
EL CARLISME ENTRE DUES GUERRES, 1876 - 1936 

La percepció republicana del carlisme. 
Una aproximado a propósit 

de Valentí Almirall i Pere Coromines* 
Ángel Diiarte 

L
'any 1913, Pere Coromines, aleshores 
máxim dirigenl de la Ciñió Federal Ma-
cionalista Republicana, recordava, en 
carta al seu amic empordanés Salva
dor Albert, que "Fa a prop de seixanta 
anys que l'Emporda. tola la Costa, el 

Baix LlobregaL, el Pencdés i el Camp de Tarragona e.s 
manienen conslanlment republicans. En ei Valles, a 
la Scgarra, a l'ürgeH, fms a la Cerdanya, i'esperiL re-
publica hi ha lingui d'en(;a deis scus moderns orí-
gens cors fideis, aixi com en els demés pobles de les 
riberes mediLerranies h¡ ua Uobar la república federal 
una parí, del poblc que la soslenia». Si aquesta era la 
geografía de la democracia hispánica, les masses 
carlines —deia Coromines— s'havien de cercar a les 
terres de Mengua basca, en alguns pobles de les ribe
res de l'Ebre i del Maestrat, i en clapes isolades de Fi
deis a les serralades de Cuenca i a les muntanyes de 
Galicia. Fora d'aquests escenaris. Espanya era un 
erm polltic. Momés a Catalunya persistía, de manera 
plural, el sentiment de l'ldeal i de l'acció política. ( I ) 

Coromines participava. amb d'altres republicans, 
de la visió d'un vuitcents cátala en qué la modernit-
zació económica ^ i n d u s t r i a l i t z a c i ó — i pol í t ica 
—aveni; cap a la democracia— van estar condiciona-
des per la llulta entre dos grans principis mobilitza-
dors de les multituds: Revolució i Reacció. 

Mes enllá de la reflexió de Coromines, haurem de 
convenir que republicans i carlins. hereus de la gesta 
revolucionaria de 1789 o de la contrarrevolució sub-
següent, basteixen al llarg del segle XIX un repertori 
conceptual i una visió del món confrontada. (2) Men-
tre uns. els carlins, valoren positivament Tautoritat i 
els vineles socials, que veuen com un factor de segu-
retat i protecció per a Tindividu i la col-lectivitat; els 
altres. els republicans. veuen aquests valors com una 
forí^a necessária, pero terrible, i, emmirallant-se en 
l'exemple mitic de la presa de la Bastilla, els consi
deren impugnables en la mesura que assegurin el 
domini de la majoria per part d'uns pocs. L'estudiós 
del feixisme Diño ConFrancesco, en 1er una proposta 
de sistematització deis valors contraposats de la cul

tura política de dreta i d'esquerra, recull una expres-
sió "que pot sintetitzar aquesta antinómica percepció 
de ("autoritat: '^L'una vede nell' autoríta il padre, 
l'allra 11 padrones. (3) A Tapologia de la tradició. els 
republicans oposaran la de l'emancipació deis codis 
tradicionals; a la fidelitat de l'individu a les esséncies 
i a les arrels de la comunitat, els republicans oposa
ran la confianca en una socielat futura on sigui possi-
ble el progrés social i moral de tothom, en la qual els 
individus siguin cápateos de viure plenament i d'asso-
lir totes les seves potencialitats. 

Aquesta contraposada visió del món i de les rela-
cions humanes fonamentá una actitud republicana 
de rebuig frontal al carlisme. Certament. Tenemistat 
secular va teñir les seves excepcions. Momés cal re
cordar l'aparició de partides conjuntes en els anys 
de la guerra deis Matiners. L'hostilitat de la Catalun
ya popular, urbana i rural, a l'Estat centralista del li-
beralisme moderat, a la Constitució i a la reforma hi-
sendistica de 1845, a les lleves militars obligatóries 
d'aquell mateix any, el descontentament provocat 
per la crisi agraria, per les males collites de 1846 i 
1847, va donar lloc a fenómens tan curiosos com la 
convivencia conjuntural en el si de Toposició arma
da. Les partides federáis d'Ameller, Baiiarda —on 
trobem un historie guerriller república: Vicens Marti. 
MEI Moi de la Barraqueta"— i Baldrich surten al 
camp a combatre l'exércit isabetí. Carlins i republi
cans Iluiten junts. A les comarques tarragonines. ens 
recorda Pere Anguera. els dos grups actuaren ple-
gats. fins al punt que «qualsevol que uolgués incor
porarse a Ic^ partida:^ (molts d'aquells joves que fu-
gien de la conscripció) ha fes a la pnnicia amb qué 
es Lopaoa prescindinS de si era o no de corredgionaris 
scLis» i donant lloc a anécdotes sucoses: en arribar la 
nit -'¡os prin-icros —els carlins— formaban coros y re
zaban el Santo Rosario o caníaban himnos religiosos, 
mientras que los segundos entonaban canciones rc-
publicanasu. (4) 

*H£iig d'agrair a l'timic Jordi Cfiiifil les suggeféncies i observacions 
que m'han permés donar eos a aquesl arttcle. No cal dir que les 
dcficJéncies o limilacions son responsabilltal exclusiva de l'autor. 
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A desgrat d'aquest episodi conjuntura! el cert Fou 
que el republicanisme observa amb preocupació 
i'activitat. ja fes política o militar, deis carlins. Els 
possibles Nacos de Fraternitat que pogués haver creat 
la companyonia de l'alcament deis Matiners es van 
dissoldre rápidament, A aixó hi coadjuvá. d'una 
banda, el record sacralitzat deis morts de la milicia 
nacional a mans de la facció en els anys trenta —per 
exemple, i seguint amb l'exemple reusenc, I'I de 
mar^ esdevingué una data ritual per a la democracia 
local: aquell dia, l'any 1838, diversos components de 
la milicia havíen estat abatuts a Morell I Vilailonga 
per les partides del pretendent—: de Taltra, el fet que 
els mateixos homes que havien combatut en estran-
ya alianca el 1848 es trobaren el 1873 en bándols 
contraris. 

Les recriminacions republicanes, al llarg de tot el 
segle, posaren l'accent en les malvestats ocasiona
dos per les successives carlinades. Filis del liberalis-
me radical de la primera meitat del segle, els republi-
cans deis anys setanta i vuitanta faran ús deis matei
xos arguments que, el 1835, havia emprat Francesc 
Raull per avaluar criticament els efectes deis aixeca-
ments carlins: paralització del comen; i de la indus
tria, inseguretat i violencia en els camins — i , en el fe
rrocarril, durant la tercera guerra—, cost huma deri-
vat de la necessitat de mantenir la milicia vigilant 
fora de les poblacions. abandonant treball i familia i 
corrent gravissims perills. (5) 

En els anys de la Restauració canovista, els re-
trets republicans s'ampliaran amb la tesi de la res-
ponsabilitat de la facció en l'ensulsiada de la Primera 
República. La dada mes significativa deis darrers deu 
anys de segle Fou la reactivació deis enfrontaments al 
carrer entre militants republicans i carlins. L'apedre-
gament i les bastonades foren la resposta republica
na a la reorganització carlina, sota el lideratge del 
marqués de Cerralbo, i a Tactivisme neocatólic i inte-
grista. que es canalitzá en forma de romiatges i en 
l'impuls al cuite al Sagrat Cor i que era vist com un 
aspecte mes de la reacció, (6) 

Almiral l i l ' iíanstocrácia d'espardenya» 

En un deis moments de máxima tensió carlino-re-
publicana, el 1878. quan el record de la darrera carli-
nada encara era ben viu i l'ensulsiada republicana 
ben recent. I'aleshores dirigent Federal Valentí Almi
rall dedica una bona part de les seves reflexions poli-
tiques a Fanálisi de les causes que podien explicar la 
for<;:a del carlisme i les seves manifestacions mes ca-
racteristiques. 

Aquell any 1878, Almirall aplegá en el volum Es
critos caialanisLas un seguit d'articles publicáis, pre
viamente a diversos periódics barcelonins. (7) De tots ; 

ells, els que portaven el títol de «La aristocracia de 
espardenyaii i 'iLas leyes forales y el carlismo^ son els 
que ens faciliten mes informado sobre les caracterís-
tiques de l'análisi republicana del carlisme. 

La vitalitat del carlisme a Catalunya s'explica, en 
l'obra d'Almirall, com a efecte del procés de centra-
lització unitaria que s' iniciá, a comen(;ament del 
segle XVIll, amb el decret de Mova Planta. Aquest de-
cret va permetre la conservació de les liéis civils pro-
pies de Catalunya, aquelles que regulaven la familia i 
la propietat. claus per explicar Testal social d'un 
pais. Pero, en canvi, va provocar la desaparició de 
les institucions encarregades d'introduir-hi, en aquesl 
eos legal, les modificacions necessáries per adaptar
lo a les noves necessitats que crea el progrés. Cata
lunya, d'aquesta manera, entra en la vida moderna, 
s'industrialitzá, pero les seves liéis restaren petrifica-
des, condemnades a la immobilitat. El Fossar que les 
separava del que requería el presenl s'engrandí, (8) 
L'efecte del decret de Mova Planta fou mes nociu peí 
Fel que va venir a tallar un procés de divulgació deis 
mecanismes democrátics i anquilosa la dinámica de 
generalització de TusdeFruil de la térra que garantía 
l'emFileusi. Almirall, recuperant el Ilegal de la histo
riografía romántica, sostenía que durant TEdat mitja-
na, a Catalunya, convivía el domini del feudalisme a 
les comarques amb un món urbá i comercial «que 
gozaba de insULuciones casi democráiicas. siendo sus 
moradores verdaderos ciudadanos». (9} La dinámica 
natural que porta les entitats mes dinámiques —en 
aquest cas, les cíulats— a imposar les seves caracte-
ristiques a les árees endarrerides, hauria portal, se-
gons Almirall, a la propagado de Torganització de
mocrática arreu del pais. Les imposicions unitaristes 
frenaren aquesta lógica evolució i enFortiren els nu-
clis on les relacions socials estaven presidides peí 
iiatraso" i la "barbarie". Paral-lelament, el camp es va 
veure impedit de readaptar el régim emfitéutic. L'em-
fiteusi que, incialment, havia estat una via de distri-
bució i divisió de la propietat immoble, que es troba-
va en l'origen de l'amor al treball i de l'orgull i senti-
ment d'independéncia de la pagesia catalana, ara. en 
estroncar-se la seva evolució havia acabat per im-
mobilitzar la térra i estancar la prodúcelo agraria. 
(10) 

La principal Forca de l'absolutisme, el grup social 
que dotava de consistencia ais aixecaments carlins i 
que els imprimía un «carácter feréslech. hnpropi deis 
noslres lemps», era rarístocrácia d'espardenya. Amb 
aquesta etiqueta Almirall designava els propietaris 
rurals de la muntanya. Una classe social tancada, 
endarrerida —"una o duas centurias"—, acostumada 
a la incomoditat i allunyada deis gustos burgesos peí 
benestar, a'íllada del món —«ni sab res de lo que 
passa en lo mon, que no s'abarca desde lo porxo de 

[418] 78 Revista de Gírona / núm. 147 juliol - agosl 1991 



EL CARLISME ENTRE DUES GUERRES. 1876 - 1936 

t=i¿i 
Lliurepensadors —a ¡'esquerra— í anarquisLcs —a la drela—, segons el sclnmnarí salíric callista "Calacuerda' 

de Madrid, a la f¡ del segle XIX. 

4E LATORRMAR V 
. s 

H U M E R O E X T R A O R D I N A R l 
D B D I C A T A - C B H T A H Y » D B C A I t L I N A D f t " 

Toi i aigunes excepcions. carlins i repuhlicans maníingucren posicions de rcbuig fmnlal uns pels alíres. La imaige que 
presenten a ¡a premsa deis seus contvaris n'és una mostra ben eoideni A ¡'esquerra, portada de! número exlraordlnari 
de "L'Esquella de la TorraUía». ei setembre de 1934. dedicat ats -'Cení anys de carlinada'. A la drela. fragmenL d'un di-
buix publicat a la premsa carlina iany 1890. amb rr\oLiu deis aldarulls que es van produira Valencia a conseqüencia 

de la oislla del marques de Ccrralbo. qucs'haina d'allotjar a I'Hotel de Roma. 
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la casa"—, amb capellá a la casa, rodejada d'homes i 
dones incultes i atemorits per la prepotencia del cap 
de familia, amb la presencia d'un «jutglar» —ximple o 
esguerrat— que li reia les grácies, En definitiva, una 
classe social que heretava, rebaixats, la forca i els 
vicis deis vells senyors Feudals. {11) 

La forga li pervenia de l'organitzacíó de la familia. 
Una organització que tenia la ciau de volta en la ins-
titució de l'hereu. L'hereu exercia un domini abasse-
gador sobre el conjunt de la familia, pero, no gaudia 
d'una veritable independencia económica en haver 
de limitar-se a gestionar el patrimoni familiar. A mes 
a mes, l'estancament de l'emfiteusi l'impedia d'asse-
gurar-se uns ingressos elevats. En aquesta contradic-
ció es troben les arrels del paper d'aquesta aristocra
cia rural en el sosteniment de la reacció: "débil para 
ioda empresa útil, fuerte para lucliar conira todo ade
lanto". (12) 

Tota l'argumentació almiralliana tindria com a ob-
jectiu el negar a la qüestió feral el valor de veritable 
causa de la guerra civil. És "e\ estado social» en qué 
es troba Catalunya el que explica que aqui qualli el 
carlisme. {13) Un estat que, com a coroMari del pro-
cés d'unificació, afecta el conjunt del país. Certa-
ment, dirá, és a la muntanya on es concentra la forca 
de la reacció. Pero tot el país se'n ressent. Catalunya 
és "Sienipre un foco de guerra civil", i ho és perqué 
no hi ha entrat "Csa suavidad de costumbres que es 
el carácter disUntiuo de la civilización moderna», per 
l'abséncia de "parlidos medios en política", perqué la 
Internacional i el carlisme arrosseguen les adhesions 
populars, mentre que els partits "templados» están 
formats per ^'hs elementos ojiciales y los oiuidores de 
leulLa". (14) 

La solució ha de venir d'una superado de l'stalu 
quo creat per la unif icado forcada. Una unificació 
que es basa mes en "la fuerza del número» que en da 
inteligencia o el carácten'. Catalunya —"la parte más 
uiril e inteligente de la nación»— no ha pogut desen-
volupar les seves energies i s'ha vist abocada a un 
procés degeneratiu que explica la vitalitat del carlis
me. La solució que postula Almiral l , contradictoria 
com molts deis seus diagnóstics de l'estat social cá
tala, era doble: o bé l'aplicació del sistema federatiu 
—tal com era d'esperar de la militáncia d'Almirall— 
o bé — i . en aixó anuncia una de les propostes mes 
suggerents del periode catalanista— l'aplicació del 
model italiá. A Italia Teix unificador no fou ni la casa 
de Mápols ni el Pontífex de Roma, sino la zona mes 
dinámica i moderna del país: el Piemont. És a dir. Al
mirall insinúa ja, el 1878, la tesi de la recomposició 
de l'Estat espanyol desplacant el centre de decisió 
política a la zona mes activa socialment i económica 
de la península: Catalunya (15) . La regenerado 
moral i material a qué donaría lloc aquesta reformu-

lació del paper del Principat en el si de TEstat espan
yol, remouria les condicions que explícaven la conti-
nuítat del carlisme i el convertiría en un record del 
passat. 

Pere Coromines, per una revisió deis estudis carlins 

Tal vegada l'íntent mes serios de replantejament 
república de la imatge estereotipada, forjada des de 
la incomprensió mes ferotge del carlisme, fou prota-
gonitzat per Pere Coromines. 

Encara el 1909. Coromines denunciava, en Unía 
amb la visió democrática del vuit-cents i amb motiu 
de la polémica generada per un ar t ide de Márius 
Aguilar a El Roble Cátala, el matonisme odios deis 
carlins. A Don Caries li retreía tant les horroroses 
infámies de la guerra civil com rexisténcia crapulosa 
que duia. {16) 

Amb tot. la producció literaria posterior mostra 
l'evolució cap a noves linies d'aproximació al carlis
me. El gener de 1926 es publicava Silén. la primera 
de les novel-Íes que havien de conformar la trilogía 
Les dites i facécies de l'eslrenu ¡ilantrop En Tomás de 
Bajalta. L'accíó transcorre en el marc de la tercera 
guerra carlina. El protagonista, Tomás de Bajalta, és 
l'hereu d'una familia de propietaris de Sant Cebriá 
de Vallalta, al Maresme, que, durant segles. i grácies 
a un seguit de «guerres. raons. piéis, intrigues i casa-
ments". havía estés el patrimoni "des de SanL Pol rms 
a Sant Celoni de Tordera. sense teñir en comple els 
can^ps de blal que posse'ia a la plana de l'Empordá i 
les surcdes de la Selva». (17) La rudesa de l'ambient 
ens remet a Almiral l , pero Coromines la contrasta 
amb les informacions sobre la déria genealogísta de 
l'avi del protagonista i el domini d'una certa cultura 
clássica. Mi les paraules amb qué Coromines es refe-
reix a les repercussions de la revolució del 1868 i al 
seu impacte en el camp catata, ni l'admiració cega 
deis pagesos pels ardits combatents de la facció 
—«Els pagesos es miraven els carlins coni si en la 
cara o en els uesliis haguessin de descobrir els se-
ngals de les heroiques proeses»— ens proposen una 
visió nova de la naturalesa del confl icte, (18) En 
canvi, si que constitueix una certa novetat la valora-
ció que fa del cap guerríller Francesc Savalls. Savalls 
és descrit com un home gelós, orgullos i ambiciós, 
valent i arbitrar]. Pero, al cap i a la fi, com "un home 
de la ierra, amb el seng —d'un realisme agut— deis 
nostres pagesos". La naturalesa de Savalls acaba 
d'aclarir-se quan se la contrasta amb la deis ^gene-
rals desala I alcova que parlaven en casíellá", i, fins 
i tot, amb la manera de ser i d'actuar de l'altre gran 
cap guerríller deis anys setanta: Tristany. Aquest 
—que arriba a amenaí:ar la vida de l'estrenu filán-
trop— venia a representar la submissió total ais inte-
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ressos de la Cort del pretendent, mentre que Savalls, 
amb tota la cárrega d'inloleráncía i crueltat que pre
sidia la seva acció, era un producte del país, respo-
nia ais seus trets idiosincrál.ics.( 19} En definitiva, hi 
ha un carlisme foraster, pero n'hi ha un altre que neix 
del pais, que forma parí de la seva historia, que pot 
ajudar a entendre el present i que, en tot cas. cal re
cuperar amb una majar dosi d'objectivitat. 

Aquesta lesi Fou defensada obertament. per Coro-
mines en el decurs de la conferencia pronunciada el 
29 de novembre de 1927, a l'Ateneu Barcelonés, 
amb el titol "Els nous estudis carlins",(20) Coromlnes 
considerava que, en haver passat cinquanta anys des 
de la fi de la darrera guerra civil i en cloure's el plet 
dinástic per l'extinció deis Borbons que venien de 
Caries IV, havia arribat el moment d"enfrontar-se de 
forma serena i objectiva a la gran epopeia histórica 
que havia marcat la vida de generacions de catalans 
del vLiit-cents. La condició previa era fesmorteiment 
de les passions: n/Ví un liberal s'haurui ctíreL^it a re-
concixer. com jo recoiiec ara. que els voluniaris de 
loís els Xics de les Barraquetes no poden comparar
se, en nombre ni en eficiencia miliiar. ais valenis gue-
rriUers d'En Savalls, ni un cartí hauria pogul accepLar 
la supcrioritaL del pcnsamcnl denwcrátic en la direc-
ció de l'opinió pública».(2\) Barcelona havia aportat. 
al convuls segle XIX, les bullangues populars. els 
pensadors de la Revolució i dos presidents de la Re
pública; pero, Catalunya dona al tradicionalisme els 
seus capitans i Wa feresia muniú deis scus oolunLa-
ris". Reconéixer-ho esdevenia tasca prioritaria. Per 
avanc^ar en el cami. Coromines fixá un seguil d'ob-
jectius ais joves historiadors catalans; per qué fou 
l'opinió pública l'únic factor que aconsegui acabar 
amb les tres guerres? Per qué, a desgrat de la tenag 
resistencia cadina, acaba imposant-se la revolució? 
Com es desenvoluparen les principáis batalles, els 
setges i els moviments estratégics? Quin carácter 
presentaven les partides catalanes i en qué es dife-
renciaven de les que van formar-se a la resta de 
l'Estat? Amb especial émfasl es referi a la conve
niencia de biografiar les grans personalitats del car
lisme cátala: els Ramón Cabrera —en qui destaca la 
influencia que va teñir Jaume Balmes— i Francesc 
Savalls. 

La proposta historiográfica de Coromines volia 
anar mes enllá de les aportacions estrictament positi-
visles de l'obra deis mes importants historiadors es-
panyols d'aleshores. Les aportacions de Pirala. per 
exempie, «acumulen documenls a desdirá, pero «son 
una pedrera mes que una conslrucctó-' (22), També 
volia depassar l'esperit que impulsa la historiografía 
catalana —arqueológica i folklórica— del vuit-cents 
provincial; "£/ caíala prooincial es dedica a la histo
ria com aquell que (a excavacions en cerca de iesti-

monis d'una ciuilització extingida, i estuna les insti-
lucions desenlerrades i se'n fa un honor, per una rao 
scniblaní a la que ens fa posar un noble orgull en les 
troballes roniancs". {23) Coromines defensava la re-
visió deis estudis carlins en tant que nacionalista: 
"Os ¡deals que [cien Ijarallar-se aquesta geni nan per-
denl-se cada dia mes en la penombra de les quimeres 
üblidades: pero el seu carácter és el noslre. I els res-
sorls interns del seu pcnsamcnl i de llur ooluníal son 
encara, filis com som de la nialeixa ra(;a. els que 
mouen inoariablemení les nostres animes-, (24) 

Coromines. en definitiva, proposava —i aquí és 
on es troben els limits del seu projecte—, no tant una 
aproximació rigorosa a la historia com una revisió de 
la conceptualització del passat: calia integrar el car
lisme en el tronc comú de la nació. Incorporar les 
Iluites del XIX a la gran epopeia de la formació de la 
moderna consciéncia nacional. Coromines, com d'al-
tres republicans catalanistes, oscil^lá entre el nacio-
nalisme democrátic —que arrenca deis valors indivi-
dualistes i liberáis de la Revolució francesa— i l'es-
sencialista —que parlava d'una nació immanent, for
jada peí paisatge, la llengua o la voluntat divina. Per 
aixó vol assumir l'heréncia carlina, d"altra banda tan 
ben Migada al paisatge, a la familia, a la manera de 
ser, al Volkgcist cátala, (25) Aquesta herencia, com 
a revolucionaria. s"havia de superar, com ja lí havia 
fet dir a Tomás de Bajalta després de la facécia de 
l'empresonament a mans de Tristany, per la via de la 
ciutadania, de la pau civil, (26) En tot cas, la propos
ta historiográfica de Coromines, tot i introduir nove-
tats en l'enfocament deis temes i en la mateixa elec-
ció deis objectes d'estudi. continuava presentant 
—en linia amb la historiografía que s'ha vingut eti-
quetant de romántica— una concepció <'presentista" 
del passat. (27) 

Independentment d'aquestes consideracions me-
todológiques, voldria acabar recordant que la inter-
venció de Coromines provoca un cert rebombori. que 
els esperits no resultaren estar tan pacificats com 
l'autor pretenia i que el gruix del republicanisme cá
tala no acaba d'entendre la proposta. De fet. I'intent 
de Coromines no va contribuir a debilitar l'enemiga 
republicana cap al cadisme i. fins ais anys de la Se-
gona República, aquest rebuig radical impedí que les 
ments mes lúcides de Tesquerranisme politic i social 
s'apropessin amb rigor —obviant les explicacions tó-
piques— al fenomen de l'hostilitat de la comunitat 
rural a les transformacions que patiren al llarg del 
segle XIX, 
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