


• Col·lecció Cooperativistes Catalans – 5 •

JOAN TUTAU I VERGÉS

FRANCESC FERRER I GIRONÈS

2006



Primera edició: setembre del 2006

© del text: Francesc Ferrer i Gironès
© d’aquesta edició: Fundació Roca i Galès i Cossetània Edicions

Editen:

Fundació Roca i Galès
C. Aragó, 281, 1r 1a • 08009 Barcelona

Tel. 932 154 870 • Fax 934 873 283
fundacio@rocagales.org • www.rocagales.org

Cossetània Edicions
C. de la Violeta, 6 • 43800 Valls

Tel. 977 602 591 • Fax 977 614 357
cossetania@cossetania.com • www.cossetania.com

Fotografi a de la coberta: 
Acudit publicat a La Flaca, núm. 72 

(9 de juliol del 1873), Barcelona

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Gràfi ques Moncunill, SL

ISBN: 84-9791-221-7

Dipòsit legal: T-1.357-2006

Director de la col·lecció:

Antoni Gavaldà, Fundació Roca i Galès i Universitat Rovira i Virgili

Consell Assessor: 

Joaquim Albareda, Universitat Pompeu Fabra
Josep Casanovas, Universitat de Vic

Montserrat Duch, Universitat Rovira i Virgili
Núria Esteve, Fundació Roca i Galès

Pere Gabriel, Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Josep Gonzàlez, Fundació Roca i Galès
Santos Hernández, Fundació Roca i Galès
Andreu Mayayo, Universitat de Barcelona

Josep Santesmases, historiador



5

1. Introducció ................................................................................................... 9 

2. Entorn familiar, ambient polític i clima social durant
 l’adolescència de Tutau ........................................................................... 11
 2.1 Dades de l’origen familiar ...................................................................... 11
 2.2 La ideologia republicana a l’Empordà ................................................... 12

 2.2.1 Antecedents .................................................................................... 12
 2.2.2 Tendències ideològiques a l’Empordà .......................................... 16
2.3 Infl uències socioeconòmiques, geogràfi ques, estructurals

 i conjunturals .......................................................................................... 19

3. Entrada de Joan Tutau (1854) en la política  ...................................... 21
 3.1 Majoria d’edat i entrada en la política ................................................... 21
 3.2 Foc de Llers per lluitar contra el cop d’estat d’O’Donnell (1856) ...... 24
 3.3 Materialització de la seva política democraticorepublicana ................. 25
 3.4 Anàlisi del clima sociològic i ideològic .................................................. 26

4. El primer cooperativista .......................................................................... 29
 4.1 Antecedents (1862) ................................................................................. 29
 4.2 Accions precursores en la difusió cooperativista general  ........................ 30

 4.2.1 El Ampurdanés .................................................................................. 30
 4.2.2 Almanaque democrático para el año bisiesto de 1864 .......................... 33
 4.2.3 Almanaque democrático para 1865 .................................................... 34

ÍNDEX



Índex

6

 4.3 Recomanació del cooperativisme a la classe obrera (1884) ..................... 37
 4.4 Idees precursores del sindicalisme agrari (1888) .................................. 38
 4.5 Intervenció al Congreso Económico Nacional (1888) ......................... 40
 4.6 Nomenclatura .......................................................................................... 40

5. A partir de la revolució de setembre (1868) ....................................... 43
 5.1 Capteniment polític de Tutau d’ençà de la Gloriosa ............................ 43
 5.2 Remembrança d’Abdó Terrades ............................................................. 44
 5.3 Programa electoral de Joan Tutau .......................................................... 44
 5.4 Manifest d’adhesió al pacte de Tortosa (1869) ..................................... 46
 5.5 Accions com a parlamentari (legislatura constituent 1869) ................. 47
 5.6 Queixa per les armes dels monàrquics (1869) ...................................... 47
 5.7 Proclamació dels principis federals (1870) ........................................... 49
 5.8 Pressions per proclamar l’Estat català independent (1873) ................. 49
 5.9 Acte polític al Teatre Tívoli (1879) ........................................................ 50
 5.10 Congrés Federalista (1883) ................................................................... 51

6. Joan Tutau, economista i ministre d’Hisenda ....................................... 53
 6.1 Economista .............................................................................................. 53
 6.2 Proposta econòmica del programa electoral
  del candidat Tutau (1869) ...................................................................... 54
 6.3 Política lliurecanvista del diputat Tutau (1869) .................................... 55
 6.4 El diputat Tutau a favor de les infraestructures ferroviàries (1873) .... 58
 6.5 Política ministerial fi nancera i econòmica (febrer del 1873) ............... 58

 6.5.1 Política sobre els terrenys desamortitzats (1873) ......................... 59
 6.5.2 Criteris actuals sobre la participació ciutadana (1873) ............... 60
 6.5.3 Opinions sobre el dèfi cit pressupostari ........................................ 61

 6.6 Societat Catalana General de Crèdit ...................................................... 62
 6.7 Conferències sobre les crisis econòmiques (1884) ............................... 64

 6.7.1 Cicles econòmics ............................................................................ 64
 6.7.2 Causa de la crisi en la producció o en la distribució ................... 65
 6.7.3 Causa obrera ................................................................................... 65

 6.8 Introductor del georgisme ...................................................................... 66
 6.9 Sessió inaugural de l’Ateneu Barcelonès (1886) ................................... 68
 6.10 Participació al Congreso Económico Nacional (1888) ....................... 70
 6.11 Conferència sobre “Las pequeñas industrias” (1889) ......................... 70



Índex

7

7. Joan Tutau, ciutadà empordanès ............................................................. 73
 7.1 Estructuració social dels instruments de sociabilitat republicana ........ 73
 7.2 Participació en el combat cultural (1864) ............................................. 74
 7.3 Continuïtat en la lluita racionalista (1876) ........................................... 76
 7.4 Participació en la vida comunitària de Figueres (1876) ....................... 77
 7.5 Col·laboració en la redacció d’El libro del ciudadano (1877) ............. 78
 7.6 Discurs en contra de l’atac de Gaspar Núñez de Arce (1886) .............. 80
 7.7 Filosofi a del treball (1889) ...................................................................... 81
 7.8 Mort i repercussió .................................................................................... 82

8. Conclusions ................................................................................................. 85

Apèndixs ............................................................................................................ 89

Bibliografi a ..................................................................................................... 99



9

1. INTRODUCCIÓ

En l’estudi de la biografi a de Joan Tutau i Vergés no és pas per mi la prime-
ra vegada que hi he posat interès. Des que era senador a Madrid, o sigui, que 
ja fa temps, sóc conscient que a Tutau se l’ha tractat injustament, en especial 
en l’àmbit del cooperativisme. Per això, el meu interès, el meu ideal, sempre 
ha estat trobar elements sobre la vida de Tutau que poguessin palesar que fou 
l’introductor del cooperativisme a la península Ibèrica. Si aquesta realitat fos 
acceptada pel món universitari i l’ambient teòric del cooperativisme, jo ja estaria 
satisfet i el meu objectiu, acomplert.

És veritat que en diversos escrits1 he procurat divulgar les accions de Tutau 
a favor del cooperativisme en general i del sindicalisme agrari en particular, 
però la realitat m’ha demostrat que és molt difícil arribar a la fi ta i a l’objectiu 
de fer “veritat ofi cial” allò que s’ha ignorat, s’ha oblidat conscientment, o no 
hi ha hagut interès a deixar-ne constància històrica. Espriu es pregunta: “Què 
és la veritat?” I ell mateix es respon: “La solitud de l’home.” Per això, l’esforç 
de posar la veritat al seu lloc sempre es fa tan difícil. En especial, aquesta di-
fi cultat es dóna quan políticament no hi ha interès de conèixer-la o quan, en 
el moment de fer-ho, allò no acaba de ser correcte, perquè la política dels qui 
governen no hi coincideix. La veritat, perquè sigui estesa i difosa, cal que sigui 

1 “Joan Tutau, introductor del cooperativisme”, El Punt, 27 de novembre del 1992, p. 9; “Noves 
aporta cions per a la gènesi del cooperativisme català”, Cooperació Catalana 141 (Fundació Roca i Galès), 
separata del gener del 1993; Els moviments socials a les comarques gironines (Santa Coloma de Farners: 
Diputació de Girona / AIGSA 1998), p. 62.
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una veritat políticament correcta i el poder hegemònic no la vulgui oblidar a 
través de l’amnèsia.

Però, tot i així, ningú no ens ha pogut aturar. És clar que la vida de Joan Tutau 
és complexa i, per tant, polièdrica, projecta llums diverses des de diferents an-
gles. Però, aquest fet no hauria de ser obstacle per tirar endavant el coneixement 
de la seva vida. És veritat que fi ns avui jo no he tingut gaire interès a conèixer-lo 
com a demòcrata, ni com a republicà, ni com a federal, en el seu aspecte polític. 
I tampoc no he dedicat gaire temps a estudiar-lo com a economista, en el seu 
aspecte professional. I encara menys com a mecenes o activista cultural, en el 
seu aspecte ciutadà. Fins ara sempre només n’havia pregonat la introducció 
del cooperativisme que va fer a la península Ibèrica. Però ara haurem d’inten-
tar fer-ne la biografi a global i completa i, per tant, procuraré que emergeixin 
totes aquestes facetes de la seva vida, on es pugui observar bé que l’impulsor 
del cooperativisme no fou simplement això, sinó que va viure intensament la 
política, l’economia, el civisme, i una vida professional intensa.

Tanmateix, per estudiar bé la vida i la projecció de Joan Tutau, no n’hi ha 
pas prou de conèixer el seu personal tarannà i el seu individual currículum. Per 
emmarcar perfectament la trajectòria vital de Tutau cal conèixer el seu entorn. 
L’entorn agafat des de tots els angles possibles. Per això caldrà iniciar aquest 
treball estudiant primer el clima polític que hi havia. Voldríem trobar en aquesta 
investigació la possibilitat d’explicar les idees, les mentalitats i la ideologia dels 
republicans federals, per poder-los entendre i comprendre’n el capteniment. 
Aquesta fi ta, en determinats moments, no es pot pas aconseguir a partir d’una 
extrapolació de les relacions de classe o de la conjuntura econòmica. Tanmateix, 
aquest estudi psicosocial es fa difícil o potser és insalvable en els seus esculls, 
però farem tots els possibles per comprendre els seus ideals.
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2 Pere Labèrnia, Diccionari de la llengua catalana (Barcelona: Espasa Hermanos 1865).

2.1 Dades de l’origen familiar

La nissaga o família Tutau disposava d’un nom que es considera original 
per la poca difusió. Tanmateix, aquest cognom era molt escampat pel Princi-
pat. Francesc de B. Moll ens diu que se’n poden trobar a Amer, l’Escala, Vic, 
Mataró, etc. L’origen etimològic del cognom Tutau es germànic. Segurament 
ve de Theodoald o potser de Theutald. Els Tutau de Figueres eren una família de 
sempre, benestants i propietaris. I, pel seu cognom, una família d’un origen 
temporal equivalent a l’emergència de Catalunya.

Els avantpassats de Joan Tutau i Vergés també eren originaris de l’Empordà. El 
seu pare, Joan Antoni Tutau i Albareda, i el seu avi, Josep A. Tutau i Flaquer. Els 
seus avantpassats ja es dedicaven al comerç. La família Vergés, de la seva mare, 
s’ha trobat que a voltes signen com a Bergés. Joan Tutau era el fi ll gran d’una 
família de set germans: Joan, Felip, Josep, Frederic, Ferran, Daniel i Serafi na. 
Tutau es va casar amb la senyora Josefa González, natural de Blanes, i d’aquest 
matrimoni en varen sorgir cinc fi lls: Serafi na, Eugènia, Dolors, Júlia i Josep.

La casa comercial familiar que tenien oberta a Figueres estava regentada per 
una societat confi gurada per dos socis: Tutau & Comas. Les activitats mercantí-
voles s’adreçaven al comerç d’articles de quincalleria. La defi nició de quincalla 
es refereix a objectes metàl·lics de poc valor, en especial, en imitacions de joies. 
Per tant, el comerç era de mercaderia menuda, com quinqués, didals, navalles, 
etc., tal com ens informa Labèrnia.2 El fet que Joan Tutau hagués viatjat molt per 

2. ENTORN FAMILIAR, AMBIENT POLÍTIC I CLIMA 
SOCIAL DURANT L’ADOLESCÈNCIA DE TUTAU
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3 Bernat Clova, “Relleus de la terra. Joan Tutau i Vergés”, Galeria, 15 de gener del 1930, Figueres.
4 Ernest Lluch, Una teoria de l’Empordà (Figueres: Edicions Federals 1987), p. 22. Comentant aquesta situa-

ció, Lluís M. de Puig em confi rma aquesta continuïtat de pensament liberal, racionalista i republicà.

tot Europa i, en especial, conegués Alemanya, propicià que el negoci tingués 
una gran expansió a través de l’or alemany, fi ns al punt d’arribar a ser passant 
a ser magatzemers a l’engròs.3

2. 2 La ideologia republicana a l’Empordà

2.2.1 Antecedents

El vuit-cents va començar molt malament. D’entrada, hi ha la guerra contra 
el Francès (1808-1814), però tradicionalment dins d’aquest període tenim per 
referència liberal les Corts de Cadis del 1812, les quals varen aprovar la “Consti-
tución Política de la Monarquía Española”, més coneguda per la Pepa. Després 
d’aquest període tan convulsiu, es va iniciar una etapa en la qual comença el 
regnat de Ferran VII (1814-1833), un cop retornat de l’exili. Per estudiar bé 
aquesta etapa monàrquica de Ferran VII hauríem de separar dos períodes, 
del 1814 al 1820 i del 1820 al 1833. El primer seria un període absolutista, és 
a dir, el monarca actua com un rei absolut, fent i desfent, sense el control de 
ningú. Aquest absolutisme va néixer quan Ferran VII va decretar, el 4 de maig 
del 1814, que la constitució i tots els decrets que limitaven el poder reial eren 
“nuls i de cap valor i efecte”.

Per la doctrina republicana que ens interessa en aquest treball, podem 
observar que a l’Empordà, bàsicament dins d’aquest període monàrquic abso-
lutista, neixen gairebé tots els capdavanters demòcrates empordanesos de la 
primera generació: Abdó Terrades (1812), Martí Carlé (1817), Narcís Monturiol 
(1819), i Pere Caimó (1819). Però, per comprendre com es varen transmetre 
els principis republicans a terres empordaneses i copsar-ne la continuïtat, cal 
tenir en compte la generació anterior, la del jurista afrancesat Tomàs de Puig 
(1771-1835) i la del metge, també de principis liberals, Josep Garriga (1777-
segona meitat del s. xix). S’ha verifi cat l’existència de correspondència entre 
Tomàs de Puig i Abdó Terrades.4

En el segon període, en començar el 1820, una insurrecció militar obliga 
el rei Ferran VII a acceptar la constitució, amb la qual cosa s’inicia el període 
del Trienni Liberal (1820-1823). Aquest petit trienni va ser molt curt per a les 
reformes que calia implantar. I encara el va fer més curt el fet que els liberals 
que governaven es varen trobar davant de greus oposicions dels ultrareialistes. 
La primera força d’aquests opositors era l’Església catòlica. Al mateix temps 
també els diferents governs varen haver de gestionar els confl ictes provocats pels 
“liberals exaltats”. Aquest capteniment extremista, de retruc, va causar l’aparició 
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5 Guerrilles dels reialistes-absolutistes que actuaven pels pobles en contra dels liberals i fi ns i tot en 
contra de la tropa de l’exèrcit regular.

6 Els liberals per haver cridat “Visca la Constitució!” podien ser condemnats a vuit o deu anys de 
presidi africà, com a condemna normal i corrent.

dels “reialistes” o “absolutistes”. No s’havia acabat el trienni, quan a Verona es 
reuneixen, el darrer trimestre del 1822, França, Rússia, Àustria i Prússia. Fan un 
tractat secret, conegut com la Santa Aliança, pel qual s’uneixen políticament i 
militarment “l’altar i el tron”. 

Com s’acaba el Trienni Liberal? S’acaba quan els Cent Mil Fills de Sant  Lluís, 
de la Santa Aliança, entren a la Península per Catalunya l’abril del 1823. Amb 
aquesta facècia de la Santa Aliança s’acaba el liberalisme. Els nostres protago-
nistes podem dir que no han arribat encara a la pubertat. Abdó Terrades tenia 
11 anys; Martí Carlè, 6 anys; Narcís Monturiol, 4 anys, i Pere Caimó, 4 anys. 
Possiblement no varen ser conscients que s’havia acabat el “trienni liberal” i que 
començava la Dècada Ominosa de Calomarde, amb una dictadura absolutista 
i cruel per als liberals.

Aquesta reacció absolutista de la Dècada Ominosa de Calomarde (1823-
1833) cal que la tinguem en compte per estudiar l’entorn polític dels nostres 
republicans empordanesos. El nou règim va crear el terror amb l’actuació de les 
Bandes de la Fe,5 per la qual cosa molts liberals hagueren d’exiliar-se. Per altra 
banda, la policia tenia atribucions excepcionals i les Comissions Militars, que 
eren uns tribunals de depuració o de “purifi cació” amb decisions absolutament 
arbitràries i injustes, es varen ampliar als joves i a les dones.6 Cal no oblidar que 
també es varen instituir les Juntes de la Fe episcopals, que des dels rengles ecle-
siàstics actuaven perseguint els liberals. Aquesta realitat serà gravíssima per al 
futur; hom diu que el capteniment dels capellans, frares i monjos serà la causa 
principal del naixement de l’anticlericalisme.

Durant aquest període de la dictadura cruel i bàrbara neixen els personatges 
de la segona generació de republicans empordanesos. Sunyer i Capdevila (1826), 
Joan Matas (1826) i Joan Tutau (1829). Tanmateix, perquè tinguin plena cons-
ciència del sistema polític que els oprimia, caldrà esperar que siguin més grans, 
entre els 10 i els 40 anys, que és el moment en què poden patir la dictadura.

El rei Ferran VII va morir el 1833 i amb la seva mort, sense la llei sàlica, 
emergeix el regnat de la seva fi lla Isabel II, la qual s’asseurà a la cadira reial fi ns 
al 1868, en què la faran fora i marxarà exiliada a París. Durant el seu regnat 
apareixeran i seran conegudes totes les ideologies progressistes i innovadores. 
Els demòcrates, els republicans, els socialistes utòpics, etc., en el camp polític, 
sense deixar de banda també els lliurepensadors, els anticlericals, els espiritistes, 
etc., en el del pensament.

Si haguéssim de fer una petita síntesi dels poders hegemònics durant aquesta 
època, podríem afi rmar que eren: la Corona, els militars i l’Església catòlica. 
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7 La Milícia Nacional era organitzada a cada població i, encara que fos sota el règim moderat, sem-
pre tenia orientacions liberals. Els moderats transigien amb la Milícia Nacional quan calia combatre els 
carlins, però, quan ja només era per defensar les llibertats, els solien desarmar.

8 J. Puig Pujades, Vida d’heroi. Narcís Monturiol. Inventor de la navegació submarina (Barcelona: Impremta 
i Llibreria L’Avenç 1918), p. 38.

Aquests tres poders eren els pilars en què se sustentava el règim monàrquic 
absolutista, autoritari, centralista i militarista d’Isabel II. Cal remarcar aquest 
fet, atès que explica amb molt poques paraules la causa per la qual apareix, 
des de l’àmbit dels moderats, la ideologia del partit dels progressistes, i des del 
partit democràtic, els militants amb pensament republicà, els quals bàsicament 
bescantaven la monarquia, el militarisme i la religió catòlica. Els republicans 
tenien les idees molt clares i el seu programa polític era absolutament racional. 
El sufragi universal, per traslladar la sobirania del rei al Congrés de Diputats. El 
poder civil per damunt del poder militar. La seva racionalitat ha de situar-se per 
damunt de qualsevol dogma, però també contra el domini dels capellans sobre 
els ciutadans. Els republicans volien la Milícia Nacional, composta de “voluntaris 
de la llibertat”, que varen crear els liberals per impedir els desordres del 1835.

La primera guerra carlina (1833-1840) abraça pràcticament la primera dè-
cada del govern d’Isabel II. Durant aquesta època de la guerra carlina, paral·le-
lament hi ha un període liberal que va del 1833 al 1835, i després una època 
típicament revolucionària, del setembre del 1835 a l’agost del 1837, en què es 
va proclamar una constitució de caire progressista però amb grans concessions 
al moderantisme. En la tercera etapa, de l’agost del 1837 al setembre del 1840, 
retornen els moderats al poder i, enlluernats pels militars que han guanyat els 
carlins amb el pacte de Bergara, proclamen Espartero regent.

Durant aquestes etapes, els futurs republicans de la primera generació en-
cara no s’han iniciat en la vida política pública. La primera notícia la tenim el 
1840, quan es constata que Abdó Terrades ha estat escollit alcalde de Figueres, 
però, atès que no volia jurar fi delitat a Espartero, el govern central el va desti-
tuir. Aquesta situació, per insistència dels seus electors, va passar cinc vegades 
seguides, els fi guerencs el votaven i el govern el destituïa. Terrades té 28 anys, és 
secretari de la Societat Patriòtica de Barcelona i aleshores ja publicava les seves 
cèlebres “hojas” republicanes, ben aviat, el 1842, transformades a Barcelona en 
El Republicano. Al seu torn, Monturiol, el 1839, que tenia 20 anys, ja es va allistar 
a la Milícia Nacional7 de Figueres. Per conèixer la introducció dels principis 
republicans a la ciutat de Figueres en aquesta etapa, hem de tenir present que 
l’actuació dels republicans sempre es va fer en la clandestinitat. La clandestinitat 
exigia la difusió doctrinal per canals individuals, la lectura amagada de llibres 
estrangers, les trobades discretes, etc. Les paraules eloqüents dels destacats 
republicans francesos, com Lamartine (1790), Garnier-Pagès (1803), Ledru-
Rollin (1807), Aragó (1816), etc.,8 tots coetanis de la revolució del 1848, varen 
ser determinants per donar calor i entusiasme als republicans de Figueres, que 
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9 Terme encunyat per Marx per defi nir el règim de Napoleó III (Lluís Bonaparte) entre el 1851 i el 
1870, que es pot catalogar de dictadura populista regida per líders carismàtics.

10 Josep Fontana, Història de Catalunya, dirigida per Pierre Vilar (Barcelona: Edicions 62 1988), vol. 
V, p. 290.

havien begut de les fonts de Tomàs Puig i Josep Garriga, i també a la vida de 
Monturiol.

Des del 1840 fi ns al 1843, Espartero, amb el suport dels progressistes, va presi-
dir una mena de dictadura bonapartista.9 El maig del 1840 es pogueren constituir 
les primeres societats obreres arreu de Catalunya. Ben aviat, els progressistes 
varen quedar decebuts i a Barcelona, el 1842, hi va haver una revolta popular. 

El 1843 novament hi ha un nou alçament de signe demòcrata, igualitari i 
catalanista, més aviat liderat pels demòcrates, que varen superar els progressistes. 
En aquesta revolta, anomenada la Jamància, Abdó Terrades, que aleshores tenia 
31 anys, va tenir un gran protagonisme. Com a autor de l’himne revolucionari 
La Campana, va observar-ne la gran difusió que tingué. Com a director del pe-
riòdic El Republicano, des de les seves planes, va convocar una massa proletària, 
tot i que el seu programa de reformes socials no era gaire concret, però en canvi 
sí que el republicanisme insurreccional era contundent. Monturiol, aleshores 
amb 24 anys, també hi participà des del seu lloc orgànic de la Milícia Nacional, 
com a capità de la primera companyia. Joan Tutau encara tenia 14 anys.

Ideològicament, la revolta coneguda per la Jamància va tenir uns objectius 
ben determinats, tal com ens va explicar Fontana.10 Si per agrupar aquests prin-
cipis doctrinals, els reuníssim partint dels tres poders impugnats, contradits i 
objectats pels demòcrates i republicans, Corona, militars i Església catòlica, ens 
quedaria la següent taula:

Corona
a) Eliminació de la partida del pressupost destinada a la casa reial 
mentre no estigui amortitzat tot el deute públic. b) Exigència que la 
regent Cristina passi comptes de la seva gestió.

Militars
c) Reducció de l’Exèrcit a 50.000 homes, destinats exclusivament 
a la guarnició de les fronteres. d) Enderrocaments de les muralles, 
forts, ciutadella de Barcelona i castell de Montjuïc.

Església 
e) Llibertat religiosa: el govern no ha de subvencionar cap culte ni 
cap clerecia.

Llibertats f) Llibertat de producció. g) Llibertat d’impremta

Política 
social

h) Imposició de contribucions sobre articles de luxe. i) Eliminació 
d’impostos sobre els articles de primera necessitat. j) Creació d’un 
asil per a treballadors vells o invàlids. 
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11 Carles Rahola, Vides heroiques (Girona: Tallers Gràfi cs de la Casa d’Assistència i Ensenyament 
1932), p. 10.

12 J. Puig Pujades, Vida d’heroi. Narcís Monturiol. Inventor de la navegació submarina (Barcelona: Impremta 
i Llibreria L’Avenç 1918), p. 60.

13 El carbonarisme és una ideologia liberal que s’estructurà en societats secretes, durant la dominació 
napoleònica, al sud de la península d’Itàlia. Els seus iniciadors foren ofi cials francesos contraris a la 
monarquia napoleònica, i per això els carbonaris són partidaris totals de la república. Aquest moviment 
als països catalans arribà entre el 1820 i el 1821.

Atesa aquesta taula ideològica del programa elaborat per la plataforma de la 
Jamància, es pot veure que les idees predominants entre els demòcrates iniciaven 
el seu recorregut. A Figueres la revolta va tenir una presència molt important. 
Abdó Terrades va ser el president de la Junta Revolucionària Local. Els criteris 
socials i els principis polítics que començaven a emergir per allà el 1843 seran 
més endavant el substrat ideològic i la llavor que germinarà a Figueres i a tot 
l’Empordà per donar suport doctrinal al republicanisme federal. L’agost del 
1843 el capdavanter empordanès Terrades proclama la República per primera 
vegada a la font del Soc. 11

Quina és la generació dels que comencen el republicanisme? Tal com hem 
dit abans, no podem pas oblidar els protorepublicans Tomàs de Puig i Josep 
Garriga, iniciadors dels pensaments racionalistes i afrancesats. Després continu-
en els de la primera generació, que són demòcrates i republicans de pensament 
socialitzant. Abdó Terrades, traductor de Cabet, es considera socialista utòpic. 
En canvi, Monturiol, ell mateix, es deia cabetià i comunista. Terrades refl exiona 
i diu que no pot ser comunista si ha d’atreure gent prosèlit. Diu Abdó Terrades, 
el maig del 1848:

hasta los progresistas se apoderarían de esta circunstancia para acusarnos de 
comunistas desde el primer día y alarmar a los propietarios contra nosotros. […] 
Bien sabes que no es por culpa mía si te has inhabilitado para esta circunstancia. 
Por eso contesté yo a vuestras reiteradas instancias, que no queria dar mi nombre 
como comunista a fi n de no utilizarme para la democracia.12

2.2.2 Tendències ideològiques a l’Empordà

El 1840 s’acaba la guerra carlina. En aquesta època hi ha un nucli fort de 
constitucionalistes progressistes a l’Empordà, Francesc Maranges (1803), de 
l’Escala; Ramon Roger (1820), de Maçanet de Cabrenys; Enric Climent (1824), 
de Castelló d’Empúries; Miquel Surís Baster (1825), de Sant Feliu de Guíxols, 
que podem considerar una avantsala ideològica dels demòcrates que han de 
venir més tard i que, posteriorment, es denominaran republicans. 

Els demòcrates i els carbonaris13 de les societats secretes, com Abdó Terra-
des, pugnaven per reivindicar la república i, per raons estratègiques, estaven 
inclosos dins del partit democràtic. La república era el sistema de govern que 
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El diputat Pere Caimó i Bascós, alcalde de 
Sant Feliu de Guíxols.

Francesc Sunyer i Capdevila, ministre 
d’Ultramar durant la I República.

Josep Toribi d’Ametller, diputat a les Corts 
Constituents del 1869.

Joan Tutau i Vergés, ministre d’Hisenda en el 
govern de Pi i Margall.
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14 La Campana, himne inspirat per Abdó Terrades i musicat per Anselm Clavé.

garantia la sobirania popular i, per tant, anava en contra del sistema liberal dels 
moderats, que tenia un sufragi restringit que tolerava uns comicis electorals 
en què només votaven el 2,5% dels ciutadans. I, també, dels progressistes que 
feien compatible la sobirania entre el rei i el poble amb el sufragi restringit 
i propugnaven el pronunciamento militar per assolir el poder. Els demòcrates 
demanen el sufragi universal, la llibertat de premsa i d’associació, poder 
designar els batlles i no controlar els municipis, reduir els burots, treure les 
quintes, etc.

En general, la població fi guerenca, principalment des de la Jamància, en 
reivindicar el sistema republicà, no solament anava en contra de la pervivència 
de la Corona o monarquia dels Borbons, com a objectiu unívoc, sinó que els 
ciutadans també estaven en contra del poder omnímode dels militars, que 
a través del pronunciamento establien el règim polític segons els interessos 
dels poders fàctics. I no cal dir que els ciutadans també estaven en contra 
dels dogmes indiscutibles i obscurantistes eclesials, atès que el lliurepensa-
ment era fruit del mètode positivista de les ciències i de la racionalitat en el 
pensament. Aquestes idees, per les quals es justifi ca una part important de 
la ideologia dels republicans, van quedar refl ectides en la lletra de l’himne 
redactat per Abdó Terrades conegut per La Campana, que deia exactament 
així: “La milícia i lo clero / no tindran més que un fuero: / lo poble sols d’un 
i altre es lo rey […].”14

A la ciutat de Figueres, en les eleccions del 1840, com hem dit abans, surt 
elegit el republicà Abdó Terrades cinc vegades consecutives; per tant, no 
podem pas afi rmar que en aquella època el sistema democràtic o el repu-
blicanisme no s’hagués començat a generar. Però, possiblement, al territori 
general de l’Empordà la ideologia dominant era la sustentada encara pels 
progressistes, i en el nucli ciutadà de Figueres hi tenien preeminència els 
demòcrates-republicans. Però no podem oblidar, en aquesta època de la 
dècada dels quaranta, que és l’època de la infantesa i joventut de Tutau, la 
realitat de l’estructuració ideològica de les forces polítiques. D’una forma 
general, podríem dir que hi havia el següent esquema, per ordre de la dreta 
a l’esquerra, després del 1854:
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Antic règim

Carlins
1) Reialistes absolutistes. Monarquia catòlica i defensa de l’Es-
glésia.
2) Foralistes.

Neocatòlics
Catòlics integristes. (Donoso Cortés). Donen suport a la monarquia 
isabelina, però des de posicions catòliques integristes. Aparegut 
després del bienni 1854-56.

Moderats 

Partit monàrquic constitucional conservador. Conegut per moderat 
des del 1836. Rebuig de la sobirania nacional. Sufragi electoral 
restringit o censatari. Centralisme. Bones relacions amb l’Església 
catòlica i no llibertat de cultes. Rep el suport de la Corona.

Nou règim

Unió Liberal 
Creat des del 1854 pels generals O’Donnell i Espartero. Coalició 
de liberals i progressistes. No té principis ideològics. És un partit 
instrumental.

Progressistes

Constitucionalistes. Des del 1833 progressistes (antics exaltats). 
Sobirania nacional però amb sufragi restringit, malgrat que és més 
ampli que el dels moderats. Llibertat de consciència i restricció de 
la infl uència eclesial. Llibertat per als ajuntaments i milícia nacional. 
Per arribar al poder preferien el pronunciamiento a les eleccions 
generals perquè no tenien el suport de la Corona.

Demòcrates

Està format des del 1849 per progressistes esquerrans i republicans 
de pensament socialitzant. Són rupturistes contra la Corona. Sufragi 
universal sense restriccions. Llibertat de cultes. Volen que el poder 
intervingui en l’ensenyament gratuït, la sanitat i la benefi cència. 
També en la política fi scal.

2.3 Infl uències socioeconòmiques, geogràfi ques, 
estructurals i conjunturals

Quina és la infl uència més decisiva en la gent de l’Empordà perquè pu-
guem justifi car plenament la seva tendència quasi general o majoritària cap al 
republicanisme federal? L’home històricament ha estat subjecte a infl uències. 
Sociològicament, es parla de les infl uències geogràfi ques, les hereditàries, les 
familiars, les climàtiques, les socials, les socioeconòmiques, tant les conjunturals 
com les estructurals, etc. Des de l’Empordà i des de fora, s’han proclamat una 
multitud d’hipòtesis per justifi car la causa principal del republicanisme federal 
tradicional.

Segons els diferents autors que s’han dedicat a esbrinar l’origen ideològic 
del republicanisme federal de Figueres, i de l’Empordà en general, podem dir 
resumidament que fou a causa de les condicions següents: 
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15 J. Puig Pujades, Vida d’heroi. Narcís Monturiol. Inventor de la navegació submarina (Barcelona: Impremta 
i Llibreria L’Avenç 1918).

16 Alfons Romero i Dalmau, El republicanisme federal empordanès 1868-1869 (Figueres: Editora Em-
pordanesa 1980).

17 Ernest Lluch, Una teoria de l’Empordà (Figueres: Edicions Federals 1987).
18 Josep Clara i Àngel Jiménez, El federal Pere Caimó, 1819-1878 (Barcelona: Pòrtic. 1975).
19 Joaquim Nadal i Farreras, pròleg a Josep Clara i Àngel Jiménez, op. cit.
20 Lluís M. de Puig i Oliver, Tomàs Puig: catalanisme i afrancesament (Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans 1985), p. 93.
21 Jaume Vicens Vives, Industrials i polítics (segle XIX) (Barcelona: Vicens Vives 1972).
22 Felip Calvet Costa i Josep M. Roig Rosich, Josep Irla: president de la Generalitat de Catalunya a l’exili 

(Barcelona: Teide 1981).

a) La fàcil relació amb França (Puig Pujades).15 
b) La presència inicial dels progressistes (Alfons Romero).16 
c)  La fl uïdesa dels contactes fronterers i modernitat de l’agricultura (Ernest 

Lluch).17 
d) El contacte amb la frontera i les condicions socioeconòmiques (Clara/

Jiménez).18 
e)  El proteccionisme del suro (Nadal Farreras).19 
f)  El substrat ideològic dels il·lustrats i afrancesats empordanesos (Lluís 

M. de Puig),20 així com d’altres opinions proposades per Vicens Vives21 o Felip 
Calvet i J. M. Roig Rosich.22 
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23 J. Puig Pujades, Vida d’heroi. Narcís Monturiol. Inventor de la navegació submarina (Barcelona: Impremta 
i Llibreria L’Avenç 1918), p. 38.

24 Joan Arderius i Banjol, “El Republicanismo Ampurdanes desde 1868 hasta 1914”, dins d’Emilio 
Navarro, Historia crítica de los hombres del republicanismo catalán, 1905-1914 (Barcelona: Ortega & Artís 
Impresores 1915), p. 22.

3.1 Majoria d’edat i entrada en la política

Quan Joan Tutau té 25 anys entra en la política activa i pública. La ciutat de 
Figueres ha estat evangelitzada per la primera generació de republicans em-
pordanesos: Abdó Terrades (42 anys), Martí Carlé (37 anys) i Narcís Monturiol 
(35 anys). Els testimonis d’aquella època constaten que els que varen introduir 
i difondre a l’Empordà les doctrines republicanes varen ser aquests homes 
esmentats. Josep Puig Pujades ens explica: 

Per altra part començaven llavors (1842) a estar en gran predicament a Figueres 
(poble nadiu d’En Monturiol) les idees democràtico-republicanes; i mercès al 
prestigi de l’honrat i intel·ligent Abdon Terradas, un dels primers apòstols i 
màrtirs del partit republicà espanyol, la joventut empordanesa formava ja un 
nucli força important.23

El veterà Arderius i Banjol, membre de la tercera generació republicana 
empordanesa, també ens diu:

D. Martin Carlé, venerable anciano que, en unión de Abdon Terradas y Narciso 
Monturiol, habían formado el primer apostolado que en Cataluña difundiera 
los ideales cuya consagración en España pareció inciada en el Puente de Alcolea 
(1868).24

3. ENTRADA DE JOAN TUTAU (1854) EN LA POLÍTICA
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25 Boletín Ofi cial de la Provincia de Gerona, núm. 100 (21 d’agost del 1854).

Joan Tutau, per tant, s’enrola a les fi les dels republicans quan a Figueres ja hi 
havia un bon tou d’ideologia predicada durant molt de temps i els progressistes 
quasi dominaven ideològicament les terres de l’Empordà. Tutau no és pas de 
la primera generació de republicans, però és de la segona. Aquesta colla de 
la segona són Francesc Sunyer i Capdevila (1826), Joan Matas (1826) i Joan 
Tutau (1829). Aquesta generació, com a alumnes predilectes d’Abdó Terrades, 
portarà la ideologia republicana fi ns a la fi ta del poder, és a dir, a la màxima 
cota de la política, que és la seva operativitat des de l’estructura pràctica de la 
magistratura de l’Estat. Sunyer i Tutau seran ministres durant la I República i 
Joan Matas serà governador civil a la província de Girona.

Tutau, en tenir 25 anys, ja té el dret de votar segons el Reial decret d’11 d’oc-
tubre del 1854, que regula les eleccions a diputats i senadors, i també té el dret 
de ser elegit, segons la Llei del 3 de febrer del 1823, que regula les eleccions 
municipals. En la primera elecció que Tutau pot intervenir per la seva majoria 
d’edat és la relativa als comicis municipals la sessió defi nitiva dels quals es va 
celebrar, segons el Boletín Ofi cial de la Provincia de Gerona, número 110, del 13 de 
setembre del 1854, el dia 1 d’octubre del 1854. En aquestes eleccions a la ciutat 
de Figueres varen guanyar els republicans i, en conseqüència, varen obtenir 
dos alcaldes constitucionals. Abdó Terrades com a primer alcalde i Joan Tutau 
com a segon.

Aquest mateix any, Tutau reunia tots els requisits necessaris per poder votar 
a les eleccions de diputats i senadors a Corts, és a dir: 

a) Tenir 25 anys fets.
b) Pagar 200 rals de contribucions directes.
c) Tenir una renda líquida anual no inferior a 1.500 rals de billó o pagar 

com a arrendatari un lloguer no inferior a 3.000 rals o ocupar una casa per la 
qual, si és en una ciutat de fi ns a 50.000 habitants, pagui 1.000 rals de lloguer. 

Per ser senador, les coses es complicaven més. La renda pròpia del candidat 
havia de ser de 30.000 rals cada any i, si pertanyia a les activitats del comerç, 
havia de ser de 3.000 rals.25

Per aquesta raó el trobem com a elector en les eleccions de diputats cele-
brades el dia 7 d’octubre del 1854, comicis en els quals no varen guanyar pas el 
republicans. Els diputats vencedors de tota la circumscripció electoral foren els 
progressistes Narcís d’Ametller i Cabrera, Anicet de Puig, Miquel Surís Baster, 
Pere Forgas, Antoni Ros i de Olano i Enric Climent. Després d’aquests elegits 
hi hagué Victorià Ametller, Joaquim de Romà i Abdó Terrades en darrer lloc.

Segons la convocatòria del 1855, en l’escrutini del 14 de maig del 1855, 
celebrat a la Diputació per cobrir una vacant, va sortir elegit Anicet de Puig i 
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26 Josep M. Bernils, “El fi guerenc Joan Tutau, ministre d’Hisenda de la Primera República”, Revista 
de Girona, núm. 179 (novembre-desembre del 1996), p. 40.

27 Los Diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográfi cos sobre los elegidos por el sufragio uni-
versal de las constituyentes de 1869. Recopilado por distinguidos literatos y seguido de un exacto e imparcial resumen 
histórico de las causas y efectos de la revolución española hasta el día en que las Cortes decidan la defi nitiva forma 
de Gobierno que ha de regir en la Nación. Ilustrada con magnífi cos retratos en litografía, por el acreditado artista 
Santiago Llanta (Madrid: R. Labajos y Compañía Editores 1869), p. 168.

28 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, núm. 251 (24 de noviembre del 1855), p. 8489.
29 Josep Benet i Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer durant el Bienni Progressista 

(1854-1856) (Barcelona: Curial 1976), p. 190.

Descals, seguit per Ramon de Cabrera i Abdó Terrades. En aquest escrutini el 
senyor Joan Tutau i Vergés va actuar de secretari de la taula, atès que hi assistia 
en representació del districte electoral de Figueres. 

En estudiar el substrat polític de l’estructura social empordanesa, podem 
observar que el 1855, a la ciutat de Figueres, els republicans guanyen i se’n 
confi rma l’arrelament sociològic. En canvi, en la mateixa època política, però 
agafant tota la circumscripció electoral de Girona, podem observar que els 
republicans són la tercera força política, atès que els guanyadors són els dipu-
tats progressistes. Queda clar, doncs, que, quan Tutau s’inicia activament en 
la seva vida política, l’entorn social i ciutadà més immediat ja expressa el seu 
republicanisme, mentre que l’àrea territorial general de tota la circumscripció 
bàsicament era progressista.

De resultes de la vaga general que té lloc a Catalunya a partir del dia 2 de 
juliol del 1855, es genera un desordre general per tot el Principat amb agitació 
social. A Figueres, l’alcalde constitucional primer, Abdó Terrades, i el segon, Joan 
Tutau, permeten un rebombori en una plaça pública per la qüestió de l’ingrés 
dels obrers a la Milícia Nacional i la distribució arbitrària dels comandaments.26 
En la seva biografi a ofi cial exactament diu: “Algunos dias después Tutau tuvo 
que emigrar á Francia, de resultas de unas elecciones en que republicanos y 
monárquicos vinieron á las manos.”27 L’acord de la Diputació Provincial que els 
va fer responsables dels aldarulls va permetre demanar al capità general Juan 
Zapatero i Navas la suspensió dels membres de l’Ajuntament de Figueres dins 
del clima de terror que va aplicar contra tots els catalans, atès que Figueres estava 
sota estat de setge. El capità general de resultes d’aquesta demanda va ordenar 
al governador civil anar a Figueres i fer destituir fulminantment l’alcalde primer 
i l’alcalde segon, Terrades i Tutau.28

Dins de la política militarista de Zapatero, tant en detencions arbitràries com 
en deportacions il·legals, va fer empresonar Abdó Terrades a la fragata de guerra 
Mazarredo, ancorada al port de Barcelona, i li donà la possibilitat d’escollir un 
punt geogràfi c de desterrament, mentre no fos ni Catalunya ni Aragó ni el País 
Valencià.29 Terrades va triar Cadis i, un cop allà, intentà escapolir-se’n, però, 
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tornat a detenir, fou desterrat defi nitivament a Medina Sidonia, on morí el 1856. 
Davant d’això i del fet que també el metge Sunyer i Capdevila fou capturat i fet 
desaparèixer per Zapatero, que el va tenir detingut al castell de Sant Ferran de 
Figueres,30 en Tutau va romandre a l’expectativa. En aquesta disjuntiva, Tutau 
travessà la frontera i marxà cap a l’exili. 

Quan ja feia mesos que Tutau s’havia exiliat, el jutge de Figueres, que no 
el trobava per la ciutat, va fer-lo citar per la via ofi cial i, el dia 12 d’octubre del 
1855, el secretari judicial del jutjat de Figueres va fer publicar un edicte que 
exactament deia: 

cito, llamo y emplazo por primer pregon y edicto á Don Juan Tutau, propietario, 
natural y vecino de esta villa, para que dentro el preciso término de nueve dias 
contaderos desde el siguiente al de la espedición de este despacho, compareza-
ca ante este Juzgado á prestar sus declaraciones en merito de la causa criminal 
que contra él mismo y otros estoy instruyendo sobre perturbación del órden 
público.31

El febrer del 1856 a les Corts de Madrid hi havia una majoria de diputats 
progressistes, que elaboren una constitució que deixava la sobirania popular als 
ciutadans. Aquesta constitució no va ser promulgada mai per massa avançada. 
En aquesta època Joan Tutau torna de l’exili, però prèviament ha de pagar 
fi ança al jutjat de Figueres. 

3.2 Foc de Llers per lluitar contra el cop d’estat 
d’O’Donnell (1856)

El juliol del 1856, el general O’Donnell, considerat militar liberal que va fer 
el pronunciament del 1854, proclama un alçament reaccionari amb el qual tanca 
el bienni progressista i fa fora Espartero. A partir d’aquell moment, l’ambient 
polític general és de reculada en l’evolució política i no es vol promulgar la cons-
titució progressista. A Barcelona, la gent demòcrata, progressista i republicana 
no està a favor del cop d’estat d’O’Donnell, va en contra d’aquesta reacció. A 
Barcelona i a València són bastides barricades en defensa de la situació política 
anterior. 

Aquesta lluita contra la reacció política d’O’Donnell té una veritable i des-
tacada situació a l’Empordà. Abdó Terrades l’11 de maig passat havia mort a 
Medina Sidonia mig abandonat, i ara tothom l’enyora. En lloc de Terrades surt 
Joan Tutau i es fa càrrec del lideratge d’aquella brega. Les milícies nacionals 
de Figueres s’armen i van en contra del govern emergent del cop d’estat. La 
contrarevolució del cop d’estat anava guanyant a totes les ciutats, i l’Empordà 
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no acabava de cedir. Les milícies nacionals i altres grups de republicans i pro-
gressistes d’altres poblacions empordaneses es varen parapetar en el poble de 
Llers comandats per Joan Tutau. Allà varen fer front a l’exèrcit regular, que 
estava de guarnició al castell de Sant Ferran. Així varen estar més de quatre 
hores i varen resistir. En arribar el vespre, decidiren abandonar el poble: uns 
marxaren cap a l’exili i altres a casa seva. Arderius ho explica així:

a pesar de sus entusiasmos y de su temerario altruismo, su situación era insoste-
nible y amargada con mayor intensidad después de una lucha de cuatro horas 
sostenida con las fuerzas que guarnecían el castillo de San Fernando; y que a él 
volvieron sin grandes entusiasmos, porque no pudieron llevarse ni una sola hoja 
del laurel de la victoria. Llegó la noche, se disolvió aquella fuerza, marchando 
unos a Francia, y otros a sus casas, sin medir las consecuencias de la victoria.32

A l’exili amb Tutau hi anaven Martí Carlè, Narcís Monturiol, els dos germans 
Sunyer i Capdevila, Joan Matas, etc., junt amb altres progressistes empordanesos 
que també varen col·laborar en la resistència. Quan eren fora, l’octubre del 
1856, el general Narváez va treure del poder O’Donnell i va accentuar el seu 
reaccionarisme dictatorial.

El 1858 Tutau va retornar a Figueres. És un any en què O’Donnell torna 
al poder el mes de juny i s’inicia la desamortització dels béns comunals. Però 
Tutau professionalment no pot estar a Figueres i, d’acord amb la seva família i 
associat, posen el seu negoci de quincalleria a Barcelona. 

3.3 Materialització de la seva política 
democraticorepublicana

Després d’estar uns quants anys treballant en altres àmbits socials i en l’or-
ganització del partit republicà a Barcelona, el març del 1867 el varen enxampar 
en una conspiració de la qual era el principal capdavanter, i va estar a punt de 
caure en mans dels seus perseguidors. L’havien avisat abans, amb temps, i va 
poder passar la frontera i refugiar-se a Perpinyà. 

Com a capdavanter del partit republicà a Barcelona, va tenir una paper 
molt actiu en els treballs, accions i preparacions de la revolució de setembre. 
Precisament, quinze dies abans de la revolta, un altre cop es va escapar de les 
grapes de la policia, que ja el vigilava.33




