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de el mar habia naeido; era padre de seis 0 siete hijos, algunos de 
muy tiema edad; se hallaba halagado por cuanto puede hacer agra
dable la vida del hombre; toeaba a los sesenta aiios de edad; tenia 
un talento privilegiado y una aetividad infatigable; poseia, en fin, 
cuanto puede haeer dulces, deliciosos, los ultimos aiios de la eria· 
lura humana ..... 2 

2. De la Informaci6 apareauda en el .. Boletln de la Prenu.. de I'Havana. el 
dlJou. 22 de mal'\l del 1855 en donar COIIIpte de l'execucl6 I reco1lit per Vidal Moral" 
en el "'I documentat ..Iniciad.ore. ., primeroa mlrtirea de 1a ReYoluel6n Cabana". 

RAMON PINTO EN LA SEVA JOVENTUT 

A les darreries del 1823, desembarcava a l'Havana procedent de 
Cadis el jove Ramon Pint6, nascut a Barcelona el mes de juny del 
1803, segons cal desf!rendre de la fe de baptisme estesa a J.a Ca· 
tedral de Barcelona el dia 4 de juliol d'aquell mateix any. EI nou 
arrlbat tenia, dones, .20 anys. 

Era fill de Manuel &t6 L6pez, de Barcelona, i de Manuela
Llinas, de Valencia. Per la branca paterna rascendencia de Pint6 
era tota ella del Principat i per be que, seguint el costum de l'epoca, 
haguessin vingut conservant el patronfmic de L6pez, cal creme que, 
en realitat, seria Llopi9 d' origen. 

Ramon Pint6 va rebre la conflrmaci6 el 1807 a l'esglesia de Sant 
Just i Pastor, parrOquia on ja havia estat batejat el seu pu:e l'any 
1772, detaIls que IOgicament ens'" decanten a creure que la casa 
pairal deIs Pint6, a Barcelona, es trobava entre les lIars dels menes
trab de la barriada de Regomir. Mentre un dels avis pateros -se. 
gons consta en un testimoni de l'epoca- "tenia tierras de labor del 
aceite en Barcelona", els antecessors per branca materna procedien 
de les terres alacantines i havien anat a residir el 1801 a Madrid. 
Tenien un cmec en una dependencia de la casa Reial, motiu pel 
qual els pares de Ramon Pint6, arran de la restauraci6 de Ferran VII 
tambe es traslladaren e. la Cort, on valent·se d'in:8uencia i amistats 
comptaven poder-se situar. El Duque de Alag6n,l personatge tan 
in:8uent prop del monarca, distingia els Pint6 8mb nur benevo]en9a 

1. Hem crept convenient conservar en d seu orieina! tot. ell nom. propil. com 
tamW aque11a part de textCMi eutellanl que a l'flHr traduitl, perdrien Uur earkter. 
(N. de l'A.) 
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protectora, segons es pogue comprovar. La decisi6 dels pares del 
jove Ramon aanar 6 viure a Madrid degue tenir lloc a Bnals del 
1814 0 comen9aments del 1815, aixo es, quan el "Deseado" ja 
havia retornat de rexili a Fran9a. . 

Que la posici6 dels pares de Pint6 no era de gent acabdalada ho 
demostra prou el barn on vivien a Barcelona pero, a mes ames, 
en la certlBcaci6 d'estudis del jove ,Ramon es diu que el seu pare. 
rany 1816, "es funcionari de les Reials LoteriesH i que viu al carrer 
de Leganitos de Madrid. 

S' obse.rva que, en les cltacions de testimonis per als diversos 
certwcats de bona familia, d'estudi, de conducta, etc. es palesa 
sempre en els Pint6 la preocupaci6 del qui cerca bon padriDatge, 
esmentant noms de personatges importants de l'epoca. 

Per tant, Ramon Pint6 degue criar-se en un ambient de submissi6 
i de respecte no sols envers la reialesa, sin6 de tots aquells principis 
que eren immutables en el temps. Tenint en compte rexacerbat 
sentiment deJa barce10nins de l'epoca que tan Uuitaren contra ]a 
doo:linaci6. napoleOnica i l'esperit que aquesta representava, no ens' 
ha de sorprendre que els seus progenitors pensessin dedicar els fills 
a les armes 0 al se.rvei de la rengio. Aixf sabem que. mentre el seu 
germa Estanislau 6conseguia entrar a la marina C:le guerra, Ramon 
eraconBat al "Real Monasterio de San Lorenzo del EScorial". 

Tenia escassament 13 anys, 0 sigui al poe temps d'haver anibat 
a Madrid, quan mitjan9ant les infiuencies, eIs seus pares aconseguiren 
fer-1o entrar a resmentat Seminari, no sense abans haver de salvar 
cartes diBcultats, car les regles de Ia Instituci6 monlstica eren en
gents en grau superlatiu per a l"admissi6 d'alumnes. Per tal de 
poder ingressar-hi caldria abans provar 

"que 8$1 eI como sus padres, abuelos y demu 8$cendientes, son y 
fueron eristianos viefos y limpios de toda mala raza de iudios 0 
moros u otra cualesquiera secta reprobada y que ni ~l, ni elIos 
hayan ejercido oficio algono de los comunmente reputados por viles . 
e infames enderecho, 0 en la comUn estimaci6n de los lugares". 

Tres testimonis de pes ho avalaren. I tambe que, ni ell 

"ni pariente algono suyo, han sido sospecb06OS de la fe cristiana, 
nl presos nf penitenciados por el Santo OBcio de la Inquisici6n. ni ' 

por otra justicia publicamente afrentados", 

despres de Ia qual cosa, el monjo que havia estat encarregat de 
l'escrupolosa informaci6, Fr. Jose de Monserrate, i no sense abans 
haver-la-hi arrencat en secret de confessi6, ja no tingue cap inquietud 
per certi6car satisfactoriament tots aquells punts, com mmpoc 

"que no se Ie ha conocido en£ermedad habitual ni contagiosa". 

L'infant ingressa com alumne, el 2 d'octubre del 1816, acceptant
se-Ii l'antiguetat del 8 de mar9 d'aquell any, tota vegada que 

"no se pudo bacer entonces dicha informaci6n por la escasez de 
monges y caballerfas",l 

Mes de tres anys va passar Ramon Pint6 a l'Escorial on cursa 
satisfactoriament, a jut jar pels nombrosos certiBcats, les classes de 
L1ati, Poetica i Retorica, LOgica, Meta£isica, Frances, Angl~ i Italla. 
Filos06a i Moral, GeograBa, Matematiques, Teneduria de L1ibres. 
Musica, Dibuix, gtica i Constituci6, aixi com Fisica Experimental. 
:& innegable, per tant, que en sortia magnificament preparat per
a ,la viaa. 

S'ha dit repetidament que Ramon Pint6 era un exclaustrat. A part 
el fet que l"tnC:lole dels estudis seguits en resmentat Seminari ja des
menteix sobradament Ia versi6, sera bo de fer remarcar que si sols va 
estar-s'hi quatre anys amb prou feines, mai no podia haver-se ordenat 
a.l"edat de 17 anys i sobretot quan les disciplines seguides, ben poca 
cosa de comu tenien 6mb les ciencies teologiques, Pero el fet es que 
en les referencies de Pint6 abunda aquesta versi6, inspirada sobretot 
en el que diu l'historiador Zaragoza: 

"va esser £rare jeronim i un dels que, aprofitant-se de la pertor
baci6 politica de l'epoca del 1820 al 1823, s·exclaustraren,. demos
trant ja aleshores quines eren les condicions del seu cadcter exaltat, 
al passar des de les ceRes del convent als rengles de la Mllfcia 
Nacional" .2 

1. . Aquestes menciqns figuren en documents originalll en poder de dOIlY. Am~riea 
Pint6, vtdua de Chae6n I fin. petita de Ramon Plnt6, recopilats en el Uibre del docto, 
Diego Gonzl1ez. 

2. Justo Zaragoza: "Las Illlurreccionea en' Cuba". 
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Creiem que es principalment a la Ileugeresa amb que escrivi 
aquest histonador i, mes en aquest cas, agreujat per la pregona 
aversio que demostra en tot el que s'hi refereix, que s'ha estes tant 
]a creen9B que Pinto havia "penjat els habits" com es diu vulgarment; 
Zaragoza, en el seu relat, moltes vegades,en lloc de nomenar-lo, 
empra l'eufemisme de r"ex-Eraile". 

Aho ha Eet que altres historiadors caiguessin en aquest error; 
Calcagno, entre ells, ho afirma rotundament: 

"primer va emprendre 1a carrera eclesi8stica, prenent l1u\bit rany 11 
i professant el segiient com a frare jeronim' .1 

lts pales que Pinto no va professar mai, per be que es admissible 
SUE05ar que eIs seus pares, en Eer-10 entrar a I'Escorial, ho fessin 
amb rintent que seguIs ]a vocacio reIigiosa. Pero creiem d'un mes 
positiu valor e1 fet que, en una breu DiograSa de Pinto pubIicada 
en el "New York Herald" el 2 d"abril del 1855, 0 sigui arran de la 
seva execucio, es diu que: 

"Pinto fou educat en un Seminar! de Patronat Belal I dedicat 
al sacerdoci, que va deixar quan va arribar el temps de prendre les 
Ordres perque no hi sentia Incllnacio"'. 

El cert es que avui hom descarta la tan repetida suposieio que 
hagues professat; pero es evident que alguns historiadors en recollii-Ia 
\Taren creure haver trobat l"explicaeio de certes contradiccloDS obser- I 
vades en la vida de Pinto, com tam'be el justifieatiu d'esperit aventurer 
que alguns Ii han atribuit, amb evident inexaetitud. 

Vany 1820 fou l'iniei deIs grans transtorns que havien de devas

tar, per molt de temps" la Penmsula en la tragica lluita entre Iibera

lisme i absolutfsme. Tot el segle XIX espanyo1, sofrlles conseqiieneies 

de la deslleialtat de Ferran VII que, havent promes des de rexili 

que govemaria d'acord amb la ~onstitucio de Cadis. ja abans d'ar.. 

ribar a Madrid, trenea el jurament i anuBa la carta eODstitucicnal en 


1. Frucieco Ca.lcagno: "Diccioaario bi~ri.ficao cubano" (18,8). 
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aquell 11 de maig de 1814, restablint 1a monarquia absoluta. 
No fou sino en comen~ar rany 1820 que, en sublevar-se Riego 

contra Ie. tirania i en triomfar la revolucio liberal. Ferran VII, que en 
la seva vida de claudicacions i deslleialtats no mostra mai cap mena 
de valentia, no titubeja en aeabar el regim constitucional. Pero 
darrera la covardia covava la traicio i, fet que no era nou en ]a 
historia d'Espanya, els estrangers foren cridats perque anessin a 
crivellar espanyols. En fracassar I'intent de la Seu d'Urgell, Hoc 
escollit primerament per a constituir una Regencia absolutist&, fany 
1822, era la Santa Allan9B que s' encarregava de fer triomEar de bell 
nou l'absolutisme i el dissortat general ruego, batut per les forces 
del Duc d'Angulema, caigut presoner i al>andonat peIs seus me. 
addictes, aoaba amb una mort inEamant, estigme del regim que la 
decreta i de la xusma que ana a celebrar-la. En aquell novembre del 
1823 no sols expirava Riego, sino que per molts anys s'eclipsava la 
llibertat a ~anya. 

Que s' esdevenia de Pinto en aquest perfode turbulent? lts faei! 
imaginar que jove, impuIsiu, degt!6 senm 1es ansies constitucionalis. 
tes com tot el jovent madrileny del 1820; la necessitat de batre's i 
d'esser una mica protagonista deIs esdeveniments transcendentaIs 
que es vivien; que no volgues mantenir-s'hi de simple espectador. 
Hom sap per ell mateix que va inco~rar-se a la Milicia Nacional 
el 1821 i, segons una re£erencia familiar de la qual Pirala es fa 
ressb 

"fou un dels tres mil valents que sostingueren la celebre bataIla del 
1 de juliol en els carrers de Madrid I en la qual 80rti derrotada la 
famosa guArdia retal"', 

Ames, es corrent admetre que fou un deIs participants de Ia 
sagnant· batalla del Trocadero. victbria final de les tropes de la 
Santa Alian9B i, segons la semblan9B del poeta Jos6 A. Quintero, que 
mes tard han reproduit tots eIs que snan ocupat de Pinto, va ~ 

"un dels que compania l'herole bandol de germans que amb pit 
ferm planta cam a l'Jnvasor frances i foren passats a }'anna blanca 
en un dia fatidlc. Ell havla estat un deIs poqufssims, deb due 0 
sis soldats que restaren vius en I'aoclo", 

19 



Passem per alt el que tingui d'exagerat el panegiric, pero que 
milita fermament en els rengles constitucionrus ho acredita eI fet que 
fos escollit entre eIs homes ae confian~a per a custodiar Ferran VII 
quan aquest era conduit a Andalusia per ordre de la Junta. S'explica 
que, en un poblet on s'havien deturat a passer lanit, el rei "que roai 
no obIida ni la fesomia ni eIs noms deIs individus que Ii eren 
notables" en veure Pint6 formant part de I'escorta, hi entaula aques
ta conversa: 

"-AliIEts tu Pint6? -Sf, majestat. -S6c' lIiure? -La vostra 
majestat sempre ho estara amb els voluntaris de Madrid. -Ara si 
que ho cree 8lxi-. EI rei entra a una cambra i en tomar a passar pel 
seu davant, al cap de poea estona, saluda al seu protegit sentinella." 

Adhuc no prenent mass a al peu de la lletra aquestes anecdotes, 
esta demostrat que ~int6 fou element actiu en la causa dels Constitu
cionals, tota vegada que, molts anys mes tard -en data del 17 de 
febrer del 183S:- i des de Madrid, demana a rautoritat constancia 
del seu naixement, deIs estudis cursets, de la bona conducta obser
vafla, i 

"3.0 
- Si saben que est8.n ciertos que en &1 aDo 1821, consecuente 

a mis opiniones politicas, me incorpore a la Milicla Nacional de 
esta Corte, haviendo salido en el de 23 para Cadiz, con el eo.. 
viemo, en el segundo Batall6n, desde donde tuve que emigrar 
abolido que fue el sistema constitucional". 

~ Amb la victbria de rabsolutisme s'iniclava la dura,repressi6 contra 
eIs liberals. Tot i eIs consells rebuts de Viena, Ferran VII no,triga a 
'niclar la jlerseeuci6 deIs seus adversaris, amb odi f«otge. 

Donada 1a seva intervenci6 directa en eIs fets, encara que nomes 
havia estat com home de flIes, ja que no se Ii sap haver ostentat cap 
grau en la Milicia Nacional, Ramon Pint6 degue estimar que la seva 
estada e. la Peninsula no oferia prou garanties i opta per sortir-ne. 
Al~ atribueixen ~uest pas, mes que a consideracions de positiu 
peri1l personal, «a les amargors de fa trista situaci6 que oferia Es
panya en ,aquell moment" per als homes liberals. . 
'Fos com fos,Pint6 embarca cap a fHavana i es donava la coinci
d~ncla que, gairebe al mateix temps que hi desembarcava, ell i un al
tre catall illustre de Cuba,el diputat Tomas Gener que, junt 8mb eIs 

,,29 

cubans Feux Varela i L. Santos Suarez, havia votat la destituci6 del 
"rey fel6n" havien d'allunyar-se'n perqu~ llur vida perillava. Per be 
que amb rumb distint, tots dos fugien escapant a represalies. No 
seria, pero, un atzar que, en el proces que trenta a.nys mes tard havia 
de costar 1a vida al barceloni Pint6, tambe sl1i trobes complicat Benet 
Gener, el flll del diputat cuba nascut a Catalunya, que tan gallarda
ment s'ha.via pronunciat contra l'absolutisme. 
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RAMON PINTO CO-FUNDADOR DEL 
«DIARIO DE LA MARINA" 

El primer rastre del contacte de Pint6 amb els patrlotes cubans 
el trobem l'any 1838. Domingo del Monte, l'aristocrata cuba que, 
sense trencar amb la metropofi, s' esfor~a per tots els mitjans -junt 
amb de Saco- a crear una consciencia cubana i, a rensems, un 
esperit de comprensi6 prop de la gent de Madrid envers les necessi· 
tats materials i poUtiques de Cuba, tan incompres i tan injustament 
tractat, havia necessitat unes dades respecte a l'aplicaci6, a la ColO. 
nia, de la Llei d'Amortitzacions que afectava els bens eclesiastics. 
A tal fi s'adre~a a Pint6. demostraci6 evident que, a part l'autoritat 
que se Ii reconeixia en la materia, ja se' considerava un peninsular 
comprensiu -no ens atrevim a a.6rmar identificat- per 81s proble
mes espirituals de Cuba. El to de la resposta es afectu6s i una mica 
melindrosa tota ella, com era caracteristica en ell: 

"'Sr. D. Domingo del Monte.l 
Muy querido amigo: Recibo el tomo de papeles varios y hol

gareme bastante en saber que he dejado satisfecha su curiosidad 
tan cumplidamente como desea, contestando sus preguntas con las 
siguientes respuesw: 

1.0 150 sacerdotes - 19 coristas - 651egos. 
2.° 126 profesas - 9 novicias en 11 JuUo 1837 
3.· ,Las propiedades territoriales asi urbanas 

como rusticas deben calcularse en • • . • . . $ 3.652.6&5 
en que las evaluaron los reUgiosos en septiembre 
del ano 37, DW • • • • • • ~ • . • . . $ 3.500.000 
en que bien pueden estimarse los convenlos. • • $ 7.152.685 

1. Domingo Figarola Canedo: "Cent6n Epiltolario de Domlnro del MOIlte". 
Carta CLXXV (P'ubUeat per l'Acaamia de 1a Hlst6ria de Cuba). 
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4." La orden mas rica es la de los Betlemistas. 
5." Los P. de Belen son los Unicos que tienen un numero 

considerable de esclavos en sus fincas. 
6." No hay ley algona de supresion para los regulares de la 

Isla de Cuba, "hoc est" en las reverendas personas; "sed" otra cosa 
es respecto a sus bienes. De los cuales vanse a. rematar hasta la. 
ca:ntidad de $ 2.000.000. 

7.° Todas sus propiedades estan interdictas 0 secuestradas por 
R. O. de 20 diciembre 1836 comunicada por estas autoridades a 
todos los Escribanos con fecha de febrero 1837. 

V. sabe que en esto y en cualquier otro asunto, puede disponer 
siempre franca y llanamente de su amigo 

q. b. s. m. 
R. PintO." 

Tembe se sap que, ja per aquella epoca, havia contret fom 
amistat amb cubans signif!cats per llurs idees reformistes i que els 
feien esser malmirats pels govern ants i peninsulars intrasigents; 
~b tot, Pint6 demo~rava ':sser hom~ b~ vist entr.e els esp~yo~
mfluents. Altrament, II hauna estat dificil aconsegwr la reaIitza.cid 
de dos projectes que havien de donar-Ii tant de relleu en la vida 
havanera, ambd6s en el mateix any 1844. 

L'un era la fundaci6 del primer gran diari de rIlla; raltre, el 
crun centre cultural que, durant molts anys, constitui quasi com el 
centre de gravetat de totes les ansies espirituals de la capital1havanera. 

Unit a Antoni Ferrer -un altre catalA- i a Isidoro Araujo de 
Lira, Pint6 constitui una societat a la qual aporta $ 3.000, per fer 
viable l'aparici6 d'un diari. 

El nom de la pubIicaci6 fou "Diario de la Marina", el primer 
Du.mero del qual aEaregue el l.r d'abril del 1844, moment de la 
terrible repressi6 del general O'Donnell contra els infeli~ negres, 
p'el pamc que es produi a rIlla a causa dels al9ftlIlents ocorreguts en 
8lgunes ft!iques, perc> particularment als voltants de Matanzas. 
Aquesta obsessi6, en la qual 'Vivia el blanc a Cuba i que cuhnina 
en la tragedia con~da pels martirs de La Escalera, entre ells 
el poeta mulat "PIaCido" i alguns altres inteHectuaIs de color. feu 
que la poblaci6 de color a rIlla haguas minvat, en l'espai de sis 
anys, d'alguns miHers, prova del mal tracte que reberen eIs dissortats 
negres. 

El diari, que 6gurava com or~an de r"Apostadero de la Habana", 
dedicava la seva primera pagina mtegra a noticies maritimes i comer
cials, ames, naturalment, del Hoc que destinava aIs edictes oficiaIs. i 
venia a susbtituir el "Noticioso y Lucero" amb una major empenta. 
En reditorial de presentaci6 prenia deIiberadament una posici6 
cristinista, aixo es, Bdel al govern de Madrid, i enfront deIs aixeca
ments carlistes que ja apuntaven a diversos Hoes de la Peninsula, 
L'estil de Pint6 es manifesta en aquest article, on vol definir e1 pro
grama politic de 1a publicaci6. 

"Para nosotros, el bienestar de los pueblos es ley suprema del 
gobiemo. Las formas son nada si en el fondo no encontramos mas 
que decepcioo y mentira. AlIi donde la justicia se imparte por 
igual, al rico y al pobre, alli esta nuestro optimismo". 

Pinto, per be que co-director, es limita a pubIicar critiques musi
cals, en general fetes amb un to molt benevol, a jut jar pels abun
dants elogis que prodiga; a inserir informacions de caracter economic, 
sense signar, i unes notes festives que es publicaven totes les set
manes,

En sorgir, al ca.r. de poe temps, desavinences amb eIs seus socis, 
Pint6 es retira de Diario de la Marina", Testimoni de l'afecte que 
havia posat en el paper impres <iue ell havia fund at, as la cIausula 
que consta en racord de separac16, en la qual es reserva a Pint6 el 
dret de rebre'n un exemplar mentre aquell es publiqui, qualsevulla 
que sigui el seu propietari i mentre visques un descendent seu. 

No podia mai sospitar ningu, i molt menys Pint6, que la pubIi. 
caci6 a la qual havia posat tants afectes hagues de tributar-li oraci6 
ffmebre que aparegue en el "Diario de la Marina" del 23 de mRr9 
del 1855: 

"Hoy ha presenciado la Habana un ejemplar caso doloroso 
(referint-se a rexecucio de PintO, de la qual no diu ni un mot) 
porque en la aplicaci6n aun del mas merecido castigo ninguna 
anima noble puede complacerse; pero ese ejemplar es al mismo 
tiempo acto de salud y necesaria justicia. Si miramentos faciles de 
comprender nos han retraido anteriormente de hacer la mas leve 
alusi6n a este asunto (es refereix a ia detencio i praces de Pinto, 
el qual no fou esmentat per res en el periOdic en el transcurs deb 

40 41 



dies que passaren), para que la accl6n y majestad de las leyes 
resaltaran .Jibres de todo embarazo 0 sugesti6n extrafia, ahora que 
el falIo 5e pronunci6 y que su ejecuci6n es ya un hecho consumado, 
podemos y aUn debemos expresar la verdad con absoluta franqueza. 
Tales ejemplos en momentos tales, llevan consigo la fervorosa y 
sincera aprobaci6n de todo buen espafiol.

"Sf y mil veces, sf. EI pais en masa, 0 10 que tanto monta, la 
inmensa mayoria de sus leales habitantes ha declarado por repetidas 
veces su fume resoluci6n de sacrificar vidas y haciendas en delensa 
de nuestra nacionalidad, de nuestro mas sagrado afecto y de nues
tros mas vitales intereses. Todo, y entiendase bien el valor de tal 
palabra, todo 10 jugarfamos sin titubear en los 8Zares de una 
lucha, siempre que a ella se nos provocase. Esa es nuestra decisi6n 
de ayer, como 10 es de hoy y 10 sera de manana porque brota de 
instintos etemos y superiores a cualquier otra consideraciOn elhnera. 
Claro es pues, que ni la equidad, ni la prudencia consienten que 
este sentimiento se ultraje 0 que se siembre el desasosiego en el 
seno de una socledad feliz y ordenada. 

"Las opiniones legitimas son todas acreedoras al respeto y respe
to por 10 tanto obtienen de nuestra parte. Pero si de aetas ferozw 

mente criminales se trata, la cuesti6n muda de especie. 
"Para los traidores a su Dios y a su Reina, a su raza y a su 

patria, la poblacllm leal de Cuba no abriga misericordia." 

Aquestes foren les ex:~uies que aquelles mateixes columnes, les 
quaIs en. havia omplert tantes vegades, havien de tributar-Iil 

,EL "LICEO" DE L'HA VANA 

Un altre fet de ·Pinto en aquell mateix any dellS44 havia d'esser 
de major ressonancia per a Cuba i d'enaltiment a la seva memoria; 
per a nosaltres es el fet mes interessant de la seva vida, car en ell 
veiem representades totes les virtuts racials del catala, les caracterfs
tiques -que acompanyen indefectiblement tot fiU de Catalunya. 

Ens referim a la fundacio d'"EI Liceo Artfstico y Cultural" de 
l'Havana que prengue fe de vida el19 d'octubre al carrer de Merca
deres. Pinto fou eI "Liceo" i el "Liceo" tingue el seu mes gran 
esplendor mentre va tenir Pinto. Com Maria Cubi i Soler, el Jun
dador de la famosa "Revista Bimestre", or~ll de les lIetres cubanes 
el qual l'havia precedit uns anys abans. tambe ell senti la pruija de 
fer obra cultural i educativa. L'amma catalana esta amasada d'un 
neguit de saber i d'ensenyar, d'al'rendre i escampar-ho arreu. 

Per l'empenta que va prendre tot s~it, al "Liceo" se Ii ajunta 
ben aviat la "Sociedad de Santa Cecilia" i mes tard la "Filarmonica" 
com era el seu somni, car Pinto era un apassionat de la mUsica, i la 
seva muller, una exceHent concertista de piano. Vorganitze.cio de 
rentitat cultural recorda molt les nostres entitats similars del XIX, 
guan a la nosta terra brollaren els "Ateneos" i "Liceos", fogars en 
18 formacio de la consciencia ciutadana en aquells temps de des
concert. 

S'establiren classes d'angles, d'economia industrial, de fisica exp~ 
rimental, de sol£eig, de piano, de vioH, cant, dibuix, pintura, arqui. 
tectura, etc. A cada seccio podien concorrer-hi, ames dels socis i 
Blls. "dotze alumnespobres de solemnitat de rat;a blanca" perque, 
observa Diego Gonzalez, 

"cal tenir en compte, com atenuant, el perill6s que resultava, en 
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LA CONSPlRACIO QUE ES TRAMAVA 

Aquell mateix dia el general Concha trametia 81 fiscal de Ia 
Comissi6 Militar Permanent la CODlunicaci6 en la qual donava part 
de la denu.ncia rebuda pel Cap Superior de Policia i la qual textUal
ment diu am: 

"V. E. sabe que hace algunos dias puse en su superior conoci
miento que tenia vehementes sospechas de que existia un vasto plan 
de conspiraci6n contra la seguridad de la Isla, y siguiendo los pasos 
de las personas marcadas por indicios anteriores, llegue a comprobar 
con los documentos que V. E. ha tenido a la vista, la certeza de 
aquel hooho. De ella resulta que existe una Junta Superior Revolu
cionaria en esta Capital compuesta de D. Ram6n Pint6, D. Juan 
Cadalso, D. Jose Antonio Echevarria y otras personas que por el 
momenta no debe consignar en este escrito con arreglo a las instruc
ciones de V. E.• siendo secretano de aquella Junta D. Carlos Busca, 
sobreestante mayor de los Almacenes del ferrocarril de esta ciudad. 
o el segundo de 50 administraci6n. 

Que esta Junta ha remesado fondos de consideraci6n a 1a Junta 
Cubana de Nueva OrleAns y ha organizado partidas con sus gefes, 
que en muchos puntos de la Isla deben alzar el grito de rebeli6n. 
tan pronto como llegue una expedici6n organizada con aqueDos 
recursos. y mandada por el general americano Quitman, habiendose 
tambien ocupado esta Junta de la remesa de armas a diferentes 
puntos y particu1armente a Bol0ndr6n, por el camino de hierro. 
habiendo diferentes veces hecho la compra de ellas, D. Ram6n Pint6. 
Que aquellas partidas debian ser mandadas en la Vuelta de Abajo 
por D. Mariano Ramirez, que vino a la Habana el 21 de enero a 
recibir instrucciones, cuya circunstancia fue comllrobada posterior
mente ala noticia que V. E. tuvo segUn aviso del Teniente Gober
nador de Pinar del Rio. 

Que la Junta vot6 la muerte de V. E. a propuesta de Pinto. 
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cuya muerte debi6 tener lugar antes de la venida de Ia expedici6n, 
desde el "grille" frente al palco de su autoridad, en el Teatro de 
Tac6n. apagando el gas, y que la misma Junta no fue extraiia ala. 
muerte de Castafieda, asesinado por un Ving6 que march6 a Nueva 
Orleans y a quien la misma noche dio cincuenta onzas el llamado 
Chucho Munoz. 

Todo 10 cual de orden de V. E. tengo el honor de manifestarlo 
para que esta comunicaci6n pueda obrar como principio a Ia causa 
de los conspiradores. cuya prisi6n ha dispuesto V. E. se haga a 
reserva de esponer a su tiempo, los comprobantes que puedan justi~ 
ficar Ia verdad de los hechos denunciados. 

Lo que'trasiado a V. S. para que en calidad de Fiscal de Ia 
Comisi6n Militar que conace de las causas de infldencia, y a cuyo 
Presidente doy traslado de esta comunicaci6n. en la inteligencia de 
que han sido presos e incomunicados de mi orden los sugetos 
siguientes: D. Carlos Cadalso, D. Ram6n Pint6. D. Jose A. Eche-o 
varria. D. Carlos Busca. D. Jose y D. Antonio Balbin, hermanos. y 
D. Jose Trujmo; y con respecto al mencionado Pint6 se Ie han 
ocupado varios papeles en el registro practicado en su casa, segUn 
consta de la adjunta oomunlcaci6n original de esta fecha, del 
Sr. Gefe de Policia a quien comIsione para ello. Le remito desde 
luego a V. S. a fin de que proceda a su apermra y detenido examen 
para que obre a los efectos CODvenientes, y me 10 devuelva V. S. 
conc1uidas estas primeras diligencias para que en su vista pueda mi 
autoJidad resolver 10 mas conveniente", 

Cal situar-se en el moment i en l"ambient en gue transcorrien els 
lets; en aqueUa Havana del 55 on la detencio de Pinto quela com 
una bomba, ia que per a uns, es tractava del mes gran amic intim de 
Concha; per a altres. un peninsular de posicio elevada en 1a vida 
social havanera; per als menys, el que actuava d'acord amb les direc~ 
trius de la Junta Cubana deIs EE. UU. Cadascu atribuia la detencio 
a una rao especfficament seva. pero la sensacio era igual a tot arreu. 
Hom diria que precisament per desconcertar encara mes l'opinio. co
men9A a l'endeml a circular el rumor que Pinto es proposava assas~ 
.mar Concha, 

Des d'aguell instant el barcelonf~cubl estava alllindar de 1a histo.. 
ria f Bns de la llegenda; per traetar de mantenir la seva persona 
f els fets en un marc estrictament historic, cal segun en tots eIs seus 
principals punts, la "'conspiracio de Pinto", nom amb e1 qual ha 
passat a Ja posteritat, 

D'en~a del 1852 funcionava a l'Havana una Junta Revolucionaria, 
per delegacio de la de New York i de New Orleans. N'havia estat 
President el famos advocat Anacleto Bermudez, que prepara la 
conspiracio de "Vuelta Abaio" i que aIs pocs dies d'esser descoberta 
coincidi amb la seva mort per enverinament. la qual cosa £eu supo
sar que se suicida; perot 

'1a sort havia volgut que Anac1eto Bermudez hagues conegut i 
tractat de prop a Pint6, el cataIa de nobles sentiments, de cultura 
solida i amplia, que no podia restar indiferent a Ies desgracies de 
tot un poble. Cert que fou amic de Concha; cert que en el 51 va 
romandre indiferent als fets de L6pez, almenys exteriorment; pero 
Bermudez havia vist la mina inesgotable que existia en Pint6 i 
dedicA el seu temps, com a home cult, de prestigi i hAbil, a son
dejar el cor del cataIa conspicu. Havia observat Bermudez el que 
valia aquell home, com estimava el progres, com defensava la 
justicia, com venerava la llibertat. com ajudava l'humil i l'indefens 
t beslluma que el progreso la justlcia, la llibertat i l'aband6 de 
Cuba el necessitaven com un coHaborador efica9. Va trlomfar Ber
mudez, al final. en el seu proposit~ ben alle de pensar que estava 
cercant un continuador que no d.eixes estroncada la seva obra. 
Espanyol era Pinto, pero va comprendre que per damunt de Ies 
consideracions artificials d'un fals patriotisme i distant, hi havia el 
dret de rhome a esser lliure i feli9 i no vaciHA en ·la seva elecci6, 
caigue del costat de la JustfQiar I aW, a la mort de Bermudez i 
figurant en la Junta RevolucionAria altres companys de lluites i 
afanys en el ««Licea", com Porfirio Valiente. Morales Lemus. Teurbe 
To16n, etc. va esser designat en Pinto per a ocupar el lloc de Pre
sident de la Junta a l'Havana, vacant per la mort d'Anacleto 
Bermudez",1 

I mes enlll afegirA el mateix autor 

"si be es cert que el nomenament no era molt ben vist pels elements 
reaccionarls" , 

car Pinto era signi8cat habitua1ment com home liberal 
Es d~ren per testimonis de pes, que Pinto es va lliurar a la 

wca amb una energia i tenacitat poc comunes, tractant d'evitar la 

1. Diego GouiJez: MPint6 l' Ia Independeneia de CabaM, 
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repetici6 de molts errors comesos en anteriors moviments. Segons un 
company complicat en la causa, el moviment dirigit per Pint6 era 
el mes habil i el mes estes en el pais, de tots els que havien esclafat 
fins a1eshores! 

"Un pia molt bell per ideal, massa sublim per fer~lo descendir 
a la baixesa de 1a miseria terrenal i concebut per a angels, no pas
per a homes".1 

did. el p<?eta revolucionari: 
""Pint6 en la preparaci6 del moviment havia comptat amb els 

peninsulars de criteri ampli iamb els cubans de cor i valua; amb els 
rics, per llur diners; amli els pobres per Uurs esfor~os". En la carta 
adr~da a Trasher, dira: 

"L'edi&ci que hem d'aixecar, exigeix obrers grans i petits, ries i 
pobres. que en ares de la patrla no hi ha distinclons", 

, V aspecte financer queda resolt amb habilitat, no sols per la 
cooperaci6 de gent adinerada, lin6 que havent aconseguit la coHabo- i 

racio del director de la Caixa de Credits, aquest organisme feu pres. 
tects als revolucionaris en forma legal, amb totes les garanties 
exigides per la Caixa i en forma que no quedes compromes el seu 
credit, Aixi es reuniren 700.000 PeSsol, segons eIs calculs dels orga.
nitzadors del moviment. 

Foren comprades armes que es distribuiren per l'interior de rIlla 
j particularment a les comarques de Pinar del Rio, Trinidad, Cien
hiegos, Sancti Spiritus i Puerto Principe (avui Camagiiey) que eren 
eIs indrets on es comptava amb major nombre cfaddictes. 

1. Juan Amao: "Apuntea para,1& hiltoria polltiea de Cuba". 

L'EXPEDICIO QUE ESPREPARAVA ALS EE. UU. 

A tots a.quests preparatius, calia afe~ una ~edici6 manada pel 
general america John A. Quitman que havia de desembarcar amb 
4.000 homes (6.000 segom Concha). Les despeses d'aquesta ~ 
dici6 havien estat cobertes amb els recursos tramesos per Pint6 a la 
Junta Cubana dels EE. UU. Quatre vapors i sis velers havien de 
transportar els expedicionaris a les costes de Nuevitas i altres 
indrets vulnerables. 

Pero les noticies d'aquesta ~edici6 ja havien tre.scendit a les 
autoritats nord-americanes que s'alarmaren, perque e1 record de la 
trigica expedici6 del "Pampero" era musa recent en ropini6 pubUca 
d'aquell pais. I no devia easer solament el govern america e1 que 
estava al corrent de rater, quan el "Journal 01 Boston" el dia 15 de 
febrer del 1855 publicava la infohnaci6 que reproduia "Diario de la 
Marina" e1 segiient dia 6 de m8l'9: 

"New Orleans, febrer 15, a les 3 de 1a tarda. 
Acabo d'arribar d'una visita al camp dels IDibusters. que s'han 

establert en la fines del coronel Stewart, al sud de la ciutat. He 
trobat alH una estranya barreja d"homes, gran nombre deIs quaIs 
han estat molt temps concorrents a les tabemes i pillets dels bode
gons de St. Charles Str. No crec que puguin esser bons patriotes 
ni homes de combat. El "Picayne" d'avui desmenteix que hi hag! 
en projecte cap expedicio i a.6rma que me} es una novetat per als 
habitants d'ae{. Una novetat pels habitants de New Orleansl 
Precisament quan en aquesta ciutat no hi ha home, dona 0 infant 
que ignori que es prepua una expedicio. Tothom en pula i la 
ciutat esti plena d'individus que van a Cuba. Les fondes estan 
plenes i s'hi veuen cares estranyes. patriotes cubans, gents de 
Xenttucky. Alabama, Texas i Mississipi. No son exactes les noticies 
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dels diaris de I'Havana ·referents als vaixells "Daniel Webster" 1 
"Prometheus", pera es cert que el "Pampero", r"United States" 
i el "Massachussets" estan tots compromesos.

EI primer desembarcament s'efectuara ales costes de Florida -I 
el campament d'aqu{ nomes serveix de pantalla per a amagar a la 
vista del cansol espanyol el veritable punt de sortida". 

EIs escriptors que s'han ocupat de l'apassionant enigme que cons
titueix el proces de Pint6, no han anat mai al fons d'aquesta estranya 
correspon(iencia informativa, publicada per un diari d'una localitat 
a l'extrem. Nord deIs Estats Units fent referencia a coses que passa
ven precisament aIs ports del Sud. No hem. vist l'original d'aquesta 
informaci6 reproduida pel diari cubA, naturalment a indicacions del 
govern ant, Eera, si com tot fa creure, es veridica, resulta innegable 
que el solt del "Journal'" de Boston te un regust que tant pot inter
pretar-se de defaci6, com d'advertiment indirecte a Washington. 
En aquells moments en que eIs fons secrets de Capitania General 
er~n prOdigament repaitits a confidents i espies lper que no admetre 
que lio podien esser tambe a la Eublicaci6 de notes de la premsa ame
ricana? 1 en aquest cas, res tan habil com explotar la rivalitat que ja 
existia' entre el Nord i el Sud, fent-ho puolicar en un diari anti
esclavista per a mostrar a 1'0pini6 publica deIs EE. UU. que eIs cons
piradors, ere Cuba estaven lIigats amb eIs esclavistes del Sud 0,' en 
darrer terme, per a justiBcar quaIsevol de les mesures de repressi6 
que s'adoptessin contra eIs qui aconseguissin desembarcar. 

El cert es que quan tot semblava estar a punt, es produiren 
anomalies i irregularitats greus per Earl del principal protagonista 
compromes a1s EE. UU.: eI general John A. Quitman. home de tanta 
ambici6 com petulAncia, segons demostraren eIs fets. 

Comen~A per posar diBcultats i exigir plens poders, quan eIs 
expedicionaris ja estaven enrolats. Concedits per la Junta Cubana 
deIs EE. UU. fou cridat a Washington pel Secretari d'Estat i en 
sortir de l'entrevista, anunciA categoricament a1s organitzadors de 
l'expedici6 revolucionma que desistia d'acabdillar l'empresa; aixa fa 
creure, segons Sedano Mque el President Pierce 0 el secretari d'Estat, 
Mr. Maner, 0 ambd6s junts, aconselIaren el general Quitman la 
suspensi6 de les ~edicions'". 

,., , El cas, i fossin eli motius eIs que es wl~, l'expedici6 que havia 
estat preparant-se a costa de'tants sacrmcis a1s EE. UU. acabava en 

un rotund fracas i que la desgracia continuaria rabejant-se damunt 
de Cuba, car aquelfa matinada del 6 de febrer no havia estat tan 
soIs el comen~ament del calvari d'uns patriotes, sin6 que servia de 
pretext ,poes dies despres, a la disposici6 mes tragica per al futur 
deIs cubans: la creaci6 del Cos de "voluntarios" 9ue havien d'integrar 
tots eIs "bons espanyoIs d'ambd6s hem.isferis' segons el ban de 
Concha. 

Les conseqiiencies politiques de la creaci6 d'aquesta funesta 
organitzaci6 d'espanyolisme intransigent, foren incalculables; les pAgi
nes mes cruentes, mes despatiques de l'era colonial estan escrites 
durant l'existencia d'aquest "cue~", 0 sigui, fins a l'alliberament 
total de Cuba; perseguidors implacables de tots els sentiments patriO
tics que poguessin manifestar eIs cubans, s'erigiren eIs "voluntarios'" 
com els vertaders amos de l'Illa, mediatitzant el poder i imposant de 
fet lIur uberrima voluntat. EIs negrers que fins aleshores havien manat 
a Cuba quasi sempre, no havien somniat mai en una soluci6 tan 
ideal per aIs seus interessos. Durant eIs anys en que existi aquest 
Cos, foren immolats molts patriotes cubans; pero, en honor aIs fets 
i a la historia, cal reconeixer que la primera victima d'aquests molochs 
havia d'esser el catala Ramon Pint6, per obra i grAcia del fam6s 
ban del 12 de febrer del 55, que signava don Jose Gutierrez de la 
Concha. 
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los estat commutada la pena pel temps de la seva detenci6. 
De nOll s'hi oposa l'Auditor Gamba, pero en el ConseD de Revisi6 

es rati&caren les penes, per be que aleshores Concha modifici algu
nes de les penes, minorant-les. 

Entretant, que era del delator Rodriguez? Com si es tractes 
d'un personatge escrivf a la Comissi6 Militar acomiadant-se'n perque 
havia d'embarcar-se caE a la Peninsula, hom suposa que temor6s de 
c6rrer la mateixa sort oe Castefiedo i amb ganes de gaudir de les 
miserables monedes d'or amb que de~e esser retribuit el seu treball 
de conBdent. E1 govern de la ,Reina, havia premiat els seus serveis 
itldultant·lo de la testa de la pena que l'havia portat a Ceuta. 

"4, 


EL SUPOSAT "BLUFF" DEL MOVIMENT 
QUE ES PREPARAVA I

~ 

~ En les raons, mai netament definides, que motivaren la mort de r 

Ramon Pint6, hi ha hagut sempre dos aspectes que han apassionat 
ropini6 publica d'aquella epoca primer i els investigadors que mes 
tard han volgut endinsar-se en el misteri. En el transcurs de gaireb6 
un segle ja no pot haver-hi ni la passi6 ni la rancu.nia que sempre es 
posa en viure el5 fets. Ni la figtna de Pint6 ha de disminuir un bri a 
tre.ves de ranilisi historica, ni la personalitat de Concha guanya res 
en estima per la seva absurda mesura de govern, r~etici6 d'atltres 
tantes quenavia pres durant els seus mandats, per be que aquesta 
vegada agreujada per les circumstancies que concorregueren amb la 
seva victima. 

En el coHapse que es produi en resperit deIs cubans arran del 
fracas de la conspiraci6 del 55, sorgf la inevitable desmoralitzaci6. 
D'ad arrenca la versi6 llan~ada, qui sap si tant per esperit d'huma
nitat envers els qui encara restaven empresonats, com per desacredi
tar en tot el que fos possible Concha, aHegant que la conspireci6 no !
havia passat Cle projecte i que rexpedici6 nord-americana era un ;1 

I) 

Hbluff'. Prescindint de rabast de la intervenci6 que va tenir-hi el 
barceloni-cuba, es evident que la conspiraci6 exist{ i que revestia 

;-

Po 

~' 

importancie. 
La Junta Cubana, en el seu Hmanifiesto al pueblo de Cuba"', 

lla.::~flt des de New York el25 d'agost del 1855 -i el qual podrfem 
qu . car de liquidaci6 del moviment- confirma del tot la prepara
ci6 i existencia que aquest havia tingut, en entrar en detalls analit
zant l'actitud del general Quitman i re£erint-se a l'ex.ecuci6 de Pint6, i•quan diu: I' 

i, 

i 
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"Arriba per fi el terme prefixat per al moviment, que era d'ur
gencia aprofitar si no volien sofrir-se perdues enormes en els mitjans 
efectius a causa dels esmentats contractes, quan es reberen de l'Ha
vana les infaustes noyes que despres, s'han convertit en fets sagnantJ 
de 1a ferotge fuania del govern espanyol. 

"Les falses declaracions d'un home vii, carregat d'infamia i de 
crims. el testimoni del qual es rebutja en tota societat civilitzada, 
han servit d'6nic fonament als actes de ferotgia i de persecucio 
amb que aquell govern ha tacat de nou la histOria de l'administracio 
espanyola a .America. 

"La Junta ho declara davant de Deu i del mon: elprojecte
d'assassinat i matan98 amb que es va pretendre que havia d'iniciar
se 1a revolucio a la nostra patria. es la m6s insigne falsedat d'aques
ta tenebrosa maquinacio que porta al patibul el benemerit peninsu
lar don Ramon Pinto. Tot el pIa revelat pel delator i que ha estat 
acollit i divulgat pel periodisme amb tots els augments i interpre
tacions que 1a seva por i 1a seva maUcia Ii inspiraren, es la invencio 
mes covarda i despullada de veritat que mal hagi figurat en un _ proces politic". 

Hem subratllat abans com Concha havia ~sat un remarcat inte
res personal a rodejar el propOsit dels conspiradors i revolucionaris de 
proporcions extraoidinAries, per tal de justificar les seves mesures que, 
ja aleshores, semblaren exageredes a molts dels mateixos peninsulars. 
Pero admes aquest punt, seria en canvi diftcil de concebre el to 
emprat en lea seves comunicacions no sols al govern de Madrid, sin6 
al representant d'Esoanya a Washington, si elS preparatius no hagues
sin existit. Encara ef 12 de maig, en escriure al Ministre de 1a Guerra, 
remarca C()ncha la decisiva victoria que ha tin~t damunt dels 
organitzadors del moviment, prenent peu de l'amlstosa actitud del 
Comooor nord-america en la leva visita a fHavana, originada evi
dentment pel bloqueig que havia decretat; i afegeix el Governador 
Capita General: 

"Les notlcies que rebo de tots els meus agents als EE. UU. i les 
cOlDunicacions dels diversos oonsols de S. M. en aquell pais, con

5, 	 firmen tambt'J el mateix que ha produit, no sols entre els individus 
~E 	 de 1a Junta Revolucionana, sino entre els compromesos en rexpe

dicM preparada, el canvi que ha pres respecte a nosaltres la politica 
.~ 	 d'aquell govern (el de Washington) que era llur darrera espe

ranca..... 
.~ 
~' 

i mes enll8. remarca encara: 

"Totes les meves anteriors i aquesta mateixa comunicacio aca
baran de provar a V. E. 1a gran imporblncia i els immensos recursos 
que s'havien aglomerat iontra l'Illa per part dels seus enemics i 
si V. E. es digna fixar la seva atendo en la capia nUmero 2. que 
s'uneix a aquesta comunicacio, no podra menys de convenir que rex
pedicio de Kidney. que amb fOf9Q sagacitat es volgue fer creure 
preparada per a Nicaragua i avui encara apareix sota aquest con
cepte en detenir el Govern dels EE. UU. el seu cap. era. com repe
tides vegades tinc dit, riniei principal de la preparada, en gran 
escala, contra aquesta Illa ..... 

En electe, la "Gaceta de la Habana" del 9 de febrer del 1855 
havia publicat els segUents detalls de la projectada expedici6: 

"Vexpedicio ha de compondre's de 2.300 a 2.600 homes. Els 
punts d'embarcament i les partides que han de fer-ho sOn: Galves
ton, anant de 600 a 700 homes en el "Pampero"; Savanab, el mateix 
nombre en el "Daniel Webster" 0 be el ··Prometheus"; la resta de 
New York en el "Massachussets" del qual ja parlem despres. 

"Per tal que s'efectui la sortida d'aquells ports sense destorb per 
part del Govern de la Unio. sna fet cOrrer la veu que la destinacto 
es Costa Rica. essent d'opinio general que l'haver-se descobert el 
contrari es deu a un dels caps que, a conseqiiencia de disgustos 
amb els altres, se n'ha separat completament. 

"La primera ensopegada ha estat rembargament a New York 
del "Massachussets" en el qual s'han trobat armes i municions de 
guerra en nombre considerable i molt ben amagades. El "Pampero" 
que feia els seus viatges entre New Orleans y Kay West sorti 
d' aquest port, no per a tornar a New Orleans sino vers una desti
nacio amagada. 

"Vexpedicio ha de comandar-Ia el coronel Kiney que darrera
ment es trobava a Washington pero els vertaders caps i directors 
son Quitman i Henderson, els mateixos de rexpedicio de L6pez, 
que resideixen a Natchez amb la Comissio directiva de tota r em
presa expedieionana. 

"En tots els punts dels EE. UU. es continua reclutant gent 
oferint 700 acres de terra a cada soldat i, en proporcio. als oficials" . 

Per la seva part, el general Concha, en les mUltiples memories, 
comunicacions, escrits de tota mena amb eIs quaIs volgue justiDcar-se 

154 155 



""' 
o de£ensar-se de "allau d'atacs que Ii vingueren al damunt. des de 
la mateixa peninsula, arran del sacrifici de PintO, mostra sempre una 
gran insistencia a demostrar i convencer no soIs de rexistencia deIs 
preparatius de l'expedicib, sinb que tambe intents. reealcar que ell 
ha'Via salvat Cuba fer a Espanya; ag;iem fer atzar en la Memoria 
que dei:d escrita a seu successor el genera Serrano, el tros on diu: 

"Satisfeta Ia vindicta publica amb el castig de Pint6 i Estrampes,
els quals havia condemnat la Comissi6 Militar. no manca qui
dubtes de la veritat de l'extensa conspiracl6 i poses en entredit la 
necessitat de Ies disposicions dictades per a prevenir-Ia i de Ies 
mesures de rigor adoptades per a castigar-Ia i assenyaladament, entre 
elles, l'execuci6 del seu cap don Ramon Pint6, pero en la comuni
caci6 que el22 d'octubre de 1855 vaig adr~ar al govern de Madrid, 
es veura justiBcat amb documents que contenen proves palpables, 
que no admeten cap m.ena de dubte, rexactitud de tot el que ales
hores vaig manifestar ..... 

-- Es doncs innegable que els preparatius de rexpedicib des del 
Nord -tant en diners com en homes--. foren realitzats. I en arribar 
en aquest punt cal detenir-nos, encara que nomes sigui breument, 
sobre la forma de cooperacib i els elements que cerca la Junta cu
bena al Nord. 

'1 

H 
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EL GENERAL QUITMAN. FRUSTRADOR DEL MOVIMENT 

. Per que eIs components d'aquella Junta es confiaren a un home 
tan voluble com el tristement fambs John A. Quitman, major general 
de l'exercit nord-america i ex-govemador del Mississipi? A traves de 
las indicacions que ens arriben d'aquest personatge, no passava del 
prototipus de raventurer en boga eI XIX, epoce. de vibracions nacio
naIs i a l'escalf de les quais. alguns. lluny de moure's per idealismes. 
ho feien per raons crematistiques. 

EI general Quitman era un genu! representant dels interessos 
esclavistes i es conta 9ue ja Narciso Lbpez, en organitzar el primer 
intent de desembarc I any 51, havia anat a New Orleans a olerir-li 
el comandament de l'exercit revolucionari perque envais Cuba. La 
proposicib queda acceptada en forma no massa romantica: primer vo
lia veure que passava i si Lbpez tenia exit inicial en raventura, 

, 	 aleshores ell acudiria a ajudar-Io. En efeete. el general L6pez desem
barca a Cardenas amb 500 homes -fent-hi oneI'ar per primera 
vegada l'actual bandera esteHada de Cuba- pero, a es poques hores 
i no havent trobat cap ambient, estima fracassada la temptativa i 
reembarcava amb la seva gent cap als EE. UU. Al cap de 14 mesos. 
Lbpez repetia Ia temptativa amb un tragic final. No se sap si 
Quitman tenia res a veure en aquest dissortat intent, en el qual 
soIs prengueren part 49 cubans; tots eIs altres eren hongaresos. 
alemanys i sudistes; pero no deixa de sorprendre el contingut d'una 
nota confidencial que el Comandant de Marina de l'Havana passava 
a Concha el 4 de mar9 del 1855 sobre activitats expedicionmes al 
Nord i que en esmentar Quitman sembla retratar-Io bastant fidel
ment: 

"Hoy la Junta Cubana ha ida a encontrar a Quitman para saber 
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su resoluci6n y planes. :£1, algo fino, les contest6 como verdadero 
americano: "No soy un completo general; LOpez era un gran hom- I 

hre, un soldado valiente y bueno y no pretendo tener sus cualidades. 
Soy Quitman y no L6pez. Yo ire a la cabeza de la expedici6n, como 
he prometido; pero para hacerlo quiero estar bajo mis propias 6rde
Des, saldre cuando 10 crea conveniente y quiero todo el poder sobre 
las Juntas de New York y de New Orleans, de 10 contrario me 
separo y cedo mi lugar a quien se crea capaz de emprender seme
jante asunto. No porque en caso de que me separe, sacare mis aecio
nes en el negocio"." 

A que es re£eria, amb aixo de les seves accions en l'afer? Possible
ment a una de les cl3.usules de l'acord signat emb la Junta Cubana 
el 18 d' agost del 1853 que estipulava que, ultra la seva paga regu7
lar, Quitman rebria la compensaci6 d'un mili6 de duros.1 

Se sabia que Quitman mantenia el seu primitiu punt de vista 
arran de la proposici6 del general L6pez; a no desembarcar amb 
forces ~edicionaries a Cuoa fins que a rIlla no s'ha~es fet una 
formal declaraci6 d'independencia, "La seva posici6, aleshores esta
ria lUure de tota reprovaci6, perque seria semblant a la de Lafayette 
quan acud! en auxili deIs nord-americans." 2 

MO fa suposar que Quitman era conegut pel seu taranna. Com 
explicar-se que la Junta Cuban a confies a un element de qui se 
sabien les veBeItats, Ia responsabilitat de l'expedici6? Quitman vo
lia, es evident, servir els interessos deIs esclavistes deIs Estats del 
Sud, pero comptant sempre amb el beneplacit de la Cua Blanca, 
En febrer del 54 es produf un seri6s incident que posa molt tibantes 
les relacions entre Washington i Madrid, a conseqiiencia de rembar
iament, per part de les autoritats de la colonia, ael vaixell america 
Black Warrior"', la qual acci6 fou quallficada d'intolerable ultratge al 

paveIl6 dels EE. UU. per part de determinats diaris, Adhuc el que 
es publicava amb el tItol de "Delta" de New Orleans, conegut pel 
seu decidit partidisme en pro de la invasi6 de Cuba, advocava el 
.22 de mar~ per la guerra i anexi6 de l'Illa. L'organ del president 
Pierce, el 18 de mar~, despres de proferir amen aces a Espanya, 

1. Ramlro Guerra: ")lanual de Biltoria de Cuba-, 
2. Ramiro GuelTa: Obra e.mentada, dta Ilk Claiborne en "Life and correspon

dence of 101m A. Quitma:D.·." 
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imputava la responsabilitat de l'ocorregut a Anglaterra pel suport 
que prestava a aquella en la qiiesti6 de Cuba i, segons el "New 
York Times", els principals caps politics del pais eren decidits parti
daris que es prenguessin mesures contra Espanya. Sembla aquell el 
moment decisiu per als anexionistes, sobretot quan mentrestant a 
rIlla radministraci6 del general Pezuela, en posar-se contra el trafic 
negrer, creava l'ambient excitant deIs qui temien esser desposseits de 
llur propietat amb l'abolici6 de l'esclavitud. N'es un simptoma 
-adhuc una mica vergony6s per la baixa i mesquina mentalitat 
que suposa en eis seus autors-- el "Mani6esto al pueblo de Cuba" 
que circula per l'Havana amb data del 3 d'octubre i signat per "Los 
Patriotas", en el qual -d'un to de gran hostilitat contra Anglater
ra-, es diu: 

"Espana por lin ha concedido a Inglaterra emancipaci6n com
pleta de la esclavitud en Cuba. EI tratado se ha firmado y sellado 
a principios de agosto ultimo, ya tan luego como tennine Ia cuesti6n 
ruso-turca, tendremos sobre nuestras costas la escuadra britanica de 
los Dardanelos, que con sus 1.800 bocas de bronce vendni a pre
gonamos esta verdad. c!Quien resistira a tan expresivo lenguaje?
dAcaso tendremos tiempo para estorbar sus efectos en medio de 
nuestra sorpresa con un gobiemo que nos es contrario como encar
gado de su ejecuci6n y aUn suponiendo que nos ayudasen los penin
sulares movidos del instint<l de propill conservaci6n y con el de 
salvar sus interesesP 

Diu Ramiro Guerra que en aquest pedode les classes mes riques 
i mes inHuents del pais es feren anexionistes, car als seus uUs 
Quitman era un "conservador", mentre que Pezuela un "terrible 
revolucionari", Per que Quitman deixa passar una situaci6 tan favo
rable si realment estava animat deIs propos its que havia significat 
a la Junta Cubana? Perque deuria estar esperant la indicaci6 del seu 
govern, que tancaria els ulIs primer i que recolzaria raventura des
pres. Quan l'incident del "Black Warrior" havia estat liquidat, i 
el President Pierce feu mana enrera ales incitacions deIs esc1avistes 
del Sud davant l'actitud ferma de Fran~ i Anglaterra en la qiiesti6 
de fer complir a Espanya eIs seus compromisos pel que feia al 
trafic de negres i rafer de Cuba tornava a mostrar-se com afer 
de transcendencia interna.cional, e18 anexionistes perderen tota possi
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bilitat de suport efeetiu per part del govern de Washington. Quitman 
ana desinflant-se atrinxerat en questions de detail i sofismes per anar 
ajomant l'empresa en la qual s'havia compromes formalment. Es possi
ble que l'afirmaci6 de Mr. Loube f6s influenciada per la impopula
ritat que aleshores tingue Quitman arreu del m6n, pero es evident 
que aavant l'amena~a ael President Pierce, de posar els participants 
de tota expedici6 "fora de la llei", aquell va tornar enrera, en la 
forma menys elegant que hom podia imaginar-se. 

La Junta Cubana hague de reconeixer e1 seu gran error en aquell 
"ManiBesto al Pueblo de Cuba" quan diu: 

"Tingue l10c aleshores un viatge del general Quitman a la 
metrOpoli de la Un16, l'objecte ostensible del qual, es for96s encara 
de callar. La Junta es troba en el cas de cridar l'atenci6 sobre aquest
fet, aparentment sense importancia, pen> que, sigui per mera coin
cidencia 0 per una connexi6 mes intima i inexplicable encara, esta 
enlla9at amb les greus consequencies que referim". 

En efeete, per primera vegada a 1a seva tornada a1 sud. 1a Junta 
ha~e de notar en el llenguatge de Quitman certes reticencies i 
hipotesis que a1eshores foren atribuides a 1a natural inseguretat del 
que preveu grans obstacles a vencer; pero de cap manera a una modi
ficaci6 del seu pensament respecte a la urgencia de la tasca que 
s'havia encarregat; i molt menys podia creure's aixo darrer, quan tal 
vegada mai no havia donat proves de la seva reso1uci6 i aptitud a 

,t l'hora de complir els seus oferiments, aixi que tingues al seu imIDe
,~ diat abast els mitjans materials per fer-boo~ 

Ji 
~t La Junta, desfres d'aHudir a lA negativa inesperada de Quitman 

aI compliment de pactat, continue. en el seu esmentat manifest: ~,\ 
i:i "La Junta no sap com pot sincerar-se el Cap d,aquest sobtat 
~~ 
1 

desistiment, d'aquesta inesperada variaci6 en el que, el dia abans 
y.I 

il 
t encara, era una resoluci6 Iixa i determmada; pero el cert es que 
;;,~ 

aquesta conducta, en moments tan critics i solemnes, ha tirat per 
:1 terra totes les esperances que havia concebut i acariciat, ha malba

ratat una immensa quantitat de recursos costosament acumulats, ha~t posat per tercera vegada en problema la sruvaci6 de Cuba i ha 
coHocat aquesta Junta en 1a posici6 mes desesperada de totes les.~ que ha hagut de travessar en la seva iaboriosa missi6. 

~" "Estava vist; el seu desti era apurar fins a la darrera gota la 
'I 

copa amarga dels desenganys, sense que avui Ii resti altre recurs 
que presentar la trista confessi6 de les immerescudes decepcions. 
Que contesti el general Quitman: era aixO el que Cuba havia 
d' esperar deIs seus oferiments, de les obligacions i compromisos 
que va contraure davant d'ella, davant dels sens compatriotes, 
davant el m6n sencer?" 

"El Cap Quitman s'ha mantingut en el seu obstinat silenci i 
fins ara no s'ha vindicat dels greus carrecs que se Ii han fet 
i davant la histOria el seu honor resta envilit. Ni com a home, 
ni en les seves idees, ni la seva fidelitat i abnegaci6 estava a l'altura 
d'allo que reclamaven la sort de Cuba i la legitima ambici6 deb 
seus fills".1 

Certament en tota empresa revolucionaria els elements impurs 
es barregen amb els qui es mouen enduts pels ideals mes elevats. 
Aixf veiem que, mentre que de Cuba sortien milers de pessos per 
convertir el proposit en realitat, el general Quitman i elS seus coI
1egues esmercen surnes fabuloses sense que mai n'haguessin donat 
compte. 

Componien la Junta Cubana de New York homes tan immacula
b1es, quant a llur patriotisme, com Gaspar Betancourt i Cisneros, 
Manuel de J. Arango, Por6rio Valiente, Jose Elias i Hernandez, 
Domingo Goicuria, tots ells actors en anteriors moviments contra 1a 

i 	 tutela espanyola a l'Illa. Quina ra6 podia fer-los moure a con6ar-se 
a personatges de la mena de QUitman? Segons molts, la necessitat 
d'obtenir un suport efeetiu de la Uni6 i e1 fet de les estretes relacions 
de Quitman amb els elements favorables a la. intervenci6 americana 
em els afers de Cuba n'eren les raons. 

1. Vidal Morales: Obra esmentada. 
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ERA ANEXIONISTA LA CONSPlRACIO? 

Un altre punt. semfre en discussi6. es: ~Quina nnalitat veritable 
tenia la conspiraci6 de 1855? 

En el gal'buix d'escrits i documents que es presenten, es innege~ 
ble que eIs dirigents s'havien mogut connats instintivament en el 
suport que rebrien deIs EE. UU. De fet. parlant amb tota precisio. 
caldria dir deIs Estats del Sud, que es com dir. dels elements escla~ 
vistes. Aixo ha fet que, gairebe amb unanimitat. el judici dels bisto
riadors cubans bagi presentat la conspiracio com un moviment ane
xioniste. 

44El supllci de PintO es el darrer acte de la tragMia anexJonista". 
dhi Vidal Morales. 

••... quan ranexionisme havia sofert una nova decepcio amb 
la mort del catal! Ramon PintO, rany 1855. la conducta del general 
Quitman i 1a dissolucio de la Junta Cubana ...... signa Fernando 
Ortiz. 

"n. Ia mort de Ramon Pinto acabava amb els intents anexionfs.. 
tes", aftrma Rene Luftiu. 

&! cert. pero, que el ja esmentat professor Diego Gonz8.lez s'al~a 
contra aquest punt de vista: 

"Quants historiadors han jutjat a Pinto com el darrer represen
tant de la tendencla anexionista d'aquells temps! La resposta ens 
la dona el propi Pinto en Ia lletra escrita a John L. Trasher. lea 
"Instruccions" aIs caps de partides. en les quals si be es parla de 
llibertat i independencia no s' esmenta nf una sola vegada Ia paraula 
anexio. <iD'on ha sortit, doncs. aquesta idea? Nomes atenent al 
moment historic en que es produi el moviment".1 

1. Diero Gonu1ez: .. Pinto 7 Ja Independencia de Cuba If • 
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I cal reconeixer que en analitzar totes les circumstancies que 
concorregueren en els fets, aquesta tesi es justificada. Un deIs encar
tats en 1a conspiraci6 que es considerava greument compromes, 
Angel Cadalso -qui se suicida al castell de Jagua-, no havia dit 
-segons la J?rova testifical de 1'acarament amb el delator Rodri
guez- que en cas de sumar-se ell al moviment, seria per la inde
pendencia i no pas per l'anexi6"P 

Pen) ha sortit a relluir el nom de John L. Trasher, personatge 
\. 	

interessantissim i que de cap manera no pot esser oblidat en l'estudi 
! 	 de la fallida conspiraci6, per la part que va tenir-hi com havia tin gut 

ja en tots els fets de caracter anexionista des del 1848, any que pot 
dir-se que fou l'iniciador d'aquest moviment. 

Era Trasher nadiu dels Estats del Sud, esdavista furibund, com 
pot veure's per la defensa que fa d'aquest sistema economic -les 
raons morals i humanitAries per ell no compten- en el seu CCAssaig 
preliminar" apare~t en la traducci6 angles a, rany 1856, del llibre 
a'Humboldt sobre Cuba, 30 anys abans editat a Parls. Aquest perio
dista america, a jutjar pel que ell mateix diu, arriba a l'Havana als 
voltants del 34 com a corresponsal de diaris americans. AI cap d'uns 
anys, arrenda el diari "Faro Industrial de la Habana '\ on 

"amb sagacitat iliuminava els esdeveniments amb els esclats del 
seu crlteri anexionista, per be que Jes autoritats espanyoles Ii 
permetien sols un sector massa restringit perque la seva propaganda 
pogues arrlbar a esser eBca~".1 

Quan el ~eneral Narciso L6pez prepara la seva primera aventura 
~edicionAria, es despren que Trasher era el seu corresponsal a 
l'Havana i el seu nom criptograftc era "EI Yankee", segons l'histo
riador cuba Herminio Portell Vila. 

L'any 1851 assenyala la fi del periodic, per haver satiritzat en 
forma sarcastica la irritaci6 dels peninsulars a la mort d'un dels 
generals que sorti al pas del desembarc de L6pez a la provincia de 
Pinar del -alo. El general Concha no en tingue prou amb suspendre 
inde6nidament "EI Faro" sin6 que feu passar Ti-asher a la Comissi6 
Militar Permanent. Que la persona del periodista america no li era 

1. Fernando Ortiz: "El traductor de Humboldt en la Histona de Cuba-, 
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gens simpatica ho diu visiblement aquesta nota seva: 

"Poe despres vingue el judici a que fou sotmes una persona
reputada com un dels corresponsals mes actius deIs diarls anexia
Distes deIs EE. UU. i ragent mes eBca~ de les expedicions pirati
ques, Mr. Trasher, que es l'individu al qual em refereixo...'" 1 

EI periodista america tambe va coneixer el castell de la Punta 
d'on sorti amb una condemna de vuit anys de ,presidi a Ceuta. Als 
poes dies d'arribar a la fortalesa d"'EI Hacho era beneficiat per 
un indult amb la condici6 de no posar mai mes els peus a Cuba. 

Des de Madrid, el 22 de mar~ del 1852, va escriure a Concha 
una carta protestant dels mals traetes de que havia estat objecte i, un 
'any mes tard, tramitava per la via diplomatica una demanda d'indem~ 
nitzaci6 per danys i perjudicis de 350 mil dolars. 

ReinstaHat a New Orleans, funda "The Beacon of Cuba" (El Far 
de Cuba) pero el periOdic fracassa. Les seves relacions amb els 
exiliats cubans foren eermanents, per be que a voltes poe cordials 
Alguns racusaren que 'sembraba la cizaiia" cosa que en un estranger, 
deien, era la cosa mes vituperable. Les disputes a rexili, pero, s6n cosa 
corrent; no cal, doncs, prestar-Ios una importancia excessiva i no 
estranyar-nos si rany 1854 veiem el nostre nome al costat de Betan
court Cisneros, no sols en pIa de conspirador, sin6 prenent part en 
aetes publics. En un d'ells Truher pronuncia unes paraules, fins a 
cert punt profetiques quan digue: "La uni6 de cubans i nord-ameri
cans na suedat segellada amI:) la sang deIs afusellats per la llibertat 
de Cuba' . :.Es dar que la paraula "uni6" era interpretada per alguns 
com a sinonim d'anexi6, pero es evident que, com a 6gura retorica, 
podia invoear-se perfectament en sentit espiritual. Per aixo hem dit 
que aquestes seves paraules tingueren un valor profetic en la vida 
d'ambd6s pobles. 
. En el drama que ens ocupa, tragicament acabat per a Cuba, l'a
merica Trasher tingue una part activa en els preparatius i actua com 
a agent d'enlla~ entre la Junta Cubana i Quitman. Segons Villa
,nova, en realitat era el secretari d'aquest. Sigui com sigui, els informes 
dels consolats d'Espanya i dels agents d'espionatge que tenia el 

1. 10se 	G. de la Concha: "Memoria sabre el estado politico, I'obierno y admini.. 
·tracion de la Isla de Cuba ... 
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Capita General esmenten sovint Trasher en les anades i vingudes 
de1S dirigents de la Junta i deIs 'lui preparaven rex,Pedicio. 

. De T"rasher, n'hem llegit el seu Assaig preliminar' on presenta el 
punt de vista america respecte a Cuba auib una precisio que molts 
estadistes de l'epoca haurien d'envejar-li. En la seva exposicio, d'un 
car8.cter netament anti-europeu, se n' entreveu sincera emotivitat per 
a la seva patria; hom diria que mes que la seva extensio territorial 
vol allunyar-ne tot el perill que representa la infi.uencia dels dos grans 
estats d'81eshores, FranQa i Anglaterra, que ell considera altament 
perniciosa per aIs paisos americans. Per De que no tracta de dir-ho 
mai, en posar de relleu la vida a Cuba-colonia, en comparacio amb 
]a de les altres illes, fa un elogi de l'administraci6 espanyola ••• potser 
a causa de mQDtenir-hi I'esc1avitud, que es el sistema economic ideal 
per a aquest bon fill del sud de la Unio. 

Deixant de banda les seves imperfeccions de caracter, dista d'esser 
el prototipus d'aventurer que es troba en altres, els quaIs parlen i ga
Degen d'interessar-se en eI problema de Cuba, sense comMxer-ne res 
en absolut. La instintiva aver~i6 que a hom desvetllen les teories de 
Trasher no obeeix al seu americanisme, sino a la lamentable idea 
que s'ha fet en el seu esperit sobre la diferencia de races i el tracte, 
que n'ha d'esser la conseqiiencia. Que un home de la seva cultura 
no pugui ni tQD sols admetre e1 miIIorament d'aquelles races estima
des inferiors i la conc1usio a la qual arriba, que resclavatge es insus
tituib1e en e1 sistema econOmic i social, for~sament ens el fan repel. 
lira En defensar l'esclavisme ho fa amb una acritud de lIenguatge 
que sub1eva; el govern de Pezuela es per ell1a cosa mes abominable, 
precisament perque el suposa inclinat a desenvolupar-se en una 
politic a d·alliherament deIs esc1aus. En aquest punt, Trasher, es un 
terrible reaccionari. 

Amb tals elements no es estrany que la consipracio del 1855 sigui 
c1assiBcada d'anexionista, per be que resmentat doctor Diego GOn
zalez no deixa de sustentar un criteri molt raonable, quan diu: 

"Titllar el mov:fment d~l 55 d'anex10nista es oblidar que eIs 
veterans americans de la guerra de Mhic estaven desitjosos de 
repetir les aventures i gestes realitzades a la pltria d'Hidalgo; es 
obtidar que a Cuba, en tot~ les seves epoques, el primer pas per 
a organitzar una revoluci6 ha estat comptar amb el suport, ranu~n" 
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cia 0 la falsa ignorancia del co16s del Nord; 6s oblidar que, no 
endebades, els cubans lluitaren infmctuosament quan en 11ur contra 
tingueren el govern nord-americA . 

"I s' explicara que Pint6, amb la seva visi6 implia i penetrant. 
comptes amb el supart d'una expedici6 nord-americana, per be que 
els seus proposits no estiguessin pas diriglts a fi que Cuba fos un 
estel mes en la bandera de les barres i de les estre11es". 

Abundant en aquest punt de vista .Ramiro Guerra diu que en 
I 	 adr~ar-se la Junta al general QuitmQD no vaciHa a exposar-li la 

vella idea la qual encara estava arrelada rany 1853, de la incapacitat 
deIs cubans de poder desfer-se. per ells sols, de la sobirania espa
nyola. I Fernando Ortiz ho subratlla encara mes, quan diu: 

"Algunos anexionistas, en su acre pesimismo anti-espafiol, am
maban privadamente la incapacidad de los cubanos para el gobiemo 
propio, basandose precisamente en ser hijos de espafioles. lCrees 
tU que hijos de esclavos espafioles pueden ser hombres libres?, Ie 
escribia Narizotas a Saquete. Y sefialaba el ejemplo de las tiranfas 
y turbulencias en las republicas hispanas del Continente". 

EI ja esmentat Vidal Morales que, per gloria seva i de Cuba, ha 
deixat escrit el lIibre que, per la voluminosa documentaci6, consti
tueix la font de la historia Intima deIs principals moviments revolu
cionaris de Cuba, recul1la segiient carta que, des de Mmc, Ii escrivia 

I el seu amic Pedro Santacilia, el 4 de mar9 de 1893: 

"El moviment revolucionari que havia d'acabdillar el general 
Quibnan patser hauria estat anexionista, car era el desig de la gent 
rica de ,l'Havana, que hi aporta el diner trames per Pint6. Volia 
mantenir-se l'esclavitud, aquesta es la veritat i per aixo hom cerca 
als EE. UU. el suport i cooperaci6 dels homes del Sud. EIs homes 
de la Junta eren tots abolicionistes i mes d'una vegada es disputaren 
amb Quitman respecte dels negres. En els arranjaments previs. el , 	 programa era senzi11: enderrocar el govern espanyol i deixar que 
els Blls de rilla, amos de llur dest!, adoptessin el govern que ere
guessin mes convenient per a la felicitat del pais". 

Aguesta darrera seria potser 1a classiBcacio justa que correspon
dria fer als qui prepararen el moviment no reei.xit: emancipar Cuba 
del jou d'Espanya, los com fos i per qualsevol mitja que es tingues 
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a ma. AqueU pensament que el 1849 feia escriure a J. L. Alfonso 	 a quienes yo pond ria a clavar 0 sembrar janes de jobo,l prometilm
doles que les producidan naranjas". adr~ant-se a Saco. el gran anatemitzador de l'anexionisme, quan Ii 


deia: 

En aquest punt els mobils de la conspiraci6 s6n ben clars i es 

"No die jo que als EE. UU.; al diable em donaria per tal que per aixo que la suposada complicitat de Concha. com s'ha volgut 
ens sortissim d'Espanya"; sovint presentar. ens sembla absurda i molt distant de la realitat. 

aquestes J>araules semblen haver estat la norma dels homes de la
~f Junta Cubana. La barreja dels elements moguts per afanys materia'" listes desvirtuaren en bona part aquests proposits. donant-Ios el carac


ter d'anexionistes gue han conservat a traves del temps, tot i que la 

Constituci6 de la Junta Cubana a New York (19 d'octubre del 1852) 

ben clarament es defineix com a anU-esclavista quan diu: 


"Contra la voluntad del pueblo manifestada con peticiones y 

memoriales a la Bema, se ha continuado un tni6co anti-humano de 

esclavos violando abiertamente los tratados hechos con los ingleses 

para la supresi6n de este traBco con negros africanos". 


i netament a favor de la independencia patria en el paragra£ , 

segiient: ' 


"Tantos males reunidos deben justi6car la causa de la Indepen

dencia Cubana y las medidas que ha tornado Ia Junta para asegu

rarse, a los ojos del mundo civilizado" . 


El sentiment anti-espanyolista del moviment es rotund i el trobem 

en confosa barreja de punts de vista sentimentals i ideologies 6mb 

viIs qiiestions d'interessos. Fins a quin punt podrien destriar-se els 

uns dels altres, esdeve impossible; el que es evident es que l'animo

sitat existeix en tots e15 conspiradors. Gaspar Betancourt i Cisneros. el 

President de la Junta a New York es el mateix que, acarant-se amb 

Saco i re£erint-se tambe a Delmonte, propugnadors de les idees re£or

mistes que no havien de predominar fins uns anys mes tard. Ii retreia 

amb extrema violencia: 


"Todos los que teneis esperanzas de que Espana dara a Cuba 

libertad, igualdad. representaci6n nacional y todas estas cosas que 
 1. Cubanisme corresponent a "plantar esqueixos de jobo". pruner de) pais.
esperau de los derechos de raza y patemidad. para mi, sois judios (Nota de I'A.) 
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