
CARLISME 1 CACIQUISME: 
JOSEP DE SUELVES, 

MARQUES DE TAMARIT, CAP CARLÍ 
DE LES COMARQUES DE TARRAGONA 

(1890-1918) 

Josep de Suelves i de Montagut (Tortosa, 1850-Madrid, 1926), nove 
marques de Tamarit, fou un dels més caracteritzats dirigents del carlisme 
catala a cavall dels segles XIX i XX. Tractarem d'acostar-nos a la seva per- 
sonalitat política, en tant que paradigma de com el carlisme, després de 
perdre la seva tercera guerra, evoluciona i s'adapta al regim parlamentari 
caciquista de la Restauració. 

Suelves, ja ben jove, lluita a les ordres del pretendent Carles VI1 a la 
3a. carlinada (1872-1876). Tanmateix, des del 1890, quan el carlisme opta 
per I'acceptació de les regles del parlamentarisme, es convertira en un pro- 
totipus de polític carlí. Sense abandonar la retdrica catolicista i bel4igerant. 
els caps tradicionalistes explicaran ara ais carlins que el que cal són vots, 
en comptes de bales; I'expectativa de revolta violenta, sense que es perdi 
mai de vista, sera un i altre cop ajornada. D'aquesta manera, el projecie 
carlí es va diluint, el8 seus capitostos van acomodant-se als habits del cor- 
rupte sistema caciquista, i acabaran fent el joc al8 partits dinastics que es 
van rellevant en el poder."' 

Cal entendre el carlisme del segle XIX en elseu context, el d'un país 
en vies d'industrialització i de consolidació capitalista. Així, podrem inter- 
pretar el fenomen carlí com a reacció o rebuig a una modernitat que signi- 

( 1 )  Per a una visió del carlirme coetani hom por consultar Joan PRATS 1 SALAS: E l  Cor- 
!irme sola !a Rerraurarió. El Pairil Ca i l i a  l a  Provincia de J a r r q o ~ a  (!88'i-1907). Tarragonil. 1990. A 

aquist llibre i a les ionls allí ciialics enr rcmelcm pera  la major par1 dels arpcrtei trartatr aquí. 
rspccialrnent elr no diirrtarne~it relacioiiati amb la perroiialitar de Tamaiir. 



fica la fi d'una societat jerarquica, agrícola i rural -allo que en diem 1'An- 
tic Regim-, en bona pari substituida per una altra, que estableix un nou 
niodel de societat de signe liberal. central en valors tals com la llibertat in- 
dividual, I'administració racional centralitzada. el laicisme, etc. La historia 
de Caialunya i la d'Espanya al segle XIX viu I'enfrontament, sovint drama- 
tic. d'aquestes dues banderes, enarborades per carlins i liberals. 

El carlisme, forjar al llarg de tres guerres durani el XIX, sota la Res- 
iauració (1876-1923) no desapareix pas, sin6 que es transforma. Diríem 
que, de fet, a cada momerli de la seva dilatada trajectbria té un perfil dife- 
renr, s'adapta a cada circumsiancia social i política fent-hi el seu paper. En 
realitat així ha pogut subsistir fins al sistema politic actual, eii que sembla 
havcr perdut definitivament la seva raó de ser i la seva capacitat de super- 
viv?ricia. 

Tot veient la impossibilitat immediata d'assolir el poder per la forqa, 
en els anys 1890 el carlisme es plailteja tina estrategia que li pcrmeii en- 
fortir-se i esperar l'ocasió amh majors possibilitats d'exit. Vist que I'absten- 
cionisme i la inhibició política. practicais entre 1876 i 1890, no conduien 
rnés que cap a I'autodissolució del pariit, hoin decideix haixar a I'arena 
electoral, pero sense perdre de vista I'acció conspirativa. Així, el partii 
constituiria una arma de doble tall. arnb una aparenfa pacífica i legal. pero 
que deixava entreveure una estructura soterrinia nlilitarista i uns objectius 
colpistes evidents. 

És clar que eis carlins no tenen cap opciú a guanyar unes eleccions. 
Primer perque són riumi:ricament minoritaris. i segon, sobretot, perque 
I'oligarquia que detenta el poder a través de les estructures caciquils no els 
ho permetria. Tanmateix el carlisme obté una colla de diputats (14 com a 
mjxim, el 1907). que constitueixen un bon mitji de propaganda. i el que 
és més important: gracies a la mobilització de la base carlina per a votar es 
manté en actiu la maquinaria del partit, la qual cosa és un dels maxims ob- 
jectius. 

Un cop esbossada la situació, estem ja en condicions d'aprofundir en 
el nostre personatge. 

LA TRADICIÓ FAMILIAR 

Josep (le Suelves. corn a capitosr carlí. no feia altra cosa que conli- 
riuar la tradició reaccionSria deis seus avantpassats. Segons asseguren les 
histories de la seva familia, la casa dels Monlserrat es forja a I'Edat Mitjana 



lluitant contra els sarrains. La seva trajecti~ria va vinculada sempre al8 reis, 

sigui defensant-los amb les armes o auxiliant la Corona en momeiits de di- 
ficultats economiques. Duran1 el segon setge frances a Tarragona el 1644, 

en la Guerra dels Segadors. Francesc de Montserrat es destaca en la de- 
fensa de la placa pera l  rei d'Espanya, i fins i tot és ferit. Com a recolilpensa 

a tota una  serie de serveis a la monarquia, Carles 11 l i  concedeix. el 1681, 

a el1 i els seus successors. el títol de marques de Tamarii.<*) 

El sise marques, el primer de cognoni Suelves, essent diputat per 
Tarragona a les Corts de Cadis el 1812, ja manifesta el seu antiliberalisme 
votant contra la Constitució. El sete sembia que fou cap del carlisine tortosí 

durant la la.  Guerra Carlina, i s'exilia a Franca.") El vuiti. marques de Ta- 

marit, Antoni de Suelves i d'ustariz, forma pari del consell del pretendent 
Carles VII. i intervingué en la negociació d'emprestits i I'adquisició de fans 
per financar primer la conspiració i després la guerra (1872-18761, en que 
fou comissionari reial a les provincies de Tarragona i Lleida.(4' El seu nebot. 
el novi. marques, davant d'aquest historial, certament no podia pas fer un 
mal paper.") 

Josep de Suelves. marques de Tarnarit, vescomte de ~Montserrat i 

(2)  Salvador-J. ROVIRA:  Antoni Mnni i  Franquts i i'Airajulia d d r e u  trmps (1750-1832). Alta. 
fuila. 1982 (pp 32-37). repassa I'hisioriul dcli sir primrrs marquesos de Tamarit. com iambé la 
jurirdicció dc la revv seliyoria i el pairinioni de la casa. Ili ha diverser fonrr pera la lrirlbiia de 
la familia. La méi complera és I'opurcle de Caimetl de SUEI.VES Y DE GOYENECHE (lilla del 
nove marqufr): orbenes de ia casa dc Monlterral de ior marqueses de Tarnaiit según datos hartóricos y 
oriainaies Que obran en d nrihivo de ia casa. Alrcciias. 1942. Forca anecdbtica ér la Que Sirina X.: - 
Biew reseria de lo anric~ua jomiiia de Monfrrrraf, Marqueses df larnora y de ia primera misa ceirbrada 
por ei pbro D.  Antonio Baiieiir de Sirdvrr (.. /. Tarragona, lnip. Puigrubi i Arii. 1880. Molr més di- 
vertida ér la que oferrix la reviria "El Estandarte Real" (Barcelona. XI111891). que assegura. prr 
enemple, que el primer renyor de S~zelves "era esciideio del Rey U. Rodrigo": u n a  cosa havia dc 
quedar clara: la puresa de la sang del seit Ilinatgr. 

(3) Almenys aixb és el que inrcipiclem quan C. de SUELVES: Ongener ( j .  p. 15. afirma 
tenlualment que va ser "jefe del partido realista en Toriosa y eriligró a Francia cuando la guerra 
civil. regresando a Espana en 1844". 

(41 B. dc ARTACAN Ivreiid. de R~vnald BREAI:  Priniioe hrróico vroidadosiraiei. Baicclui~a. 
La Bandera Regional. a. data (,>p. 127-129). Anloni d?  Suelves nosqiit a Tonosa el 24lVI181h. 
i tnori iambé a Toriura el 5lVlI8R6: no és ceii, donci. qiie iiioris a Madrid el 1889 com soslencti 
diverres lontr. Ates que no deini decrndi.nciu. el iitol parra al lill del reti gerrn.4 Joan, el qual 
ta~iibé havia pariicipai en la preparaci6 de l'al(ament del 1872, 1 fou  rubcomissaii reial a Taira- 
gona. 

(5) En realitar. I'inequivoc tararin2 ultracanieivador de la familia iio aiabaiia pasaarb bl 

novi. inarqui-s. El ieu f i l l  Joaii, romaiidain de iavalleria, va abaiidoiiar el srrvei arti~i en arribar 
la 11 Re~~ública. i es va ieincoi(iorar el 1936 en esrlalai la gucrra; Sou cap del Requeli. d r  San 
Ignacio. de Guipurcoa. i va prrdre la vida a Soniorrorr~o el 1937 (C. <le SUELVES: Or<qrnzr (. .). 
p[>. 17-18). 



baró d'Altafulla, neix a Tortosa el 27  d'agost del 1850. pero bona part de 
la seva joventut transcorrc a R e u ~ . ' ~ '  El 1868, surt d'Espanya per posar-se 
a les ordres de Carles Vil, el qual el nomena oficial d'ordres seu. Després 
ci'aquells anys de conspiració, sempre com a assistent del pretendent, Suel- 
ves pren part a la 3a. Guerra Cariina (1872-1876) al País Basco-navarres, 
rep una serie d e  condecoracions i és ascendit fins a la graduació de tinent 
coronel. Acabada la guerra passa a Franca amb el rei Carles, i l'acompanya 
en el seu viatge a Anglaterra i America del Nord."' Suelves va prendre part 
també amb Caries VI1 a la guerra russo-turca (1877), al servei del tsar, i va 
guanyar-se altres honors i condecoracions. 

Els anys posterior8 continua encara a I'exili, sempre e n  contacte amb 
el pretendent, i s'instal.1a a París, on  es casa el 19 de febrer del 1885 amb 
María de Goyeneche, filla del8 comtes de Guaqui, Grans d'Espanya. Tin- 
aran tres fills: Juan, José i Carmen. tots ells nascuts a Paris. El 1886, mort 
el seu oncle, el vuite marques de Tamarit, Josep de Suelves n'bereta el tí- 
tol. 

El 1890, Caries VI1 nomena el marques de Cerralbo Cap Delega1 seu 
a Espanya, i el Partit Carlí inicia una nova etapa de participació electoral, 
paral-lela a I'acció conspirativa. Suelves, que sera un dels seus peons en la 
tasca d e  reorganització, sovinlejara molt més les estades a Espanya, i co- 
mentara a alternar la seva residencia a Paris amb Altafulla. Arran del seu 
nomenament coin a Cap Provincial del Partit Carli a Tarragona (gener del 
1893) el trobarem quasi sempre al seu castell d'Altalulla, ates que el carrec 
li exigira u n  contacte molt més directe amb la base del partit i una dedica- 
ció intensa per organitzar-lo. El característic entramat de juntes i cercles lo- 
c a l ~  del cariisme quedara configurat en  aquests anys. 

El 1893, Tamarit va recaure en la greu malaltia que havia patit anys 
enrere. unes febres palúdiques; pero tret d'aquesta recaiguda, sembla que 
poques molesties rnés l i  va donar.(R' Dcs del 1896 en que obté per primcr 
cop I'acta.de diputa( a Corts, observem com .losep de Suelves s'instal-la 

(6) "El Correo de la Provincia-. de Tarragona. l8 i l l I893.  En el malrin diari carlí (19ilXl 
1894). el prupi Suelves comenta que també pasa  lrmporader a I'Espliiga de  Frarrcoli. 

(7) B.  de  ARTACAN: Príncipe iwróiro / . ) .  pp. l29.131. Pera Ics dades biogrjfiques vid. so- 
brerol C. de SUELVES: Origenes ( . )  El propi Tamarit explica alguner de ler rever vivencies 
bi.l.liquer, en collaborucions periodíriiquer ("El Esiandarre Real". IVi1890; "Bibliulrca Popular 
Carliria". IXi1897; m.) 

(8) "El Correo de  la Provincia'' del IZ/lXi1893 pona u n  diicuri en que Tamaril explica 
rom la niulahia I'havia diir "al borde del sepulcro'. El propi diaii va infornianr de la reva recupe- 
raci6 linr a miljan 1894. 



cada cop de manera més estable a Madrid, fin8 al punt que acabara fent 
acte de presencia a les comarques de Tarragona gairebé únicament durant 
eis periodes electorals o per estiuejar. 

Anem a abordar tot seguit allb que més ens interessa, la dimensió del 
personatge com a politic, comencant pels carrecs i responsabilitats que el 
van vincular al Partit Carli, i les linies mestres de la seva definició ideolbgi- 
ea. Més endavant ja repassarem les eleccions en que Suelves va ser candi- 
dat, entre 1891 i 1916, i que el convertirien en diputat els periodes 1896- 
99, 1901-03 i 1907-10, a més de senador entre 1899 i 1901. 

A banda de les tasqoes militar8 en la seva joventut. Tamarit va ocu- 
par diversos carrecs en el partit entre 1890 i 1918. Com a col.laborador di- 
recte del marques de Cerralbo, delegat carli a Espanya (1890-99 i 1912- 
18), fou encarregat de reorganitzar el carlisme a la provincia de Tarragona, 
i president de la seva Junta provincial des del gener del 1893. En aquel18 
anys el partit va experimentar un notable revifament i es van constituir 
juntes locals carliiies a 123 inunicipis. és a dir, a dos de cada tres de la pro- 
vincia; a més, funcionare11 com a mínim 22 cercles tradicionalistes a les 
poblacions més importants. 

El 1896, després d'haver aconseguit l'acta de diputat per Tarragona- 
Reus-Falset, participa a Venecia en la preparació de 1"Acta de Loredán", 
important rnanifest polític del carlisme. juni amb els més esirets col.labora- 
dors de Carles VII, com Cerralbo i Viizquez de Mella. De fet. era un secret 
de domini públic que cn aquel1 "cónclave" carli, a rnés, s'havia tractat am- 
pliament dels preparatius d'un cop d'estat, que mai no es va arribar a pro- 
duir. 

El 1898, Suelves repeteix com a diputat, i el 1899, encara que no pot 
revalidar I'escó, aconsegueix l'elecció com a senador. Gracies a aquest esta- 
tut de parlamentari va deslliurar-se de la repres~ió del govern després de 
l'intent frustrat d 'al~ament carlí a i'octubre del 1900, plasmat en alguns es- 
camots armats sorgits a Badalona i altres poblacions catalane~. '~'  

(9) "La Opinión" de Tarragona ( 3  i 4iXllt900). Vid. J. PRATS: El Carlisme sola la Reilauració 
(...), pp. 178- 180 erpecialmrnt. Mencre qiie Tamarir nornCr va rnfrir un  ercorroll al se" domidli 
de Madrid, la resta de diiigenls de ia provincia van havrr de rcimandrc arrerrats diversos dies a 
Tarragona. 



El 1901, any en que  tornara a ser diputat, és nomenat vocal de Cata- 
lunya i Aragó en ia Junta Central del partit. presidida per Barrio y Mier, la 
qual. aixo n o  obstant, només va funcionar un parell d'anys. En la direcció 
provincial el va substituir, el 1901, el vetera María de Castellarnau, fins 
que  més cndavant prendria el relleu el tortosí Victor J. Olesa, fins al 1917. 

A I'elecció del 1903, el marques de Tamarit encaixa una derrota, i el 
1905, acaba retirant la seva candidatura. El 1907, Suelves s'integra en les 
llistes de la Solidaritat Catalana. la qual incloia des dcls carlins fin8 als fede- 
rals, passant perla Lliga Regionalista; en  restaren al marge noinés dinastics 
i lerrouxistes. La victoria solidaria fou espectacular a tot Catalunya. i Ta- 
marit va obtenir el maxim suport electoral de tota la seva carrera. A les 
eleccions posterior8 de 1910, 1914 i 1916 colliria sengles derrotes, i amb 
elles vindria la seva jubilació política. Només entre 1917 i 1918 foil encara 
delegat especial p e r a  la reorganització del Partit Carli (o  Jaumi més exac- 
tament. des d e  la mort de Carles VI1 el 1909) a la provincia de Tarragona, 
en  haver dimitit el seu cap O l e ~ a . ' ' ~ )  

L'any 1919 cs produeix una greu escissió: "don" Jaume desautoritza 
el mkxim dirigent del partit, Vázquez de Mella. per haver desenvolupat 
una campanya germanbfila durant la I Guerra Mundial, contravenint les 
ordres del pretendent, confinat a Austria. Com a reacció. Mella funda un 
nou partit i s'emporta almenys la meitat dels militants. La niajoria del8 de 
les comarques de Tarragona, amb la seva Junta provincial presidida per Fe- 
derico Escoda, passareri al partit «rne l l~s fa~  o Tradicionalista.!") Tamarit, 
empero. va romandre amb els fidels a "don" Jaume. i desvinculat deis seus 
antics subordinats. 

Havent complert ja el8 69 anys, i continuant preferentinent a Ma- 
drid. Suelves ja n o  ocuparia cap carrec mes. sinó que figuraria entre el se- 
lecte i ja minvant grup de veterans d e  la 3a. ~ a r l i n a d a t ' ~ ' ,  fins a la data d e  
la seva mort, a Madrid, el 1926. 

(10) ''La Reconquirla, 311111<)17. setmilnari carli de  Tarragona. 
( 1 1 )  Així es despien de ''La Reconquista". 22iXil1919. Aquest ietniiinari va donar suport 

alr n,elliste~. i va atacar sovint cls seus antics cornpanys. con, cl dipurai provincial Avella, cap 
provincial jaumi {"La Reconquista". 711111920. erc.) 

(12)  "El Correo Catalán" ( l3 iX i 5lXiil1919). 



IDEOLOGIA 

Tractarem ara de copsar les línies mestres del rnissatge polític de Jo- 
sep de Suelves. Cal aclarir d'antuvi que el Partit Carlí (junt amb republi- 
cans i catalanistes) aconseguien com a mínirn una bona part de la seva 
clientela política per motivacions ideologiques, a diferencia dels partits di- 
nastics (liberals i conservadors) hegemonics durant la Restauració, sustcn- 
tats en el caciquisrne i les coaccions des del poder i I'ordre establert. Aixi 
doncs, el carlisme de I'epoca comptava amb uns seguidors i votants que ho 
eren basicament per les idees que compartien. 

Aquest conjunt d'ideals giren entorn del famós lema carlí: "Déu, Pi-  
tria, Rei". es  a dir, defensa de la tradició en el sentir més ampli. de la reli- 
gió, del país, i de la monarquia i la dinastia que ells consideraveii legítima. 
En conjunt, doncs, és una opció política extremadainent conservadora. 
Tanmateix, dins del carlisine han sorgit historicament les inés diverses ten- 
dencies, que han ascentuat alguns trets del seu caracter, tot atenilani o fins 
i tot eliminant-ne d'altres, Així van poder apareixer tant carlins apostdlics, 
reialistes o absolutistes, com integristes o nacionalistes. Fins i tot en epoca 
recent, cap als anys 1970. va tenir forqa resso una versió socialista del car- 
lisme, que posava en primer pla la tradició populista carlina. L'existencia 
de tanta diversitat ha esiat sovint un obstacie, pero sens dubte tarnbé ha 
enriquit aquest moviment, en essencia plural i inrerclassista, pero amb un 
denominador comú, el tradicionalisme catolic i conservador, arnb un cert 
component populista, regionalista. etc.. més o menys important. 

Cap als anys 1890 i principi del segle XX, dins del partit convivien 
opinions diverses. pero basicament s'hi podia distingir una linia més reac- 
cionaria, encarnada pels dirigents sobretot. i una tendencia niés popular, 
formada per la base. Dins de la premsa del partit hi havia un evident con- 
trol ideologic per part dels caps tradicionalistes, i quan algun element se'n 
desmarcava. normalment hi tenia els dies cornptat~."~'  

El marques de Tamarit era evidentment un  modelic capitost catlí. 
Hibil negociador de vots en les habituais conxorxes electorals entre partits, 
ben relacionat amb les altes instancies del poder a Madrid, incorruptible 
antiliberal de cara al seu electorar i defensor a ultranca de I'Església. 

De les idees polítiques professades per Suelves en donen fe els seus 

(13) El cas dc Joan Barditia. que defensa d t s  d'higans carliris posirianr d'un radical nario- 
nalirrnc catala. i araba havenl d'ingressai a la Lliga el 1903. podria ser-ni un exernple. 



discursos, sovint reproduits per la premsa local ~ar l ina . "~ '  D'ells es despren 
sobretot un inequívoc conservadorisme social, i un bel.licisme verbal farsa 
accentuat. Pel que fa a la qüestió nacional catalana, conforme a la tdnica 
dominant en els dirigents carlins, no hi trobem altra cosa que vagues al .1~-  
sions a la justa reivindicació dels furs o llibertats catalanes, pero aixo si. re- 
du'ides a la seva accepció més esbravada. A gra'ns trets podriem resumir en 
aquests punts la ideologia de Tamarit, quasi sempre expressada amb una 
retbrica més aviat tosca, i sempre en sintonia amb les idees del carlisme 
oficial: 

- Legitimisme monarquic. 
- Antiliberalisme a ultranca. 
- Defensa de I'ordre social i reacció davant I'ordre politic liberal. 

identificat amb la "revolució". 
- Paternalisme i antiigualitarisme social. 
- Defensa de la censura contta la Ilibertat de pensament i d'expres- 

sió. 
- Defensa del clergat contra la retallada del seu salari, contra les es- 

coles laiques, etc. 
- Providencialisme: el poble carlí és el "poble elegii". 
- Regeneracionisme espanyolista i colonialisme agressiu. 
- Contra el separatisrne propugna una autonomia merament admi- 

nistrativa. 
- Mesures politiques puntual8 de carjcter populista i demagogic: 

contra I'ofec fiscal de I'agricultura proposa un impost sobre la renda, pro- 
gressiu; rebuig del sistema de redempció del servei militar mitjan~ant el 
pagamcnc; etc. 

LES ELECCIONS 

Taniarit fou un bon representant de la mutació "parlainentarista" del 
carlisme, soldat exemplar en teinps de guerra i actiu propagandista en 
temps de pau, segons pregonava la seva premsa. En parlar al públic carlí, 
Suelves lamentava que les circumstancies els obliguessin a entrar "en esos 

(141 Vid.  uer enemnle ' E l  Correo de la Pr,vinciam ~I7 iVII I I IXY3.  1211Xil893 o 19llxl , . 
1894). o el rcu'parlaiclil  i i r  un  mítiiig contra iei escoles liiyues a Tarragona. a "La Rrconquis- 
la'' (27illIll9 lo). 



ingratos asuntos de las elecciones, en vez de ocuparnos en otras cosas más 
expeditivas".<") Assegurava compartir la seva repugnancia envers el joc 
parlamentari i el sufragi universal, pero ho justificava, tot dient que calia 
demostrar el potencial huma dels carlins, i la seva capacitat a I'hora de dur 
a terme tasques constructives en I'administració i la política. a f i  que la ma- 
joria del poble acabés confiant en I'alternativa carlina o, com a ininim. no 
s'oposés rotundament al seu triomf. En conclusió, el missatge era: "por 
ahora papeletas, no 

Suelves fou candidat carlí a diputat a Corts en deu ocasions, i en 
quatre d'elles va obtenir l'escó. Anem a observar cada elecció en particular. 

A manera d'assaig, Tamarit va ser presentat per primer cap pel dis- 
tricte de Roquetes el 1891, i va sofrir una severa derrota: només 1.227 vots 
davant dels 4.174 i 3.445 dels seus rivals. Malgrat que el partit va al.legar 
les excuses típiques de quan perdien (caciquisme, compres de vots. etc.), el 
cert és que la inexperiencia en afers eiectorals va resultar decisiva. 

Les altres nou vegades. el marques es presenta ja per la circumscrip- 
ció de Tarragona-Reus-Falset. Aquí cada elector podia votar dos noms, i 
sortien diputats els tres més votats, amb la qual cosa sovintejaven les ente- 
ses més o menys encobertes entre partits i candidats; i obtenir un tercer 
lloc sempre era més factible que no pas guanyar en qualsevol altre districte 
uninominal, on el caciquisme sempre tenia avantatge. Així, Taniarit fou 
candidat en totes les conteses entre 1896 i 1916. amb I'única excepció del 
1905. 

El 1896 Suelves va obtenir per primer cop I'acta de diputat, amb uns 
meritoris 6.407 vots, si bé sembla que resulta afavorit per I'abstenció dels 
republicans. i potser per I'ajut dels liberals del marques de Marianao.'") El 
triomf (en realitat un tercer Iloc) fou interpretat per "El Correo de la Pro- 
vincia" coln la victoria de "los pueblos rurales, el país que paga", enfront 
de les maniobres dels parasitaris "centros burocráticos" de Tarragona i 
Reus per derrotar-los.flR' 

( 1 5 )  '"El Correo de la Provincia'". i811118<)3. 
(16) "El Correo de la Provincia", RilV11896. 
(17) "El Correo de la Provincia", 5iVli896; en un altre ntimcru anterior (llV11896) es re- 

coneix <lur e15 carlins votaren. junt  ainb Tamarit, el niinirteiial marques de Vistabella. pero es 
iiega tarnbé que  el Partit Conservador correspongué~ votant ei candidat carlí. El que sí rernbla 
clar es que  elr carlins donaven el scu vot robrer al candidat que els reos cap5 els ordenaven, ate- 
nent a les ~onrrapartider parlader en aquelles maleixer o altres elcrcions. 

(18) "El Correo de la Provincia". 1411V11896. 



A les eleccions del 1898, Tamarit, tot i perdre 1.200 vots, va conser- 
var l'acta. Tanmatcix en la nova convocatirria del 1899 ja fou dcsplacat fin8 
al quart Iloc, pero en compensació va poder ser elegit senador per Tarrago- 
na.'19! Val a dir que aquells eren temps d'intensa conspiració per part dels 
carlins, cosa que potser no interessava gaire a alguiis dirigents com el propi 
Tamarit, que seinblava bastant cdmode en la seva situació a Madrid com a 
parlamentari. 

En la contesa electoral del 1901, Tamarit va recuperar de nou la con- 
dició de diputat, f i n ~  al 1903 en que el8 dirigents del carlisme catala van re- 
hre un dur castig, infligit en part pels propis carlins de base.(20! Sigui com 
sigui, el marques va obtenir ja només 4.560 vots, i no va tornar a concór- 
rcr fin8 el 1907 a les elcccioiis, ates que el 1905, per evitar tina derrota més 
sonada, prudentmcnt cs va re~irar . '~"  

El canvi d'estrategia en el Partit Carli es féti evident arraii de la seva 
incorporació a la Solidaritat Catalana el 1906: ja que era inútil fer front al 
puixarit catalanisme de la Lliga Regionalista, el8 carlins opten per aliar-s'hi 
conjunmralmerit. Aixi, trobarem un marques de Tamaritben transformat. 
que fins i tot s'expressa en catala en els seus mitings, i anib un discurs en- 
caminar a atreure, a 1ni.s del sector clerical i carli de scmpre, I'electorat ca- 
talanista, ainb uns abrandats parlaments que apel4en a u11 patriotisme cal- 
culadament a m b i g ~ . ' ~ ~ '  La victbria de Tamarit el 1907 per 7.106 vots fou 
la més brillant de la seva carrera. 

L'ambient per a les elecci«iis del 19 10. un cop ja desfeta la Solidari- 
tat, fou caldejat amb actcs com e1 gran miting contra les escoles laiques ce- 
lebrat a Tarragona el mes de marq, en el qual participa Tamarit, junt ainb 
altres oradors carlins i conservadors. En part com a conseqüencia, Suelves 
rebria un suport rnés actiu que mai del diari catolic tarragoni -La Cri i~". '~"  
Fiiialmeni, pero, malgrat els 6.747 vots obtinguts. Tamarit rio por conser- 
var I'rscó. 

(19) 'Corrcr~ de Torrosa". i1V11899: l'oiitrnii6 de 155 vots d'pntre rls 211 coniproniirsaris 
ainb drei a vol dcnioitra, srgoiii aquest diaii carli, la rimpaiia i I'aiiclamcnl del carlisme a la 
provincia. 

(20) "Lo Caoip de Tarragond' (setmaiiaii catalaniria). 31v11903. titlla el5 caps carlins de 
'caciqueir i raiiri~ns" i dc centialiilei. i afirma que  cls "carlinr regionalistas de bain" els han do- 
nat "una Ilirró". en votar altrer candidao. 

(21) "La Cmr", de Tarragoliñ. 9IlX11905. 
(22) ''La R~ronquista", 13 i I81lVI 1907. 
(23) "La R~ron<juisIa", 27111111910: "La Cruz". 5IVi i910.  Segons .loaqiiin M. MOLINS: 

Fleicioner y paiiidm políticos en la PruvNziin de Tarragona (1890-1936). vol. 1. Tarragona. 1985 (p. 
59). Silelvrs va rcbrc lambé el supoir delr conrervadorr i <leir Comiier de Defensa Social. 



EVOLUCIÓ DEL VOT C A R L ~  A LA CIRCUMSCRIPCI~ DE 
TARRAGONA-REUS-FALSET. Eleccions legislatives (1896-1916) 

Candidat: J. d e  SUELVES 



Pel que fa a I'elecció del 1914. el iiostre candidat va sofrir un  nou 
desengany, scmbla que a causa de I'incompliment dcl pacte electoral per 
part del liberal ni cola^.'^^) Caldria fer notar tamhé el canvi d'actitud de "La 
Cruz" envers el nlarques, ja que d'un entusiastic recolzamcnt el 1910 pas- 
sa, el 1914, a una tebia recomanació de vot, i acabara adoptant una curiosa 
imparcialitat davant les eleccions scgüents.(") En aquestes, el 1916, les úl- 
times en que cuncorre Tamarit, és prcsentat per La premsa local del partit 

(24) "El Tarraconense". 15111lll914 (setmanari ronrervador). arriba a alirmar que Suelvfs 
va comprar vois a mitges amb Nicolau. "La Reconquista". 141111119L4. per la seva banda. que 
mai a la vida no  reconein pei al seu candidai cap suport. diyuem-ne. i i r i yu la i  ni cap mena de 
conxorxa de Irr habituals. arremet contra el ronscwador Veciana. i paila de "atraco guberna- 
mental" i ''asqueroso contuberiiio". 

(25) "La Cruz". RlllIl1914 i 811V11916. 



com l'artifex de la neutralitat espanyola en la 1 Guerra Mundial.12" Final- 
ment, pero, sernbla que la competencia que representava el candidat cata- 
lanista Vidal i Barraquer fou decisiva en el seu definitiu fracas elect~ral. '~" 
El seu sise Iloc, amb ja només 4.333 vots, és prou expressiu de la seva crei- 
xent perdua de suport, tot i que sembla que conlptava amb el recolzament 
del Govern Civil.(2B' 

A les eleccions del 1918, els cariins decideixen no presentar ja candi- 
dat, i recomanar obertament el vot als dinistics Veciana i Nicolau; a canvi. 
el tradicionalista Dalmacio Iglesias sera elegit senador per Tar~agona."~' 
Suelves, que tenia 67 anys, va haver d'acceptar la seva jubitació. 

Anem ara a aprofundir una mica en els resuitats obtinguts per Tarna- 
rit entre 1896 i 1916 a la circun~scripció, amb I'ajuda de dos quadres. Corn 
es pot comprovar, no hi ha una relació directa entre la quantitat de vots i 
el fet de resultar o no electe. ates que intervenen altres factors, corn el va- 
riable nombre de candidats i. sobretot, I'augrnent de pariicipació i el desve- 
tllament republici a partir del 1903. que fo rp  a obtenir cada cop més su- 
fragis per assolir I'acta de diputar. 

Podríem distingir dues etapes. 1896-1903 i 1907-1916. En totes dues 
veiem una evolució similar: l'arrencada forta el primer any (1896 i 1907) 
i una davallada gradual posterior. 

El 1896 s'assoleixen 6.407 vots. una cota prou important que no po- 
dra ser mantinguda, i entre 1898 i '1901 es registren poc més de 5.000 vots. 
El 1903 hi ha una perdua de rnés de mig rniler de sufragis, i el 1905. Tama- 
rit ja no es presenta, per evitar una desfeta encara pitjor. És ciar que aquelis 
eren anys difícils per al carlisme catala, en crisi després de la frustrada 
temptativa armada del 1900. i sorpres pel regionalisrne que comenpva a 
disputar-li el terreny. 

Des del 1907, amb I'estrategia carlina ja encaminada a eludir un en- 
frontament directe amb la Lliga. hom aprecia un nou rellan~arnent, i el 
sostre se situa ara en 7.106 vots. Una dada a tenir en compte és que entre 

(26) "La R~conquisra", 811V/1916: "Padres de familia. cada voto que dierais contra el Mar- 
qués de Taniarit. podrá convertirse fácilmente en un  pasaporte para llevar vuesrros hijos a las 
trincheras". Aquest argurnent es barava en el iet que havia errar el proinotai d'un rniting. a Ma- 
drid. contra I'enrrada d'Erpanya en el conflicte al corta1 deis aliats. 

(27) "La Re~onquisla". I5I IVI1916 .  acusa elr "elecloieror" de Vida1 de comprar vots senre 
"pudor ni vergüenza", i d'afavorir en última instancia les esqucrres. 

(28) "La Veu de Tarragona". 2311V11916 (setmanari regionalista). 
(29) "La Reconquista", 2ViI  i 16liIii1918. 



1910 i 1914, ja desfeta la Solidaritat. els carlins mantenen encara més de 
6.000 vots. La baixa xifra assolida el 1916, finalment, expressa de manera 
clara el descredit de Suelves, i el mal que li feia I'ascens catalanista. 

Pel que fa als resultats per municipis, els dos quadres adjunts permc- 
trien multitud d'interpretacions, pero intentarem fer-ne només alguns co- 
mentaris f o r ~ a  sin te tic^.!^^' 

Tenim en primer lloc una serie de poblacions extraordinariament fi- 
dels al carlisme (o com a iníniiii al marques de Tamarit: no hem d'obiidar 
que es votaven norns, no pas pariits), com són les Borges, Mar@. Maspu- 
jols o el Molar, algunes amb majoria perpetua de vots carlins, o percentat- 
ges espectaculars de fins quasi el 90% respecte als vots emesos al poble, 
com el registra1 el 1901 al Molar. 

Molts altres municipis donen una quantitat també moli iniportant de 
vots, com Cabasscrs, Cambrils, la Caiionja, Casteilvelt, I'Espluga, la Riera o 
la Selva: d'altres, corn Constantí, Falsct, Moritbrió, Mont-Roig, Keus, Riu- 
doms, Tarragona o Vila-seca, scnse cornptar amb uns percentatges extraor- 
dinaris, sí que aporten un contingent remarcable de votaiits al total global. 

Deterrninades poblacions es destaquen per la seva regularitat, com 
per exemple Bellmunt, Cornudclla « Vilaplana, mentre que d'altres ho fan 
pels seus alts i baixus, com ara Cabassers, Cambrils o la Canonja. Entre les 
causes d'aquests deseqiiilibris podríem assenyalar el castig per part dels 
electors, a causa de dissensions, incoml>linient de promeses. etc., com de- 
gué succeir, posem per cas. a I'Espluga de F r a n c ~ l í ; ! ~ ' ~  també hi podrien 
haver incidit (a favor o en contra) pressions il,legals subre els votants, per 
part dels cacics, alcaldes, etc., sense que es pugui descartar cap hipotesi, 
com les tupinades, per exemple. 

Sembla clar que la majoria dcls scus vots procedien de I'etectorat ru- 
ral i camperol, i de scctors clericals ultraconservadors, per bé que ocasio- 
nalmcnt hi poguessin confluir vots del regionalisme o d'altres partits. Ara 
bf, especialment en ,els pobles de més estable hegemonia carlina. potscr 
junt amb el vot militant i convencut hauríem de pensar tamhé cn un vol 
més o menys "caciquil" o, com a minim, intcressat. No sembla pas una ca- 
sual coincidencia el fet que, per exemple, Tamarit no perdfs practicament 

(30) A J. PRATS: El Carli.$me sola lu Rerfaiiiació (..) lioni pul trobar ja una anjlisi <Ids corni. 
rir entre 1896 i 1907. 

(31) "La Alalaya", 3/V11901 (sctmanaii cailí de Taiiagona), asenyala cntre les causes de la 
derrota dc Tamarit "la falta giavirirna de disciplina" delr rarlins de I'Espluga. i d'altres pobles que 
no anorncns. 





Poblacions 1891 

Riudoms . . . . . .  34'2 
Rojals. . . .  19:4 

. . . . .  Rourcll (el) 38'1 
. . . . . .  Salomó 41'1 

Semita (la) . . .  1'7 
Sclva (la) . . . .  56'3 
Siurana . . . . . .  10'0 
Tarnarii . . . .  18'9 
Tarragona . . . . .  15'7 
Torre de Foniaubella (la) . 52'2 

. . . .  Toriedembarra 3'4 
Torioja . . . . . .  39'2 
Ulldemolins . . . .  18'5 
Vallclara . . .  21'9 

. . . . . .  Vespella 17'5 
Vilanova d'Escorna1bou . 18'4 
Vilanova de Piades . . 3'0 
Vilaplana.  . . .  44'0 

. . . . .  Vila-seca. 25'4 
Vilella Alta (la) . 0'7 

. . .  Vilella Baira (la) 7'7 
Vimbadi . . . . . .  0'0 
Vinvols . . . . . .  20'9 

NOMBRE DE VOTS 

Font: Elaboració propia a partir dcl "Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona" 
(IVl1986. Illl1898, IVl1899. Vl1909, IVI1903,IV/1907, Vi1910, IIliI9i4.IV11916). 

mai a pobles com el Molar o Marca, dos nuclis enllasats per carretera el 
1898 gracies a les gestions d'aquest diputat.U2' 

No podríem de cap manera passar per alt el fet que Suelves i el car- 
iisrnc, malgrat que declarats enemics dels governs liberals, constituien una 
oposició més tebrica que real, que riomés solia ma~iifestar-se com a tal da- 
vant les iniciatives més "progressistes" del goverii, o en conjuntures deter- 
minades coin ara I'6poca de la Solidaritat. Més habitualrncnt un complex 
entramat d'aliances -sobreiot a escala local- vinculava eis carlins amb els 
partits dinastics, i determinava la presentació o no de candidats a segons 
quins districtes. i segons si eren comicis I«cals, provincials o legislatius. En 

(32) "C<)rreo dc Tortosam, 2hiV111 i 151x11898. Al Molar encara exirlrix un  csrrer dedicar al 
marquP~ de Tarnaril. L'impulr d'obres públiquer com carrcterer o linies ferries era freqüeni ob- 
jecte de promeser, o simples mCritr de cara a I'elecrorar. 



el cas de Tamarit, a més, eren prou evidents les seves bones relacions amb 
els cercles governaments de Madrid, on residia, cal recordar-ho. 

Així no és gens estrany que, de tant en tant, la premsa rival del car- 
lisrne tragués a la ilum pública les veritats generalment conegudes, pero 
que rarament s'arribaven a publicar. D'aquesta manera trobem com, per 
exernple, el catalanista "Lo Camp de Tarragona" titlla Suelves i e15 caps 
carlins de "caciqnets i cacicons". de "pasteleros", i fins i tot assegura que en 
alguns casos figuren en el famós "encasillado" del govern.'") 

Pero la cosa no acaba aquí. La propia premsa carlina, encara que no- 
més en ocasions critiques determinades, tampoc no té pels a la Ilengua, i 
llanta acusacions greus envers els seus propis caps. Un exemple ben evi- 
dent es produi arraii de les eleccions del 1907, en que Tamarit resulta ele- 
git dins la Solidaritat Catalana. La polernica va sorgir poc abans dels comi- 
cis, perque mentre Suelves es rnostrava fervent solidari a Tarragona, al dis- 
tricte de Valis el capitost carlí Joaquín Avella, atesos els seus lligarns amb 
els conservadors (a qui devia en part la seva condició de diputat provincial) 
feia carnpanya contra la S~l idar i t a t . '~~ '  Finalrnent Avella fou desautoritzat 
peis caps del carlisme catala. 

Tanmateix la controversia més greu s'esdevindria uns quants dies 
més tard, a les eieccions senatorials, quan per culpa dels compromisos dels 
caps del carlisme provincial (Suelves, Olesa, Avella) amb els antisolidaris 
dinastics, es va perdre la placa de senador que el carlí baro de Vilagaya te- 
nia gairebé assegurada. Aleshores fou quan s'acaba la paciencia de la base 
carlina, arnb el setrnanari "La Reconquista" al davant, que exigí responsa- 
bilitats i qualifica de traidors, vividors i cacics, els caps de la Junta provin- 
cial Olesa i Avella, tots dos diputats provincials, ieclarnant-ne, indirecta- 
ment, fins i tot I'expi~lsió del partit. Aixi mateix, Tamarit tampoc no es des- 
lliuraria de les crítiques, i seria acusat de rentar-se les mans en l'assumpte. 
després de tenir Pacta a la butxaca. Aixo no obstant, poc després els anims 
es van calmar, i sernbla que la sang no va arribar al riu; tots els caps van 
continuar en els seus carrecs com si res. Per alguna cosa, com diria "Lo 
Camp de Tarragona", havien ja demostrat tenir "lo pahidor a prova de 
bomba".'3s' 

(33) "Lo Camp <le Tarragona". 2611V i 3lVI1903. Des d'aquest setmanari es feia una crida 
als carlins "auttnrics' per <al que  engrorsissin el moviment catalanista. 

(34) "La Reconquista". 2011Vll907. 
(35) Vid. robretot "ia Reconquista" i "Lo Camp de Tarragona" 11  i 18lVl1907. 



Situacions com aquestes ens vénen a demostrar que una cosa ereri 
els carlins de base, i una altra bcn diferent els seus caps, els quals normal- 
ment moslraven uns comportaments analegs a la classe política dominant. 
és a dir que actuaven com a veritables cacics o, com a minim, semien 
d'instruments del ca~iquisme."~) 

El fe1 que el mateix sistema electoral, cssencialment corrupte, practi- 
camcnt forcés els partits a rebaixar-se a tota manera de conxorxes i mar- 
tingales, no por servir pas d'excusa pcr a un partit que s'aiitoproclarnava el 
súmmum de l'honestedat, i antitcsi del8 partits liberals governants. En 
aquest sentir, doncs, la trajccc~ria del marques de Tamarit constitueix un 
exemple il.lustratiu dc la classe poli~ica en general d'aquella epoca de la 
Restauració i, en particular, de la mena de caps que dirigicn aleshores el 
carlisme catala. 

Joan Prats i Salas 

(36) "La Reconquista", 3111111917. reclama textualment que elr vots dels carlins deixin de 
ser "instrumento del caciquiimn". 


