquesta era la idea amb la qual van tornar
de l’estranger la majoria de liberals exiliats de tendència
progressista, mentre que els més moderats van apostar
per aprofitar, en la mesura del possible, les noves Corts
concedides per l’Estatut Reial per aconseguir mesures
més liberals del govern.
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Segons Anna Maria Garcia (2008: 132), els editorials de El Catalán eren descrits pel capità general de
Catalunya, Manuel Llauder, “como contrarios a la paz
y a la concordia”, degut a la doble tasca que realitzava d’adoctrinament polític, des d’una concepció liberal radical, i d’oposició sense treva a les autoritats de
l’Estatut Reial. “A partir de ese momento y hasta su desaparición, la redacción prácticamente en solitario del
diario no impidió a Xaudaró tomar parte como protagonista destacadísimo de todos los episodios, en todas las
bullangas, de la revolución liberal en Cataluña, aunque
muy pronto su radicalismo y su republicanismo reconocido le habían de pasar factura” (Garcia, 2008: 132).
L’any 1835 es publicaven a Barcelona tres diaris. El
Diari de Barcelona, dirigit per Juan Mañé, era el més
antic i prestigiós, de tendència liberal moderada i partidari de la monarquia isabelina. De la mateixa tendència
liberal moderada, però molt més avesat a la lluita política, era el diari El Vapor. Periódico político, literario y
mercantil de Cataluña que es publicava sota els auspicis del capità general de Catalunya, Manuel Llauder. I
finalment, el tercer diari era El Catalán, que portava per
subtítol Diario de principios y progresos i era l’únic de
clara tendència liberal progressista. La seva redacció es
trobava al carrer de Trentaclaus, número 1, pis tercer, i
s’imprimia per Estivill al carrer de la Boira. L’any 1835,
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El Catalán era diari i constava de quatre pàgines. En les
seves pàgines es troben articles de fons, notícies estrangeres i nacionals sobre el govern, notícies i articles de
fons sobre la política barcelonina i catalana, anuncis de
llibres i teatres i una secció de notícies d’última hora
titulada Alcance.
Cal destacar que, l’any 1835, no existia cap diari
carlista a Barcelona i que tots tres eren obertament anticlericals, sobretot El Vapor, i partidaris de la monarquia
isabelina en la guerra civil. Poc després que Xaudaró assumís la redacció de El Catalán, el 9 de maig de 1835, el
diari es declarà, en un editorial, com un diari d’oposició
al govern de l’Estatut Reial, però que, en mig d’una guerra civil, mai desacreditaria les autoritats considerant-les
com a enemigues de la llibertat i la prosperitat nacional.
Fins i tot arribà a afirmar que confiaven en el capità general, Manuel Llauder, en la seva lluita contra els rebels
carlistes a Catalunya. Si no hagués estat així, El Catalán
hauria estat tancat l’endemà per les autoritats.
L’11 de maig de 1835, poc després d’abandonar la
direcció de El Catalán, Pascual Madoz va publicar un
article en El Diari de Barcelona afirmant que “como
redactor principal de El Catalán creo de mi deber manifestar al público, que desde el 3 del corriente me he
separado voluntariamente de la redacción de este periódico. En la actual lucha de los partidos, difícil es a
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la verdad desempeñar tan delicado cargo. Entusiasta
por la causa de Isabel II, enemigo de toda asociación
secreta, sincero amante de la libertad, amigo del orden, independiente por carácter, nunca escribí ni bajo
la inspiración de sociedades, ni bajo la influencia de
persona alguna. En mis escritos, leídos sin prevención,
se encontrará la doctrina enunciada en mi profesión
de fe política, consignada en los nueve primeros números de El Catalán: yo responderé a los Tribunales de
cuantos artículos existen en el periódico; y el hombre
que invoca la ley, tiene la convicción de la rectitud de
sus intenciones”.
Sens dubte, sembla que darrere de les paraules de
Pascual Madoz hi ha una crítica velada a Ramon Xaudaró que potser va voler marcar massa la línia de Madoz
com a redactor, però el que és pràcticament segur és que
Xaudaró era un membre destacat d’una de les societats
secretes barcelonines més actives i que, fins on sabem,
va tenir un important paper en les bullangues i revolucions d’aquest període. Madoz havia de conèixer aquesta
faceta de Ramon Xaudaró i potser no va voler que la
societat secreta a la qual aquest pertanyia intervingués
en la línia del diari.
Fos com fos, en tornar de França Ramon Xaudaró i
la majoria d’exiliats, es té constància de la fundació a
Barcelona de la societat secreta Derechos del Hombre,
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homònima de la francesa Société des Droits de l’Homme
(SDH) fundada a França l’any 1832. A França existia
una important tradició republicana jacobina que havia
actuat sota diferents associacions secretes des de la Revolució francesa. Arran de la Revolució del 1830, s’havia creat a França la Société des Amis du Peuple que,
després del fracàs de la insurrecció republicana de París
del juny del 1832, havia estat desmantellada. Però poc
després, el 22 d’octubre de 1833, una nova associació
republicana va aparèixer a França amb la publicació, al
diari La Tribune, d’un manifest de la Société des Droits
de l’Homme. El Manifest apostava per la via insurreccional i revolucionària per arribar a una República secularitzada i fortament social, que posés límits a la propietat
privada. L’SDH va arribar a tenir uns quatre mil membres, segons la policia francesa, la majoria a París, però
també repartits en seccions per tot el territori francès.
Els exiliats liberals espanyols retornats a Barcelona
l’any 1833 que, com Xaudaró, havien entrat en contacte
amb els republicans francesos durant l’exili van estendre l’SDH a Barcelona i, molt probablement, el propi
Xaudaró va ser el seu primer president. A finals del
1836 sabem que existien a Barcelona dues societats secretes republicanes: Derechos del Hombre, de Xaudaró,
i Vengadores de Alibaud, dirigida per Rafael Degollada
i Francesc Feliu com a director i secretari, respectiva72
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ment. Totes dues mantenien relacions amb les societats
republicanes franceses i d’altres parts d’Espanya.
Segons el cònsol francès de Barcelona, Blanchet, a
finals de l’estiu del 1836 s’elevava a “1800 el nombre
d’exaltats que, a Barcelona només, somiaven amb la
República Universal o es posaven sota aquesta bandera”. Segurament, el nombre de seguidors és exagerat,
però no ho és la por que aquests sectors del liberalisme
utòpic, o “patriotes” com ells preferien anomenar-se,
feien a les autoritats de l’Estatut Reial per la seva capacitat d’atreure els nous proletaris i les classes populars
urbanes a la seva lluita (Garcia, 2006: 122).
En el període revolucionari 1835-1837 els republicans van publicar dos diaris a Barcelona, El Catalán i el
Sancho Gobernador, dirigit per Antonio Martínez López. Igualment, durant la seva etapa a Madrid, Ramon
Xaudaró va publicar, breument, el diari El Corsario,
segurament amb el recolzament de grups republicans
madrilenys. En aquells moments, a Madrid existia la
societat secreta republicana la Joven España que es fusionaria, l’any 1837, amb els Vengadores de Alibaud de
Barcelona per formar La Federación, primera societat
secreta republicana a escala estatal.
Els canvis accelerats que els esdeveniments revolucionaris del 1835-37 van provocar a nivell polític són
claus per entendre l’aparició dels primers grups repu73
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blicans organitzats, com a tals, a Barcelona, així com
la ràpida evolució d’alguns dels seus membres més
destacats que, com Ramon Xaudaró, passaran d’unes
concepcions polítiques republicanes homologables
a les dels seus coetanis europeus, com hem vist en la
seva proposta de constitució republicana, a un republicanisme més lligat a la defensa i la representació dels
interessos de les classes populars. La nova concepció
del republicanisme com a primera organització política
defensora del sufragi universal masculí serà més pròpia
de la dècada següent, però els homes que la defensaran,
com Abdó Terradas, sempre recordaran el llegat polític i la inspiració del testimoni de Ramon Xaudaró en
aquesta via republicana cap a la democràcia (Aguilar,
2017: 26-28).

Anticlericalisme, ludisme, classes
populars i revolució liberal. Les
contradiccions de Ramon Xaudaró
Les bullangues de juliol i agost del 1835 a Barcelona
esdevindran un moment clau en el procés de revolució
liberal a Espanya, en el sentit que permetran desbloquejar el camí de les reformes econòmiques, socials i polítiques del liberalisme a nivell de l’Estat que culminaran
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en la Constitució del 1837. En funció d’aquest resultat,
la revolució del 1835-37 semblaria eminentment burgesa perquè és la burgesia la que s’emporta la victòria final, però com molt bé explica Anna Maria Garcia,
una de les persones que més i millor ha estudiat aquells
esdeveniments, “l’anàlisi de les bullangues demostra
que són justament les classes populars urbanes les que
desencadenen el procés revolucionari. I quan dic classes populars, o poble menut, em refereixo als artesans,
oficials i aprenents, gent d’ofici, petits botiguers o comerciants i, també, allà on n’hi havia, als obrers proletaritzats. Tots aquests van perdre la revolució, i hauríem d’intentar comprendre per què van perdre i com
van aconseguir alguns sectors del liberalisme portar les
aigües cap al seu molí” (Garcia, 1989: 252).
Ramon Xaudaró era un d’aquells liberals que apostaven per la via insurreccional per acabar amb l’absolutisme i que sabien que necessitaven comptar amb la
mobilització de les classes populars per posar fi a l’absolutisme i aconseguir un canvi de règim. Malgrat tot,
les classes populars no sempre seguiran les consignes
i els desitjos d’aquests liberals revolucionaris que intentaran posar-se al seu davant per guiar-les. Ramon
Xaudaró va ser, segurament, un dels primers a adonarse que era inútil guiar les masses en un context revolucionari com aquell i que el millor que es podia fer era
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seguir-les i acompanyar-les en el seu camí perquè les
reivindicacions socials, polítiques i econòmiques que
estaven plantejant eren una cosa totalment nova, fruit
d’una societat també nova.
Durant aquestes bullangues i fruit dels profunds canvis socials i econòmics que s’havien produït a la societat catalana les darreres dècades, les classes populars
començaran a mostrar amb aquestes protestes que tenien uns problemes i uns objectius propis que sobrepassaran i, en ocasions, espantaran els propis revolucionaris
liberals. Al principi, sembla que inclús el propi Ramon
Xaudaró es va espantar i va criticar durament, des del
diari El Catalán, la crema del vapor Bonaplata, l’any
1835, per ser contrària als interessos econòmics del
país, però sembla que a l’alçada del 1837 les seves idees
devien ser unes altres quan va assumir el comandament
de la bullanga del maig del 1837.
Les revoltes populars, amb un fort component anticlerical, venien sent una constant per tot Espanya des
de la concessió de l’Estatut Reial i l’inici de la guerra carlista, l’any 1833. Primer va ser a Madrid, durant
l’estiu del 1834, quan es van assaltar i cremar els principals convents de la capital després que una epidèmia
de còlera comencés a estendre’s per la ciutat, juntament
amb el rumor que havien estat els monjos els que havien ajudat a propagar-la enverinant les aigües de la ciu76
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tat. Més de setanta monjos perderen la vida i desenes
foren ferits en els incendis dels convents madrilenys
d’aquell estiu.
L’estiu següent, els esdeveniments es repetiran, primer a Saragossa i a Reus i després, per contagi, a la
ciutat de Barcelona, on prendran un caràcter netament
revolucionari durant el mes d’agost i faran caure les
autoritats de l’Estatut Reial donant pas a un moviment
juntista a tot Espanya, a imitació de les juntes aparegudes durant la Guerra d’Independència del 1808-14.
Per Ana Maria Garcia “l’anàlisi de les bullangues
demostrà que, contràriament al que es diu a vegades, els
liberals anaven a remolc de l’agitació popular, esmerçant tots els esforços a controlar i dirigir aquella agitació (...). Des d’aquesta òptica, l’element burgès juga
un paper bàsicament moderador d’unes aspiracions que,
partint dels principis del mateix liberalisme, podien provocar uns resultats poc desitjables. I, tanmateix, és el
radicalisme popular, que no els permetia tornar enrere,
el que els forçà a entrar en el camí de la revolució liberal
per la via juntista” (Garcia, 1989: 253).
El 19 de juliol de 1835 una partida de milicians liberals que tornaven a Reus, després de combatre contra els carlins, és assaltada i alguns dels seus membres
morts. Ràpidament, corre el rumor entre la població de
Reus que hi havia diversos frares entre els assaltants i
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que un dels liberals apressats havia estat terriblement
torturat pels carlins. Tot i les precaucions del governador civil de Tarragona, que va enviar 200 soldats a
Reus, la nit del 22 de juliol un rebombori popular va assaltar i cremar els principals convents de la ciutat. Una
vintena de clergues foren assassinats i la resta s’amagaren o fugiren de la ciutat. Els soldats i la Milícia no
hi van participar directament com a membres d’aquests
cossos, però van actuar passivament davant dels esdeveniments, tot i les ordres que tenien d’evitar aquests
tipus d’actes. Segons asseguren diverses fonts, no es
van produir robatoris ni es van fer malbé altres propietats. Els assaltants es van limitar a atacar els centres de
culte de l’Església que, a ulls de la majoria de la població, estaven contribuint amb els seus recursos a finançar la causa carlina. Com passarà després a Barcelona,
aquesta manera d’actuar de les masses, tan focalitzada i
amb la connivència de les tropes i la milícia, va fer que
posteriorment no es busquessin responsables ni s’acusés a ningú dels esdeveniments.
El 25 de juliol arriben a Barcelona les notícies de
l’assalt i la crema dels convents de la ciutat de Reus i
dels terribles rumors que l’havien provocat. Les autoritats de la ciutat intentaren preparar-se, però la velocitat
amb què tot va succeir i l’existència de molts interessos creuats els va impedir reaccionar. L’espurna que va
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encendre el foc es va iniciar a la plaça de toros que hi
havia a la Barceloneta. Se celebrava una corrida en honor de l’aniversari de la reina Isabel II i la plaça estava
plena de gom a gom, però els animals que havien de
participar van demostrar tal mansuetud que el públic es
va exasperar i va començar a llençar objectes a la plaça
fins que la corrida es va interrompre. Aleshores, una
part del públic va saltar al ruedo, va matar l’animal i el
van començar a arrossegar pel carrer camí del centre de
la ciutat, al mateix temps que començaven a aparèixer
crits i consignes a favor de la llibertat, la reina i la Constitució del 1812.
Els greus problemes socials que vivia la ciutat de
Barcelona a causa de la guerra civil: atur creixent, inflació de preus, reducció de salaris, problemes d’abastament, còlera, invasió de productes manufacturats
estrangers de contraban, etc., es van barrejar aquella
tarda amb les notícies que arribaven de Reus i un nefand espectacle de masses. El resultat va ser una bullanga que, en poc temps, es va estendre per diferents
punts de la ciutat. Les autoritats van intentar dissoldre
les concentracions populars, però aquestes tornaven a
reaparèixer, poc després, en altres punts de la ciutat.
Algunes fonts apunten que en aquestes concentracions
no hi havia només la “xusma” habitual dels desheretats, sinó que hi va participar gent de totes les clas79
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ses socials i que, ràpidament, els convents de clausura
es van convertir en l’objectiu a batre compartit per la
gran majoria.
Com a Reus, la passivitat i la connivència dels diferents batallons de la Milícia Nacional i dels soldats amb
la població van acabar de fer la resta, però també en
aquest cas els atacs d’aquella primera nit es van limitar
als convents i les propietats de coneguts carlins de la
ciutat. En total, una quinzena de frares foren assassinats i la majoria de convents destruïts per les flames.
L’exèrcit, adduint una manca d’efectius i davant de la
disjuntiva d’haver d’enfrontar-se al poble per defensar
els “còmplices” dels carlins, es va limitar a evacuar els
frares amagats la matinada del dia següent.
En aquell primer aixecament anticlerical del 25 de
juliol de 1835 es va produir una comunió d’interessos
entre classes socials, exèrcit i milícia que ja no es tornaria a repetir en els successos dels dies i mesos següents.
El clergat regular s’havia convertit en un enemic compartit per totes les classes socials en aquella guerra civil, però quan aquest enemic sigui esclafat arribaran les
divisions dins dels liberals de diferents tendències i, sobretot, entre aquests i les classes populars que seguiran
el seu propi camí per resoldre els greuges que les afectaven amb atacs contra els establiments de recaptació
d’impostos i sobretot la crema de propietats privades
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que, com les noves fàbriques de vapor, pertanyien a
aquests mateixos liberals adinerats de la ciutat.
Entre el 20 de juliol i la primera setmana d’agost del
1835, el moviment anticlerical es va estendre per tot Catalunya i van ser assaltats la gran majoria de convents
del país, des de Montserrat fins a Poblet o Sant Joan de
les Abadesses. A banda dels 21 morts de Reus i els 16
de Barcelona, 22 regulars més i 8 sacerdots seculars van
ser assassinats a la resta del Principat. La primera conseqüència directa d’aquestes accions va ser l’exclaustració forçosa dels prop de 3.200 frares i monges que
hi havia a Catalunya. Un moviment popular semblant
va tenir lloc també a Múrcia, però no es va contagiar a
la resta de l’Estat. Tot i així, l’exclaustració forçada va
ser una de les primeres mesures adoptades per les juntes
insurreccionals que es van anar creant per tot Espanya a
imitació de la de Barcelona, entre mitjan agost i començaments de setembre.
No s’acostuma a explicar, però sense aquesta exclaustració forçosa difícilment el primer govern liberal
de Mendizábal, de mitjan setembre del 1835, hauria
pogut posar en marxa la seva nova política religiosa
consistent a decretar la desamortització dels béns eclesiàstics. Una venda de propietats eclesiàstiques que, sobretot, beneficiaria les noves classes burgeses i, inclús,
alguns nobles adinerats.
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Els esdeveniments d’aquestes bullangues han estat
narrats, amb tot tipus de detalls i recorrent a tot tipus de
fonts, en diverses obres que citem a la bibliografia (Ollé,
1994; Garcia, 1989) i no és la nostra intenció repetir
aquestes explicacions, sinó veure quin paper va jugar
Ramon Xaudaró en aquests episodis i quina transformació van produir els diferents episodis de la revolució en
el propi Xaudaró i la seva manera de pensar. Especialment, pel que respecta a la manera com els republicans
com ell entenien el paper de les classes populars dins de
la revolució liberal. Una visió que evolucionarà, degut
a la seva pròpia experiència vital, des d’una concepció
partidària del sufragi censatari cap a una concepció molt
més democràtica i favorable a l’extensió del vot a les
classes socials treballadores.
Que la bullanga anticlerical del 25 de juliol de
Barcelona va ser espontània ho demostra el fet que
no s’hagin trobat mai pasquins que incitessin a l’atac
contra els convents i frares de la ciutat. En canvi, l’endemà aparegueren proclames per tot arreu incitant a
la lluita oberta contra les autoritats de l’Estatut Reial.
Les societats secretes com Derechos del Hombre, de
Xaudaró, i els Vengadores de Alibaud, entre d’altres,
estarien darrere d’aquestes proclames. En aquells moments d’exaltació popular, l’èxit dels dirigents o nuclis
liberals que atiaven el foc de la bullanga no depenia
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tant de la seva influència o de les seves dots personals
com de ser capaços de connectar i de fer-se ressò dels
greuges populars.
El capità general, Manuel Llauder, que no era a
Barcelona durant l’inici de la bullanga, va arribar a la
ciutat el dia 27 anunciant en una proclama l’estat d’excepció i greus represàlies contra els autors dels atacs
als convents. Els barcelonins que, directament o indirectament, havien estat majoritàriament implicats en els
esdeveniments es van prendre la proclama del capità general com un atac a la seva llibertat. Les amenaces del
general van produir l’efecte contrari a l’esperat i la tarda
del 27 de juliol diversos grups es van concentrar per
diferents punts de la ciutat al crit de “¡Muera Llauder!
¡Muera el tirano!”. Aquella mateixa nit, Llauder es va
refugiar a la Ciutadella i a primera hora del matí va fugir
de Barcelona amb tota la seva família i pertinences i ja
no s’aturaria fins a passar la frontera francesa.
La marxa del general va ser interpretada com una
gran victòria per part dels barcelonins que buscaven
provocar un aixecament contra el govern de l’Estatut
Reial, així com per les classes populars que cercaven
solucions pròpies als seus problemes quotidians (atur,
fam, còlera, etc.). El general Pastors, com a substitut
de Llauder, va intentar calmar els ànims i atreure’s les
classes benestants perquè l’ajudessin a acabar amb la
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revolta, afirmant que també perillaven les fàbriques de
vapor i les propietats privades. Els dies 29 i 30, Pastors
es va reunir amb l’Ajuntament, el governador civil, els
prohoms dels gremis, la Comissió de Fàbriques i la Junta de Comerç. D’aquelles reunions va néixer la Junta de
Corporacions i Classes, una espècie de patronal liberal
conservadora que, en representació de la gran burgesia
de la ciutat, tenia la intenció de garantir l’ordre públic
i la legalitat establerta per evitar que la revolució liberal anés més enllà dels interessos particulars d’aquestes
classes socials propietàries.
Els dies següents, quan el segon de Llauder, el general Pere Nolasc Bassa, avançava cap a Barcelona amb
els seus homes per posar fi als desordres, van aparèixer
a la ciutat diversos fulletons que apel·laven a la unió
liberal i denunciaven que, amb la concentració de forces militars a Barcelona per aturar el poble, els carlins
tindrien via lliure per ocupar tot el Principat. Altres fulletons apel·laven a la unió entre ciutadans i militars per
posar fi a la guerra i el de major contingut polític i social, titulat Escudo tricolor, s’adreçava a les classes populars per prometre un final feliç per a aquelles revoltes i
marcar uns objectius clars. “Constitución o muerte” era
la seva divisa i l’única forma d’acabar amb la policia secreta, els drets de portes i les gabelles “que abruman al
pobre pueblo”; la Constitució “nos hará felices, y abri84
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rá un porvenir de comodidades a los que ahora a fuerza
de trabajar apenas pueden cubrir sus carnes y ganarse
un pedazo de pan”.
No és casualitat que l’element en comú que tenen
tots aquests fulletons liberals que volien fer caure el règim de l’Estatut Reial era que tots apel·laven a la capacitat del poble d’evitar violències inútils contra les
propietats privades i en especial contra les fàbriques de
vapor, com havia succeït la jornada del 25 de juliol, i
la mateixa consigna seguien els diaris radicals com El
Catalán, dirigit per Ramon Xaudaró. Tots buscaven un
canvi polític, però tots estaven molt preocupats perquè
la revolta derivés en violència contra les fàbriques i
propietats privades burgeses que també recolzaven el
liberalisme (Garcia, 1989: 332-333). Fins i tot el propi
Ramon Xaudaró, des de El Catalán, no es cansava de
repetir els avantatges que tenien les fàbriques de vapor
i el bé que la seva proliferació podia fer a l’economia
nacional i, per tant, als treballadors del país.
El 4 d’agost, el general Bassa va arribar a Sants i
els complots dels “patriotes” liberals es multipliquen.
El matí del dia 5, Bassa entra a la ciutat amb els seus
homes en direcció al Palau i, en córrer la notícia, els
tallers, les fàbriques i les botigues es buiden i la gent
comença a concentrar-se als carrers i places. L’objectiu era clar: evitar que el general castigués la ciutat per
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la crema de convents. Les autoritats van indicar amb
canonades que s’establia l’estat d’excepció, però, en
realitat, les canonades van servir per anunciar a tota la
ciutat que la bullanga havia començat. Les tropes de
Bassa es van veure envoltades de gent i començaren
a confraternitzar. Els cafès i locals de la Milícia Nacional bullien de proclames i els milicians aixecaven
barricades al voltant de la places de Sant Jaume i del
Pla de Palau.
Ben aviat es va veure que Bassa no tenia res a fer. El
governador civil i l’Ajuntament van recomanar a Bassa
que es rendís, però sembla que el general es va resistir.
Mentrestant, entre les masses que envoltaven el Palau
va córrer la veu que el general es negava a abandonar
el comandament i es va produir l’assalt al Palau. Probablement, el general Bassa ja s’hauria rendit, però això ja
no importava, el van assassinar i el van defenestrar pel
balcó del Palau davant de l’exaltació popular i, després,
un grup de gent va arrossegar el seu cadàver fins a la
Rambla on va ser cremat davant la delegació principal
de la policia i la comptadoria de propis i arbitris, encarregada de recollir aquests impostos, juntament amb tota
la seva la documentació i mobiliari.
Amb l’assassinat de Bassa la violència popular es
va desfermar contra tots els símbols de l’opressió política i l’explotació econòmica que patien les classes
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més desfavorides de la societat. L’estàtua de bronze
de Fernando VII que presidia la plaça de Palau va ser
enderrocada i substituïda per un retrat d’Isabel II. Les
oficines de la policia absolutista i les cases d’alguns
dels seus agents més coneguts van ser assaltades i la
documentació i el mobiliari que contenien, cremats.
Altres grups es dirigiren a les portes de la ciutat per
cremar els locals de recaptació i els papers dels drets
de portes que gravaven els articles que entraven i sortien de la ciutat. La mateixa sort tingueren altres locals i institucions dedicades al cobrament d’impostos
com les oficines del Reial Patrimoni o el Tribunal de
Rendes i, en definitiva, tots els monopolis municipals
i estatals. Al port, per la seva banda, els mariners de la
Barceloneta van incendiar les oficines de la Duana, la
barraca de la peixateria que monopolitzava la venda
del peix i van enfonsar les barques i les barraques de
les companyies que utilitzaven vaixells de vapor i animals en el desembarcament de mercaderies en lloc de
mariners. L’exèrcit i la Milícia acudien a tots aquests
indrets, però eren incapaços d’impedir els assalts. Estaven desbordats i únicament es limitaven a evitar que
es calés foc als edificis.
Davant d’aquesta situació, les autoritats reunides a
la plaça de Sant Jaume van acordar constituir-se en una
Junta d’Autoritats i Comissionats del Poble integrada
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pels membres de l’Ajuntament, la resta d’autoritats civils i militars, totes elles interines, el cap de policia i
cinc representants del poble. Ramon Xaudaró va ser escollit com un dels comissionats del poble per la multitud concentrada a la plaça de Sant Jaume en el moment
àlgid de la revolta. Semblaria que aquests comissionats
del poble portarien la iniciativa de la revolta, però més
enllà de poder imposar la seva presència no van ser capaços de res més. Ni tan sols Ramon Xaudaró, que dels
cinc comissionats del poble era el més fermament radical, va poder anar més enllà d’intentar contenir un poble de Barcelona que estava disposat a cremar tot signe
d’opressió i explotació.
Un any més tard, Ramon Xaudaró es lamentaria de
no haver adoptat mesures més radicals en aquell moment quan recordava que “puesto a la cabeza del movimiento de Barcelona en agosto de 1835 me olvidé de
mí mismo, procurando solo por ingratos que creía patriotas, y dejando de hacer lo que quizá la patria tenía
derecho a esperar de mi posición, solo para que no me
fuese atribuido a miras ambiciosas”. Aquesta confessió indica que, un any més tard, la postura de Xaudaró
s’havia radicalitzat, però la veritat és que el 5 d’agost
de 1835 el que donava cohesió a la Junta d’Autoritats i
Comissionats del poble o, com molt bé diu Anna Maria
Garcia, allò que feia que s’acceptessin mútuament era
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la por que el poble ultrapassés les consignes liberals i el
convenciment de la necessitat de mantenir l’ordre (Garcia, 1989: 349).
La Junta va emetre diversos bans i proclames el mateix dia 5, presentant-se com a emanació de la voluntat
popular i fent unes molt vagues promeses per incitar el
restabliment de l’ordre, però no va fer cap concessió a
la Milícia ni va proclamar cap principi polític més enllà
dels genèrics a la llibertat i a la reina. Era evident que la
Junta tenia por a enfrontar-se amb el govern de l’Estatut
Reial de Madrid, però els seus membres encara temien
molt més el poble. A dos quarts de nou del vespre la
Junta té notícia de l’incendi de la fàbrica de vapor Bonaplata i d’altres vapors de la ciutat i decideix declarar
la llei marcial. Algunes tropes de l’exèrcit, milicians i
urbans havien intentat evitar l’incendi, però els seus esforços van ser inútils davant la multitud i els trets que
venien de l’interior de la fàbrica.
El dia 6 d’agost es va llevar molt agitat a tota la ciutat. Continuaven els aldarulls i la tropa i la Milícia Nacional van ser mobilitzades per posar fi a qualsevol tipus
de violència popular. Les classes populars de Barcelona
havien creuat un límit que cap liberal estava disposat a
tolerar, la destrucció de la propietat privada i, en concret, d’un dels símbols del progrés de l’economia liberal, la fàbrica de vapor. Grups de soldats i milicians van
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començar a patrullar la ciutat amb ordres de disparar per
dissoldre qualsevol grup d’amotinats i restablir l’ordre.
Es van fer més de 200 detencions i l’endemà els atacs
contra institucions i fàbriques van cessar.
Restablerta la calma, van ser jutjats i afusellats, aquella mateixa tarda, dos caps de turc per servir d’exemple.
Un carlista, acusat de complot, i un tal Narcís Pardines,
un mariner detingut en l’assalt a la Duana que va ser
acusat de participar en la crema del vapor Bonaplata. Els
dies posteriors altres homes seguirien el mateix camí.
Com en temps del tirà Comte d’Espanya o del general
Llauder, carlins i “anarquistes” eren posats en un mateix
sac per la repressió de les autoritats. Un cop recuperades
les regnes de la situació, la Junta es va dedicar a emetre
una sèrie de mesures per acontentar el poble i calmar els
ànims, alhora que intentava mantenir l’ordre.
El mateix dia 6 d’agost el diari El Catalán, dirigit
per Ramon Xaudaró, treia ferro a l’assassinat del general Bassa, argumentant que el general havia signat
la seva pròpia condemna en negar-se a escoltar la veu
del poble, i condemnava sense pal·liatius la crema del
vapor Bonaplata. En conjunt, Xaudaró es mostrava
desolat veient la deriva que havia pres el moviment:
“Con el corazón anegado de lágrimas de pesar nos
vemos en la necesidad de hacer conocer un atentado
que serviría de eterno lunar a la bella revolución”. Al
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seu parer, s’havia atemptat contra “unos ciudadanos
que habían invertido sus capitales para el fomento de
la riqueza pública y el progreso de la industria nacional” i que, segons ell, havien estat del costat del moviment insurreccional. “¡Insensatos! ¿Ignorabais acaso
que los patriotas Vilaregut, Bonaplata y otros socios
han sido de los primeros en ponerse a la cabeza del
justo movimiento que nos ha asegurado la libertad?”
(Garcia, 2008: 134).
El fracàs del liberalisme radical, del qual Xaudaró
representava una part destacada, va ser total i absolut
en aquelles hores clau de la revolució. D’una banda,
va ser incapaç d’erigir-se en un veritable portaveu de
les demandes del poble i, d’una altra, a ulls de les autoritats la seva presència a la Junta d’Autoritats s’havia demostrat inútil per contenir la violència popular.
Com molt bé afirma Anna Maria Garcia referint-se a
Ramon Xaudaró, “sus planes encontraban dos escollos insalvables (…). Por una parte, no hay duda de
que un sector importante entre los liberales no estaba
dispuesto a secundarle en ninguna aventura radical
(…). Por otra, tampoco los sectores populares, que
se habían lanzado a la calle airados en la mañana del
5 de agosto, siguieron durante demasiado tiempo las
consignas liberales. También ellos decidieron pronto
hacer la guerra por su cuenta, quemando los papeles
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de la policía y las empresas que utilizaban maquinaria
u otros medios capaces de suplir la fuerza de trabajo
humana” (Garcia, 2008: 133).
La Junta d’Autoritats i Comissionats del Poble, de
la qual era membre Xaudaró, havia de redactar i enviar
un manifest a la reina perquè aquesta es posés al capdavant del moviment de les juntes. Xaudaró va fer tot el
possible per polititzar aquest manifest, però la resta de
comissionats del poble el van aïllar en les seves peticions i el resultat final va ser un manifest molt moderat
que es limitava a demanar certes reformes administratives. Xaudaró va intentar moderar el seu discurs per
aconseguir alguna victòria, però va ser inútil. Fins i tot
va embrutar-se les mans quan va pronunciar-se a favor
de la repressió contra els caps de turc de les protestes
populars, afirmant que “al paso que debía apoyar el primer movimiento no podía dejar de reclamar el pronto
castigo de los que han tendido a desacreditarle con el
robo y otros excesos, esto es, de los que resulten más delincuentes para el debido escarmiento”. El que no sabia
Ramon Xaudaró en aquells moments era que, en menys
de dos anys, el cap de turc que terminaria davant d’un
escamot d’afusellament seria ell mateix.
La Junta d’Autoritats i Comissionats del Poble va
demostrar la seva inoperància i els liberals més radicals
van treballar per substituir-la per una nova Junta Auxi92
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liar Consultiva que, contràriament al que volien els més
radicals, va acabar per frenar la revolució amb una sèrie
de moviments que van encetar el canvi de règim polític
com a únic camí per poder contenir les protestes populars. A principis de setembre i seguint l’exemple de la
Guerra del Francès, la nova Junta es va autoproclamar
Junta Superior Governativa del Principat i va apel·lar a
la formació de juntes similars per tot Espanya que van
fructificar i acabaren donant pas al primer govern liberal de Mendizábal el 14 de setembre. El govern Mendizábal va convocar eleccions a Corts el 28 de setembre i
va endegar una sèrie de mesures (desamortització eclesiàstica, reforçament de la Milícia Nacional, creació de
les diputacions, etc.) que van desmobilitzar les juntes.
Però el programa de Mendizábal no anava més enllà de
reformar l’Estatut Reial i quedava lluny de les demandes més radicals que volien proclamar la Constitució
del 1812 i convocar Corts constituents.
Durant els mesos d’agost i setembre del 1835, Ramon Xaudaró va mantenir-se molt actiu. Des de les
pàgines de El Catalán, la signatura de dos manifestos
i d’algun fulletó va defensar obertament un pronunciament que proclamés la Constitució del 1812 i la convocatòria de Corts constituents i va acusar la nova Junta
d’Autoritats de frenar la revolució. Finalment, el 18 de
setembre es van amotinar a Barcelona alguns partidaris
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de proclamar la Constitució del 1812, però la Junta Superior Governativa del Principat va poder controlar la
situació i va aprofitar l’ocasió per detenir els elements
més radicals. Xaudaró va aconseguir amagar-se i va haver de viure un temps clandestinament.
El mes d’octubre, el primer govern liberal de Mendizábal va nomenar el vell general liberal Espoz y Mina
com a capità general de Catalunya i Xaudaró va poder
tornar a la vida pública gràcies a l’antiga relació que
mantenia amb el general. Probablement, des dels seus
dies a Calaf durant el Trienni Liberal, però sobretot
durant l’exili francès. Durant els mesos de novembre
i desembre del 1835, Ramon Xaudaró tornaria a la batalla política defensant, novament, la proclamació de
la Constitució del 1812 i la convocatòria d’eleccions a
Corts constituents fins que tingui lloc una nova bullanga
a principis del 1836.

La Milícia Nacional i les bullangues
de Barcelona del 1836
El 9 de setembre de 1835 la Junta Auxiliar es converteix
en Junta Suprema i es reserva atribucions de govern.
La nova Junta és més moderada i rep amb bons ulls el
nou govern de Mendizábal, però continua exercint el
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poder. En primer lloc, organitza nous cossos de miquelets, milicians voluntaris per lluitar contra els carlins,
i, de passada, reduir l’atur i allunyar els liberals més
revolucionaris de la ciutat. També decreta mesures desamortitzadores, suprimeix drets senyorials, recapta
impostos i ordena que la Universitat de Cervera retorni
a Barcelona, d’on havia estat suprimida després de la
Guerra de Successió, l’any 1715.
A principis d’octubre, es constitueix un nou Ajuntament de Barcelona compost de liberals moderats i progressistes i algun radical, com Rafael Degollada. El 21
d’octubre el general Francisco Espoz y Mina arriba a
Barcelona com a capità general i, el dia següent, la Junta Suprema anuncia la seva dissolució. El vell general
navarrès era una figura admirada pels liberals catalans
que veien en ell un lluitador per les llibertats des de
l’època del Trienni Liberal. Però Mina ja era un home
d’avançada edat i malalt. Havia fracassat en la guerra
carlina al front del nord peninsular i tornaria a fracassar
a Catalunya.
El primer que va fer Espoz y Mina va ser ordenar la
formació d’una Junta d’Armament i Defensa i preparar la seva ofensiva contra els carlins a Catalunya. El
desembre, Mina surt de Barcelona per dirigir la campanya militar i el 26 de desembre emet un comunicat
donant a conèixer l’afusellament, per part dels carlins,
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de 33 soldats i 7 oficials liberals. Durant els primers
dies del 1836, els diaris de Barcelona es van fer ressò
de la notícia, que després es demostraria falsa, així com
d’una important derrota liberal al Bruc. La tensió anava
en augment a Barcelona; els liberals més radicals i els
batallons més populars de la Milícia Nacional, com el
de la Brusa, estaven descontents amb l’evolució de la
guerra i la lentitud dels canvis polítics i, malgrat la suposada unitat liberal en la guerra, no havien renunciat,
ni molt menys, a proclamar la Constitució del 1812 i
obrir un procés constituent. El govern Mendizábal havia començat a fer reformes, però no havia convocat les
Corts i mantenia l’impopular Estatut Reial.
En aquest context, el 4 de gener de 1836 es produeix
a Barcelona una gran concentració de gent a la plaça
de Palau que clama venjança contra els carlins i que el
responsable militar de la plaça és incapaç de dispersar.
La multitud, entre la qual es barregen membres de la
milícia i soldats, es dirigeix a la Ciutadella i l’assalten,
davant l’escassa guarnició present, i assassinen tots els
presos carlins que hi troben. Després es dirigeixen a la
resta de casernes de la ciutat i, fins i tot, a l’Hospital,
on assassinaren pràcticament tots els carlins detinguts i
ferits de la ciutat.
La mateixa nit del 4 de gener, les autoritats decreten
l’estat de setge a Barcelona i comencen a arrestar els
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principals caps radicals de la ciutat com Raüll, Rafael Degollada o Aviraneta, entre d’altres. Ramon Xaudaró aconsegueix amagar-se, una altra vegada, gràcies
a l’avís del seu amic Josep Maria Canalejas, però serà
detingut finalment el 19 de gener. Els detinguts del 4
de gener són conduïts al port, embarcats en un vaixell
anglès i deportats a Canàries. Xaudaró no tindrà la mateixa sort i poc després serà deportat a Cuba, juntament
amb Ramon Ferrer, catedràtic de medicina i tinent del
batalló de la Brusa.
La matinada del dia 5 de gener es produeix una nova
concentració a les Rambles i una multitud encapçalada
per milicians del batalló de la Brusa es dirigeix a la plaça de Palau on proclamen la Constitució del 1812. El de
la Brusa és el batalló de la Milícia Nacional d’extracció
social més popular i l’únic que recolza majoritàriament
la revolta. Finalment, però, l’oposició de l’exèrcit i de la
resta de batallons de la Milícia, en especial dels llancers,
que pertanyien a les classes més acomodades i eren els
millor armats, van fer fracassar la proclama.
La rapidesa amb què van ser detinguts els liberals
més radicals de la ciutat i el fet que l’espurna que encengué la bullanga fos una notícia falsa iniciada pel propi
capità general, Espoz y Mina, fa pensar que el que buscava el general, en connivència amb els liberals moderats i l’alta burgesia de la ciutat, era provocar un aixe97
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cament que li permetés escapçar els elements liberals
més radicals i subversius de la ciutat i iniciar una purga
d’aquests a la Milícia Nacional.
Després de ser embarcats, Xaudaró i Ferrer arriben
a l’Havana el 5 d’abril, on els mantenen incomunicats
fins al dia 25 del mateix mes en què nous esdeveniments
polítics que tindran lloc a Espanya propiciaran el seu
retorn. El 4 de juny, Xaudaró i Ferrer van arribar des
de Cuba a la Corunya, on van ser tancats al fort de San
Antón fins al 30 de juny. Aquell dia van ser posats en
llibertat condicional sense poder abandonar la Corunya.
Finalment, el triomf del motí de La Granja i la proclamació de la Constitució del 1812 l’agost del 1836 propicien la llibertat de Xaudaró i Ferrer que, per fi, van
poder abandonar la ciutat gallega.
En comptes de tornar a Barcelona, Ramon Xaudaró
es va desplaçar a Madrid on va publicar un manifest en
què exigia que se li obrís un procés judicial per poder
demostrar la seva innocència i explicava tot el que havia viscut des de la seva detenció el 19 de gener passat.
El manifest, que reproduïm a l’annex, portava per títol
Manifiesto de las injustas vejaciones sufridas por D.
Ramón Xaudaró, redactor del periódico “El Catalán”
que se publicaba en Barcelona.
En aquest text, Ramon Xaudaró comença condemnant els assassinats de presoners carlistes durant
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la bullanga que va propiciar la seva deportació. “El 4
de enero tuvieron lugar horrorosos asesinatos contra
presos indefensos; crimen demasiado inmoral y cobarde para suponerlo obra de una dirección cualquiera”. I critica “la apática conducta de la autoridad”
en aquells moments crucials, però afirma no poder dir
res més al respecte “hasta que sepa si es o no sobre
aquellos horrores sobre los que se me acusa”. Després, Xaudaró passa a descriure com el clima d’inseguretat ciutadana provocat per aquella matança, que
l’autoritat no va voler evitar, va ser recuperat per la
Milícia Nacional sortint al carrer i desfilant juntament
amb el poble de Barcelona.
“La ansiedad redoblada por momentos, la inminencia de nuevos desórdenes en aquel estado de disolución
social preocupaba todos los ánimos, y los más amigos
del orden parecían estar deseando una espontánea manifestación de vida de la Guardia Nacional en cuerpo,
única que se creía capaz de cimentar el sosiego y asegurar el orden que las autoridades no sabían garantir.”
Segons ell, el poble de Barcelona estava inquiet pel
caos regnant i per la inacció de les autoritats i va començar a organitzar-se amb el batalló de la Brusa de la Milícia Nacional al capdavant. Ràpidament, van aparèixer
crits a la Constitució del 1812 com a garantia d’ordre
i, al final, la gran manifestació que va arribar fins a la
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plaça del Pla de Palau es va integrar a la resta de la Milícia i a l’Exèrcit que es trobava allà, en comunió liberal
i sense cap vessament de sang. Aleshores, es pregunta
Xaudaró, com podia ser que l’autoritat hagués detingut
i perseguit, precisament, a aquells que més havien fet
per evitar un enfrontament entre “homes lliures” i aconseguir que la manifestació i el batalló de la Brusa se
sotmetessin a les autoritats.
Quant a la seva actuació, afirma que “a pesar de que
guardé una neutralidad hasta cierto punto en oposición con mis sentimientos patrióticos, la proscripción me
comprendió, y sobre las dos de la noche fue allanada mi
casa por los agentes de policía. Por una rara casualidad evité mi prisión, y me puse en salvo para observar
cuál fuese la conducta de la autoridad con los demás
perseguidos, y ponerme a disposición del tribunal, si se
seguían los trámites legales, pero al ver que se les imponía la pena de deportación sin forma de juicio, decidí
permanecer oculto hasta que, calmadas las pasiones, la
animosidad hiciera lugar al imperio de la ley”.
Seguidament, explica el seu captiveri a la Ciutadella
i les seves converses amb el general Parreño. Segons
Xaudaró, Espoz y Mina volia que delatés els seus còmplices en l’aixecament i Xaudaró li va respondre que
l’únic que li podia dir al capità general era quins eren
els traïdors que tenia al seu voltant. Sembla, doncs, que
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si alguna vegada Ramon Xaudaró havia tingut algun
tipus d’influència sobre el general Espoz y Mina, l’havia perdut per complet. El vell general, en aquella nova
aventura com a capità general de Catalunya, havia decidit aliar-se amb les classes benestants de la ciutat i els
liberals moderats per escapçar els liberals exaltats que,
com Ramon Xaudaró, volien proclamar la Constitució
del 1812 i obrir unes Corts generals.
Després Xaudaró explica com a ell i al doctor Ramon Ferrer els van embarcar cap a Cuba sense avisar les
seves famílies i el cop tan dur que va ser, per a un pare
de família com ell, haver deixat abandonada la seva família d’aquesta manera. Per acabar, exposa les difícils
condicions de vida que van viure a l’Havana i en les
llargues travesses d’anada i tornada a Amèrica. A diferència del tracte rebut a Cuba, Xaudaró destaca el bon
tracte que van rebre a la Corunya per part de les autoritats, encara que no va poder abandonar la ciutat fins que
van ser proclamada la Constitució del 1812.
Tot i el seu declarat republicanisme, Ramon Xaudaró clou el seu manifest reclamant justícia a la pròpia reina contra aquells que l’han detingut, deportat i retingut
sense haver estat acusat de res per cap tribunal. En concret, acusa obertament el capità general de Catalunya,
Espoz y Mina, i el general Tacón de l’Havana d’haver
actuat de forma totalment arbitrària.
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“El Corsario” de Madrid i la
insurrecció del gener del 1837
L’agost del 1836, quan Ramon Xaudaró va quedar en
llibertat a la Corunya, en comptes de tornar a Barcelona
on Espoz y Mina encara mantenia l’estat d’excepció, va
decidir instal·lar-se a Madrid que, en aquells moments,
era el centre polític de la recentment proclamada Constitució del 1812. En menys d’un mes, Xaudaró va posar
en marxa un diari a Madrid que, tot i la seva curta durada, entre l’1 d’octubre i l’11 de desembre de 1836, va
influir poderosament en el context polític del moment.
El diari portava per nom El Corsario. Periódico político, literario y mercantil. Dedicado especialmente a
defender los derechos e intereses del pueblo. Un nom
que recorda clarament La canción del pirata del també
liberal exaltat José de Espronceda.
Les raons que van portar Ramon Xaudaró a fundar
un diari a Madrid, en aquell moment, són complexes.
La proclamació de la Constitució del 1812 i l’obertura
d’unes noves Corts, l’octubre, per reformar-la, convertien Madrid en el centre del debat polític que marcaria
el futur de l’Estat i Xaudaró tenia els recursos econòmics necessaris, com a hisendat, per emprendre aquella nova aventura política. Algunes anàlisis expliquen
aquesta etapa de Xaudaró a Madrid com una aventura
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en solitari, però Anna Maria Garcia no hi està d’acord
i relaciona aquest intent de Xaudaró de voler influir en
el nou context polític amb els moviments polítics dels
republicans espanyols a través de les seves societats secretes (Garcia, 2008: 141).
Tot apunta que va ser per aquelles dates que es fusionaren a Barcelona les societats secretes dels Drets de
l’Home, presidida per Ramon Xaudaró des del 1835, i
la dels Venjadors d’Alibaud, que s’havia format durant
el mes d’agost del 1836. I poc després, aquestes es van
unir a les societats madrilenyes republicanes, com la Joven España, creant La Federación.
El motí de La Granja del mes d’agost havia obligat
la regent María Cristina a proclamar la Constitució del
1812 i a nomenar un nou govern progressista, liderat per
Calatrava i Mendizábal, per reformar-la. El nou govern
va iniciar negociacions amb els sectors moderats del
liberalisme per arribar a un consens que permetés una
constitució acceptada per tots dos sectors. En obrir-se les
Corts, a principis d’octubre, la promesa de revisió de la
Constitució va desfermar una lluita ferotge a les Corts,
a la premsa i també als carrers de la ciutat de Barcelona
on el republicanisme de caràcter federal i de tints cada
vegada més democràtics tenia una major presència.
Quan van començar els debats a les Corts, de seguida
es va veure que la reforma de la Constitució del 1812 im103
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plicaria la renúncia de la sobirania nacional per part del
poble i el dret de vet de la corona, que podria oposar-se a
qualsevol llei aprovada al Parlament, així com dissoldre
les Corts i convocar noves eleccions sempre que volgués.
Els sectors més radicals del progressisme, així com
els republicans com Xaudaró, es van oposar, de seguida,
a aquesta possibilitat, que trobaven una traïció als principis liberals. Els republicans, com Ramon Xaudaró havia
exposat diverses vegades en els articles de El Catalán,
també volien reformar la Constitució del 1812 per adaptar-la a la nova realitat social i política d’Espanya, però
aspiraven a una reforma en un sentit més progressiu i no
estaven disposats a renunciar al que ells consideraven el
pilar de tot el sistema liberal, la sobirania nacional.
Al mateix temps que Ramon Xaudaró posava en marxa El Corsario a Madrid, a Barcelona els republicans
començaren a publicar el diari Sancho Gobernador.
Tots dos diaris van mostrar-se molt crítics amb el govern Calatrava des del principi, però segons Anna Maria
Garcia “las críticas no hicieron más que acentuarse a
medida que los debates parlamentarios mostraron que
la propuesta de revisión del código de Cádiz iba a fortalecer el poder de la Corona, a limitar el censo electoral y a introducir una segunda Cámara” (Garcia, 2008:
142). Aquest fet va portar els republicans a un canvi de
tàctica fonamental que passava per abandonar les seves
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anteriors propostes de modificació de la Constitució del
1812 i optar, segons Xaudaró, per una defensa de “la
Constitución pura y neta” del 1812.
Segons es pot llegir a les pàgines de El Corsario, en
aquell nou context la revisió del codi de Cadis representava, per Ramon Xaudaró, la lluita entre la revolució i la contrarevolució a Espanya i, en definitiva, a tot
Europa. Igualment, la lectura tant de El Corsario com
de Sancho Gobernador demostra la deriva, cada vegada
més democràtica, que anava prenent el republicanisme.
En El Corsario del 12 d’octubre de 1836 podem llegir
un article de Ramon Xaudaró en què analitza la situació
espanyola comparant-la amb l’evolució de la Revolució
francesa. En aquest article, comença explicant que van
ser els sectors moderats dels revolucionaris francesos
els que van trair la Constitució del 1791 i van incitar
el monarca a fugir, donant pas a la primera República
francesa del 1793. Per afegir, a continuació:
“Dirijan los políticos una mirada sobre la marcha
de la regeneración española, comparen épocas y deduzcan legítimas consecuencias. Se publicó el Estatuto, y a
pesar de lo ilegal y defectuoso de aquel sistema, todos
nos hubiéramos resignado a esperar de él las consecuencias que se nos prometían, si los intrigantes de camarilla no hubiesen tratado de inutilizar el poco fruto que
podíamos prometernos de árbol tan estéril: estas intri105
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gas repetidas con escándalo produjeron el descontento
y consecuentes conmociones que por fin han acabado
por derribar aquella obra imperfecta y por publicar la
Constitución de 1812.
Este Código, de que la España se ha asido como
áncora de su salvación, debía unir todos los ánimos y
aunar los esfuerzos de todos los españoles; pero desgraciadamente apenas publicado han sido defraudados
todos sus efectos por la impericia o mala fe de los depositarios de la confianza del trono y de la nación. El
descontento cunde; el entusiasmo de los patriotas que
debía salvarnos, se amortigua; los enemigos de la libertad nos insultan impunemente, y las desgracias de
la patria son ya tan acerbas que apenas queda a los
españoles esperanza del remedio a sus males sino apelando a recursos violentos y enérgicos, que desquicien
momentáneamente la máquina social. Pero ¿quién nos
habrá conducido a tan terrible necesidad? Solo los falsos liberales, los hombres que han abusado del poder
y de la confianza pública, son los que han producido
tantos males y conducen España al precipicio. ¡Ojalá
la Reina, ojalá los verdaderos patriotas abran los ojos
mientras puede llegar a tiempo el remedio!”
En altres articles de El Corsario trobem també una defensa i un posicionament clarament a favor de les classes
populars en temes fonamentals com les reformes fiscals
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de Mendizábal. Igualment, en les pàgines d’aquest diari
podem llegir una defensa de l’organització democràtica
de la Milícia Nacional com a única força que pot posar fi
a la guerra carlina i en contra d’aquells que volen manipular-la a favor dels seus interessos particulars, purgantla dels elements populars que no poden controlar. I no
menys important, a El Corsario podem llegir una defensa
de les idees d’aquells que el govern i els diaris moderats i
progressistes acusen d’anarquistes i republicans per oposar-se a la reforma moderada de la Constitució de Cadis.
A principis de desembre, els articles de El Corsario
comencen a denunciar les peticions del govern i d’alguns
diputats a les Corts d’aprovar mesures repressores extraordinàries contra el que denuncien que són conspiracions
republicanes organitzades que estan creixent per tot arreu
i que pretenen provocar l’anarquia i el caos social. Xaudaró nega obertament que aquestes conspiracions existeixin i afirma que són una burda manipulació per eliminar
la dissensió d’aquells liberals que no estan disposats a
renunciar a la sobirania nacional i a tantes altres coses
amb la reforma conservadora de la Constitució de Cadis.
Finalment, les amenaces del govern es van complir
i les arbitrarietats governamentals van provocar el tancament de El Corsario, que va publicar el seu darrer
número l’11 de desembre de 1836. Aleshores, Ramon
Xaudaró va decidir tornar a Barcelona i es va trobar
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amb una ciutat amb una tensió social i política molt elevada i a punt d’esclatar. Els diaris El Vapor i Sancho
Gobernador portaven setmanes fent créixer la temperatura davant la deriva conservadora del govern i la reforma constitucional. El Vapor per denunciar els complots
republicans i Sancho Gobernador per desmentir-los
i criticar la persecució política dels liberals dissidents
amb la reforma de la Constitució de Cadis. El mateix
dia que es tancava El Corsario a Madrid, a Barcelona
apareixia una proclama titulada La bandera, en referència a la bandera dels Drets de l’home, signada per Los
Hermanos de la Grande Unión.
Sobre aquesta proclama, Anna Maria Garcia afirma
que “la historiografía ha tendido a atribuírsela a Xaudaró. No hay prueba documental que avale su autoría y,
ciertamente, es muy posible que no saliera de su puño y
letra. Aun así, es improbable que se repartiera la noche
del 10 al 11 de diciembre sin su conocimiento” (Garcia,
2008: 144).
La bandera
Hermanos nuestros: este nombre caracteriza solamente a los que sienten en su corazón un entusiasmo suficiente para salvar la Patria o perecer con ella. Aprended que los hombres que consienten la pérdida de sus
derechos, dejan de ser hombres, y no pueden ya ser
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nuestros hermanos. Sacrificios sin cuento nos están
preparados, es cierto; pero grandes peligros exigen
grandes sacrificios. Las circunstancias son críticas y
perentorias; la fracción de un partido ya revocado y
moribundo conserva todavía en el poder algunos que
respiran por él, algunos que toman diferentes colores, y que doran con sus palabras la ignominia que
nos tienen urdida. Quizás en este instante se trate de
protocolizarnos, quizás en este instante se nos obligue
a una transacción vergonzosa que inutilizará toda la
sangre vertida para conseguir nuestra libertad, y que,
cualquiera que sea la forma con que se presente, Liberales, en su reverso está nuestro cadalso. Un medio
solo puede salvarnos, un medio solo, espantoso, pero
necesario; seguro estoy que lo adivináis… LA REVOLUCIÓN —sí, lo habéis adivinado.
Nuestras autoridades eminentemente populares
nos lo anuncian, nuestros beneméritos diputados claman por ella, los publicistas encargados de revelarnos nuestros riesgos la provocan, la provocan también… ¡al arma! Pues, hermanos, revolución, y no más
que revolución… Pero algo; es preciso la iniciativa,
es preciso enarbolar antes una bandera; todos señalan la necesidad de la revolución, pero nadie indica
categóricamente los medios para hacer explotar, ni
los puntos a que debe dirigirse.
109

Raül Aguilar Cestero

Harto lo sabes; estamos desunidos, no tenemos
un centro común del cual partan los principios para
dar dirección a los actos; asociémonos, pues; el fuerte
preste sus brazos, el sabio sus talentos. Todos los verdaderos liberales desean la felicidad de los pueblos,
pero los impulsos que emplean para conseguirla son
distintos y se destruyen mutuamente. Enarbolemos
una bandera, no es más que una bandera, con el lema
sagrado de los DERECHOS DEL HOMBRE; peleemos todos bajo su sombra; sí, bajo el influjo de la
santa inscripción se desarrollará nuestro entusiasmo,
y nuestras bayonetas triunfarán de nuestros enemigos.
¿Sabéis cuáles son nuestros enemigos? Los aristócratas, sí, los aristócratas, estos que no quieren anivelarse con nosotros, que viven a expensas de nuestro
sudor, y que tienen derecho de ultrajarnos porque el
favor o la intriga les ha dado una faja, o porque conservan en sus casas pergaminos de sus abuelos.
Deseamos la paz, pero no podemos conseguirla
sin la guerra; deseamos tranquilidad, pero la tranquilidad que apetecemos exige revolución. ¡A las
armas! Derribemos los derechos de los aristócratas,
derribemos sus cabezas para que les quede el arbitrio
de reconquistarlos. Con su sangre rejuvenecerá Cataluña, la España, la Europa entera… No hagáis caso
de sus palabras, mirad que pronuncian libertad para
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encadenarnos mejor. Tal vez parezcan enemigos de
D. Carlos, pero no por esto desean aligerar nuestras
cadenas… ¡A ellos! Despreciamos las notas de los diplomáticos, quieren hacernos miedo porque ellos lo
tienen. Si nos creen valientes, veréis cómo tiemblan
delante de nosotros.
Los tiempos se acercan, el día grande está ya para
llegar… preparémonos, el que debe dar la voz tiene ya
dilatado el pecho y la boca abierta… A las armas entonces, hermanos. ¡LA BANDERA! ¡LA BANDERA!
LOS HERMANOS DE LA GRANDE UNIÓN

En un altre fulletó repartit aquell desembre del 1836
i que tenia forma de vers es podia llegir amb les inicials
de cada vers la frase “Muerte a los tiranos, abajo los
tronos, el pueblo es soberano. Patria. Libertad. Justicia. Igualdad. Virtud. República Universal”.
Aquestes proclames que incitaven clarament a l’aixecament popular contra l’aristocràcia de la riquesa, en
la qual s’incloïen els liberals de la gran burgesia barcelonina, van atemorir encara més les classes benestants
de la ciutat que, des de la crema del vapor Bonaplata,
s’havien mostrat decidides a restringir l’evolució de la
revolució liberal a la ciutat a través del control de les
juntes i del nomenament del general Espoz y Mina com
a capità general de Catalunya.
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El capità general, Espoz y Mina, ja havia presentat
la seva dimissió el mes d’abril del 1836, però no havia
estat acceptada i va ha haver d’acabar assumint com a
seva la proclamació de la Constitució de Cadis durant el
mes d’agost. Des de llavors, la seva salut havia empitjorat molt, era incapaç d’aconseguir la victòria contra els
carlins a Catalunya i la seva aureola d’heroi liberal s’havia esvaït entre progressistes i radicals que el veien com
un aliat de les classes benestants i els sectors moderats
i progressistes partidaris del govern i la reforma constitucional per retallar la Constitució de Cadis. Finalment,
el general Espoz y Mina va morir el 24 de desembre
a Barcelona fruit d’una llarga malaltia. La mateixa nit
de Nadal, l’Ajuntament progressista de Barcelona no va
suportar més els atacs que li venien de tot arreu i va
dimitir en bloc. Els liberals moderats criticaven l’Ajuntament per no fer res contra un possible complot republicà amb què atemorien les classes benestants i els progressistes radicals atacaven l’Ajuntament per haver-se
plegat als pactes amb els moderats en la reforma de la
Constitució de Cadis.
Les classes benestants de la ciutat van aprofitar el
moment per tornar a fer-se amb les regnes de la ciutat. Van reviure la Junta de Corporaciones y Clases que
havia servit per posar ordre sobre la revolució després
de l’assalt al vapor Bonaplata d’agost del 1835 i van re112
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cuperar el control de la ciutat a través dels liberals moderats. Tot, amb l’excusa d’acabar amb el perill d’una
suposada insurrecció republicana que venia denunciant
el diari El Vapor per atemorir les classes benestants. La
Junta de Corporacions es va convertir en l’autèntic poder a l’ombra de la ciutat que va possibilitar el retorn de
les autoritats moderades de l’època de l’Estatut Reial,
després de la bullanga de Barcelona del 13 de gener de
1837. Aquesta Junta, composta per les classes benestants de la ciutat, marcarà la política de la ciutat durant
els propers mesos, fins i tot negant-se a obeir les lleis i
ordres aprovades pel govern central.
La guspira que va encendre la revolta del 13 de
gener a Barcelona va ser la publicació del decret governamental de mesures extraordinàries contra els
conspiradors anunciat pel govern, el qual permetia la
detenció de qualsevol persona sospitosa de conspiració i la seva deportació sense cap prova ni judici. A
primera hora de la tarda, grups de progressistes radicals van començar a concentrar-se al cafè de la Noria i al Teatre demostrant el seu descontentament. Un
grup de llancers de la Guàrdia Nacional va arribar al
lloc i per dispersar-los va detenir algunes persones i el
propietari del cafè. Segons Manuel Santirso, “a estas
alturas, la paciencia de la izquierda liberal se había
agotado, por lo pronto circularon consignas de res113
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puesta violenta a las detenciones a través del único
medio al alcance de progresistas y radicales, que era
la Milicia. Cuando ya caía la tarde, unos 500 nacionales se reunieron en el ex-convento de San Agustín,
cuartel del batallón de zapadores, y pronto miembros
de otros batallones les imitaron, tomaron las armas y
se unieron a ellos hasta sumar cerca de dos millares
de personas” (Santirso, 1994: 411).
El substitut provisional d’Espoz y Mina com a capità general, el general Parreño, va declarar la llei marcial i va reunir les autoritats. Durant un temps, va regnar la confusió. Els sollevats no tenien cap pla concret
i no van abandonar l’exconvent, però les autoritats no
sabien què fer. Finalment, es van decidir a actuar, van
disposar diversos canons apuntant al convent i, després d’enviar-hi diversos negociadors, els amotinats
es van acabar rendint. D’aquesta manera va finalitzar
la insurrecció del 13 de gener de 1837, sense necessitat de disparar ni un sol tret i sense que hi participés
cap moviment popular o de masses, com els que havien tingut lloc l’estiu del 1835 o el mes de gener del
1836. El moviment no tenia uns objectius ben definits
i no responia a uns interessos socials ben delimitats.
Al contrari, era un moviment estrictament polític protagonitzat pels quadres progressistes i radicals i per
una part minoritària de la Milícia Nacional i les seves
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motivacions eren, únicament, resistir-se als atacs de la
reacció moderada que, en realitat, el que buscava era
una excusa com aquesta per liquidar els sectors progressistes de la ciutat.
Com molt bé diu Anna Maria Garcia, “una vez
conseguido el triunfo, a instancias de una Junta de
Corporaciones y Clases, representante de los intereses
de grandes comerciantes, industriales y propietarios,
que actuaba, de forma absolutamente irregular, como
un organismo del poder político, dictando el guion a
seguir a las autoridades militares, los batallones bullangueros fueron desarmados y las autoridades del
progreso rápidamente destituidas. En su lugar se repuso el viejo ayuntamiento anterior a la revolución de
agosto de 1835 y algunos destacados líderes del radicalismo barcelonés fueron detenidos, en tanto otros
pudieron huir”.
Les noves autoritats moderades de la ciutat van instruir un procés militar contra Ramon Xaudaró i altres
coneguts opositors liberals, com els redactors del diari
Sancho Gobernador, però Xaudaró va poder fugir a València i amagar-se durant un temps. Fins que va tornar
a Barcelona, uns mesos després, per posar-se al capdavant d’una nova bullanga, aquesta vegada amb clares
connotacions populars.
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La bullanga del maig del 1837 i
la condemna de Xaudaró. Poble i
republicanisme units per primera vegada
Després de la mort d’Espoz y Mina, la Junta de Corporaciones y Clases buscava un nou capità general que
l’ajudés a mantenir l’ordre i el poder dels moderats a
Barcelona i va trobar el candidat perfecte en el Baró
de Meer. El general havia servit a les ordres del nefand
Conde de España, però després s’havia alineat amb el
liberalisme moderat durant la regència de María Cristina i havia arribat a general combatent els carlins al nord
de la Península. El Baró de Meer va ser nomenat capità
general de Catalunya el 23 de febrer de 1837 i va arribar
el 12 de març a la ciutat on, des del primer moment, va
voler imposar la seva autoritat i va mantenir l’estat de
setge de manera quasi permanent. El nou capità general
va recolzar-se en la nova classe dominant catalana per
imposar-se, però aquesta també el va utilitzar, convertint el general en el garant militar de l’ordre social, com
abans havia estat el general Llauder i com després ho
serien la resta de capitans generals que ocuparien la plaça del Principat durant la resta del segle XIX.
El 23 de març de 1837, les Corts van ordenar, a través del Govern, a les autoritats catalanes procedir a
l’elecció de nous ajuntaments, però el Baró de Meer s’hi
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va negar adduint que la ciutat es trobava sota l’estat de
setge. Després, va continuar amb la neutralització de la
Milícia Nacional. Els batallons de la Brusa i sapadors ja
ha havien estat desarmats i els seus oficials expurgats
i seguí amb la resta de batallons. Les autoritats evitaren que els batallons tornessin a escollir com a oficials els degradats amb motiu de la insurrecció del 13 de
gener. Això va provocar el 24 de març que hi hagués
algun intent d’insubordinació, però les protestes van ser
dissoltes fàcilment. Tot i així, la tensió tornà a esclatar
quan, el 18 d’abril, el Govern va ordenar de nou l’aixecament de l’estat de setge a Barcelona i l’elecció d’un
nou Ajuntament i el Baró de Meer s’hi va tornar a negar.
De Meer va ignorar l’ordre i va sortir de Barcelona
per combatre els carlins, però en qüestió de dies tots els
seus plans es van estroncar. Els carlins van ocupar Solsona i ell va haver de fugir de la població amb els seus homes en desbandada. Mentrestant, a Barcelona esclatava
una insurrecció de dimensions revolucionàries que seria
castigada amb una crueltat mai vista i de la qual Ramon
Xaudaró seria la víctima principal. A Reus, hi va haver un
conat de revolta de la Milícia el 26 d’abril que no va anar
a més, però que unit a la caiguda de Solsona va impulsar
les autoritats de Barcelona, en absència del Baró de Meer,
a donar compliment, el 28 d’abril, a les ordres del Govern
d’aixecar l’estat de setge i convocar noves eleccions.
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Sembla que els dies previs al 4 de maig les autoritats
militars i l’Ajuntament ja sabien que es preparava una
insurrecció. De fet, van aparèixer diversos pamflets als
carrers. Es desconeix si Ramon Xaudaró va participar
en la redacció d’algun d’ells perquè, de fet, no se sap
gairebé res d’ell des que va fugir a València a mitjan
gener del 1837. L’únic que està clar és que va tornar a
Barcelona els dies previs a l’aixecament del 4 de maig.
La diferència fonamental entre l’aixecament d’alguns
batallons de la Milícia Nacional del 13 de gener de 1837
i el del 4 de maig és que, en aquest últim cas, hi hagué
greus enfrontaments armats pels carrers de la ciutat i
que una part important del poble de Barcelona es va posar del costat dels amotinats.
Totes les fonts escrites de l’època coincideixen a veure l’esclat de la revolta com una conseqüència directa de
la repressió del gener passat sobre la Milícia Nacional i
la prepotència dels liberals moderats que, emparats en la
protecció del Baró de Meer, mantenien l’Ajuntament de
l’Estatut Reial en contra de les ordres del Govern i les
Corts. Des del gener, els moderats i la Junta de Corporacions i Classes havien humiliat públicament els vençuts
del 13 de gener, havien desafiat el Govern negant-se a
complir els decrets de les Corts i, sobretot, s’havien negat
a rearmar els batallons revoltats de la Milícia Nacional i a
fer complir l’elecció democràtica dels seus oficials.
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Les proclames aparegudes a la ciutat durant aquells
dies ho confirmen. Una titulada Al pueblo catalán i una
altra sota el nom Barceloneses cridaven a les armes contra els traïdors a la revolució liberal, exposen els mateixos greuges acumulats des del gener i fan especial
èmfasi en el fet que no es produeixin atacs contra la
propietat privada:
“Hoy podéis, barceloneses, desmentir las calumnias
de república, independencia y robos; pero sobre todo
respeto sagrado a la propiedad; este es el país de la
industria que proporciona la subsistencia a las familias; amistad y protección a las fábricas, sea el grito.
Viva Isabel II. Viva la Constitución reformada por las
Cortes. Viva la Soberanía Nacional. Mueran los traidores que sostienen la facción. Ni estatuto, ni facción, ni
traidores. Unión, liberales, unión: acabar la facción y
conquistar la paz” (Santirso, 1994: 454).
Els estudis més recents sobre aquesta bullanga del
maig del 1837 afirmen que els motius del seu esclat no es
poden circumscriure únicament a les demandes polítiques
dels progressistes radicals de Barcelona i al descontentament dels batallons més populars de la Milícia. Alguns
historiadors com Anna Maria Garcia han vist en aquesta
darrera bullanga que “la violencia del enfrentamiento demostraba, por una parte, que existían causas más profundas y de más largo alcance ideológico y social y, por otra,
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que, en la lucha de poder entablada en Barcelona desde
tiempo atrás, los revolucionarios —que en esta ocasión
se guardan mucho de utilizar la palabra revolución— se
hallaban a la defensiva, y que, por tanto, se trataba de un
ataque a la desesperada” (Garcia, 2008: 146).
Com sempre, la qüestió més difícil d’aclarir són les
relacions del liberalisme radical i el republicanisme que
representava Ramon Xaudaró amb les classes populars
que van secundar el moviment del 4 de maig, almenys
mentre aquest es va mantenir proactiu. En aquest sentit,
la situació de les classes populars i, molt especialment,
dels artesans era de misèria generalitzada a causa de la
paralització econòmica de la guerra i el contraban de
productes estrangers. Igualment, els treballadors tèxtils
portaven anys reclamant que no s’augmentés el tiratge
de les peces de tela sense augmentar-ne el sou. Per tant,
el recolzament popular inicial a l’aixecament va ser
fruit d’un descontentament social profund, però també
va ser la primera vegada que, probablement, els líders
del liberalisme radical i, molt especialment, els republicans com Ramon Xaudaró es van posar al capdavant
d’un moviment popular i van poder apreciar que, en la
seva lluita, només podien comptar amb el recolzament
de les classes socials treballadores.
La bullanga del maig del 1837 només va ser una
mostra del que podia passar si els republicans aconse120
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guien el recolzament de les classes populars i treballadores. Una lliçó que la propera generació de republicans
tindran ben apresa quan centrin totes les seves energies
revolucionàries a atreure a la seva causa els treballadors
industrials i artesans. D’aquesta manera, compartint
barricades amb el poble menut, els republicans van ampliar la concepció de democràcia liberal per incloure-hi
el conjunt de la societat i no només aquells que tenien
un nivell de riquesa destacable.
Tot va començar quan, la matinada del 4 de maig, un
grup de milicians dels batallons de la Brusa i sapadors
es va apoderar de l’Ajuntament i va ocupar els edificis
de l’Audiència i la Diputació, així com les cases properes i la caserna d’artilleria de la Milícia Nacional, situada a l’exconvent de Santa Clara. Des d’aquestes posicions, els revoltats van aixecar barricades per defensar-se
en cas de ser atacats. A aquestes alçades, un grup de
progressistes, radicals i republicans, amb Ramon Xaudaró al capdavant, es van anar unint al moviment que,
fins llavors, no havia tingut una direcció identificable
ni consignes clares i semblava, més aviat, una reacció
defensiva. Les autoritats, per la seva banda, van començar a reunir tropes al fort d’Atarazanas, juntament amb
els milicians lleials del quart batalló i llancers, pertanyents a les classes acomodades de la ciutat, els Mossos
d’Esquadra i els comandants de les flotes espanyola i
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anglesa situades al port. Segons recull Manuel Santirso
de diversos testimonis:
“Hacia las diez de la mañana se sabía en toda la
ciudad lo que estaba pasando. Las tiendas cerraron.
Nacionales del batallón 1º, mujeres, jóvenes y paisanos de estos que se llaman curiosos acudieron al punto
de la sublevación. Puesto en marcha el gentío en pos
de las banderas del batallón de la Milicia, confluyó en
la calle de Fernando con la columna de tropa enviada
desde Atarazanas. En la esquina de la Rambla habían empezado ya las conversaciones entre sublevados
y gubernamentales cuando de repente se oyó un tiro
procedente del lado de los tumultuarios. Los mozos de
escuadra abrieron fuego enseguida y luego cargaron a
la bayoneta contra los insurrectos, de lo que resultaron
varios heridos y ocho muertos, algunos de los cuales
fueron bárbaramente asesinados por los mismos mozos
después de tendidos en el suelo y rendidos. Los pronunciados pronto se dispersaron, en tanto que los lanceros
de la Milicia corrieron las calles sin causar víctimas.
En la plaza de Sant Jaume quedaron unas trescientas
personas dispuestas a resistir.
Los jerarcas acordaron desalojar a esa gente de la
plaza mediante la colocación de piezas de artillería
alrededor del perímetro controlado por los alzados y
la ocupación de las casas próximas. Hacia las cuatro
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de la tarde, los cañones iniciaron una serie de descargas que se prolongó más de una hora. Los sitiados respondieron disparando mientras los vecinos de la zona
se ponían de su parte y la Milicia Nacional restante,
a la que se había ordenado atacar a los insurrectos,
o bien se negaba a formar o levantaron las culatas,
agitaron pañuelos blancos y convinieron con los sublevados que había entre ellos neutralidad… Ante la
poca pertinencia del uso de la fuerza frente a quienes
se habían granjeado las simpatías de la población, las
autoridades procedieron a retirar las tropas sitiadoras
al fuerte de Atarazanas.”
Molts testimonis donen mostres de les simpaties populars pels insurrectes, que es van fer forts a la plaça de
Sant Jaume gràcies a les barricades i a la col·laboració
del veïnat que atacava des dels balcons i els terrats els
soldats i batallons de la Milícia que es mantenien lleials
a les autoritats. Els enfrontaments a tirs i canonades van
durar bona part de la nit, fins que es van concertar unes
negociacions entre una Junta d’Oficials de la Milícia
Nacional, encapçalada per Ramon Xaudaró, i diversos
comissionats de la Diputació i l’Exèrcit. La rendició
aconseguida per Xaudaró era prou honorable ja que
considerava dues possibilitats per als amotinats. D’una
banda, podien marxar lliures si entregaven les armes o,
si ho preferien, podien marxar al front de guerra amb
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les seves armes a combatre els carlins. El cert, però, va
ser que durant la nit quasi tots els amotinats a la plaça
de Sant Jaume van fugir pels terrats o es van amagar
amb l’ajuda dels veïns per por a patir represàlies, de tal
manera que, a l’alba, només Ramon Xaudaró i uns pocs
restaven a la plaça de Sant Jaume. Finalment, també ell
va fugir i es va amagar per no ser detingut.
Segons el cònsol francès de Barcelona, Blanchet,
“más de 1.200 hombres bien armados han tomado
parte en el movimiento, sin contar al populacho y a
los obreros a quienes la fiesta de la Ascensión había
distraído momentáneamente de sus trabajos” (Garcia,
2008: 148).
Els dies següents van ser detingudes més de 150 persones. Ramon Xaudaró es va poder amagar uns dies,
però va ser delatat per algú i detingut el 7 de maig.
Immediatament, va ser sotmès a un consell de guerra
sumaríssim sense cap garantia legal per part de l’exèrcit. El 8 de maig, el fiscal va iniciar la instrucció del
cas amb la presa de declaracions a diversos testimonis
i al propi Xaudaró i el 9 de maig es va reunir el consell
de guerra per dictar la sentència de condemna a mort.
Segons les investigacions d’Anna Maria Garcia, el dia
8 el cònsol francès va comunicar al seu govern que la
condemna exemplar de Xaudaró ja havia estat decidida
prèviament: “Ayer en el consejo de la autoridad se re124
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solvió dar un ejemplo sobre tres de los jefes del movimiento, comprendido Xaudaró. Un consejo de guerra está
reunido para juzgarle y se le debe fusilar hoy. Pero el
Sr. Annesley [el cónsul inglés] duda aún de que tengan
el coraje suficiente (…). Un oficial designado por el
Fiscal (…) en la causa de Xaudaró, ha rehusado su ministerio. (…) Están decididos a hacer fusilar a Xaudaró, aunque la diputación provincial se haya declarado
contra esta medida que considera impolítica” (Garcia,
2008: 148-149).
L’advocat defensor de Ramon Xaudaró va ser Josep
Maria Canalejas, el qual va insistir durant el judici en el
fet que Xaudaró no havia participat en cap complot previ i que només s’havia incorporat al moviment quan els
pronunciats s’havien fet forts a la plaça de Sant Jaume
(Canalejas, 1839). Igualment, Canalejas assegura que
“la muerte de Xaudaró fue jurada y atrozmente exigida
por un partido”. Sens dubte, es referia al partit moderat
i als dirigents de les principals corporacions econòmiques de Catalunya que controlaven la Junta de Corporaciones y Clases.
El diari dels liberals moderats de Barcelona, El Vapor, que a través dels articles de l’escriptor Josep Andreu Covert-Spring portava mesos denunciant els complots republicans i de la Milícia Nacional per atemorir
les classes benestants, va carregar totes les seves tintes
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contra Ramon Xaudaró. Anys enrere, Covert-Spring
i Ramon Xaudaró havien estat companys de lluites i
amics, però Covert-Spring feia temps que havia abandonat les files del progressisme i les idees del socialista utòpic Saint-Simon, de les quals va ser introductor a
Catalunya, per convertir-se en la ploma més afilada del
moderantisme barcelonès.
De fet, Josep Fontana ens recorda que quan Ramon
Xaudaró va haver d’amagar-se el setembre del 1835,
Covert-Spring es va fer càrrec, momentàniament, de
la redacció de El Catalán. En canvi, durant la bullanga
del maig del 1837 Covert-Spring va haver de ser protegit per l’exèrcit a causa de totes les acusacions falses
que havia escrit en El Vapor sobre els progressistes i
republicans i, poc després de la mort de Xaudaró, va
haver d’abandonar la ciutat i fugir a França per por a
la venjança d’alguns dels seus antics amics progressistes. Abans, però, i com molt bé recorda Josep Fontana,
Covert-Spring es va cobrir d’ignomínia quan, acabada
de vessar la sang de Xaudaró, va escriure a El Vapor
que “los que propagan teorías disolventes (…) y, sobre
todo, los que se ponen a la cabeza de los proletarios
armados para derribar el edificio social (…), estos no
son liberales, y mal pueden haberse separado de nosotros, porque nunca nos sentamos juntos al banquete de
la vida” (Fontana, 1988: 262).
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Les autoritats van tornar a fer córrer rumors falsos
contra Xaudaró, acusant-lo una altra vegada de ser un
agent carlista. La qual cosa no només era absurda, sinó
que es contradiu amb les grans mesures de seguretat que
les autoritats van desplegar durant la seva execució per
evitar una reacció popular. Sobre aquest fet el cònsol
francès, Blanchet, afirma que “se quiere, asustando a
los partidos con esta ejecución, evitar multiplicar el número de descontentos” (Garcia, 2008: 149).
Per reconstruir l’afusellament de Ramon Xaudaró,
Anna Maria Garcia aplega diversos testimonis com els
recollits per Gaietà Barraquer, entre els quals hi ha els de
l’advocat Josep Buhigas i de Benito Tomàs, que formaven
part del piquet de milicians que va executar la sentència,
i les notícies de diaris com el Eco del Comercio (Garcia,
2008: 150). Segons Barraquer, els testimonis presencials
de l’execució van assegurar, en parlar de Xaudaró, que
“la milicia estaba por él como por hombre que abrigaba ideas de anchura o libertad en las instituciones”. Els
mateixos testimonis afirmaren que, en les seves darreres
hores de vida, Xaudaró havia “manifestado no poco ánimo y serenidad, y dado muestras de sentimiento por las
víctimas y desgracias que produjo el movimiento. Deseó
y obtuvo hablar con algunos lanceros de la Milicia Nacional; y antes de salir para el suplicio dijo: ‘¡Ojalá que
mi sangre sea la última que se derrame!’”.
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Finalment, Ramon Xaudaró va ser executat per un
escamot d’afusellament format per membres no voluntaris de la pròpia Milícia Nacional durant la matinada
del 10 de maig de 1837. L’emplaçament escollit per
portar a terme la sentència de mort va ser un lloc molt
cèntric i concorregut de la ciutat, al final de la Rambla,
molt a prop de la casa del mateix Xaudaró. Sens dubte,
es va escollir aquest emplaçament obert i no una caserna militar tancada perquè servís de públic escarment a
la resta de grups radicals de la ciutat. Igualment, es va
formar un escamot d’afusellament compost per membres de la Milícia Nacional perquè servís d’avís per a
navegats de futures aventures del mateix estil. Però per
poder fer-ho a la via pública i a la vista de tothom, les
autoritats van haver de desplegar unes mesures de seguretat extraordinàries.
Segons els testimonis recollits per Barraquer, en el
moment de l’afusellament de Ramon Xaudaró un escamot de la Milícia Nacional, escollit per la seva fidelitat
a les autoritats, impedia l’accés al lloc, mentre soldats
de l’exèrcit patrullaven els carrers de les immediacions
i els Mossos d’Esquadra apuntaven les seves armes de
foc cap a les cases dels voltants, prohibint que s’obrissin
portes i finestres als edificis adjacents.
En el testament de Ramon Xaudaró, redactat a dos
quarts de cinc de la matinada del 10 de maig de 1837 al
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fort de Drassanes, s’afirma: “En atención a las inmensas pérdidas y sacrificios que me ha costado la causa de la libertad, a la que siempre he sido fiel, cuyas
pérdidas y sacrificios han causado la desgracia de mi
familia, pongo a esta bajo la soberana protección de
su Majestad la Reina Gobernadora o Regente, suplicando se digne aceptarla, y al mismo tiempo encargo
y suplico igual protección de las Cortes y de todos los
patriotas españoles”. Com afirma Anna Maria Garcia,
la candidesa de la petició i la fermesa dels ideals corprèn (Garcia, 1989: 383).
Poc després de l’execució pública de Ramon Xaudaró, els principals caps del radicalisme i el republicanisme de Barcelona que van ser detinguts els dies
posteriors a la bullanga del maig del 1837 van ser deportats a l’illa de Cuba, com ara Rafael Degollada, Raüll i un llarg etcètera. Durant un temps, aquests sectors
quedarien sense cap direcció visible i coneguda, però
reapareixerien poc temps després sobre noves bases i
amb energies renovades per lluitar contra les injustícies imposades pel nou sistema polític instaurat amb la
Constitució del 1837. Els nous republicans liderats per
Abdó Terradas coneixien bé l’experiència de la bullanga del maig del 1837, perquè també hi van participar,
i van extreure valuoses lliçons per al futur gràcies a
l’exemple de Ramon Xaudaró. En primer lloc, que el
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republicanisme havia de ser l’instrument per incorporar les classes socials desposseïdes a la política a partir
del sufragi universal. En segon lloc, que aquesta era
l’única via per aconseguir un sistema polític democràtic i racional i una societat més justa i, en tercer lloc,
que l’única manera d’aconseguir aquestes fites era la
via revolucionària.
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Conclusions
L’evolució del republicanisme de Ramon
Xaudaró i la seva influència posterior
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La causa de la gran influència que Ramon Xaudaró va
tenir entre la següent generació de republicans catalans
cal buscar-la en l’evolució que va patir el seu republicanisme entre els anys 1832, quan escriu les seves Bases
de una Constitución política o principios fundamentales de un sistema republicano, i la seva mort el maig del
1837, quan es va posar al capdavant d’una insurrecció
de la Milícia Nacional amb un ampli recolzament popular.
La següent generació de republicans catalans estarà
liderada per Abdó Terradas, un jove membre del batalló de la Brusa de la Milícia Nacional i de les societats
secretes barcelonines que havia conegut personalment
Ramon Xaudaró durant les bullangues del període
1835-37 i del qual reconeixerà haver heretat la seva experiència i els seus ideals republicans.
Els anys posteriors a la mort de Xaudaró, Abdó Terradas va portar els republicans a convertir-se en una
força política considerable i temuda per les autoritats
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moderades i progressistes que s’alternaven en el poder.
Amb uns ideals republicans clarament revolucionaris i
propers al socialisme utòpic de Cabet, Terradas va aconseguir escindir els sectors republicans del progressisme
liberal i formar, l’any 1841, el primer Partit Republicà
que es presentarà obertament amb aquesta denominació.
Els republicans de Terradas van arribar a tenir una força
política considerable en diversos períodes i van sustentar la seva capacitat d’influència i mobilització pel fet
de ser el primer partit polític a dirigir el seu discurs cap
a les necessitats i problemes de classes populars i proletàries quan aquestes encara no tenien dret de vot.
Per Terradas, l’exemple de Xaudaró demostrava que
les úniques classes socials que estaven disposades a defensar l’ideari republicà eren les classes populars, artesanes i proletàries, com havia posat en evidència l’experiència compartida a les barricades durant la bullanga
del maig del 1837 liderada per Xaudaró.
En un llibre anterior dedicat a Terradas i també editat per la UPEC, vaig argumentar que la principal diferència entre el primer republicanisme de l’esquerra
dels progressistes, entre els quals es trobava Xaudaró,
i el Partit Republicà de Terradas és la crida, sense subterfugis, d’aquest últim a la participació de la classe
obrera i de les classes populars, en general, a la lluita
política oficial per conquerir el poder i instaurar una
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democràcia de fort contingut social i igualitari. El que
no sabia i he descobert investigant per escriure aquest
llibre és que Ramon Xaudaró, segurament, ja havia
arribat a la mateixa conclusió que Terradas quan va
decidir unir-se i assumir el lideratge de la insurrecció
del 4 de maig de 1837.
La gran influència posterior de Ramon Xaudaró entre els republicans prové d’aquest fet concret, però també de la terrible i injusta mort que va patir a mans de les
classes benestants de la ciutat de Barcelona que són les
que, veritablement, estaven al darrere de la seva condemna i execució sumaríssima, com la majoria de fonts
de l’època reconeixen. En vista d’aquells tràgics fets,
¿com podien els republicans posteriors a Xaudaró tornar
a confiar en la unió liberal entre moderats i progressistes, quan s’havia demostrat que la nova aristocràcia de
la propietat privada actuava a sang i foc contra ells com
ho feia l’absolutisme? Quins serien, a partir de llavors,
els veritables aliats de classe dels republicans? Aquells
que havien condemnat injustament Ramon Xaudaró a
través del poder del capità general o aquells altres que
havien compartit les barricades de la ciutat amb ell?
Amb el pas dels anys, però, el record de la figura de
Ramon Xaudaró es va anar apagant i haurem d’esperar
a la Gloriosa revolució del 1868 per trobar reeditada la
seva obra del 1832, aquest cop amb un pròleg de dos
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dels seus fills. En efecte, l’any 1832 Ramon Xaudaró
creia que el sistema electoral previst per la Constitució
de Cadis, el sufragi universal masculí indirecte, havia
de reformar-se i així ho va exposar a les seves Bases on
defensava un sistema censatari indirecte. El que podria
semblar una incongruència fonamental en un republicà
com ell no és més que una opinió alineada amb la major
part del republicanisme europeu de l’època que, fins a
les revolucions del 1848, era partidari de restringir el
vot a les classes socials no propietàries.
Amb la concessió de l’Estatut Reial, Xaudaró va
passar a defensar la proclamació de la Constitució de
Cadis, però va continuar defensant la seva reforma i el
vot censatari. Fins i tot hem vist que, durant les bullangues del 1835 i 1836, va prosseguir defensant fermament el respecte a la propietat privada i, en especial, a
les fàbriques de vapor. El canvi fonamental en la seva
percepció té lloc a partir de l’estiu del 1836, quan Xaudaró torna de Cuba i comença a defensar la Constitució
de Cadis “pura i neta”, sense cap modificació, ni tan
sols en el seu sistema electoral, de vot universal masculí
indirecte. El canvi es produeix perquè, després d’haver
estat proclamada la Constitució del 1812 durant el mes
d’agost, el govern progressista i els liberals moderats
es van posar d’acord per reformar la Constitució en un
sentit molt més restrictiu.
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Finalment, la nova Constitució del 1837, aprovada
poc després de la mort de Xaudaró, va acabar sent molt
menys avançada que la Constitució del 1812. La sobirania nacional ja no era exclusiva de la nació, sinó compartida amb la monarquia; el dret de vot passava a ser
fortament censatari en funció de la riquesa; la corona, a
més, mantenia el poder executiu i tenia capacitat de vet
sobre qualsevol llei aprovada per les Corts, així com la
capacitat de dissoldre les Corts i convocar noves eleccions sempre que volgués; el sistema polític es convertia
en bicameral amb un senat de nomenament reial i tot un
seguit d’ordenacions que, lluny de posar les bases d’un
sistema polític estable i amb un consens social ampli,
implicaran grans patiments socials, noves i continuades
revoltes durant dècades i la reaparició del conflicte carlista durant més d’un segle.
La Constitució del 1837 va ser la culminació de
l’acord entre liberals moderats i progressistes per repartir-se el poder, deixant de banda els sectors més
radicals del liberalisme que, com Xaudaró, no volien
renunciar a la sobirania nacional i als aspectes fonamentals de la Constitució del 1812. Radicals i republicans havien estat decisius per aconseguir la mobilització de les classes populars a favor de la revolució
liberal sense la qual no hauria estat possible l’assumpció per part de l’Estat monàrquic de les reformes libe137
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rals més essencials, sobretot en els aspectes econòmics.
Però des de l’agost del 1836, en què va ser proclamada
la Constitució del 1812, els radicals i republicans com
Xaudaró, que seguien reclamant la sobirania nacional i
la Constitució del 1812 “pura i neta”, es van convertir
en un obstacle del qual calia desfer-se per concloure el
pacte revolucionari per dalt entre liberals moderats i
progressistes i la corona.
D’alguna manera, podem afirmar que va ser la persecució i la repressió que aquests grups liberals radicals
i republicans van patir, per part de moderats i progressistes en el poder, la que va empènyer els republicans
als braços dels sectors populars i del proletariat urbà
amb els quals havien compartit barricades i solidaritat
durant la bullanga del 4 de maig de 1837.
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