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FUNDACIÓ 

 

Conjuntura politicosocial.- Durant el maig de 1849, a Catalunya, s’apaivaga la Guerra 

dels Matiners amb la victòria de les tropes governamentals de Pavía. S’havia produït 

una col·laboració paradoxal entre partides carlines i republicanes contra la dictadura 

constitucional de Narváez. Abdó Terradas convocà els republicans contra la monarquia 

per crear un govern provisional que promogués una nova constitució republicana i 

democràtica. El comitè revolucionari del progressista Enric Climent i Casadevall no 

prosperà: propugnava mesures populistes com l’abolició de les lleves, dels drets de 

portes, dels passaports interiors, defensava el sufragi universal, la llibertat d’impremta i 

de comerç, la milícia nacional i l’ensenyament primari obligatori i gratuït. Tomàs 

Bertran i Soler, per la seva banda, proposà el restabliment de la Diputació del General 

com a punt de confluència entre el liberalisme romàntic i el tradicionalisme carlí: el 

model federal contra l’arbitrarietat del centralisme dels moderats. A Madrid la 

pacificació no ajudà a consolidar el moviment moderat, que oscil·lava entre els 

militaristes de Narváez i els civilistes de Bravo Murillo. La reforma fiscal Mon-

Santillán havia introduït un nou greuge entre les classes populars, els “consums”, que 

s’afegia a l’augment de les quintes. El nou Estat exigia la submissió dels administrats, 

alhora que els restava participació directa en la gestió dels propis afers. Mentrestant, els 

sectors propietaris catalans, tement més el ferment insurreccional que el distanciament 

dels centres de decisió, s’anaven decantant cap al manteniment d’un poder fort, 

contribuint al sosteniment d’un exèrcit satisfet que esdevenia l’eix principal del sistema 

(Barcelona romangué en estat de setge entre 1844 i 1858). 

L’Església també participava en aquest reequilibri intentant jugar el paper de 

cohesionadora moral de la societat. Mantenia amb el poder polític la disputa pel 

monopoli de l’ensenyament i denostava el paper d’exclusius servidors de l’Estat que 

Balmes atribuïa als catedràtics. Tanmateix, la distància entre el catolicisme i la nova 

societat industrial no parava de créixer.  



La coincidència d’interessos, a l’inici de les revoltes de 1842-1843, entre grans 

industrials, petita burgesia i poble baix contra el liberalisme espanyol centralitzador ja 

no tindria parió: la Revolució europea de 1848 va trobar l’Estat espanyol encara amb 

problemes de consolidació, que esdevindrien endèmics. El liberalisme progressista, tan 

dividit com el moderat, no pren la bandera del sufragi universal (solament pendent de 

forjar una nova oligarquia). Arran de les revoltes barcelonines de l’època d’Espartero el 

seu sector més radical adopta l’ideari republicà, influït per l’evolució francesa a través 

de societats secretes (francmaçoneria) i de publicacions de curta vida com “El 

Republicano”, dirigit pel poc conegut Joan Manuel Carsi, i “El Centralista” (en ambdues 

hi col·laborà Monturiol). Terradas, Xauradó, Tutau, Monturiol, Donadéu, els germans 

Montaldo, Sunyer i Capdevila i altres, molts d’ells procedents de l’actiu nucli 

empordanès, divulguen un republicanisme de caire federal i revolucionari. Participaran 

de forma destacada en el Partit Democràtic fundat l’abril de 1849, que de seguida 

distingirà dos corrents: el filomonàrquic, proper al progressisme, i el republicà, de 

tendència clarament democràtica i socialitzant.  

Conjuntura cultural.-  De França segueixen arribant iniciatives igualitaristes, que van 

articulant lentament els programes democràtics. El comunisme autoritari del “pare” 

Étienne Cabet, derivat de Babeuff, és adoptat per una fracció dels republicans catalans 

delerosos dels mètodes pacifistes per a la renovació social i política que predicaven els 

cabetians des de “Le Populaire” de Paris. Monturiol fou el publicista més actiu d’aquest 

socialisme romàntic; si a “La Madre de Familia” (1846) ja s’entrellucava algun tret del 

pensament socialista, “La Fraternidad” (1847) constituïa obertament una eina de 

divulgació de l’ideal cabetià: contribuí a recaptar fons i a reclutar els membres catalans 

(set, segons carta a la seva dona citada per R. Torrent i Orri) de la desgraciada expedició 

cap a la colònia utòpica d’Icària als EUA. 

En terres del futur Imperi Alemany, l’any 1846 el professor Karl Biedermann divulgava 

mitjançant escrits i conferències estadístiques sobre socialisme i qüestió social, centrant-

se en els casos, analitzats estadísticament, de les poblacions d’Erzgebirge i Vogtland. El 

primer de maig apareix el “Leipziger Arbeiter-Zeitung”. Ernst Willkomm denuncia a 

Weisse Sklaven oder die Leiden del Volkes la situació de patiment i semiesclavatge a 

què són sotmesos teixidors i encaixeres assalariats. No menys crític es mostrava durant 

aquestes dates Henry David Thoreau a l’altre cantó de l’Atlàntic. L’experiència dels dos 

anys a la cabana vora el llac el portarien posteriorment a redactar Walden, or Life in the 

Woods (1854), però és del mateix 1849 el seu cèlebre assaig: Civil Disobedience. 

Després de la suspensió de “La Fraternidad”, Monturiol torna de l’exili francès amb 

l’amnistia posterior a la segona carlinada i participà en la fundació del setmanari “El 

Padre de Framilia”, on l’ideari cabetià adopta uns tons més diluïts: les noticies que 

arriben d’Icària són dolentes i la repressió governamental a la premsa és sistemàtica, 

sobretot en allò referent a la difusió de les idees sedicioses de l’Europa de 1848. La 

publicació es presenta com un setmanari moralista: ha de moderar forçosament el 

discurs per tal d’evitar l’atenció de la fiscalia d’impremtes. 

En la conjuntura cultural de 1849 destaca el rearmament argumental del catolicisme a 

mans de catalans tan influents com J. Balmes, A.M. Claret i altres eclesiàstics i seglars, 

que desplegaren una gran activitat societària, catequística i divulgadora a través dels 

mitjans de l’Església i dels sectors moderats i reaccionaris de la societat catalana. 

L’adaptació del pensament catòlic als nous temps fou l’obra dels intel·lectuals més 

eminents, d’altra banda s’atacava el pensament materialista fent de la fe una premisa 

inexcusable en els camins cap a la veritat, i del catolicisme l’única font moral. Alhora, 

es multiplicaven els moviments cortesans per assegurar els interessos materials de 



l’Església i la seva influència docent. El propi títol de la nova publicació, “El Padre de 

Familia” no solament era un element de continuació de “La Madre de Familia” 

impulsada pels socialistes catalans, sinó que responia a la publicació d’un llibre de 

Josep Coll i Vehí amb el mateix títol -El Padre de Familia- l’any anterior (1848), en la 

línia moderada que davant l’allau de les noves idees revolucionàries impulsaren els 

cercles d’intel·lectuals neocatòlics catalans.   

Els liberals barcelonins organitzaven també la seva futura expansió social a través de 

l’ensenyament amb la Societat Barcelonesa d’Amics de la Instrucció i L’Institut 

Provincial, des d’on es propugnaven els elements científics en la instrucció. L’ambient 

romàntic de la ciutat no deixava de ser alimentat pels cercles intel·lectuals en tots els 

àmbits del coneixement, tanmateix la seva difusió, reduïda, devia ser poc permeable a 

les classes populars, aquelles que conservaven l’ús de la llengua catalana en un moment 

en què gairebé la totalitat de la divulgació per escrit es fa en la llengua imposada pel 

poder, amb tota normalitat. Si bé la recuperació de l’orgull patriòtic s’ha iniciat, seguint 

l’exemple dels escriptors i filòsofs escocesos, el restabliment del català com a vehicle de 

cultura encara es farà esperar, també en el nivell dels divulgadors del pensament 

democràtic i republicà, que afegien a l’alt grau d’analfabetisme dels potencials 

receptors, l’ús d’una llengua que no els era pròpia. Segons Balcells (Història dels 

Països Catalans), a Catalunya l’índex d’analfabets entre els més grans de set anys era 

d’un 48% el 1915. No creiem exagerat afirmar que aquesta taxa superava el 70% a 

mitjans del segle anterior. A nivell estatal la xifra era del 59,3% el mateix 1915.  

Constitució i principals impulsors.- Entre els promotors d’aquest projecte editorial es 

troben, a part del propi Monturiol (llicenciat en Dret), els seus amics Francesc Sunyer 

(metge), Joan Antoni Pagès (poeta), Joan Llach (frenòleg) i Joan Capdevila (impressor), 

alguns d’ells exmembres de la milícia nacional durant les revoltes de 1842-1843. 

De qui és portaveu.- Quant a la recepció fragmentària dels primers socialistes utòpics, 

existien precedents a “El Vapor”, “El Nuevo Vapor” i “El Propagador de la Libertad”, 

que havien publicat articles inspirats en les tesis de Saint-Simon i Fourier entre els anys 

1833 i 1837. A “El Padre de Familia” les idees socialitzants i científiques s’entreteixien 

sovint amb una interpretació igualitarista dels evangelis. Els seus redactors pretenen 

dotar les seves idees comunitàries d’un doble fonament a base de sintetitzar la doctrina 

cristiana amb les tesis més avançades del socialisme francès del moment. El primer 

element, el religiós, era vehicle simbòlic molt important en una societat tradicionalment 

catòlica. Les idees regeneradores es combinaven amb articles on es denunciaven les 

condicions miserables en què vivia i treballava la classe obrera. 

Recepció i comentaris de l’aparició.- Una investigació més acurada de les 

publicacions correligionàries a la resta de l’Estat, pot evidenciar les connexions del 

moviment socialdemocràtic a través dels portantveus que impulsaren. L’única 

consideració que hem pogut trobar del ressò de “El Padre de Familia” la va fer Jaume 

Passarell l’any 1935 en la petita monografia L’inventor Narcís Monturiol de la 

col·lecció Barcino: “aquest periòdic, que aconsegueix una bona acollida per part del 

públic, és considerat subversiu i les autoritats el persegueixen”. La prova evident que no 

causà indiferència és el final que tingué l’empresa. 

 

 

LA PUBLICACIÓ COM EMPRESA 

 

Descripció formal inicial i canvis successius.- Durant tots els números es va mantenir 

el mateix format de vuit planes en quart (23 x 16,5) i la mateixa tipografia. A partir de la 



reestructuració del nº 9 la revista s’organitza en tres seccions fixes: la teòrica, que 

correspon als articles “moralitzants”; la pràctica, que inclou les aportacions instructives, 

i les Variedades, amb extractes d’articles estrangers i creacions al·legòriques o realistes 

en forma de contes morals i poemes. En aquest mateix número s’anuncia la distribució 

conjunta d’un suplement de vuit planes, en format d’octaveta, d’alguna obra de caire 

moral i instructiu. L’avís d’aquesta novetat anuncia que amb aquell exemplar s’incloïa 

l’opuscle Las loterías y la miseria, no localitzat. Sí hem pogut trobar, en canvi, a la 

Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, el llibre Reseña de las doctrinas sociales 

antiguas y modernas, es tracta d’un recull de fascicles que acompanyaren la revista. 

Monturiol es dissimula per la inicial del cognom (M.). Aquest resum comentat d’alguns 

parangons del pensament igualitarista ha passat desapercebut per biògrafs i estudiosos. 

Solament en la darrera de les 112 planes l’autor revela la seva identitat en anunciar la 

clausura de la publicació i d’aquests fragments que comentarem més endavant. 

Sospitem que es pogueren distribuir també d’aquesta forma alguns plecs del Viaje a 

Icaria, l’obra cabdal d’E. Cabet, que Josep Orellana i Monturiol anaren traduint fins 

1855. 

Principals seccions.- Les sèries d’articles, aplegades sota títols genèrics foren: 

“Consideraciones sobre la crianza física y moral de los niños”, de Joan Llach en els 

números 1, 2, 4, 5, 7, 8 i 9; “Enfermedades de los obreros” d’A. Egron al 5, 6 i 7; 

“Nuestra misión” de Narcís Monturiol al 7, 8 i 9; “Reflexiones sobre la familia” de J.A. 

Pagès al 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 i apèndix i “El Hombre”, també de Monturiol, 

al 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 i apèndix. 

Anàlisi dels principals col·laboradors.- Destaquen les aportacions de Frederic Trias, 

identificat com a teixidor (números 4, 10,11, 23), del qual desconeixem cap altra 

referència, podria tractar-se d’un lector que remeté tres textos al director, ja que el 

primer escrit (“El amor al trabajo, nº 4) apareix precedit del títol “Remitido”. Francesc 

Sunyer, futur ministre fugaç amb Pi i Margall, aportà un sol text, al nº 8, titulat 

“Ofrenda filial", sense relació amb la seva professió de metge. Cal destacar la prudència 

amb què alguns dels col·laboradors presentaven els seus treballs, n’hi ha que no 

contenen cap referència a l’autor; en el cas de Sunyer i de Llach mai no van aparèixer 

els seus noms, sinó les inicials; la signatura “M.......o” pensem que correspon a Pere 

Montaldo (el nombre de punts coincideix amb les lletres omeses del cognom). Això 

seria degut a la necessària discreció de professionals de la medicina i del dret, i a la 

consciència del risc de publicar en aquells moments. Joan Antoni Pagès, fou, després del 

director, l’autor més prolífic de la publicació, a la sèrie abans esmentada cal afegir un 

article, un conte i un total de set poemes, alguns desglossats en dues parts. 

L’empresa: elements econòmics, tècnics i distribució.- De dimensions modestes, es 

centrava en la coordinació i direcció de Monturiol, que es procurava textos d’altres 

publicacions a través de contactes amb altres republicans espanyols, dels cabetians 

francesos de l’època de “La Fraternidad” i del trànsit d’exiliats a França, molts d’ells 

retornats durant 1849. Ignorem la tirada mitjana d’exemplars, que suposem reduïda, 

entre els cinc-cents i els mil, si considerem que el nombre de subscriptors dels fascicles 

de Viaje por Icaria era de tres-cents quaranta. La distribució es feia a base de 

subscripcions fetes a través de les llibreries Oliveres, del carrer Ample, 65, Piferrer, de 

la Plaça de l’Àngel, 5 i Josep Ginesta, del carrer d’En Jaume I, 1. Les cartes de 

pagament calia enviar-les a nom de Vicenç Reixach, del carrer de Banys Vells, 1r. 4ª. 

La composició i impressió es va realitzar en tres tallers diferents de Barcelona: dels 

números 1 al 9 a la impremta d’A. Teixidor i F. Granell, situada al carrer de la Palla, 24; 



del 10 al 18 a la de Joan Capdevila, al Carrer de Sant Pau, 68; del 19 al 23 a la Impremta 

del propi Monturiol, al carrer de Sant Pau, 72.  

La publicació respecte a l’època.- “El Padre de Familia” pretenia adreçar-se a una 

certa subelit de professionals liberals, d’artesans i d’obrers il·lustrats, conscients, que 

impulsés la difusió dels ideals democràtics, republicans i socialistes entre àmplies capes 

del món obrer i pagès a través de l’associacionisme i de la instrucció intel·lectual i 

moral. En el moment de la seva aparició no tenim constància al Principat de cap altre 

òrgan regular d’expressió de la branca radical del liberalisme progressista, que estava 

abocada a la clandestinitat i a la persecució. Podem considerar “El Padre de Familia” 

com un precedent, modest però seriós, de difusió dels diferents corrents del socialisme 

que en etapes posteriors marcaran la politització de les masses treballadores en l’àmbit 

català. 

 

PRINCIPALS ETAPES 

 

En la curta vida de la publicació -sis mesos- no s’aprecien etapes concretes d’evolució, a 

banda de l’aparició en el nº 21 d’una referència concreta al moviment socialista francès, 

amb crítica explícita a l’ordre monàrquic liberal, cosa que precipità la clausura del 

setmanari. En el nº 23, apercebut ja de la multa a què se’l vol condemnar, Monturiol 

aborda els aspectes espirituals de l’ésser humà i dóna una interpretació religiosa de la 

igualtat. En l’apèndix que fa d’epíleg es fa una professió de fe, entenent la necessitat de 

Déu com intuïció ideal suprema. 

 

LA PUBLICACIÓ COM PLATAFORMA DE PRODUCCIÓ CULTURAL 

 

Línia editorial i incidència.- La línia marcada per Monturiol, redactor de bona part dels 

textos apareguts, anava dirigida a reivindicar la importància de la institució familiar i el 

paper socialitzador dels progenitors. A través de les principals sèries d’articles, 

s’analitzava la naturalesa dels sentiments, dels instints i d’altres elements que formen 

part de la personalitat humana, individual i social, per tal de destacar-ne aquells que 

faciliten la convivència i l’equitat fraternal, sobre els quals caldria fonamentar les 

organitzacions humanes.  

Principals sèries i debats.- A “Consideraciones sobre la crianza física y moral de los 

niños” el Dr. Llach exposa en set articles moltes recomanacions sobre la cura dels 

infants des del moment del naixement, contradient alguns usos populars considerats 

contraproduents per a la salut i el desenvolupament de les criatures. “Nuestra misión” és 

la sèrie de tres articles on Monturiol desvetlla que l’amor és el seu principi moral 

absolut, i manifesta la voluntat d’instruir els ignorants en la veritat, a falta d’altres 

mitjans -polítics- per aplicar projectes de justícia social. A “El Hombre”, mantenint la 

claredat del llenguatge i dels conceptes que caracteritza la publicació, Monturiol tracta 

dels aspectes físics, intel·lectuals i espirituals de l’home, de l’especialització biològica i 

psicològica dels dos sexes. Considera, des d’una òptica evolucionista, que el procés 

humà es troba encara en un nivell, dins d’una etapa instintiva (“El reinado de los 

instintos ha sido la infancia de la Humanidad”). Pagès va fer una llarga apologia de la 

família en les deu “Reflexiones sobre la familia”, on l’amor dels pares i el compliment 

responsable de les respectives funcions, en la mesura en què l’entorn social no ho 

entorpeix (qualifica el capitalisme com “la maldad organizada”), és la garantia de la 

felicitat i del perfeccionament humà. “Enfermedades de los obreros” d’A. Egron (Le 

livre de l’ouvrier, ses devoirs envers la société, la famille et lui même, París 1844) recull 



els consells de Ramazzini per a la prevenció d’algunes malalties professionals, i evitar 

que el treballador esdevingui una càrrega per a la seva família. Bernardino Ramazzini 

(1633-1714) fou catedràtic de medicina a Mòdena i Pàdua, autor de De morbis 

artificium diatriba, 1700, on analitza la relació entre condicions laborals i malalties dels 

artesans.  

No es van suscitar debats oberts des de la publicació, que fou simplement un instrument 

de divulgació d’un cos ideològic poc estructurat i mig dissimulat. L’ambient tens de 

vigilància governamental i eclesiàstica van aconsellar l’allunyament voluntari de la 

discussió política per part dels redactors. Sí trobem, però, crítiques al sistema econòmic 

liberal, basat en el capitalisme, que s’estenia decididament des de les ciutats industrials 

(“Concurrencia”, nº 2; “El mercado” nº 13). En el mateix “Prospecto”, al nº 1, ataca el 

fatalisme dels “discípulos de Malthus”, justificador de les desigualtats i dels mals de la 

humanitat, i proposa la caritat, la instrucció i els tallers públics com a remei a un sistema 

que condemna tantes persones a la misèria i a la ignorància. 

Els opuscles relligats sota el títol Reseña de doctrinas sociales antiguas y modernas 

formen la part editada d’una obra que es pretenia més ambiciosa. Monturiol volia reunir 

en un volum de sis-centes planes l’extracte de les obres que considerava més influents 

de la Humanitat per la seva intenció de regeneració social. Pretenia classificar-les, 

extractar les idees, estudiar-ne la repercussió i fer una valoració crítica en funció del 

progrés aportat. Les fonts procedien de divulgadors reformistes francesos  (Cabet, 

Simon Granger, Eugène Pelletan, Villegardelle, Reybaud i Chaigne). Els capítols 

publicats són: “República de Platón”, resum d’aquesta obra clàssica; “Juicio de Aimé-

Martin sobre la República de Platón”, en la línia del protocristianisme escolàstic, però 

crític amb els aspectes xenòfobs i elitistes; “El Evangelio” i “Padres de la Iglesia” li 

serveixen per establir en el cristianisme l’origen de les doctrines socials modernes, 

recuperant la figura de Pelagi, frare del segle V, perseguit a Roma per predicar la 

incompatibilitat de la seva fe amb l’acumulació de riqueses. Els pelagians impulsaren la 

fundació de comunitats en zones deshabitades. A “Filósofos socialistas. Opiniones y 

hechos varios” repassa els pobles antics on es practicava la comunitat de béns: des de la 

Xina de Confuci i la Pèrsia de Zoroastre fins a l’Esparta de Licurg i el fracàs de Soló per 

fer quelcom semblant a Atenes. Destaca de les diferents heretgies cristianes medievals la 

reivindicació de reformes socials per evitar l’explotació i les grans diferències de 

riquesa. Fa un repàs d’alguns importants heterodoxes europeus com  Moro, Campanella 

o Grocio per acabar amb una apreciació paradoxal sobre Hobbes: “afirma que los 

hombres son iguales por naturaleza, la cual ha dado a todos el derecho a todo y que la 

desigualdad es efecto de la sociedad y de la maldad”. En la nota final, “El recopilador a 

los lectores”, es llegeix: “La persecución de que es objeto El Padre de Familia 

interrumpe bruscamente la’Reseña de las doctrinas sociales antiguas y modernas’, cuyas 

entregas se repartirán gratis a los suscriptores del indicado periódico. Con esta entrega 

4ª damos fin a esta obra, así como con el ‘Apéndice’ daremos fin a El padre de Familia. 

Ambas publicaciones sucumben al espíritu reaccionario dominante en Europa, desde 

que el Gobierno provisional de París no supo colocarse a la altura de la Revolución de 

Febrero.” En referència a la revolució francesa de 1848 que donà lloc a una efímera 

segona república, de caire social i democràtic, així com a les tensions entre absolutisme 

i nacionalisme liberal per tota Europa. 

Influències externes.- Abunden en forma d’articles o extractes de publicacions 

franceses de l’època en l’òrbita del socialisme romàntic com “Almanach Populaire de 

France”, o conservadores com “Rhône”, “France” i “Le Globe”. Aquestes serviren per 

acostar el lector a alguns dels fets i idees de la Revolució de 1848. Altres capçaleres 



franceses citades per exemplificar les inquietuds socials del país veí foren: “Almanach 

icarien”, “La Reforme”, “Démocratie”, “Écho d’Oran”, “Écho agricole”, “Démocratie 

pacifique”, “Républicain de la Moselle”, “ Républicain de Lot-et-Garonne”, “National 

de l’Ouest”, “Travailleur de Nancy”, “Le Siècle”, “La Presse” i “Démocrate de Var”. 

També es van servir de referències espanyoles i catalanes com “Diario de los debates”, 

“Faro de la niñez”, “Asociación”, “El Pueblo”, “El Barcelonés”, “Eco de la Juventud”, 

“La Opinión Pública”, “Semanario Pintoresco” i “Del Trono y de la Nobleza”. A més, 

apareixen cites dels anglesos “Liverpool Mercury”, “Morning Post” i “Gardeners 

chronicle”. 

En el nº 6 apareix citada l’obra de M. Cousin Histoire de la Philosophia; en el nº 8 es 

reprodueix un fragment de Rousseau sobre la igualtat davant la llei, aquest autor també 

és citat, a través de la seva obra Emili, al nº 2; al nº 14 apareix citat Blanquí com a 

visitant d’un pres polític. Al nº 5 es fa una crítica a un discurs de Peel, on defensa les 

desigualtats del capitalisme: “la tendencia de la civilización moderna es a acrecer la 

desproporción entre miseria y opulencia”; més endavant (nº 22) una idea general, a 

l’entorn de la primera línia telegràfica entre Calais i Dover: els anglesos es preocupen 

més per l’economia i els francesos pels discursos polítics. Un poema hagiogràfic exalta 

l’acció patriòtica de l’hongarès Kossuth en la revolta de l’any anterior, al nº 9. Un article 

reproduït de M. de Vaulabelle dóna detalls sobre uns generals bonapartistes condemnats 

a mort en “Rasgos de Luís XVIII”, nº 13. El text “Diario de un proletario”, nº 21, signat 

per Charivari [nom, possiblement pseudònim, de l’editor dels llibres Proudoniana ou 

les socialistes modernes (1848) i Proudhom en voayage (1850?)], relata la sort funesta 

de l’obrer que no es vol deixar esplotar. Al nº 18 es recull una “Opinion de Metternich”: 

“La revolución de Febrero es el bavumismo [el comunisme de N. Babeuff]”. En el 

mateix número es reprodueix un discurs de Victor Hugo pronunciat a l’Assemblea 

francesa el 1848, que havia estat publicat en castellà a “El Pueblo”, on defensa 

l’ensenyament públic gratuït, obligatori i reglat per l’Estat, amb assignatures de religió 

per evitar el nihilisme, però desvinculat del control eclesiàstic. Ataca el partit clerical 

per ser “las plantas parasitarias de la Iglesia (...) Ignacio es enemigo de Jesús [en 

referència als jesuïtes] (...) [la desvinculació de l’Església dels polítics reaccionaris] hará 

que vuelva a ella la multitud”. S’exalta: “¡estais en vuestro siglo como extranjeros! (...) 

Vosotros no quereis el progreso: tendreis las revoluciones.” 

Introducció de conceptes.- Una de les principals constants temàtiques, per l’efecte que 

podia causar entre els lectors, és l’acostament constant de la doctrina cristiana als 

principis d’aquest socialisme inicial, més romàntic i ideològic que pragmàtic, a través 

d’actituds com la caritat i l’amor al proïsme. En el nº 18 es cita literalment la Carta de 

Sant Climent als Corintis: “el uso de todas las cosas que están en el mundo debe ser 

común a todos los hombres. Es la iniquidad que ha hecho decir al uno: esto es mio; y al 

otro: esto me pertenece. De esto fue nacida la discordia entre los mortales”. Es retreuen 

les posicions reaccionàries de l’Església com a corporació (“Opinión de Pio IX sobre el 

comunismo”, nº 18: “no es dado a los hombres establecer nuevas sociedades y 

comunidades opuestas a la condición natural de las cosas humanas”), es posa de 

manifest la hipocresia de “los hombres que predican la virtud” (nº 6) i es recorda la 

crítica evangèlica a la usura i a la riquesa (números 8, 10, 19, 22), alhora que es fa ressò 

de casos de corrupció entre els docents cèlibes apareguts a la premsa francesa (17, 19, 

22). No considerem que “El Padre de Familia” introduexi conceptes nous en la cultura 

políticosocial del seu moment, més aviat fa de mantenidor d’idees minoritàries en 

expansió dins els cercles obreristes i democràtics. Part de la seva modernitat consisteix 

en enfocar de forma científica la naturalesa física i psíquica de l’ésser humà. Manté una 



preocupació constant per la instrucció de la classe treballadora, en la línia regeneradora, 

que és comú a tot moviment socialista. La formació intel·lectual i moral necessària no 

és atesa pels grans poders (Església i Estat) en un moment de transit del medi rural a 

l’urbà, però a nivell local ja es comença a percebre com una prioritat, si es volen posar 

dics a futurs desbordaments: “Diario de Barcelona”, 26 de maig de 1850: El governador 

civil ha aprovat el reglament de la “Asociación de Socorro y Protección de la clase 

obrera y jornalera”, subvencionada per aportacions privades i institucionals, 

encarregada “de ausiliar (sic) al pobre y de amparar al desvalido, en una palabra, de 

enjugar las lágrimas al desgraciado, y de dar a la infancia aquella educación que 

guiándola desde sus primeros años por el camino de la virtud, la haga acreedora al 

aprecio y si es posible a la admiración de la posteridad”; en són els màxims 

responsables els marquesos de la Torre, d’Alfarràs i de la Cuadra. Per contra, el nº 17 de 

“El Padre de Familia” refereix la fundació de la “Sociedad de mutua protección entre 

los paradores de Cataluña”, creada per pal·liar la misèria dels aturats d’aquesta 

especialitat tèxtil, abocats a l’explotació per salaris irrisoris; en l’informe s’adverteix 

que aquesta situació desesperant provoca en molts homes un comportament agressiu 

amb la família. Signen: Pablo Casellas, José Vila i Manuel Prats. 

 

LA PUBLICACIÓ COM ELEMENT DIFUSSOR CULTURAL I ESTRATÈGIC 

“POLÍTIC” 

 

Relació amb la dinàmica política general.- Seguidament referim els temes més 

significatius per la seva relació crítica amb el procés d’instauració del sistema liberal 

polític i econòmic de l’època, i algunes refutacions ideològiques. Entre parèntesis 

apareix el número o números on es publicaren els articles corresponents i els títols 

d’alguns d’ells. 

Apreciacions optimistes, antiludites, sobre el problema de la mecanització dels 

processos productius “no son las máquinas que causan el mal, ellas debieran mejorar la 

condición del trabajador” (3, 12); negació de la violència per a millorar la condició 

obrera, actuant amb resignació (10, 11); exemples i hipòtesis de formes d’acció 

cooperativa per obtenir avantatges per a la classe treballadora (4, 6, 10, 16, 17, 20), de la 

creació de centres de treball i instrucció per als aturats, a la manera dels ateliers 

nationaux francesos de L. Blanc (“Lamentos de un mendigo” 7); a favor d’una política 

social que garanteixi la justícia i eviti esclats revolucionaris (“El socialismo avanza. 

¡Abajo la miseria!” 21), exaltació del treball (4), l’explotació salarial de les dones pot 

abocar a la prostitució (“Miseria y prostitución, una estadística viviente” 15), 

desarticulació dels principis de desigualtat (6, 7, 12), l’emigració anglesa als EUA com 

efecte de lleis econòmiques injustes (“Emigraciones” 29), persecució dels socialistes a 

França (1, 14, 16). Arguments contraris a la pena de mort (1, “La instrucción pública por 

medio del cadalso” 21, 22). Article abolicionista (“De la esclavitud de los negros” 4) i 

sobre la discriminació dels gitanos, extret d’un tractat sobre l’estat d’Espanya publicat a 

Barcelona el 1842 (10). Crítica dels mètodes inquisitorials que els colonitzadors 

francesos empren amb els indígenes algerians (15). Estadístiques que recompten morts i 

despeses ocasionats per les guerres, la primera cita l’associació pacifista nordamericana 

“Advocate of Pace” (6, 18). En un article sobre tropisme vegetal es cita Ch. Darwin 

(“Vitalidad de las plantas” 5). Decadència de l’aristocràcia i perjudicis del dret 

d’herència (7), orígens modestos d’homes que han estat importants en la Història (8) i 

monarquies de dubtosa legitimitat, entre elles la d’Isabel II (5). Un article sobre les 



estretors materials de l’inventor francès Sieurac, a la seva vellesa, sembla premonitori 

del fracàs comercial del propi Monturiol amb l’Ictineu (12). 

En el nº 15 una reproducció del diari republicà i socialista madrileny “Asociación” 

signada per L.S. titulada “El obrero” descriu la funció l’assalariat com el servent del 

banquet social, que solament pot aspirar a les engrunes. El nº 19 recull l’article 

“Discordia de opiniones” d’Antonio Mª Segovia, aparegut a “Eco de la Juventud”, en 

què denuncia la naturalesa parasitària i espoliadora de l’ordre social espanyol, 

conservador dels antics defectes ara en temps liberals, on fins i tot s’arriben a plagiar les 

bones idees dels estudiosos més pobres. Una altra aportació externa és el poema en 

quatre parts de Manuel García Muñoz -antic col·laborador de “La Fraternidad”- 

aparegut al nº 10, on l’esperança de regeneració social es fixa en un messies, predicador 

de la instrucció, la virtut, la igualtat i l’amor: clara referència a Cabet; en el número 

següent, dos poemes més del mateix autor, “Riquezas del poder” i “Pesares del 

Poderoso”. En un article titulat “Un aspirante a ministro” (17) es valora el paper social 

dels plebeus, que han de millorar llur condició mitjançant la democràcia, alhora que es 

posa de manifest la inutilitat dels aristòcrates; la ironia es troba en la signatura: “Luís 

Gonzáles Bravo”, que recorda González Bravo, habitual ministre moderat de l’època. 

“El Edem”, poema de J.A. Pagès en dues parts (20, 21) es pot interpretar com una 

alegoria al fracàs de l’expedició cabetiana a Texas i l’intent de refer la comunitat a 

Illinois. En el nº 21 apareix la definició dels conceptes “serf”, “vassall”, “súbdit”, 

“ciutadà”, “organització social” i “utopia”, alguns dels elements necessaris per poder 

entrar en la dialèctica teòrica del socialisme. “Alegoría. El sueño de Juan” (23) 

s’insereix en la tradició dualista de les religions mediterrànies procedents del 

zoroastrisme, com el cristianisme segons Sant Joan: el llarg camí cap a la llum, evitant 

els monstres de les tenebres, del qual molts acaben desertant (ja tenien notícies de les 

desavinences icarianes). 

Relació amb el moviment democràtic.- Sobre l’evolució ideològica i programàtica, 

dins del republicanisme a Espanya, que acabarà subdividint-se entre federals i unionistes 

durant el Sexenni, i més concretament entre els simplement demòcrates il els 

decididament republicans, cal considerar les tendències prèvies: revolucionaris 

(Terradas) i pacifistes, entre aquests darrers cal adscriure la fracció socialista de 

Monturiol, els germans Montaldo, Cuello, Clavé i Sunyer, alguns d’ells col·laboradors 

del setmanari. Són els principals inspiradors del caire social del Partit Democràtic, 

present en el programa presentat al Saló de Cent el 1854 i al manifest de 1864, 

juntament amb Sixto Cámara, Fernando Garrido i Pi i Margall.  

Coincidint amb la publicació de “El Padre de Familia” i l’expedició cabetiana, apareix 

al litoral nord de la ciutat un nou nucli de població obrera format a l’entorn de la riera 

Joncar (Camp de la Bota): “La comunidad, situada detrás del cementerio general de 

Barcelona y cerca del mar, dependía administrativamente de Sant Martí de Provençals y 

formó pronto un pequeño pueblecito llamado Icaria, cuyo recuerdo subsiste en la 

toponimia urbana” (Iris M. Zavala: Románticos y socialistas. Prensa española del XIX. 

Madrid 1972). Els republicans que s’hi instal·laren li digueren Icària, després aquell 

raval s’oficialitzà com a Poble Nou. 

Relació amb la medicina científica.- Existeix una coincidencia dins del setmanari amb 

la tasca de metges frenòlegs coetanis com Marià Cubí (1801-1875) i Magí Pers (1803-

1888), a través dels articles de Joan Llach (dotze anys més tard el metge Antoni Pujades 

fundà la primera revista de psiquiatria d’àmbit estatal: “La Razón de la Sinrazón”). 

Apareixen també estudis de Pere Felip Monlau (1808-1871), autor de tractats sobre la 

higiene en els àmbits obrers, amb les tres aportacions traduïdes del francès A. Egron. 



Elements de recepció.- La discreta difusió del setmanari no va impedir que pogués ser 

comentat per l’influent diari “El Sol” arran de la denúncia que significaria la mort del 

setmanari català. En l’apèndix final de la publicació Monturiol es fa ressò dels atacs del 

diari madrileny i de com anticipa noves actuacions judicials. 

L’any 1856 Joan Mañé i Flaquer va traduir l’obra del francès Mossen Alfred Sudre 

Historia del comunismo o refutación histórica de las utopías socialistas (1848). En el 

pròleg Mañé eludeix les referències catalanes del socialisme cabetià, però intenta 

implicar les classes conservadores en el compromís de millorar la condició material i 

moral del proletariat per evitar l’expansió del comunisme. En la reedició 1872, any de la 

Comune de París, Mañé es mostra més exaltat contra l’expansió de la Internacional; 

culpa el materialisme i el racionalisme dels daltabaixos finiseculars: “llamo también la 

atención de los hombres pensadores sobre la probabilidad de que un día llegue a tener 

preponderancia en las asambleas legislativas ese soberano haraposo a quien se ha dicho 

que su poder no tiene límites morales (…)”. El text de Sudre critica que el projecte 

literari d’Icària suprimia la llibertat de premsa, d’impremta i eliminava els autors 

anticomunistes. Cabet considerava que la falsa llibertat dels sistemes aristocràtics és una 

vàlvula d’escapament a les injustícies de la societat tradicional. 

 

LA DESAPARICIÓ 

 

Conjuntura política.- La política de Narváez contra qualsevol crítica a la seva 

hegemonia i acció governamental era justificada per la defensa de la Constitució. Entre 

altres frases lapidàries se li atribueix la següent: “No es suficiente confiscar los 

periódicos, para acabar con los malos periódicos habría que matar a todos los 

periodistas”. Aquesta postura explica la mandra legislativa que el diputat progressista 

Patricio de la Escosura denuncià des de les Corts en les quatre “excitaciones” que dirigí 

al govern entre desembre de 1849 i gener de l’any següent per tal que fos elaborada una 

llei reguladora de la llibertat d’impremta: “Hace muchos años que la libertad de 

imprenta está sometida a un Real decreto; es decir, que la garantia básica del sistema 

constitucional está fuera de la ley” (12-XII-1849), “Creo imposible la libertad, la verdad 

de unas elecciones generales, ínterin la imprenta no tenga todas las garantías que le son 

imprescindibles” (9-I-1850). Així, el govern podia actuar discrecionalment contra la 

premsa crítica. 

Conjuntura cultural.- Ja hem comentat la inflexibilitat de Balmes i Claret, als que cal 

afegir Donoso Cortés, davant del pensament materialista. Tots ells reclamaven una 

legislació repressora de les heterodòxies religioses, exercida a través de denúncies dels 

bisbes a les publicacions racionalistes, per exemple. Les modificacions aranzelàries que 

Alejandro Mon introduí l’any 1849, en sentit lliurecanvista, van haver de ser retirades i 

el ministre dimití: Narváez volia evitar nous rebrots revolucionaris a Catalunya a base 

de satisfer la seva burgesia industrial, però sense deixar d’actuar amb força sobre els 

elements més actius del republicanisme social. El panorama cultural, un cop 

normalitzada la Universitat de Barcelona, passa per moments de crisi a causa de les 

mancances pressupostàries, que influirien sobre la qualitat de l’ensenyament. La major 

part d’aquells que participen en la confecció de “El Padre de Familia” han passat per les 

aules de l’antic convent del Carme. El 1850 els estudis científics es refonen en l’Escola 

Industrial, tot i que no tindrà dret a expedir títols d’enginyeria fins 1867. Totes les 

places, però estan ocupades pels afectes al moderantisme: progressistes i, sobretot, 

republicans queden fora de l’esfera docent oficial. També en aquest àmbit, es dedueix 



que els canvis solament podien venir com a conseqüència de l’organització dels 

opositors i, fatalment, de la insurrecció política. 

La crisi.- La primera denúncia del Fiscal d’impremtes, per subversió, sedició i 

immoralitat, imposava al director una multa de 500 rals, que va ser retirada pel 

governador. La causa era l’article del nº 21 “El socialismo avanza. ¡Abajo la miseria!” 

on es feia ressò de l’adscripció obertament socialista de dos diaris francesos. Pocs dies 

després, com havia “endevinat” el diari “El Sol”, una nova denúncia queia sobre 

Monturiol, ara per un article, en el mateix número, de la seva sèrie “El Hombre” titulat 

“El reinado de los sentidos ha sido la infancia de la Humanidad” on es consideraven les 

jerarquies civils i eclesiàstiques del moment producte de “la ignorancia y la barbarie”. El 

Fiscal embargà la impremta i exigí l’abonament de la primera multa. Monturiol 

considera que se li imposen dues penes per un sol delicte. El 30 d’abril es veu el judici, 

el fiscal demana 70.000 rals de multa per atemptat contra la fe catòlica i per 

materialisme, Pere Montaldo actua com a defensor, Monturiol llegeix un escrit al 

tribunal. Finalment és condemnat a 50.000 rals i “a la privación de los honores, 

distinciones, empleos u oficios públicos que tenga y en todas las costas procesales: 

inutilícese el ejemplar ocupado de dicho periódico que contiene el artículo condenado”. 

Signaven la sentència els jutges Ramon Figueras, Narcís Sicars, Mariano Navarro, José 

Mª Heredia, Gil Fabra, Juan Pio Torrecilla i l’escrivà Josep Gros.  

Les darreres frases de Monturiol reflecteixen la impotència del divulgador en un marc 

polític nominalment liberal, que no havia variat gaire els mètodes del règim que 

presumia superar: “Estos hechos indican que en la actualidad no es posible discutir 

ciertas doctrinas, ni aún bajo el aspecto científico; por lo que, con sentimiento lo 

manifestamos a nuestros lectores, en tanto existan las mismas circunstancias no 

volveremos a ocuparnos en cuestiones morales-sociales” (4 de maig de 1850). 

 

ANEXE I. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

Per relació amb la Història de la Premsa.- A falta d’un estudi més exhaustiu de la 

premsa catalana del segle XIX, aquesta publicació ha superat a penes l’àmbit biogràfic 

del seu director, Narcís Monturiol. Una anàlisi més acurada d’aquesta i d’altres 

publicacions com “El Vapor”, “El Nuevo Vapor”, “El Catalán”, “El Propagador de la 

Libertad”, “El Republicano”, “El Centralista”,  “La Madre de Familia”, “La 

Fraternidad”, “La Corona de Aragón” permetria ampliar el coneixement sobre les 

influències i evolució del republicanisme democràtic i la recepció dels programes 

socialistes “precientífics” tant decisius en la formació del federalisme democràtic i del 

primer pensament catalanista. 

Per relació amb la dinàmica política, cultural i ideològica .- En la formació del 

democratisme republicà català, a partir de les diferents tendències progressistes al llarg 

de la dècada de 1830, destaca l’aportació d’Albert Ghanime sobre la figura de José 

Andrew de Covert-Spring (“L’Avenç” nº 195). Gran animador cultural, introductor d’un 

socialisme liberal santsimonià, Covert-Spring (J.A. de Fontcoberta) es mostrava 

interessat en la moral del progrés mitjançant el treball i no tant quant a les llibertats 

polítiques. Considerava nefasta l’aliança entre els obrers i els radicals demòcrates, cosa 

que l’acabà enfrontant tant amb els progressistes com amb els republicans. En relació 

als estudis posteriors sobre els socialisme cabetià en el nostre àmbit, cal destacar 

l’assaig novel·lat de Josep Solé i Vidal Pels camins d’utopia, enllestida durant la guerra 

de 1936-1939 que, preparada per a la seva distribució a la revista del PSUC 

“Catalunya”, fou finalment destruïda per motius polítics. Finalment veié la llum a Mèxic 



l’any 1958. En l’obra s’explica l’aventura icariana a partir de l’hipotètic testimoni de 

Joan Rovira. S’hi apunten clarament les dues tendències dins el socialisme: la 

reformista-pacifista i la radical-revolucionària.  

En l’edició de textes de Fernando Garrido feta per Jordi Maluquer titulada La 

federación y el socialismo, de 1875, no apareix cap comentari significatiu sobre la 

relació evident d’aquest republicà socialista amb els seus corresponsals catalans durant 

la publicació de “El Padre de Familia”. Més tard, a partir de 1859, no pot negar que la 

Legión Ibérica, organització paramilitar secreta que havia d’ajudar Garibaldi, va estar 

formada per exsoldats d’Àfrica procedents dels nuclis republicans i obrers barcelonins. 

El propi Maluquer, a El socialismo en España, 1833-1868, de 1977, considera poc 

original i simple el neobabuvisme cabetià. Remarca la tècnica epistolar, gairebé 

evangèlica, de Cabet, a partir de la qual va anar fent prosèlits: Dos cartas de un 

comunista a un reformista sobre la comunidad, o común participación de los trabajos y 

los goces iniciava la seva publicació per a suscriptors el 1841. S’indica Adolphe 

Gouhenant, futur expediconari icarià, com enllaç entre cabetians catalans i francesos, i 

el capellà Jeroni Bibiloni com un entusiasta espontani (Cristiano-socialistas, 1848) que 

va haver de retractar-se poc després, tot i mantenint-se com a referent federalista entre la 

intel·lectualitat mallorquina. De Monturiol comenta que sol·licità l’admissió a la 

comunitat de Cabet l’agost de 1853, però que els esdeveniments polítics el feren 

desestimar el viatge. A “El Genio de la Libertad” i “La Libertad”, publicacions 

promogudes per ell durant el Bienni, a penes queden traces icarianes: es centraven més 

en el programa demòcrata.  

Antonio Elorza inclogué l’article “Los jornaleros” i fragments de la sèrie “El Hombre” 

en el capítol dedicat a “El Padre de Familia”, del seu estudi Socialismo utópico español, 

1970. En un acurat estudi titulat Icaria. Vida, teorías y obra de Etienne Cabet; sus 

seguidores catalanes; y experimentos comunistas icarianos, publicat l’any 1972 com a 

suplement de “Cuadernos de Historia Económica de Cataluña”, el malaguanyat Jordi 

Ventura i Subirats contrapuntava les indicacions d’Elorza i altres autors sobre la crisi de 

fe de Monturiol en la “doble il·lusió, revolucionària i icariana” quan promogué la revista 

que estudiem: “Creer que en aquel lapso de tiempo Monturiol había borrado de su mente 

la ideología por la que tanto había dado, es olvidar muchas cosas. La primera de ellas es 

que, para muchos fieles icarianos, el fracaso de Tejas no fue decisivo ni mucho menos 

en destruir para siempre sus ilusiones en aquel experimento social que, según ellos, 

salvaría a la Humanidad. Es más, en el caso de Monturiol, amigos suyos como Ignacio 

Montaldo participaban en la construcción de Icaria y su testimonio y su ejemplo habían 

de pesar más que cualquier otra circunstancia.” Refereix a continuació els articles de 

l’”Almanach icarien” de Cabet, inclosos a la revista, i cita de l’article “Opinión de 

Metternich”: “Dejemos hablar al jefe de los Comunistas, a M. Cabet, el que está 

haciendo esfuerzos inauditos para establecer el Comunismo en América.” Maluquer, en 

l’obra referida abans, discuteix la visió de Ventura, que centra als Països Catalans la 

influència del socialisme cabetià: recorda l’opuscle del francès criticant l’aixecament 

republicà de Barcelona de l’any 1842 i intenta desmarcar, sense gaire èxit, Fernando 

Garrido del republicanisme obrer català. 

El ressò d’aquest socialisme premarxià és present en l’obra literària de Xavier 

Benguerel Icària, Icària... editada l’any 1974. En ella es barregen dades històriques de 

l’expedició icariana dins de la trama novel·lada per mostrar l’ascens del moviment 

anarcosindicalista entre les classes populars barcelonines. 

El primer estudi biogràfic de Monturiol l’aportà Josep Puig Pujades a Vida d’heroi, de 

1918. Hi destaca la referència a uns opuscles clandestins de 1844, introbables. Un d’ells, 



Consejo de un padre a sus hijos, suggereix l’orientació moralista i pedagògica dels 

treballs posteriors. També refereix la condemna a cinquanta mesos de presó derivada del 

tancament de la revista, que les autoritats van ignorar mentre es tramitava l’expedient 

d’indult. 

L’any 1985 es complien cent anys de la mort de Monturiol. Aprofitant la data van veure 

la llum alguns estudis biogràfics com el de Rafael Torrent i Orri Narcís Monturiol, 

l’inventor de l’Ictineu i el de Santiago Riera Tuèbols, Narcís Monturiol (1986). La 

Diputació de Barcelona publicà un catàleg per acompanyar l’exposició-homenatge feta 

per a aquesta efemèride. Dels articles cal remarcar el de Bernat Muniesa, referent a la 

influència del socialisme cabetià a Catalunya i el de Jordi Casassas sobre les 

característiques del moviment obrer i les classes populars a mitjans segle XIX en el 

mateix àmbit. 

Més recentment, l’any 2001 uns estudis monogràfics en homenatge col·lectiu fet al 

professor Alberto Gil Novales, editat per Juan Francisco Fuentes i Lluís Roura amb el 

títol Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX inclou el treball d’Ana 

Boned Colera “El Padre de Familia. Breves apuntes sobre el pensamiento de Narciso 

Monturiol”, una aproximació a les idees del figuerenc a partir dels textos signats per ell 

en la publicació que ens ocupa. L’autora subratlla la preocupació pel medi natural i el 

“desenvolupament sostenible” en els discurs de Monturiol, entre altres idees 

d’indubtable vigència, però el condemna al llimb dels “utòpics” en la frase final de 

l’assaig: “(...) la falta de realismo le mantuvo fiel a unas tácticas reformistas que no eran 

suficientes para ver cumplidas sus aspiraciones revolucionarias”. Ignora els episodis 

revolucionaris en què es veié immersa Barcelona entre els anys 1842 i 1843 quan el 

republicanisme democràtic, ja federalista en bona part, lluitava, amb les armes a la mà 

contra una monarquia més reaccionària que liberal. El fracàs de la lluita armada contra 

l’exèrcit espanyol, i la divisió creada pels liberals progressistes avinents als pactes, 

dificultà la formació d’un front democràtic i republicà: abocava els radicals a la 

conspiració i a l’acció divulgativa, arriscada i semiclandestina, en un context social i 

psicològic dominat per la cosmovisió catòlica i autoritària.  

 

ANEX II. ELEMENTS BIOGRÀFICS I ÍNDEX 

 

Joan Capdevila (Barcelona ? sense dades) 

Propietari de la impremta on es confeccionaren nou números de “El Padre de Familia”. 

Acusat de l’incendi de la fàbrica Castells el juliol de 1854. No comparegué a la citació 

judicial. Signà el document de juny de 1864 favorable al socialisme dins del Partit 

Democràtic, que havia promogut Pi i Margall.  

Joan Manuel Carsy (País Valencià, sense dades) 

Oficial expulsat de l’exèrcit, fou director i redactor de “El Republicano”, des d’on 

preconitzà l’elecció d’una comissió revolucionària a l’inici de la revolta contra 

Espartero de 1842. Fou un dels membres destacats de la Junta Popular Directiva 

Provisional juntament amb altres representants populars com Crispín Gaviria i Bernat 

Xinxola. Segons Conrad Roure (Recuerdos de mi larga vida. Barcelona, 1925) eren 

temuts pel caps “oficials” de patuleies, als quals restaven suport social amb les seves 

idees igualitaristes i federals; els qualificaven com a delinqüents i saquejadors. Aviat els 

sectors més moderats es van fer càrrec de la revolta, forçant l’exili de Carsy, el qual 

divulgà la seva versió dels fets en un Manifiesto imprès a Marsella el mateix any 1842. 

Francesc de Paula Cuello [o Coello i Prats (Barcelona 1824-1851) 



Republicà català, participà en la revolta de la Jamància com a seguidor d’Abdó 

Terradas. Fou comandant d’un batalló de la milícia nacional. S’exilià a França amb 

Narcís Monturiol i, en tornar-ne, fou deportat a Andalusia i després a Eivissa per les 

campanyes periodístiques de “El Republicano”. Retornà a Barcelona l’any 1849, on 

participà activament en el Partit Democràtic. Dos anys més tard morí víctima del 

terrorisme policial de la Ronda d’En Tarrés. 

Joan Llach i Soliva (Girona 1816-1860). 

Frenòleg, catedràtic de física i química de l’Institut de Girona. Col·laborà amb 

Monturiol al setmanari “La Madre de Familia” (1846) i amb Marià Cubí en la revista de 

frenologia “La Antorcha” (1848-1850). Durant els anys quaranta es vinculà al grup 

cabetià configurat entre Barcelona i l’Empordà. L’any 1847 publicà les seves dues 

obres: una de caire religiós, Instrucciones cristianas, i un manual, Instrucciones de 

química. 

Ignasi Montaldo (Barcelona? sense dades) 

Professor de Matemàtiques, republicà i cabetià. Desertà com a oficial de l’exèrcit el 

1842 i comandà durant la Jamància, juntament amb Francesc de Paula Cuello, els cossos 

dels Tiradors de la Pàtria. Participà en la redacció de “El Republicano”. L’any 1843 

signà els manifest antiesparterista en què els republicans trenquen amb els progressistes. 

Fou empresonat durant 1844. Promotor de primera hora del nucli cabetià de Barcelona, 

denunciava a les pàgines de “La Fraternidad” (IX-1847) l’egoïsme del nou sistema 

econòmic liberal, que defraudava l’ideal de canvi vinculat a la raó i a la fraternitat. Fou 

un dels dos catalans incorporats a l’expedició icariana (X-1848) on assolí les funcions 

de director gerent d’ensenyament i de sanitat. S’hi oposà als mètodes dictatorials de 

Cabet, i en signà l’expulsió l’any 1856. El 1869 se sap que presidia una nova comunitat 

icariana a Iowa, tan radical quant a la seva concepció lliure i igualitària, que abastava 

una total llibertat sexual. 

Pere Montaldo (Barcelona? sense dades) 

Advocat republicà, pressumptament germà d’Ignasi, fou defensor de Terradas i de 

Monturiol, es negà a unir el republicanisme al lideratge de Prim l’any 1842. Dirigí “El 

Republicano” i fou cofundador de “El Padre de Familia”, on féu algunes 

col·laboracions. Cabetià de primera hora, per l’orientació decididament socialista del 

seu pensament polític, promocionà “El Genio de la Libertad” i “La Libertad” amb 

Monturiol i Clavé. Participà en l’acte del Partit Democràtic al Saló de Cent, on s’hi 

exposà el programa de 1854: entesa entre els treballadors, més justícia en el repartiment 

dels béns del treball i extensió del dret d’educació. Substituí F.de P. Cuello en la 

secretaria del comitè de propaganda del Partit quan aquest fou assassinat l’any 1855. 

Escapà a la batuda del capità general Zapatero durant el Bienni progressista i arribà als 

EUA procedent d’Itàlia. No està prou clar si s’incorporà a la colònia icariana de Nauvoo 

(Illinois), però sí que participà com a suboficial en la guerra de Secessió del cantó 

federal, i que perdé un peu a la batalla de Murfreesboro. 

Narcís Monturiol i Estarriol (Figueres 1819 – Sant Martí de Provençals 1885) 

Inicià estudis de medicina a Cervera, però l’any 1837, ja a Barcelona, els canvia per 

dret. Aprengué l’ofici de caixista per lliurar-se de la possible necessitat d’acceptar cap 

col·locació del govern contra el qual lluitava. L’any 1842 és redactor a “El 

Republicano” i participa en les revoltes de “la Jamància”. Entre 1846 i 1850 impulsa la 

publicació consecutiva dels tres setmanaris, clausurats pel poder: “La Madre de 

Familia”, “La Fraternidad” i “El Padre de Familia”, a partir dels quals s’articula el nucli 

català dels socialistes cabetians. L’any 1854 li és acceptada la sol·licitud d’ingrés a la 

comunitat icariana, però comença el Bienni Progressista i es vincula al Partit 



Democràtic, amb molts altres republicans. L’any següent culmina la publicació en 

fascicles de Viaje por Icaria, obra senyera de Cabet. Amb el fracàs del Bienni veu 

frustrat el nou projecte editorial, “La Propaganda Democrática”, i es refugia a Cadaqués, 

on es dedica a pintar retrats i paisatges. Contemplant l’esforç dels pescadors de corall, 

comença a madurar la idea de construir un submarí. El primer Ictineu fou varat al port 

de Barcelona l’any 1859, el segon, el 1864. Quatre anys més tard la fallida de la societat 

armadora portà a l’embargament de les naus. Participà en els treballs i debats de 

l’Ateneu Català, arrenglerat amb els republicans demòcrates i oposat als progressistes 

monàrquics i neocatòlics. Durant la Primera República fou diputat per Manresa en el 

grup dels unitaristes. Director durant quatre mesos de la “Fábrica Nacional del Sello”, 

tornà a Barcelona després del cop d’estat de Pavía, on es dedicà als estudis científics i a 

trampejar la greu crisi en què havia quedat la seva economia després dels projectes 

submarins. L’ Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua no va veure la llum 

fins 1891, sis anys després de la seva mort, sufragat pels empleats de la “Compañía 

Transatlántica” 

Joan Antoni Pagès (Vilassar de Mar 1825 – Barcelona 1851) 

Poeta i assagista en castellà. De família modesta, estudià a la Universitat de Barcelona i 

treballà d’escrivent. Publicà poemes i assaigs a “La Mariposa”,  “El Genio”, “Los 

Rehiletes” i dirigí “El Trovador”. S’expressà en poemes, irregulars en mètrica, que 

oscil·laven entre l’escepticisme i un vitalisme filantròpic, alguns dels quals són 

notables. Els seus amics publicaren postumament Poesías y escritos filosóficos (1852), 

amb una biografia que el caracteritza com un geni romàntic molt malaltís, sensible i 

incomprès.  

Joan Rovira (Barcelona 1824, Nova Orléans 1849) 

Metge de professió, exercí a Calaf. Impressionat pel projecte cabetià difós per “La 

Fraternidad”, s’oferí com a representant espanyol en l’expedició a les terres texanes de 

la Companyia Peters. Vengué els seus béns i deixà la muller embarassada a cura dels 

seus correligionaris. Fou molt crític amb l’actitud de Cabet, més preocupat per la seva 

posició política a la França de 1848 que per les enormes dificultats dels seus deixebles 

icarians. Decebut i malalt, el seu suïcidi avançà als companys catalans el final 

decepcionant del model cabetià. 

Francesc Sunyer i Capdevila (Roses, 1826-1898). 

Metge i republicà de família liberal. Estudià a Barcelona des de 1842 i participà en la 

Jamància; fou un dels defensors del castell de Figueres. Empresonat a Figueres i a 

Tarragona, acabà la carrera de medicina el 1850. Participà en la revolució de 1854, 

inclinat cap a la lluita popular obrera. Oposat a O’Donnell, s’exilià dos mesos a França. 

L’any 1860 exercia d’especialista antituberculós als barris populars de Barcelona, on 

contragué la malaltia. Crític amb les quintes, les condicions de vida dels obrers i al 

catolicisme, el 1864 signà el manifest prosocialista del Partit Democràtic i publicà 

l’”Almanaque Democrático” (1864-1865). Novament exiliat a París l’any 1866, 

participà en les conspiracions de la Revolució Gloriosa, a partir de la qual serà elegit 

alcalde de Barcelona i diputat per Girona en les constituents de 1869. El seu opuscle 

anticlerical Dios causà escàndol. Encapçalà la insurrecció federalista d’aquell any i fou 

condemnat a mort en rebel·lia. Tornà del nou exili francès el 1870 per ocupar el seu 

escó protegit per Prim. L’any 1872 fou reelegit diputat, seguí lluitant per l’abolició de 

les quintes i publicà el Tratado popular de la tisis. Durant la Primera República defensà 

la creació de jurats laborals mixtos, la reducció de la jornada laboral i el control del 

treball infantil. Fou Ministre d’Ultramar durant vint-i-un dies amb Pi i Margall, a qui 

donà suport en els intents de conciliació amb els cantonalistes. Caiguda la República, 



emigrà a Amèrica: a Montevideo fundà l’Escola de Medicina. Retornà a Roses al final 

de la seva vida. 
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