
ESTUDI DE CAS / FITXA BIBLIOGRÀFICA DE LA FAMÍLIA FUSTER

El  posicionament  polític  a  la  Lleida  del  segle  XIX  seguí  en  la  majoria  d’ocasions  una  pauta 
familiar. D’igual manera que l’elit absolutista de nobles, ciutadans honrats i doctors heretaven la 
posició sociopolítica i ideològica conservadora de generació en generació en la comunitat; al llarg 
del  vuit-cents,  els  fills  dels  primers  liberals  imitaren  aquest  comportament  i  seguiren  els 
plantejaments  dels  seus  pares  alineant-se  al  cantó  del  bloc  liberal  i  progressista.  Presentem en 
aquestes planes el cas de la família Fuster com l’exemple més fefaent de la formació d’una nissaga 
liberal-progressista en la Lleida del segle XIX, que fou un punt de referència per a molts altres 
conglomerats familiars.
MANUEL FUSTER I VAQUER va nàixer en 1779 i morí 1856, treballant la major part de la seva 
vida com a notari públic en la ciutat de Lleida. Fuster Vaquer fou pare d’un dels més significats 
progressistes de l’època, Manuel Fuster i Arnaldo, encara que la seva trajectòria personal poc tenia 
que envejar a la del seu fill. Ambdós, polítics, vivien al carrer Estereria, un passatge que enllaçava 
la Plaça de la Sal amb la de Sant Joan.
El primer càrrec que ocupà Fuster Vaquer amb una certa notorietat política fou en temps de la 
guerra del francès, durant el transcurs de la qual va rebre el nomenament de vocal de la Junta de 
Defensa de Catalunya en 1808, de forma que va tenir un paper determinant en l’aixecament de 
Lleida contra la invasió napoleònica. El seu plantejament polític ja degué ser llavors plenament 
liberal, doncs patí marginacions per part dels absolutistes quan aquests tornaren a assolir el poder, 
de 1814 a 1820. Més endavant, durant el trienni liberal, fou escollit regidor els anys 1820 i 1821. El 
seu posicionament al cantó del moviment liberal era del tot visible i això li ocasionà, de 1823 a 
1832, un altre cop, diverses suspensions per desenvolupar la seva tasca professional de notari públic 
com a represàlia per part del govern absolutista. Posteriorment, en els anys de la revolució burgesa 
fou nomenat regidor en 1834 i alcalde primer en 1837. La seva adhesió a les noves institucions li 
proporcionà el nomenament com a capità de la milícia nacional de l'any 1834 a 1837, però a partir 
d’aquesta darrera data, en què també fou escollit alcalde, sembla apartar-se de la vida política local 
per deixar pas al creixent protagonisme del seu fill.
Com ja s’ha dit, era notari de professió i no destacà per les seves possessions rústiques i urbanes. 
Entre el patrimoni que gestionava només destacaven dues parcel·les de poc més de dos jornals i la 
casa on vivia.
Com altres contemporanis seus, durant l'època central de la revolució liberal (1836-1840) va tenir 
un reconeixement pel seu prestigi com a liberal de sempre en ser nomenat alcalde de Lleida després 
de  portar  tota  una  vida  lluitant  per  aquest  ideal  polític.  Manuel  Fuster  i  Vaquer  evolucionà, 
políticament parlant, cap a un progressisme intel·lectual que sabé transmetre als seus fills Manuel i 
Salvador,  fruit  del  seu  enllaç  amb  Ramona  Arnaldo.  Els  seus  descendents  heretaren  el  seu 
convenciment ideològic  i  formaren,  així,  una de les primeres nissagues liberals  de  la  ciutat.  A 
diferència d’altres individus d’aquesta facció que tenien grans propietats i apostaven pel liberalisme 
capitalista  per  treure  un  major  rendiment  de  les  seves  possessions  rústiques,  Fuster  i  Vaquer 
fonamentà el seu pensament polític en la conscienciació personal de creure que el liberalisme havia 
de  generar  una  organització  més  justa  de  la  societat,  i  no  mostrà  cap  interès  en  aprofitar  la 
conjuntura política per enriquir-se o comprar terres desamortitzades.
El fill més conegut de Fuster Vaquer, MANUEL FUSTER I ARNALDO, va néixer en 1808, estudià 
dret en la Universitat de Cervera, exercí d’advocat a Lleida i morí el 1864. En 1839 es casà amb 
Mercè Aguilar Bergés, cosina del metge i alcalde progressista de l’any 1843, Joan Bergés, cosa que 
confirmava unes relacions entre els liberals progressistes de Lleida que anaven més enllà de l’esfera 
política.
Fuster Arnaldo s’afilià al Partit Progressista durant la Revolució Liberal i fou alcalde de Lleida 
representant a aquest grup polític en 1842, amb només trenta-quatre anys. En 1843, M. Fuster fou 
nomenat vicepresident de la junta de caire progressista constituïda contra Espartero i presidida pel 
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diputat a Corts per Lleida Pasqual Madoz, però de fet va exercir el paper de director del moviment a 
Lleida perquè Madoz, amb qui tenia una gran amistat, degué absentar-se de la ciutat. Aquest paper 
capdavanter  el  consolidà  com  el  líder  indiscutible  del  progressisme  lleidatà  en  la  dècada 
revolucionària liberal (1833-1843). Un exemple del seu liderat el trobem en la seva elecció, per part 
dels milicians, com a capità de la milícia nacional en la dècada de la revolució burgesa (1833-1843) 
i com a tinent de la companyia de cavalleria en el Bienni Progressista (1854-1856).
En l'etapa final de govern progressista, la figura de Fuster i Arnaldo sobreeixí per sobre dels seus 
companys d’ideologia i la correspondència que ha quedat en l’Arxiu Municipal de Lleida de la seva 
etapa d’alcalde indica la clarividència d’un home preocupat pels problemes de la seva ciutat, que va 
veure els mals que l'afectaven i que va cercar les solucions. A part de la seva tasca professional, ja 
des de molt jove treballà en les institucions de govern lleidatanes: fou jurista de l’ajuntament entre 
l'any 1834 i el 1836 o el 1837, i en 1840 resultà nomenat secretari de la diputació. A partir del 1840 
entrà amb força en l’ambient polític lleidatà, ja que, com s’ha dit, en 1842 fou elegit alcalde i des 
del seu càrrec planificà l’enderroc de les muralles com una necessitat vital de projecció econòmica i 
desenvolupament estructural de l’urbs, tot i que no va poder dur a terme l’obra fins a la dècada de 
1860. A banda, també en la seva vida professional sembla engegar noves activitats especulatives, ja 
que en 1843 arrendà el dret de pou de gel i en 1844 el de l’almodí, comprant també cinc parcel·les 
de terres desamortitzades que sumaven setze jornals i mig. L'activitat laboral que dugué a terme el 
situà entre els setanta-cinc majors contribuents de la ciutat en 1845, amb un pagament de 479 rals 
de billó en impostos directes. Aquell mateix any es presentà a les eleccions municipals en la llista 
progressista, essent el més votat junt amb Jaume Nadal Meroles,  però amb posterioritat  sembla 
integrar-se en la vida social i política que predominava en l'anomenada dècada moderada, ja que 
l'any 1847 fou nomenat vocal de la diputació i en 1852 fou escollit  com el primer director del 
Casino ilerdense.
Tanmateix, en 1854 donà suport al pronunciament progressista i fou, durant el bienni posterior, 
diputat  al  congrés.  Entre  1855  i  1860  fou  degà  del  Col·legi  d’Advocats  de  Lleida,  cosa  que 
confirmaria també el seu prestigi dins el sector jurídic de la ciutat. Malgrat el seu posicionament 
clarament progressista, tornà a ocupar l’alcaldia de la ciutat un altre cop després del bienni, de 1859 
a 1863, durant el període de govern de la Unió Liberal, partit al que donà suport com una alternativa 
de centre entre el progressisme i el moderantisme. D’aquesta segona etapa dirigint el consistori 
foren molt recordats: l'inici de l’enderroc de les muralles, la inauguració de l’arribada del ferrocarril 
a Lleida, la construcció dels Camps Elisis i altres obres urbanístiques menors. Fuster i Arnaldo, per 
damunt de la seva coloració política, fou una de les personalitats més recordades del segle XIX, 
perquè la seva obra significà una renovació urbanística important per a la ciutat que, com s’ha vist 
més amunt, en alguns aspectes ja havia preparat des de la seva primera etapa d’alcalde.
Un altre membre d’aquesta família de liberals progressistes fou SALVADOR FUSTER ARNALDO 
(1811-1870), germà de Manuel Fuster Arnaldo i fill, com l’anterior, de Manuel Fuster i Vaquer. 
Fou secretari de l’ajuntament de Lleida a partir del 1842, any en què el seu germà era l’alcalde de la 
ciutat. També tingué un paper destacat en la milícia nacional, doncs fou nomenat tinent del batalló 
de cavalleria de 1836 a 1839, comandant de la plana major, càrrec que desenvolupà de 1840 fins a 
finals del 1843, i alferes de la cavalleria en el Bienni Progressista. El 1845 apareixia com un dels 
majors contribuents de la ciutat de Lleida, concretament el quart, amb un pagament de 1.897 rals de 
billó en impostos,  i  el  cinquè en 1853 en què pagava 2.218 rals.  Salvador Fuster s’enriquí pel 
casament que realitzà amb la pubilla de la família de rics comerciants Boer, de tal manera que el 
matrimoni heretà la majoria de propietats d’aquella nissaga de polítics moderats. La seva influència 
a  nivell  polític  fou  molt  gran  en  el  trienni  progressista  (1840-1843),  ja  que,  per  exemple, 
s’entrevistà dos cops directament amb el regent Espartero en qualitat de comandant de la milícia, 
però el prestigi del seu germà eclipsà en part la seva trajectòria. El fet que trobem a tres membres de 
la família Fuster entre els més carismàtics dels liberals lleidatans, confirmava a aquesta nissaga com 
la  més destacada de  totes les que van viure durant  aquell  període  a  Lleida.  De tota  manera,  a 
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diferència del  seu germà,  Salvador es mantingué sempre obertament al  cantó del progressisme. 
Així, tant el 1854, en què fou membre de la comissió revolucionària creada per donar suport a la 
mobilització  progressista,  com  en  el  1868,  en  què  formà  part  de  la  Comissió  Revolucionària 
d’Armament  i  Defensa  de  l’aixecament  popular  que  es  donà a  Lleida,  Salvador  Fuster  estigué 
sempre al cantó dels moviments revolucionaris que pretenien instaurar un major equilibri social i 
polític.
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