
El carlisme catalanista a la fi del segle XIX: 
Joan Bardina i «Lo Mestre Titas» (1897-1900)1 

per ¡ordí Canal* 

Carlisme i catalanisme mantingueren a la darreria del segle XIX unes rela
cions sempre complexes, conflictives en ocasions. Lluitaven, al cap i a la 6, per 
uns espais polítics parcialment coincidents. Malgrat aquesta complexitat la 
majoria de les analisis de que disposem a hores d'ara sobre aquesta qUestió ens 
ofereixen fórmules senzilles -sovint simplistes- per a mostrar el carlisme 
catala com un dels graons que condueixen inexorablemenr, gairebé de manera 
natural, al catalanisme. Aquest va ser en els anys setanta un deis temes privile
giats per la hisroriografla neocarlina vinculada al projecte carles-huguista i, 
encara a I'actualitat, al marge de l'anterior aventura, podem trobar-lo en algu
nes argumentacions massa condicionades per arriorismes iJcologics.2 Resulta 
ben evident que hi hagué transvasamenrs des de carlisme cap al catalanisme en 
el tombant de segle, com també que alguns carlistes eren catalanistes, pero no es 
tractava ni de situacions naturals ni menys encara tacil1l1ent interpretables. A ti 
i a efecte de mostrar la complexitat d'aquests fen?1I11enS resseguiré en les planes 
que segueixen la traject<'lria de Joan 13ardina, un jove publicista carlí que, anys 
després deis que atluí es tracten, seria conegut no pas per aquesta faceta, ans per 
la de pedagog vinculat al projecte de Prat de la Riba. Els seus estudiosos s'han 
centrat, així, en l'etapa que s'inicia a la darreria de 1902 a1l1b la campanya 
pedag(lgica a «La Veu de Catalunya», tot deixant en un segon terme c1s anys 
preccdents. 3 A través de l'activitat de Joan 13ardina entre 1895 i 1904, pero 
sobretot entre 1897 i 1900 -e1s anys del set1l1anari «Lo Mestre Titas»-, s'ana
litzaran les tensions generades entre carlins i catalanistes i, així mateix, entrc e1s 
mateixos carlins, tant pd tema regionalista com per les opcions a prendre en la 
delicada conjuntllra de la crisi fInisecular. Només amb estlldis aproful1Jits de 
personatges com 13ardina o com Maria Vayreda o com al tres que aparcixeran en 
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les planes que segucixeni o de publicacions com «Lo Mestre Titas» o «Lo Geni 
Catala», o, entre altres, de polcmi(lues i disputes ben abundants, es podran 
entendre de manera ml-S acurada les rdacions ('stablertes entre carlisme i catala
nisme en uns anys decisius pe!' a la conformació dl' la Catalunya del segle xx. 

El jU1Je Brmlina: car/I, seminrlrista i poeta 

A la darreria de 1897 wieren la Ilum a la revista mensual «l3iblioteca Popular 
Carlista)) un parell d'articles de Joan Bardina, d'estil agressiu i poc madurats, dedi
cats al catalanisme. Bardina, que signava amb el pseudonim «Valcarlos)) -un nom 
carregat de simbolisme, un veritable lloc de memoria carlina, ja que per aquell 
indret el pretendent Caries VII havia creuat la frontera en 1876 camí de I'exi
li-, es proposava de portar a terl1le tot un seguit de consideracions sobre el 
catalanisme que, pel fet de defensar «nuestras lJiejas libertades, no puede menos de 
tener alguna relación con el tradicionalismo, cuyo Augusto Jefe ha prometido solem
nemente restaurar nttestrosfi-teros seculares». ranalisi del cos i l'esperit de! catala
nisl1le ocupava el primer dds escrits. Es tractava, comenqava argumentanr 13ar
dina, d'un compost diferel1t deis parrits polítics perquc no disposava ni de bases 
-«¿Qué trabajrulol' lee sus periódicos? ¿Qué obrero frecuenta sus circulas? ¿Qué 
miembro de la clase baja asiste a sus asamblem?»-, ja que aquestes eren o bé car
lines o bé republicanes, ni tampoc de dirigel1ts. Només en formaven part unes 
quantes dotzenes de periodistes, advocats i estudiants: « Unos cuantos hombres, 
casi todos de algún talento; pero todos (sin casi) nada prácticos.)) La pretensió cata
lanista de salvar C0111 més aviat millor Catalunya sense aquests dos ingredients 
era una bogeria: si el poble no exigia cls furs l1lai no s'aconseguirien, i si no hi 
havia caps tampoc no existiría ni unió ni forqa. Tanmateix, t1ns i tot en cas de 
triomf, mai no podria satisfer les aspiracions del poble, ja que estava marcat pe! 
liberalisl1le. De tota manera, es demanava l'autor, quina necessitat hi havia de 
reCÓfrer al catalanisme si ja hi havia un partit, el carlí, que a més de la unitat 
catolica i la monarquia,~enia Fer .Iema e1s. fUfs. La .inutili~at del catalanisl1le res
tava, per tant, palesa.' SI el1 e prtmer artlcle Bardll1a crela haver demostrat que 
el catalanisme era erroni en e! nivel! te(u'ic, en e! segon, per tal de reblar el chul, 
pretenia d'argumentar llue «no podla menos de ser en la práctica rematadamente 
malo». Era perniciós tant en el nivell de la religió -no acompanyar la reivindi
cació deIs furs amb la de la unitat catolica, tot acceptant la teoria liberal, contri
bUla a la indiferencia religiosa-, com en el de la patria. La indiscriminada críti
ca a la política generava una disminuciél de les adhesions als «partits hOllratS)). 
En aquest sentit, els «sectaris» -així els anomenava en algunes ocasions 
13ardina- havien fet molt mal al carlisme. refecte més deplorable d'a{luestcs 
tesis era, no obstant aixo, l'cnemistat que' havien provocat entre els pobles cas
tella i catala. La soluciél no passava per combatre el catalanisme t1ns a la seva 
desaparició, <lns per retornar-lo al scu espai propi -«sea la escrula catalanista 

4. VALCARLOS OO:ln BARDINA], El catalanismo, «Biblioteca Popular Carlista» [=«BPC»], 
XXVII (setembre de 1897), ps. 10-18. El pseudonim <Nakarlos» fou emprat habitualment per 
Joan Bardina a la darreria dd segle. No especificare m, pcr tam, I'equivalencia cada vegada que 
sigui citat en les notes que segueixen. 
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escuela literaria, escuela científica, escuela artlstica, escuela histtÍrica", escrivia 
Bardina-, totalment apartat de la política. La recomanacilí era hen clara: 
«Dejen, pues, esos sectarios Ifl polltica y sean catalanistas como lo son Verdaguer y 
Trm-as y Bages.» En cas de seguir aquests consdls, ds carlins ds donarien suport, 
pero, «si, como presumo, continúa metiendo la pata donde no le importa; si se que
da como es hoy, por obra y gracia de cuatro jtÍ1Jenes que le han transformado por 
completo, debemos combatirle sin tregua».5 Aquests dos treballs del jove Joan 
Bardina posaven les bases per a una extensa i interessant producció sobre e! 
catalanisl11e, més atinada i expositiva, en especial entre ds anys 1899 i 1900. 

El catalanisme, tanl11ateix, ja havia estat el blanc de nardina uns quants anys 
abans, malgrat que pUl1tuall11el1t i en forma de versos. Al setmanari satíric carlí 
«El Voluntario» va veurc la llum el mes d'abril de 1895 un poema titulat 
Epitafios, dividit en cinc parts dedicadcs, respectivament, a les víctimes de 
1835, als martirs de MeJilla, als partits republicans, al catalanisme sui generis i al 
vaixell «Reina Regente», enfonsat a,l'ocea. L'epitafi de la tomba del catalanisme 
feia aixl: 

«Aqu{ los muy raquJticos despojos 
Yrtcen de un infantil catalanismo, 
Que no hizo mtÍs, cuando cerró sus ojos, 
De un abismo caer en otro abismo. 

Aprended los que mi no habéis obrado: 
Vencer queda audaz y le lJencieron; 
Aplastar se propuso y fiJe aplastado; 
Abrir tumba al ri 11a 1 y ... ésta le abrieron.»6 

No era ni la primera ni tampoc la darrera col·laboració literaria del jove poeta 
en aquest setmanari. En un nllmero anterior havia aparegut la poesia d'aires 
becquerians Desengaño y esperanza -«¿No es 11erdad que después de tanta forsa, / 
Don Carlos 11oItJertÍ?»~, i mIEs endavant veurien la llum A mi n011io, on una jove
neta explicava que mai no podria estimar un liberal, i alguns poemets més, tots 
de tipus satírico-polític, dedicats als conservadors o als sociaJistes.l La desapari
ció d'«EI Voluntario» no fou un obstade perque Bardina seguís publicant poe
sies i composicions literaries. Al tres peric)dics, com el setmanari «El Nuevo 
Cruzado», c)l·gan de la Jovcntut Carlista de Barcelona, les acolliren a les seves 
planes.8 Tanmatcix, l' aparici6 a principi de 1897 de! setmanari editat pels car
Iins de Vilafranca del Pcnedes «Lo Gcni Catala» Ji va permetre de puolicar e1s 

5. VALCARLOS, Mtfs sobre el catalallismo, «EFC." XXVIII (octubre de 1897), ps. 26-3l. 
6. VALCARLOS, Epitafios, «El Voluntario., [=«EV.,] (27-IV-1895), p. 3. 
7. VALCARLOS. Desmgafío y t·speI"lTrlza, «EV., (l3-lv-1895), p. 2; A mi T/Ovio, «EV., (ll-v-

18~), ps. 6-7; Una sesión (?), «EV., (l-vl-1895), ps. 3 i 6; A D. Anto1/io Cti1/OVflS del Castillo (71 el 
dltl de su StIT/to, «EV., (8-VI-1895), ps. 6-7, i ModllS vivendi, «EV., (6-VIl-1895), ps. 3 i 6. El que 
segurament devia ser el tercer poema enviat per Bardina a «El Voluntario», pero, no va ser publi
cat, ja que, tal com la rcdacció va comunicar-li, era un ciar motiu de denúncia i presó. CI 
Corl"t'S/J/mdeut'ÍtI de ItI Rerltlccilíll, «EV" (4-V-1895), p. 7. 

8. Cf. VALCARLOS, N"es/ro gozo en 1111 pozo 1/ dI/S //Ilmó/ogos, «El Nuevo Cru1A1do., [="ENC»] 
(23-1-1897), ps. 2-3; A 1m ruiT/tI; rle ... 1/1/ C01/1Ji/t', «ENe, (30-1-1897), p. 3, i A los J1rínL'ipt's d, 
RII/Jitll/o t'lI el (l/ti de HI Fli:!. enltla', "ENC" (27-11- 1897), p. l. 
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seus treballs literari.s en catala. Només varia.V;l la llengua, ja que es conti,;uava 
tractant -amb algllna escadllssera excepclO- de poemes de ciar contlllgut 
político Així, a Al patrú d'EspanYfl invocava sant Jaume per tal que allibcrés la 
patria dels mals que I'afligien, derivats de la dominació Iiberal;9 a Alerta!, de 
setembre de 1897, cns trobcm davant un poema contagiat per l'agitació que es 
comen'tava a viure en aquclls moments en determinats sectors del carlisme; lOa A 
Carlos V/I, en lo dia del seu sant, fioalment, Bardina feia uo oferiment de la seva 
vida al pretendent Carles: 

«Preoeu, no obstant, Seoyor, de quant disposo; 
tot eo eix' dia a vostres peus ho poso; 
des d'avui tot esra a vostre servei. 
Mon cos, que és tot quant tinc, és poca cosa .... 
pero corre per dI sang generosa, 
disposada a llcn~aHe per son Rei!»11 

Els joves carlins estaven necessitats d'aquesta mena de reafirmacions per tal de 
compensar la seva no participació en les guerres dels decennis anteriors. 

L:aparició d'aquests darrers poemes coincidí amb la dds anicles sobre catala
nisme a la «Biblioteca Popular Carlista». Joan Bardina, que havia nascut a Sant 
Boi de L10bregat el 27 de maig de 1877, tenia, llavors, vint anys. EIs darrers 
mesos de l'any 1897 i ds primers de 1898 resultaren decisius en la seva vida: va 
publicar els seus primers articles publicístics en una revista prestigiada en I'uni
vers carlí, a més d'iniciar assídues col·laboracions en dues publiqcions en catala 
i ferventment regionalistes, «Lo Gcni Catala» i «Lo Mestre Titas»; intensitld la 
seva presencia en I'engranatge del partit carlista i, finalmenr, va deixar de mane
ra defInitiva el Seminari de Barcelona. Bardina, que havia ingressat en aquesta 
institució a deu anys, I'edat mínima requerida, compatibilitzava des de 1896 c1s 
estudis al Seminari en condició d'extern amb c1s necessaris per al títol de batxi
lIer, que aconseguí I'any 1899 a l'Institut de Girona. Amb posterioritat va cur
sar les assignatures de la llicenciatura, a més d' obtenir el títol oficial de mestre. 
En 1904 es llicencia. en filosofia i Iletres a la Universitat de Barcelona. 12 EIs 
darrers mesos de 1897, Joan Bardina participa activament en els intents de cre
ar una Joventut Escolar tradicionalista a Barcelona, a imatge de la de Madrid. 

9. VALCARLOS, Al Plltl'Ó d'ES¡1/11Iyll, «Lo Geni Catalá" [=«LGC,,] (25-VIl-1897), [p. 2]. Cl 
també Recol'ts (Al E .... clI/o. SI'. Marqués d,o TIl/lllll'it) , «LGC" (5-IX-1897), [p. 2], i de tematica no 
polCtica, Lo més bell, «LGC>, (l8-VII-1897), [ps. 2-3]; UIIIl tmgedia, «LGC" (3-x-1897), [ps. 1-2]. 
I Lft tlsicll, «LGC" (21-XI-1897), [p. 2]. 

10. "Carlins que ho sou de cor! S'acosta el dia 'I'hora de Déu ja esta ben a la vora; , de les 
vindicacions s'acosta I'hora; , nctegeu los fusells amb alegria. , Oc la restauració la dinastia' res 
restaura, ans bé tot ha empitjora ... .1 Qui és avui a Espanya el qui no pIara?' Qui és lo qui als 
mal s governs no odia? , Aixo se'n va, és veritat, pero amb marxa lenta; , és neccssari doncs dar-li 
una cmpenta; , i I'hora de donar-li no és llunyana; , Germans meus de la terra catalana, , que no 
us atrapi el toc de la cornNa' sensc un trabuc, o un s~bre o una escopeta ... VALCARLOS, 11"'l't((!, 
«LGC .. (l9-IX-1897), [p. 2]. 

11. VALCARLOS, A Citrlos VII, en lodifldelSt'1I Sant, «LGC .. (4-XI-1897), [p. 2]. 
12. El 1905 va sol·licitar un trasllat d'cxpedicl1t a Madrid pcr t~1 de cursar el doctorat. Cl 

l'expcdient acadcmic de ]o~n Bardina a l'Arxiu General i Historic de la Universitat de Barcelona. 
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La segona quinzena de lwvl'mbre i primera de desembre d'aquell any se celebra
ren diferenrs reunions al Cerck T'radicionalista de 13arcrlona amb aquest objec
te, les lluals a la ti donaren lloc a una junta interina i al manifest A los estudian
tes tmdicionrzlistm del distrito Ttnh'ersitrlrio de Barcelona, Bardina n'era un deis 
signants. 1J Notídes posteriors aparegudes a la premsa -de Madrid i Barcelona 
sobre I'adhesió de seminaristes a les jOVt'lltuts escolars i d'eclesiastics a la perso
na de don Carlos motivaren la intervenció del ministre dé Cracia i J ustícia 
davant la Nunciatura i, consegiientment, l'apertura d'invesrigacions a les dioce
sis catalanes. Alejandro Croizard, preocupar pe! desenvolupament organitzatiu 
del carlisme, sol·licitava del nunci apost()lic una resoludó rapida i discreta de 
l'enrenou provocat per un suposat document d'adhesió a don Carlos de 96 
alumnes d'un seminari de la província eclesiastica de ·T'arragona. La carta duia 
data de 30 de setembre, igualment com la que Tomas Costa i Fornaguera, 
arquebisbe de Tarragona, trameté al nunci, notificant-li que les suposades adhe
sions de seminaristes i de sacerdots no havien sonit de la seva diocesi. En la seva 
resposta a Croizard, el nunci assegurava que les investigacions ja havien 
comenc;at, mentre que en la que trame té a I'arquebisbe de Tarragonali demana
va que estengués les seves investigacions a tota la província eclesiastica, a ti i a 
efecte de determinar la procedencia deis documents i aplicar «la con'espondiente 
corrección». L'arquebisbe, que també rebé carta de Croizard, envia notitlcacions 
arreu de la seva demarcació el dia 5 de gener per tal d'aclarir nous detalls de 
I'afer. lo 

El 21 de gener, un cop t1nides les investigacions, el nunci Francica es posava 
en contacte amb el ministre de Cracia i Justícia per tal d'exPQsar-li el relat dels 
fets, tot fent notar l' encomiable actitud vigilant de l' episcopat. 15 L' esborrany de 
la carta prescntava dues pares. En la primera s' assegurava que no hi havia cap 
mena d'indici que fes pensar que algun sacerdor lugués firmat una carta d'adhe
sió al pretcndent carlista, pero que, en canvi, uns deu seminaristes de la diocesi 
de SoIsona havien intentat enviar un adhesió a la Junta Escolar Tradicionalista 
de Madrid. IG La segona pare dl·la carta narrava uns fets que havicn ringut com a 
escenari el Seminari de Barcelona: 

«En Barcelona hace más de un mes dijo Tm periódico carlista que a la 

13. LtI rCIIlliólI de ¡'seo/tlres el/dis/I/s. "Correo Catalán .. [="CC .. ] (13-xlI-1897). p. 3. i LtI 
jllve1JtltllEscoltTr, "ce .. (I4-xlI-1897. cd. mat/), p. 8. 

14. Archivio Scgrcto Varicano. NM. 626. v. 11. 111. nlllll. 4. Atiesio1le a D01l Carlos firll/atll tia 
96 alll7mi tic IITI Sell/i1lario tielú/ pro/li1lt'ÍtI ecclesitlstiCtl di 1ormgoTIfl, eti tlltl'fl fjue se dice firll/attl tia 
lIIolti stlCt:rtioti tielút stesstl provil/dle t'CdesitlstiCtl. ministre dc Gracia i Justicia al nunci apostolic 
(Madrid. 30-XII-1897). arllucbisbe de Tarragona al nunci apostolic (Tarragona. 30-XII-1897), 
nunci apostolic al ministre de Gracia i Justícia (Madrid. 1-1-1898) i a I'arqucbisbc de Tarragona 
(Madrid, 3-1-1898), i arllucbisbe llc Tarragona al nunci apostolic (Tarragona, 7-1-1898). 

15. Ibitl.,l1unci apostolical ministre de Gracia iJustícia (Madrid, 21-1-1898). 
16. Groi7A"lrd va donar pcr tancat I'afcr, recomana UI1 bOI1 corrcctiu als scminaristcs i mostra 

una cena desconfian~a cap al bisbl' de Solsona. el qual, en assabentar-sc'n, trameté la seva peocu
pació al nUl1ci Francica. IbM., ministre de Gracia i Justicia all1ul1ci apostolic (Madrid, 22-1-
1898). arqucbisbc de Tarragona al l1ul1ci apostolic (Tarragona, 15-1-1898), nunci apostolic a 
I'arqucbisbe de Tarragona (Madrid, 19-1-1898), bisbc lle Solsona al nunci apostolic (Solsona, 31-
111-1898), i Ilunci apostolic al bisbe de Solsona (Madrid, 18-lv-1898). 
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inrt1tguracil;n de un cíJ'Cltlo de jdlJenes carlistm de la UnÍ1Jersic!ac! habla asis~ 
tMo un seminarista, quien habla oji'ecido hacer inscribir en el Circulo a tres~ 
cientos seminaristas. El SI: obispo, tan pronto como se enterd de esta noticia, 
buscd al alumno que remltd ser un ex~seminarista interno que con pretexto 
de poca salud salió del Seminario para estudiar en el Instituto y seguir la 
can'era eclesiástica como externo. 

»Reunido el Consejo de Disciplina del Seminario y llamado el alumno 
manifesttÍ que habla ido a dicho Circulo porqu.e ignoraba o no recordaba la 
prohibicidn que tienen por Reglamento los alumnos externos lo mismo que los 
internos de asistir a Casinos, etc., etc., que le parecid bien lo que oyd en el 
Circulo y pidió ser admitido oji-eciéndose a Ile1Mr trescientos compañeros, que 
no dudaba irlan lo mismo que él a un Círculo donde se sustentaban buenas 
ideas religiosas y ltllJrtlles. Añadid que todmJ/a no habla dicho mula a ningt~n 
compañero, y al increpar/e los de 1(1 Junta de Disciplina su proceder llord y 
acepttÍ la obligacidn que le impusieron de ir (1 la Junta de jd1Jenes carlistas a 
desdecirse de sus oji-ecimientos. Se ordenó además que se publicara en el 
Seminario lo acaecido y que la aprobación del curso al alumno, sobre el cual 
se ejercerla una gtnn 1Jigil(lrlcia, dependerla de su comportamiento. Mas al 
presentarse el alumno al superior del Seminario para decir/e que ya habla 
cumplido su deber manifestando a /a Junta que le borrasen del ndmero de los 
socios porque estaba prohibido a los seminaristas internos y externos pertene~ 
cer a Casinos, etc., etc., añadió que, por prescripcidn focultatilla, dejaba de 
seguir la carrera eclesiástica por ahora, ya que su delicado estado de Hz/ud no 
le permitla estudiar dos carreras.» 

El seminarista al·ludit era Juan Bardina, el qual, segons el bisbc de Barcelona, 
era un «jtJ1Jerl de mucho talento y que siempre se habla portado biem. 17 EIs jesu'ites 
barcclonins, lIue, de .fet, eren cls (IUC havil'n informat directament la 
Nunciatura deis esdeveniments dd Seminari, n'oferien una versi6 lleugerament 
difcrcnt, bo i donant~los molta lllés transcendl'ncia, ja que «la gt'an mayorla de 
los seminaristas es cm,liSta».18 En tot cas, Bardina va abandonar, enmig d'a'luest 
considerable enrenou, el Scminari de Barceloml. 

Uns quants mesos després, des de les planes de «Lo Mestre Titas», Joan 
nardina va emprcndre una campanya contra alguncs normes, professors i alum~ 
nes d'aquesta institució ecll·siastica. EIs signes de venjanqa resulten inequívocs. 
Rere el pseud()nim «Valcarlos», obria la campanya anunciant cls articles (Iue es 
publical'Íen les setmanes scgiknts. Dl'sprés de cantar les exccl·lcncÍC's de la 
Joventut Escolar tradicionalista, Bardina assegurava que la majoria deis semina~ 
ristl's barcclonins eren carlistes. L'actitud d'algunes persones, tanmatdx, cra 

17. Tanmatcix, afcgia: «Estt'jo/Jt'1/ es poeta y C/'t'O 'lile los mtll/lI1/istas k balllllJlIwTdo CO/110 11 
ol/'os e1lcollliando HlS g/'tlluJes 'tllmlllS ptl/'tI I1m"tI/' po/' se/' 111//JS dcsgmciados sin oficio 1/i "crujido." 
Ibirl., bisbc de Barcelona a l' ar,!ucbisbe de Tarragona (Barcelona, 8-1-1898) i al nunci apostolic 
(Barcelona, 15-1-1898). La correspondencia que sobre aqucst tema mantingueren I'arquchisbc dc 
Tarragona i el bisbe de Bar<:elona no cstig.ué CXt'l,llWa d'una ce.na crisp,acitS, en considcr~r-sc ata
cat a,!ucst darrer. A més de les canes anrCl'lors, tI rlJ/{J., ar,!ucbISbe dc [arragona al nuncl aposto
lic (Tarragona, 22-1-1898). 

18. ¡hirl..] aime Vigo S.]. al nUl1ci apostulic (Madrill, 8-1-1898). 



]OAN llARDINA 1 «LO MESTRE TITAS» (l897~lY()() 53 

qualitlcada el'injusta i inqualiHcable. La campanya de «Lo Mestre Titas» anava, 
precisament, en la línia de defensar cls seminaristes carlins i, de manera 
paral.lela, en la de «treure enSCIl1S al sol los drapers de pcrsories que els porten 
no molt ncts».19 Mentre que ds dos artides que iniciaren la campanya, signats 
per «Fusta)), apuntaven contra les normes del Seminari i I'aplicació partidista 
que en feia el seu director, ds arribu'its a «Paella) i a «Letam)) es dirigien directa~ 
ment contra el seminarista Frederic Clascar. «Fusta» carregava contra aquells 
que defensaven que els seminaristes no havien de tenir opinions polítiques, com 
ara el mateix director del Seminari de Barcelona, el Dr. Forcadas. A aquest li 
recordava que en la seva institució, d'uns sis~cents estudiants, mig miler eren 
carlins, una vintena catalanistes i la resta indiferents. Ni un seminarista alfonsí 
o cristí. No podia ser d'altra manera si es tenia en compte l'ensenyament rebut 
al Seminari i la procedencia del estudiants, la majoria de famílies carlistes. 
Consideracions d'aquesta mena a banda, l'objectiu central de la campanya era, 
tal com «Fusta)) afirmava a la fi del seu segon escrit, denunciar la facció catalanis~ 
ta causant de la persecució a la qual el director del Seminari sotmetia els semina~ 
ristes carlins.2°Els catalanistes eren «quatre gats» -assegurava «Paella))-, entre 
els quals destacaven Norberr Font, Josep Oachs, el mt'tsic Dangla i Frederic 
Clascar, els quals representaven, respectivament, els catalanistes actius, místics, 
palestrinistes i ds «que se las echan de tIlclsof'i». Mentre que els tres primers eren 
considerats catalanistes de bona fe, bons estudiants, i que «tenen al carlisme la 
consideració que es mereix entre gent verament regionalista)), Frederic Clascar, 
en canvi, era acusat de mantenir una conducta indigna amb els seminaristes car~ 
lins. Les acusacions eren les següents: provocar l'expulsió d'un estudiant carlí; 
delatar els estudiants que van participar en un nlllnero de «Lo Mestre Titas)); 
amenacrar amb «anar iJer i dir al doctor Torras [i Bages] certes coses per a reven~ 
tar a cert carlista», i, finalment, calumniar estudiants del Seminari per ser carlis~ 
tes. El director del Seminari era acusat d'afavorir~lo en no actuar contra ell mal~ 
grat que incomplís bona part de lesdisposicions dictadesper l'autoritat episco~ 
pal: era redactor de «La Veu de Catalunya)), col·laborador de la premsa catala~ 
nista -a més de cercar subscriptors per a «La Renaixensa»- i mantenedor dels 
Jocs Florals. Oavant les primeres reaccions de Clascar, l'advertien que «pensi 
que així com ara hem tingut forces per tornar~1i la pilota, segons lo que faci, tin
drem forces, I'hi assegurem, per reveotar~lo del tot. Tenim massa datos per a 
callar, si ell continua perseguint carlistes i prenent "Lo Mestre Titas" als estu
diants».21 En el darrer dels artides de la campanya, després d'insistir en la injus
tícia que suposava que alguns seminaristes escrivissin a la premsa catalanista 
mentre es perseguia «terriblement als estudiants que s'atreveixeo a portar "Lo 
Mestre Titas" a la butxaca», es redamava una intervenció contra Clascar per 
haver afirmat que el Dr. Forcadas feia allo que els catalanistes volieoY En defi
nitiva, el Seminari de Barcelona constitu'ia a la darreria del Vuit-cents un inte-

19. VALCARLOS, Los estudil1uts /lIs seIllÍtIl1/';stes, (,Lo Mestre Titas» [=«LMT .. ] (1~x~1898), p. 2. 
20. FUSTA, Lo SCI/IÍTII1/'i 1"'1" tliut/'c, "LMT" (8 i 15-x-1898), ps. 2 i 4. 
21. PAELLA, Lo Sell1irul/'i pe/' ditlf/'e, «LMT" (22 i 29-x-1898), ps. 3, i LETAM, Lo SeIll;MI'Í 

pe/' dir/t/'e, "LMT .. (4~XI-1898), p. 3. El número en qüesti6 de "Lo Mestre Titas .. era el correspo~ 
nent al 7~v~ 1898, elaborat pels membres de la ]oventllt Escolar tradicionalista de Barcelona. 

22. LETAM, Lo SCIII;lIl1/'i pe/' diu/re, «LMT,,(l2-XI~ 1898), p. 4 
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ressant espai de form<lció i confrontació pr;lítica, rd1ex joven ívol de les querelles 
entre els catc,lics cata~ans. . 

«Lo Mestre Titas»: unlz revista carlina heterodoxa 

Ni els problemes dc salüt semblcn justificar totalment, sense referencies a la 
vocació, la decisió de Bardina dc dcixar el Seminari, ni les manifestacions de 
penedimcnt poden ser tingudc's en compte al peu de la llctra, sobretot si atenem 
a la seva infatigable activitat publicística a partir d'aquell momento El dia 23 de 
gener de 1898 ja el trob.em parricipanr en una vetllada celebrada al Centre de 
Carlistes de BarcelonaY Mentrestant mantenia les col·laboracions a «Lo Geni 
Catali't», on dona a la Hum a principi d'any una serie d'articles intitulats 
Programa carlista comparat, publicats posteriorment com a fulletó. «Bravo, bra
vo, xiquet. Joves com tu és lo que falt'l», liespetaven des d'un altre setmanari. 24 

Eren paraules de «Lo Mestre Titas», que havia sortit al carrer per r.rimera vega
da el juny de 1897. Els biograts de Bardina asseguren que hi co ·Iaborava des 
d'un bon comenc;amcnt i que, a més a més, practicament escrivia tot el setma
nari.25 Ambdues afirmacions són complicades de comprovar, ja que tots els arti
des estaven signats amh pseudonim. El pseudonim «Said», que des del primer 
número do'ia els artides principals, és atribuH a Bardina, per exemple, quan és 
molt més factible de fer-ho a Joan M. Roma, el director de la publicació.26 En 
tot cas, el pseudonim «Valcarlos» va comen<;ar a apareixer -i, per cert, de 
manera conrinuada-- al peu de determinats anides a principi de febrer de 
1898. Amb posterioritat, doncs, a la sortida de Bardina del Seminari i a la 
publicació de I'elogi al Programa. «Lo Mesrre Titas» era la que feía tres -i no 
pas I'llltima- de les publicacions tradicionalistes amb aquesta cap<;alera, prece
dida de les que veicren la llum a Barcelona entre 1868 i 1872, i entre 1888 i 
1890, amb adhesió a l'integrisme i retom al carlisme indosos. El setmanari de 
I'etapa 1897-1900 -subtitulat, en un primer moment, «Setmanari humor{stic 
i satíric de bona mena»- es pot definir com a lateral dins el carlisme catala fi de 
segle. Aix{, el «Correo Catalán», que era el diari que represenravala oficialitat 
carlina a Catalunya, l'ignorava sistenüticament. Tres e1ements denotaven 
aquesta lateralitat, que en ocasions es convertia en pura heterodoxia: la radicali
tat del seu regionalisrne, la seva viliculac;ió amb' el Centre de Carlistes -una 
escissió del Cerde Tradicionalista de Barcelona- i els comentaris sobre I'ultra-

23. En la cronica de I'acte es feia referencia a «I'estlldiós jove senyor Bardina», ja ben cone
gllt en la premsa carlina catalana. El discurs que va pronunciar tracd\ «el Regionalisme, pan inte
grant del credo carlista. Q"ant ens haguera agradat que e1s catalanistes hagucssin sentit al jove 
Bardina! Potser haurien canviat de rumbo». Afcgien que «I'assumpte per en tractat amb tanta bri
llantes en lo Centre de Carlistes, és assumpte un xic relegat a I'oblit per la majoria deis carlistes 
catalans que en gran part el desconcixen, i és precisament assumpte <¡ue I'acaparen indcgudament 
e1s anomenats CIltl1[¡11Iistt's, c1s quals I'acomoden a sos principis, i el trtnxen de la manera que els ve 
a mil». Movillletlt carlista, «LMT» (29-1-1898), p. 4. . 

24. «LMT» (8-1-1898), p. 2. . . 
25. Cffoll11 BflrdiTlfl i Castal'a. Dlldes recollídes, f. 15. 
26. Joan M. Roma signa «Said» en alguns anides publicats, a principi del Nou-cents, a la 

revista del P. Corbató .Luz Católica». Cf Vicente CARCEL ORTI, Escl'itos impresos del padre 
CorblTtó, «Boletln de la Sociedad Castellonense de Cultura», XLI, 1 (1965), p. 87, n. 26. 
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catolicismc del cap del carlisml' cataJa L1uís M. de L1auder, que consideraven un 
fre a l'activismeYEls principals redactors de «Lo Mestrc Titas" cren, a més de 
Joan Bardina, Joan M. Roma -el director de la publicació-, Caries 
Riubrogent, Manuel Rogl'r dl' L1üria, Josep Font i Fargas -que dirigí entre 
1899 i 1901 el setmanari «Lo Teatro Catolich», on col·labora ocasionalment 
Bardina, i va tenir un paper decisiu en I'editora Biblioteca Regional-, un 
capella que signava J.M.V. Pbre. i Joaquim Font. 28EI jove Bardina participa 
mole activamenr en aquest projecte durant un període que delimiten la seva sor
tida del Seminari, d'una banda, i el seu processament i paral.lela clausura del 
setmanari el 1900, de l'altra. 

Poesies i narracions, sempre de caire polític i humorístic, es combinaven, en 
la producció literaria de Bardina a «Lo Mestre Titas», amb anicles doctrinals i 
de polemica. El temari era for<;a variat, pero hi havia algunes qüestions recu
rrents. En destacaven particularment tres: els mals que provocaven a Espanya 
els governs liberals, els eclesiastics i la política i, per últim i principal, el catala
nisme. EIs governs liberals, escrivia Bardina l'octubre de 1898, «nos han empo
brit, nos han tiranitzat, han viscut a la nostra esquena molts d'anys, han mort la 
indl'lstria i I'agricultura, han prostituIr l'exercit, nos portaren a una guerra, 
poguen.c evitar-la, nos han empaitat, un cop comenc;ada, a les derrotes».29 En 
aquesta mateixa línia, el jove publicista va passar revista en dues seccions signitl
cativament titulades Espetechs i TrabucflSso al tracas de la Restauració -A ente
rra'l! es titulava un dels poemes-, a la desfeta economica, a la immoralitat 
generalitzada, al paper de la regent Maria Cristina -anomenada l'Austrlaca o 
Donya Virtudes-, als republicans, a la perdua de les colonies i al tracte dispen
sat a l'Exercit i als soldats, així com al carlisme, en quant únic remei a tots els 
problemes.30En el segon dels temes, de manera semolant a I'afer del Seminari, 
Bardina denunciava que menrre els eclesiastics de filiació carlina eren perse
guits, es deixava fer als libera\s. Així, ('escando\ provocat per \'assistencia d'uns 
clergues a un acte carlí motivava el trabucasso següent: 

27. "Que n'heu de fer si don L1uís juga a caramboles a la Joventut Catolica (catau de carlins) 
i si fa el tresillo amb lo rector de ... i el de ... i tot lo dia resa vespres i completes?'), es pot I\egir en 
I'articlc de prcsentació de "Lo Mestre Titas». Déll vos gUflrt, "LMT» (26-VI-1897), p. 2. Josep 
Berga i Boix, en un conte publicat a principi de 1901, escrivia que aqüesta publicació representa
va "la forc¡:a i la gran diplomacia dintrc les varierats en que estaven divldits los adeptes a D. 
Carlos». Josep BERGA, Gilt escaldat ... , "La Renaixensa» (13-1-1901), ps. 271-273. 

28. Cf Al Serlyor DIlC de Madrid, .LMT» (4-XI-1898), p. 2. Les col·laboracions de Joan 
Bardina a "Lo Teatro Católich», a VALCARLOS, Meditflció, "Lo Teatro Catolich» [="LTC»] (26-
XI-1899), [p. 2]; Credo, "LTC» (24-XlI-1899), [ps. 2-3], i U1/ hOllle (ArregÚtt dtl fi'll1/ces), "L TC» 
(25-111-1900), [ps. 5-7]. 

29. VALCARLOS, L '11/1i, "LMT» (8-x-1898), p. 3. 
30. Cf VALCARLOS, Espetecbs, "LMT» (12-11-1898), p. 4; A mterra'l, "LMT» (núm. extraor

dinari, 19-11-1898), p. 5; TmbllCflsso, "LMT» (26-11-1898), p. 4; Triol1lforel1l!, «LMT .. (10-111-
1898), p. 2; TmbuCilsso, "LMT .. (19-111-1898), p. 3; TmbuCflsso, .LMT .. (26-111-1898), 1" 4; D01/ 

¡mil/U: de Borbón, "LMT .. (23-IV-1898), p. 3; L '&'ercit, "LMT .. (4-VI-1898), p. 2; Cl/arJros disol
VC1/ts J, "LMT .. (11-VI-1898), p. 2; Cuadros disol/ll'1/ts JI!, «LMT .. (2-VIl-1898), p. 2; C¡tilS diver
tidas, "LMT .. (9-VIl-1898), p. 2; TrtlbllCilSSO, "LMT .. (23-VII-1898), p. 4; Lm altns virll/ts, "LMT .. 
(30-VII-1898), p. 3; Qlli ¡lIl perdut IIIS coloTlias?, «LMT .. (13-vlll-1898), p. 2; Lilllivertnt rePllbli
CtlTla, «LMT .. (27-VIII-1898), p. 3; El "blí», "LMT .. (1 0-IX-1898), p. 2; Los repfltl'iflts i Tmbl/Cilsso, 
«LMT .. (17 -IX-1898), ps. 2 i 3; MerJitelll ... , "LMT .. (4-XI-1898), p. 3; POII/' rire, "LMT .. (17 -XII-
1898), p. 2; ClIslt,Ltr, "LMT .. (3-VI-1899), p. 2, iAlpoble, "LMT .. (l O-vl-l 899), p. 2. 
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«o en política el dero pot t1car-se, 
o no ho pot fer (COIll algull temps s'ha dit) 
Sí? Por? Doncs, per que deuen castigar-se 
als capdlans carlistcs de Madrid? 
1 si no pot, per que també no multen 
al clero silvelista iliberal? 
Per que no han castigat als que resulten 
polítics defensors dd trono actual? 
Ra6 té don Peret: 
Per un:" un bastó tort; per altres, dret.»31 

JORDl CANAL 

Des del seu punt de vista, els eclesiastics s'estaven implicant cada vegada més en 
política: «Fa cosa d'un any -escrivia a mitjan 1898- que les teules i les mitres 
es fiquen en la política que és un contento.» Aquests apuntalaven el tron al 
mateix temps que censuraven el carlisme d'altres eclesiasticsY El cardenal 
Sancha, que era un deis personatges més' destacats en la defensa de les intitu
cions i de la dinastía regnant, esdevingué un deis blancs preferits deis carlins en 
els darrers anys de la centl¡ria. Arran de la publicació deis Consejos del cardenal 
Sancha eI 1899, «Lo Mestre Titas» mena una campanya contra aquest eclesias
tic, paral.lda a la del carlisme més otlcia\. Va donar suport, primeramenr, als 
escrits del presidcnt del Centre de Carlistes Julia Bosque i als de José Domingo 
CorbatcS. Bosque havia publicat un article titulat El parto del cardenal Sancha
escrit «amb un bitxo deis coents mullat amb vinagre», segons «Said»-, que 
genera un cert enrenou en la premsa conservadora i liberal.33 El P. Corbató, el 
publicista més heterodox del carlisme tlnisecular, al seu tom, era l'autor dellli
bre Los consejos del cardenal Sancha o Apologla católica del Carlismo, que «Lo 
Mestre Titas» recomanava i la seva administraci6 distribuYa. 34A ínés a més, el 
setmanari pública anides impugnant les tesis de Sancha i alguna poesia, a més 
del full Opiniones del cardenal Sancha, que enviaren gratu'itament á. deu mil 
sacerdots. 35 Si d'aquest full en reivindicaven orgullosament l'autoría, en canvi, 
es veien en l'obligac:ió de negar qualsevol implicació en el virulent fulletó El 

31. VALCARLOS, TmllllCllsso, «LMT .. (9-IV-1898), p. 3. 
32. VALCARLOS, Tmbllcllsso, «LMT .. (5-111-1898), p. 3; 7ÍYlbllcasso, «LMT .. (26-1lI-1898), p. 

4, i Citas divertidas, «LMT .. (9-VIl-1898), p. 2. La citaci6 prové d'aqllest Jarrer .miele. 
33. J [lllián] BOSQUE, El parto del CflrdeTlal Sal/cha, «Las Noticias .. [=«LN .. ] (9-v-1899), p. l. 

CJ. José GIRBAU 1 SIVILA, Sobre 1171 articulo del señor Bosque, «LN .. (l O-V-1899), p. 1; SAlO, 
Aclamcions, «LMT" (I3-v-1899), p. 3; VALCARLOS, Sobre 1/1/[olleto, «LMT" (I-vlI-1899), p. 3, i 
VALCARLOS, Ac!flració, «LMT .. (8-VII-1899), p. 4. 

34. José Domingo CORBATÓ, Los consejos del Cflrderlfll Sat/cha o Ap%gla cató/im de/ carlismo 
(Barcelona 1899). Cf. Gra71 exit!!, «LMT .. (l2-vlIl-1899), p. 2; G1'il71diós e.vit! i Tl'flbucasso, 
.LM~ .. (l9-vllI-1899), ps. 2 i 3; .• L~T .. (2-.IX-1899), ps. 3-4; Ah Cflrlistfls, «LMT .. (l6-IX-1899), 
p. 2, I Lo respecte ah podas COtlstltlllJ/ts, «LM r" (9-XII-1899), ps. 3-4. . 

35. Cf, AUEL, Lo ctl/'(Ierutl Sl/tlC"I/, «LMT .. (29-IV-1899), p. 2; Lo DEIXEULE DE MANRESA, 
No té res de llcig, «LMT" (I3-v-1899), p. 2; Lo MESTRE VELL, D ilct/lfllifflt, «LMT" (27-v-1899), 
p. 2; Lo DEIXEULE DE MANRESA, Los jiglll'i71S de II/O,}¡l, «LMT" (27 -v-1899), ps. 2-3; Novtl flcllll'fl

ció, «LMT" (27 -V-1899), p. 3; FLOR DE SANCH, A Sa1/c"o, «LMT" (27-V-1899), p. 3, i Un g/'{/t/ 

ji/osol U1/ gl'f1/1 a/jiJllsl, «LMT" (2-IX-1899), p. l. 
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cardenal Sanc/!rz JI afros excesos, llUC tanmateix procedia dl·la ploma d'alguns car
listes catalans . .l6 

Pd llue fa al catalanisme, t,nalmcnt, Joan Bardina va prosscguir les polc'mi
ques que des de les planes dc "Lo Mestl'e Tieas» havia iniciat Manu(·1 Roger de 
L1lll'ia. Aquest darrer era presentat el 1896 per la premsa carlina com un model 
per a la joventur -tenia lIavors uns vint-i-cinc anys-, ja que era el principal 
dirigent del partit a les terres de L1eida: cap de la junra provincial, director del 
setmanari «El Loredán» i president del Cerde Tradicionalista de L1eida. 37Era, 
així mateix, un catalanista conven<;ut. Jove, cadí i catalanista: les seves princi
pals u'ibunes havien de ser «Lo Geni CataHl» i, sobretot, «Lo Mestrc Titas»: 
Aquestes publicacions toparen contínuament amb altres en I'orbitade la Unió 
Catalanista, com «Las Cuatre Barras» o (,La Nació Catalana», que e1s negaven la 
condició de catalanistes. Les controversies tenien Iloc entre joves -«Lo Mestre 
Titas» entra en comptadíssimes ocasions en polemica amb «La Renaixensa», per 
exemple, ja que aixo era cosa del "Correo Catalán»- que competien en ingeni, 
originalitat i abrandament. El quinzenari «La Nació Catalana» revoltava parti
cularl11ent Manuel Roger de L1l1ria. Tant per uns comentaris que s'inseriren en 
les seves planes sobre la possibilirat d'adscriure Catalunya a Fran<;a, com per un 
artide signat per R. Prats on s'argumentava que el carlisme no tan sois no era 
catalanista, sinó anticatala. Després d'un comentari fragment per fragment 
d'aquest anide, Roger ele Llllria condo'ia: «PerC) ... que han de sapiguer, ni que 
han d'entenelre de carlisme, aquests catalanistes eI'ahir, sens historia, sens vida, 
sens personalitat en lo camp de la política, crisalida que sens relleu propi ni del 
niu pot sonir encara; com se pot comparar amb lo grandiós roure vell del carlis
me, llual bandera regionalista, seixanta anys desplegada, és coneguda per tota 
Europa, i desitjada avui per tota Espanya, com a remei lInic als mals que ens 
atligeixen.i destrossen lo cor de la marc Patria.»38 Prats publica, acompanyat 
d'un comentari dins la secci6 Engrunas, un segon artide on continuava inten
tant de mostrar la no catalanitat del carlisme en base a la conducta deis seus 
dirigents i del mateix partit. 39 La resposta del jove advocat llcidata ocupa dos 
artides. El primer era una divertida reflexió sobre els consells donats des del 
quinzenari catalanista a Roger de Llllria en el sentit que canviés de pseudonim, 

36. El c/mJel/tll Stlnc/JI' y otros excesos (Folleto de tlctlltllit!"d) (Barcelona 1899). En una nota 
I'auibu'icn a uns joves «que suposem assistcixen a un centre d'ensenyan<;'1 d'aquesta dutat». SAlO, 
/le/m'adom, «LMT» (13-v-1899), p. 3. Cl també (l/O/JII aclamció, «LMT» (27-v-1899), p. 3. Joan 
Bardina mostrava la seva coincidencia amb el seu fons, pero no pas amb la forma, ja que «sembla 
redactat en uná pesqueteria, o en les 1I0ses d'un safarelg, al compas deis picadors». VALCARLOS, 
Sobre ,m folleto, «LMT» (l-vll-1899), p. 3. 

37. D. MilT/IIel Roger de L/liria pmidmte de la jll1ltll Provincial de Llridn, «BPC», XI (maig de 
1896), ps. 72-73. La seva obra més coneguda és M[anuel] ROGER DE LLÚRIA (PI-To), L 'as de bas
tos. jaco, tacó, tltrlda o fillpica Id fllkt "Peligro Tlaciol/td" escrit a lIIijmca de bOll pajes per D. Joseph 
Martos O'Nr:ale y D. j. /llIIado y Reygonda/ld (L1eida 1901). Sobre Roger de L1úria, cf Jordi 
CANAL, E/s cxits i els !mcflSsos del "corlis1llc rJO/P> (J 889-J 900): una apro.\'illltlció des de la Catall/Tlya 
ocdderrtal, dins Conxita MIR, ed., Carlím i íntegristes: Lleida segles XIX i XX (L1eida 1993), espe
cialment les ps. 140-143. 

38. [Manuel] ROGER DE LLÚRIA, jJmJoTlell-los, Senyor ... !, «LMT» (30-VII-1898), p. 2, i Pobre 
gmt!, «LMT •• (6-VIII-1898), p. 2. L'anicle que motiva la segona intervenció de Roger de L1úria, a 
R. PRATS, /ll\ mM/aTlS ajiliats al CtlrliSlIIl', «La Nació Catalana» [=«LNC»] (30-VIl-1898), p. 2. 
, 39. R. PRATS, /l/s CtlttlÚ/tIS lljiliats ,,1 mrlislllc, i ETlgrllTlIIs, «LNC» (15-VIII-1898), p. 2. 
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ja (Iue utilitzar el nom d'un il·lustre personatge de la hist(ll'ia Je Catalunya prl'S~ 
suposava poc respecte per <<Ilostres hcwes» i massa presumpcil'l per a un p('rio~ 
dista. Després de mofar~se a pler de la «planxa» sohre el seu cognom -«"i1.lus~ 
tre", és veritat, pero meu, ho entén?, hell meu»-, exigia una rectificació. En el 
segoll deis articles tornava a utilitzar la fórmula del comentari paragraf rere 
paragraf del text de Prats. En un passatge s' exclamava de la manera segUent: 
«Vos te tot ho vol defensar amb la \lengua! 1, cregui, hi ha moltes coses que s'han 
de defensar d'altra manera.»40 Malgrat la intencilS de Roger de Llt.'lfia de tancar 
la polemica, encara hagué de tornar a participar~hi després de la publicacilS de 
ducs engrunes, on s'introdu'ien de bell nou dubtes sobre el seu cognom ion 
s'atlrmava que resultava ben evident que als carlins «lo Illateix els té la lIengua 
propia que la del dominador».1IFou, aquesta vegada sí, la seva darrera illtcrven~ 
ció, si bé va seguir col·laborant a «Lo Mestre Titas». 

Joan Bardina va prendre el relleu. A Ofrena al senyor Prats, el jove ex~senllna~ 
rista exposava en to satíric un total de vint pensaments «espigolats pels jardins 
catalanistes», amb al·lusions a calt.'lmnies contra e1s carlins, a I'escriure en cas~ 
tella -un «pecat mortal i no sé pas quants anys de purgatori després de perdo~ 
nat», que també cometia Prat de la Riba-, allloc de la religió catolica, a la 
inconseqUencia deis catalanistes -en les seves declaracions contradictcJries, en 
defensar el catala a ultl'anc;a i posar e1s noms de Mercedes o José María als mis, o 
en emprar confusament els termes nació i estat-, o a l'escissilS joves~vells en el 
catalanisme.12Per tal d'animar la controversia Bardina elabora un altre recull de 
mostres d'incongruencia i de contradiccilS catalanista, que abocaven a la seglient 
condusió: e1s catalanistes, entre «contradiccions, baralles i enredos», constitu'ien 
una veritable olla de cols.43Novament, silenci. 1, en conseqliencia, canvi de tac~ 
tica. En un altre artide, I3ardina incitava a dcixar de banda les anteriors dispu~ 
tes, a confrontar programes i a incidir en les coincioencies entre uns i altres, que 
eren notables. La scva proposta consistia a comparar els principals punts del 
regiollalisme catalanista, extrets de les I3ases de Manresa i de la Doctrina catala~ 
nista, i e1s del regiollalisme carIí, en base als manifestos de don Carlos i als 
escrits d'Aparisi i Guijarro, V¡ízquez de Mella i el comte de Doña Marina.44La 

. resposta de «La Nació Catalana» es féu esperar, pero va ser positiva. D'aquesta 
manera principia una llarga controversia, de la qual es poden ressaltar quatre 
e1ements.45EIl primer 1I0c, les formes, amb una correcció i una seriositat inu~ 

40. [Manuel] ROGER DE LLÚRIA, A "La Nació CataIaTla». QuiTla pIaTl.\'tl!, "LMT» (20~vlII~ 
1898), p. 2, i ATI~1Il scguiTlt, .LMT» (27~VIlI~1898), p. 2. 

41. Ellgrlmas, .LNC» (30-VIII-1898), ps. 2-3, i [Manuel] ROGER DE LLÚRIA (i no és pseudo
nim), Dospal'llulas, "LMT" (I0-IX-1898), p. 3.Cf. també Manel Maria ROGER DE LLÚRIA, SI'. 
director de .LO MESTRE TITAS», .LMT» (I0-lx-1898), p. 2. Una nova intervenció de Prats, 
sense resposra, a R. PRATS, AIs el/falarIS IIjUiats 1// CIIrlisllle, «LNC" (30-IX-1898), ps. 1-2. 

42. VALCARLOS, Ofrma 11/ se1lyO/' Prats, "LMT» (22-x-1898), p. 2. Roger de Llúria s'af.'\n~a a 
felicitar-lo, tot aprofitaIU per tirar algunes floretes a Prats, des que era un deis "que va deixar lo rei 
Herodes» fins assegurar ,llue perta~yia als ql!i «pensen amb los talons i escriuen amb los peus». 
[Manuel] ROGER DE LLUIUA, X0'i"r/<I!, «LM1" (29-x-1898), p. 2. 

43. VALCARLOS, Olé yll! 11 0FerllI TI/lllle/'o dos, «LMT» (12-XI-1898), ps. 2~3. 
44. VALCARLOS, A "L/I NI/ció ClltIILma», «LMT" (26-XI-1898), p. 2. 
45. VALCARLOS, Catllkmistlls y cllrlins, .LMT .. (24-XIl-1898, 7 i 21-1-1899 i 11-11-1899), ps. 1, 

1-2,2-3 i2, i COTltestllcióalscllrlim, «LNC"(I5 i 31-XII-1898, i 15 i 31-1-1899), ps. 1, 1, 1-2 i 2. 
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suals. Segonament, les principals diferencies entre un i altre programa que, des 
del punt de vista deis redactors de «La Nació Catalana», eren moltes i variades. 
En sobrcsortien, ranmateix, tIue el cataIanisl11e no era un partit polític, ans una 
idea nacional, que el regionalisme deis carlins era d'ocasió, que el carlisme no 
volia anar l11és enlla de I'autonomia administrativa, que la monarquia no era 
imprescindible i, finalment, que el seu catalanisme condu'ia necessariament a la 
independencia. En tercer 1I0c, les desconfiances logiques: mentre que «La Nació 
Catalana» veia en les propostes de «Valcados» una maniobra per a captar catala
nistes incauts, l3ardina e1s acusava, al seu tOril, de cercar més les diferencies irre
conciliables que no pas les coincidencies. Per últim, la reconeguda heterodoxia 
de l3ardina en rdació amb d carlisme oficial.46Al costat de l'alltocrÍtica sobre el 
poc ús del catala pels carlins, sobre la seva OI'ganització en base a les províncies o 
sobre d cunerisme, hi havia sobretot un punr on la seva peculiaritat era not()ria: la 
contundencia amb que afirmava que primer era la Patria que no pas el Rei. AixÍ, 

«El dia en que Carlos VII es declarés centralista; el dia en que es 
borrés del programa cadí les hermoses paraules autonomia i llibertat; el 
dia en que per a ser cadí s'hagués de renunciar a la IIibertat de la Patria, 
jo, i tots los carlins en pes, abandonarÍem, per que no dir-ho?, el que avui 
nos té disposats a obeir-Io sens objeccions de cap mena. Pero mentre la 
democracia sia I'anima del programa carlista; mentre I'autonomia i la 
legitimitat sÍan, com avui, dolees germanes; mentre la personalitat de les 
regions tíngan en Carlos VII a un ad:rrim defensor, carlistes serem i car
listes incondicionals. 

És necessari repetir-ho: Primer la Patria que el Reí; pero, si, com avui, 
la bandera de la legitimitat és inseparable de la bandera de la patria, pot 
defensar-se a aqueixa, sens fer cas de la primera? Es pot ser alltOnOnllsta 
sens ser carlista?» 

Fins aquÍ la polemica. La nova irrupció en escena de Prats, al cap d'uns quants 
mesos, no aconseguí de generar una nova discussió, ja que Bardina va considerar 
que «La Nació Catalana» incomplia algunes de les normes fixades inicialmentY 

El carlisme catalanista 

Les propostes de loan Bardina sobre el carlisme catalanista es troben con
densades en dos fulletons que recollien i ampliaven, en bona mesura, e1s argu
ments esgrimits en el decurs de les polemiques mantingudes des de «Lo Mestre 
Titas». Es tracta de Catalunya autónoma i de Catalunya 1 els carlins, editats en 

46. Una heterodoxia que el fél! topar públicamem a principi de 1900 amb Benigno Bolaños 
ElIem. Cf. VALCARLOS. Regio1ltrlislI/e • .. LMT» (24-111-1900). ps. 2-3. 

47. R. PRATS. Als c(/ll/"ms afilil/Is 1/1 c(ll'liSllIl: • .. LNC" (30-XI-1899. 15 i 31-xlI-1899 i 15-1-
1900). ps. 2. 2. 3 i 3. VALCARLOS. Poléll/ictfS • .. LMT" (9 i 23-xlI-1899). ps. 2-3 i 3. i Caft/ltmya y 
'Is cf/I'lislas. "LMT" (16-xlI-1899). p. 1. 
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1899 i 1900 respectivament. I:aparicj¡!) de Cata/unya autdnoma va ser acollida 
amb elogis per la prell1~a carlina i all1b ~iknci· per la catalani~ta.48 En la intro
ducci{', el jove publicista exp()~ava I'augment de l'interes que ('S detectava pel 
programa carlí en uns nHlll1elH~ ('n llul' la ddinitiva batalla entre liberali~me i 
carlisme s'apropava. Entre le~ idees d'aljuest programa, l'autonomista sobresor
tia. Mcntre llue els partits liberals eren ds botxins de Catalunya, ja <Jue només 
pensaven a explotar-la, el partit carlista en tenia una noble idea, tot formant-ne 
part e1s autonomistes conveneruts i de tota la vida. A fi de concretar aquests 
plantejaments i mostrar com seria la Catalunya carlina, l3ardina procedia a una 
exposició del programa del seu partit en base als documents otlcials. El resultat 
eren un total de vint-i-sis pUl1ts. El primer contenia els dos principis fonamen
tals: 

«ler. L'estat espanyol és una conjederflcitJ indissoluble de tantes regions 
com regnes, principats, províncies i senyorius lo formaven antiguament. 
Ni les Corts, sense forera major, podran enajenar cap part del territori de 
l' estat, declarant així im possible el separfltisme. 20n. Les regions són veri
tables persones jurftliques, i, per lo tant, del tot independents de son 
govern interior. Ni les Corts tenen poder per a conculcar I'autonomia de 
les regions, que, com a conseqUencia de causes naturals, és indestructible. 
Així, devant a principi la descenrralitzacilS del poder, és impossible el des
potisme.»19 

La independencia, per tant, era rebutjada per principi, mentre s'atlrmaven tan 
radicalment C0111 era possible les autonomies administrativa i economica, i jurí
dica i política (1). Els punts segUents s'ocupaven del poder en els nivells estatal, 
regional, comarcal-la divisilS en comarques naturals substituYa la provincial
i municipal (2-4), El cinque s'iniciava aHrmanr que «Catalunya, i no Espanya, 
és la patria i nació deis catalans. Espanya no és més que un tot polític, un estat 
semiartiHcial, una confedet'acilS, pero estat i confederacilS indestructible».50 En 
conseqi.iencia, Catalunya seria sobirana en el seu govern interior i recuperaria 
ds «antics democduics organismes»: Corts catalanes -que es reunirien un cop 
a I'any i estarien constitui'des per diputats escollits pels gremis, sense sufragi 
universal, partits políti<;s ni yarlamentarisme, e1s tres grans mals de la societat 
del moment-, Ministeri de Principat i Suprema Audiencia de Catalunya (5-
10). EIs empleats de les administracions haurien de ser fills de la terra, per nai
xement o naturalització (11). L' ensenyal11ent, algunes atribuciol1S de la rcgió, la 

48, [Joan BARDINA]. Clltflhmyll 11IltÓTIOIIIIl (Folleto d'tlctllfllitflt) (Barcelona 1899), Cf. 
I/JIport'lTltlssim! Folleto d'flctutllittltl, "LMT" (12-VIII-1899), p. 3; Bibliogm{ltl, «LTC" (13-vlIl-
1899), [p. 1]; Notas bibliogrtfjims, «CC" (24-VIll-1899, ed. matl), p. 6; étlttlltmytl IlIItÓTIOllltl, 
«LMT" (2-IX-1899), p. 4; «LMT" (9-IX-1899), ps. 2-4, i Cfltflltmya autónOllltl, «LMT" (16-lx-
1899), p. 4, Les vendes, en toc cas, foren notables, i j:\ a principi de mare;: de 1900 s'anunciava una 
segona edició, una volta esgocats cls deu mil exemplars de la primera. CI Cattl¡'mya Il1ttónOllltl, 
«LMT" (3-111-1900), p. 2. 

49. (Joan BARDINA], Cala/lluylt ItlllóTlOlllfl, p. 6. 
50. Ibid., p. 7. 
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consideració del catala COl11 a llnica llengua oficial, així COl11 la composici¡', i les 
atribuciolls del poder ceIHml ocupaven cls punts segikIHs (12-19). Imperaria, 
d'alrra banda, la unitat c,w',!ica, no ('S recuperaria la Inquisició, es prohibirien 
c1s cultes ma<;onics, l'Església seria sobirana en [Ot am, espiritual i les lliil'stions 
amb I'estat es dirimirien a partir de concordats; l'Ex~rcit, per la seva banda, 
estaria format idealmelH per voluntaris i, si no, hi hauria redempcions propor
cionals o servei obligarori a fj d'evitar el sistema vigent, que repercutia negativa
ment sobre les c1asses pobrc·s. Els militars, com ds capellans, havien de ser «fllls 
de la terra» (20-22). Els quatre darrers punes tenien com a objecte, respectiva
ment, les IIibenats -completa la de consci~ncia, abolida la de cultes i limitades 
les d'associació i impremta-, la qiiestió social, la hisenda, ambdues amb plan
tejaments profundament deutors de l'Acta de Loredan, i les mesures transitories 
(23_26).51 Una volta exposat el programa, amb múltiples coincidencies amb les 
Bases de Manresa, Joan nardina feia unes breus consideracions finals on convi
clava al seu estudi, comparaci6 i, finalment, a actuar en conseqiiencia. D'aques
ta manem, «si per sort tenen, diIHre poc, ocasió de favoreixer al carlisme armat 
o alliberalisme combatut, recordint-se deIs 25 anys passats de miscries restaura
dores, recordint-se d'aquells fatals deu mesos de república i recordint-se al fi 
d'aquest programa carlista i vegin que ds convé fer, posada la nü a la conscien
cia i la vista a sos ineeressos».52 

Per la mateixa epoca que vda la.Hum la segona edició de Cata/unya autóno
ma sonia al caner Crlta/unya y els ca rlins , el primer text que nardina 
signava amb e! seu nom. 5 ;1 Mentre que en d primer fulletó s'exposava un 
programa -una agosarada proposta dins el marc del carlisme, més en la for
ma i en I'elasticiat de! fons, pere:" que en el propi fons, i més en cls aspectes 
directament auronomistes que en ds socials o economics-, en el segon, en can
vi, fmit de la seva naturalesa polemica, es feia una analisi de rots els programes 
caralanistes existents en el mercat polític, per tal de mostrar la radicalitat, anti
guitat i autenticitat del programa carlí. La part central de Cata/un ya y e/s car/ins 
em constituIda per anides publicats c1s mesos anteriors a «Lo Mestre Titas», 
que tant el moment historic com l'entestament d'alguns catalanistes, segons 
13ardina, obligaven a reimprimir: 

«Per a demostrar la perfecta compatibilitat entre e/s programes catala
nista i carlí i, sobretot, per a provar que d'aquest havia copiat e/ primer 

51. Les mesures rmnsirories conformaven un ajuseamenr de compees amb els governams de 
la Reseauració: «Les Cores decidimn '!UC s'ha de fer davane los robos escandalosos i p(lblics deis 
darrers trema anys; com s'ha de emctar als polleics miserables que han despilfarrar la Hisenda; 
quines mides s'han de prendre contra cls que cns han portar a les vergonycs de Melilla, Caviee y 
Santiago; com s'ha d'obrar sobre cls que han fce d'Espanya una colonia dc la Triple AlirTllzJI; fcm 
que rcsplandcixi una cxcmplar juselcia pcr a caseig mil volees Illerescur dcls culpables i escannem 
crcm deis nostl'cs fills ... ¡bid., p. ) 3. Sobre la ,\üestió socia\' cf Jordi CANAL, El cJlrlisJlle CfltJl!l¡ 
dJlvtmt ,,( ljiit'stió suciJlI J( les /'t}/,les tk!.~t'gle XX, «L'Avc:nc¡: .. , 192 (maig dc 1995), ps. 23-27. 

52. [Joan BARDINA]. CJI/JI/UlI}JI JlU/tÍUUIIIJ(, p. ) 4. 
53. Joan BAIWINA (V ALCARI.OS), CJltJlluI/J'JI} ds Ct(/,!i1ll' (Barcelona 1900). El mael'ix any 

1900 va aparcixl:l' una scgona cdici6 <Id fullee6, corregie i anoeae. Cj: Obm 111J//JI, «LMT .. (24-111-
1900), p. 4. 



62 JORD! CANAL 

tots e1s sells Jogmes, vaig publicar Cataltmya autónoma, qual 2a t:Jici6, 
esgotada la 1 a, ('sca Jespatxant~sc. FCI'('n~ne cas omís ds catalanistcs i 
alguns d'dls continuaren comhatinHlos amh pit el1vejable; que se'n 
necessita molt pel' a prescindir de I'aons i argul11ents estampats el1 un 
folleto que ha corregut en 111ans de tothom. 

»Per ailCO escriguí una serie d'articles, comental1t de nou, i baix distint 
aspecte, el regionalisll1e cadí, essent mOI1 intent adre<;:ar~los als periodics 
catalanistes que ens combaten. [ ... ]. 

»No pensava reimprimir~los. Ho faig, cedil1t als precs d'estimats 
amics meus, que com jo es dolen de la hedor de relacions que entre 
l10saltres i e1s catalanistes existeix, mentre els fedcrals i la mac;:oneria tre~ 
bailen sens parar per a atrcurer~se a son camp a a~uest partit ahir nascut i 
avui exhuberant de vida i amb torces immenses.» 4 

En els primers passatges de I'obra s'establien les diferencies entre descentralitza~ 
ció administrativa, autonomia política i separatisme. Si la primera era defensada 
a Catalunya per industrials, gremis i ajuntaments, capitanejats pe! Foment, la 
darrera ho era per «mitja dotzena de catalanistes enragé, sense nom ni autoritat, 
procedents del partit federal, republicans en política, at('istes en religi6, jacohi~ 
nistes en el terreny social». Cautonomia política, en canvi, era la desitjada per 
tots e1s ~atalal.listes. D'cnt~(·.aql!csts.' segOl~s el jovc puhlici~ta: ds carlil1~ eren el~ 
més radlcals, Ja que a la relVlnthcacló de Corts catalanes afcglen el passl ji,ral. SI 
bé assegurava que el 1900 tot Catalunya era regionalista, l' autonomia només era 
assolible a través d'un partit polític que detentés el podt'r. El carlisme havia de 
ser aquest partir, 1'(lIlíe a més a més que podia exhibir un passat plenamellt 
regionalista. 1: analisi de I'arc polític del moment, des deis dillastics tlns als tcde~ 
rals de Pi i Margall, el regionalisme deIs quals era contrari a les Bases de 
Manresa, tot passant per Polavieja amb el seu pseudoregionalisme, servia per a 
reblar el c1au: només e1s carlins podien satisfer les aspiracions de Catalunya. 
Així, «Don Carlos, des de fa 30 anys, quan no existia cap catalanista, quan tot~ 
hom era rabiosament centralista, prometia ja reconeixer a Catalul1ya Corts 
Catalanes, Diputació o Ministeri, ús oficial del catala, autonomia universitaria i 
judicial. Quall, 24 anys després!, s'escriviell les Bases de Manresa, els catalallis~ 
tes copiavcn adpedem litterae el programa carlí».55 A ti i a efecte de remarcar la 
radicalitat del programa cadí en aquest sentit, Joan Bal'dina apel.lava al seu 
fulletl'! Catalunya autónoma, a més de reafirmar algunes idees com ara I'avantpo~ 

54. Joan BARDINA (VALCARLOS). Clltntl/T/ya y els CfIrtius. p. 3. 
55. ¡bid .• p. 23. Davant les acusacions d'imprecisi6 lIan~des sobre el rcgionalisme carlisra 

en el passat. Bardina escrivia en un altre passatge del fullet6: «Ara nlateix, fa solament 7 anys, al 
celebrar-se l'Assemblea de Manresa, tots c1s catalanistes anOlllenaven p,'ltria i unció a Espanya. 
cosa que avui. entre e1ls, és una heretgia. Solalllent un anOlllenava p¡ltria a Catalunya i estlll a 
Espanya: el calumniat i cixerit Prat de la Riba. que éS,e1 que ha introtlu·ir entre e1s caralanisres la 
idea tic la TlflciOlllllitllt catalana.» l. toe seguir, afegia: «Es que. si bé és veritar que c1s partirs liberals 
Illai seran regionalisres. per xocar amb ses armigatles opinions, també ho és llue les itlees i aspira
cions d'una agrupaci6 se van concreranr amb el remps, aprofiranr circulllscancies propIcies. Per 
aixo només fa 30 anys lluC havelll precisar els cadins nosrre rcgionalismci per aixo només fa 6 
anys llue han prccisar el seu e1s caralanisres ... » ¡bit/., p. 15. 
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sici6 de la patria al rl'Í o b" 1.1 d'una autonomia en el marc d'una «unitat K'deral 
iberica», Cata/unya autlÍnollla i Cata/unya y e/s carlim mostraven, en ddlnitiva, 
la radicalitat de la proposta dl' loan Bardina l'n l·1 marc dd partit carlista
imprescindible, l'n l\Uant aparl·lI, per tal d'aconseguir I'autonomia- i dl·la pr()
pia ideologia carlina, que s'assumia pk'nament en materies com la ullitar carc)!i
ca, el pa~er mofast del libcralisme o, tllls i tot, les resis carasrrotlsres, pero que es 
for<rava f1l1s al maxim en el rcrreny regionalisra. Permerien de dilucidar, d'altra 
banda, el combar enralllat contra la monopolirzaci6 de I'espai polírico-ideologic 
caralanisra per aquells qui s'anomenaven, ras i cure, cata/anÍJtes. Les acusacions 
de plagi per haver extrer les seves docrrines del carlisme, o b.é les de nouvingurs 
enfronr de I'originalirar i el passat regionalisra del carlisme, eren prou e10-
q Uenrs. loan 13ardina va pertllar enrre 1897 i 1900 la seva proposta de carlisme 
catalanista, radical i agosarat en tots els seus extrems, que, tanmateix, no va 
aconseguir ni d'atreure els catalanistes al camp carlí, ni encara menys d'impo
sar-Io a I'interior del partir encap<ralar pe! prerendent Caries VII. 

De tota manera, paral.lclamenr a l'aparici6 d'aquests dos fullerons, alguns 
alrres esdeveniments i circulllstancies marcaren la vida de loan Dardina i I'evo
lució del carlisme catalanista. Per comen<rar, l'aparició el serembre de 1899 del 
llibrer Táctica de Infonterla, un manual escrit en casrella per Dardina sobre for
maci6 militar -una més entre les obres d'aquesta ten,atica que els carlins edita
ren a la darreria del segle XIX-, destinar als seus correligionaris. 56EI comentari 
aparegur a «Lo Mestre Titas» era prou explícit: «Un lIibre així, sempre útil, és 
avui d'absoluta necessitat, per lo que pot rronar.» A mitjan octubre se n'anlln
ciava ja la segona edició. 57 Tant la publicaci6 de Táctica de Infonterla com la seva 
gens menysreniblc difusió han de ser posades en relació amb I'ambienr pre
bel·lic que es vivia en alguns nuclis carlistes, de (¡Ue formava pare loan 13ardina, 
pell~lents d>una orl~re d'al<rament. El v~~~l1n va acabar als jutj.ats, igualmenr COI~l 
ho feren alguns artlcles de «Lo Mestre litas» -censura previa a banda- pub\¡
cats e1s darrers mesos de 1899 i principi de 1900, pero, a la ti, Dardina va resul
tar absolr i elllibrer retorna a les llibreries. 5sLa sensació de persecució s'inrensi
tldi. en les setmalles segiients. Cimpetuós ex-seminarista es trobava en el centre 
de tots els embolics. E¡ dia 10 de mar<r ds carlins celebraven des de 1896 la fes
ta deis Marrirs de la Tradició i ds diferents peribdics del parrit trden al carrer, 
amb aquest motiu, edicions especials. En el número extraordinari de I'any 1900 
de «Lo Mestre Tiras», al costat de poesies i il.lustracions, d'arricles hisrorics i 
d'actualirat polírica, veié la lIum Ull escrit de loan 13ardina on es dellunciava la 
practica de la tortura per part de la Guardia Civil. Després de recordar els nür
tírs del passat, Dardina reria hOlllellarge als «nürrirs vivenrs»: 

56. [Joan BARDINAl, Trletira tle I7Ifil1lterla (Barcelona 1899). Sobre I'ambient bcl·lic entre els 
carlins a la fj del segle i la Pllblicació de manllals de tematica militar, if. Jordi CANAL i Eduardo 
GONZÁLEZ CALLEJA, «No cm/a omsión propicia ... ». La eonspimcíón Cflrlista de fin de siglo eTI /11/ 

mClllorÍttltlDoll Carlos, «Hispania", 181 (1992), ps. 705-742. 
57. TtÍetictl, «LMT» (30-IX-1899), p. 2, i Llibres, «LMT" (I 4-x-1899), r' 2. 
58. Dmúllcíll, «LMT" (28-x-1899), p. 3; TlÍetiCtl de Infimterla, «LM"'" (4-XI-1899), p. 3; 

Tdctifl/{I,· IlIjil1lter/a, «LMT" (3-111-1900), p. 3, i «LMT" (I 0-111-1900), p. 3. Sobrc la ccnsura, tf 
Adllerthlt"ÍIl, «LMT» (25-XI-1899), p. 2, i Avis tlllostn's lIegid'I/!, «LMT" (2-XII-1899), p. 2. 
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«Alla a Cuipl'iscoa la tirania liberal ha ll1artiritzat a una vintena d'hon
rats t1l1s dd poble, pd sol fet (i encara no provat) d'haver volgut bolear 
un tron qUl' ha deshonrat al poble, l'squarterat ¡'estat, i xupat la hisenda. 
Alla s'ha parlat altra volta d'ungks arrencadcs, dl' bacalla sc'nSl' bellre, dl' 
cOl·des de guitarra, de ¡¡Higos de plom, de maquines infernalsj alla s'ha 
passejat I'infame Portas, dl'shonra de la deshonrada Cuardia Civil que d 
sofrcix, i d'aquest poble covard qual impossibilitat t:l possible I'existencia 
d'aquest monstrCj alla, per fi, ha sigut la humanitat insultada, la justícia 
escarnida, la lIei rrepitjada per un caníbal disfressat de guardia civil 
espanyol i per un Covel'l1 digne d'exercir a Zululandia.»59 

L'escrit no podia passar desapercebut a ningli. En conseqUencia, el Ill'ttnero del 
setmanari fou denunciat i recollit, i es va imposar a Bardina una multa. La subs
cripció oberta a les planes de «Lo Mestre Titas» -«ni a la redacció, ni I'humil 
redactor processat, que ara vos parla, poden pagar el procés, ni tan solament les 
125 ptes. de la mlllta», escrivia el jove publicista-, va permetre de pagar la san
ció, pero no pas d'assumir les despeses generades pel procés subsegUent.60Un 
al u'e Ill'unero del setmanari va ser així mateix den u nciat, tot i que en aq uesta 
ocasió pliblicament i en el Congrés de Dipurats. A primera plana havien dibui
xat un wup de catalans an.lb barretina. i fal~ tallan~ d cap a,.Ron~ero Robledo, 
que havla fet u.nes declaracl,ons. conrr¡-u:les al ca.~alanISll1e. A I InterIOr no ~s que
daven gens curts, amb sentl'ncl('s del tlpUS st'guenr: «Declaro a tots los dlputats 
anti-regionalist(·s burros dc' solell1nitat. S'exceptua en Romero Robledo, que ha 
és de naixement.» l:esdll1dol fou considerable. 61 Encara un altre enrenou esclata 
a mitjan abril 'luan e! Covernador civil de Barcelona imposa una nova sanció a 
«Lo Mestre Titas» pel nlimero del dia 21, a més de prohibir la publicació a les 
planes de! setmanari de les lIistes de subscripció per fer cara a les multes. El 
mate ix dia es declarava processat Joan Bardina per incitació a la rebd·lió a causa 
de I'article sobre ds nürtirs. La t1an~a era de mil pessetes. Davant de tot plegat, 
c1s redactors decidiren plegar. Amb el seu agosaral1lent característic, s'acol1liada
ren amb visquC's a la religió, a Catalunya, a Espanya i a CarIes VII, així com 
amb un «Companys, a reveurd Al1lb la ploma o amb e! fusell tornarel11, si Déu 
vol, a comunicar-nos.»62 

59. VALCARLOS, M(ll'tyl! vÍlJen/s, «LMT" (10-111-1900), ps. 2-3. L'\ citació, a la p. 2. 
60. ef «LN" (18-111-1900), [p. 2); Nostm derllíncill, «LMT" (24-111-1900), p. 2; «ce, (28-

111-1900, ed. tarda), p. 2, i V. [Joan BARDINA). Cl:ntil/ls!. «LMT" (l4-lv-1900), p. 2. La subscrip
ció, a S/lSCl'ipció, «LMT" (24 i 31-111-1900 i 7, 14 i 21-IV-1900), ps. 3. 4, 4, 2-3 i 3. 

61. Esrectllcle Regi07lal, i TITELLA, Dm't't, «LMT" (3-111-1900), ps. 1-2. En un Illll11CrO ante
rior, sota e titol eOI/l dl'/ll'ia COIlIt·1I[(I/·10 1900, figurava a primera plana un dibuix que represen
tava bona part deis polítics eS¡J:lI1yols del moment pcnjats en forques. «LMT" (30-XII-1899), p. l. 
Sobre l'escandol provocat per l'afer Romero Robledo, tI «LMT" (31-111-1900), ps. 1-4, i Notlls 111 
IJI/elo, «LN" (26-11/-1900), [p. 1). El corresponsal a Madrid de «La Renaixensa" deplorava 'lue 
Romero Robledo hagués fet I"l'ferl-ncia al Conglú en tot moment a un periodic catalll, tot dpnant 
a entendr,~ catalanista, ja ,¡ue «el Mt's/I'e 'fitm no ':s per ni ngll eonsi,lerat periodic catalanista, sinó 
carlista eserit en eatalll i dedicat a afalagar lo gust literari de les cria,les. aprenents i bastaixos". X., 
etll'l't·.~p/lllfje11dll. Madl'irJ. 25 rit' M(I/'!', <d,a R,'naixensa" (27-111-1900). ps. 1.941-1.943 i 1.935. 

62. Ah 1Iosll't's IIlIIichs, «LMT .. (29-IV-1900), p. l. 
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Tcmps de ftacassos i desenganys 

«Lo Mesen: Titas» «sucumbid en manos de la libertad meretriz», s'assegurava 
en el pr(lleg a la biograHa que sobrc' Aparisi i Guijarro elabora Joan Bardina amb 
la t1nalitat de regalar-la a toes aquells que havien contribuH a les anteriors subs
cripcions. Aparisi y Guijarro resseguia ~a vida i el pensamenr del publicista 
valencia a ti de destacar la seva gran personalitat com a catolic, tradicionalista, 
espanyol i regionalisea.63A aquesta obra cal afegir-n'hi una alera, igualment 
escrita per Bardina en castdla i publicada el 1900 a la Biblioteca Regional, amb 
el títol Orlgenes histlÍricos del carlismo. 61Elllibre, que havia de ser la primera part 
d'un ambiciós treball de reconstrucció de la hist()ria del carlisme, exhaurí aviae 
la seva primera edici6. La segona, amb l"evisib i títol i proleg nous, tanmaeeix, 
no va veure la Hum Hns el 1916. En el pr()leg, després d'unes referencies alllibre 
de 1900 i als anys escolats des de lIavors «dedicados a estudios pedagógicos y socia
les en España yen el extmnjero» , Bardina escrivia: 

«Dios quiem que esttls páginas inspiren a otras plumas, más ilustmdas y 
menos ocupadas que la mla, la idea de ir complettlndo, con libros similares, 
la verdadera historia de la Comunión robustlsima: tan robusta en su 
médula doctrinal, como anémica y desgraciada en su estrategia polltica; que 
ha podido ser la salt'acilÍn de España, sin haber acertado en la táctica eficaz 
pam llegar a ello; que, a pesar de todo, ha sido y es una de las más extensas y 
poderosas fuerzas que han influido e influyen en la resultante total de la 
polltica española.» <>5 

Un carlisme fort doctrinalment, pero ancmic i desgraciat en la seva estrategia 
política. En aquest proleg, uns quanes anys després deis fees, Bardina oferia algu
nes de les c1aus per a encendre el seu progressiu allunyamenc del carlisme per anar 
a mure, al cap i a la ti, enl'orbita de la L1iga Regionalista. Aquest procés de transi
ció es produí, a grans erets, entre 1900 i 1902. Els contacees entre Bardina i Prat 
de la Riba, si bé existiren en e1s anys anreriors, es van intensificar a la darreria de 
1902. Fou llavors quan el primer va iniciar la seva campanya pedagogica a «La 
Veu de Catalunya» i quan, per indicació de Prat de la Riba, dlssenya una política i 
acció educativa per a la L1iga Regionalista.66 Esdevingué, al cap i a la ti, tal com 
asseguraJosep Gonzalez-Agapito, un veritable pedagog organic.67 

63. VALCARLOS, Apal'Ísi y Gllijarro. ApuT/tes biográficos del que jiu: hOT/ra de España y gloria de 
la COlllll1lióll Tl'I/didol/11listtl (Barcelona 1900). 

64. Juan BARDlNA, Orlgem:s históricos del carlismo (Barcelona 1900). ~Lo Mestre Titas» havia 
reproduIt, en el denunciat nlimero de 10 de marc; de 1900, un fragment de I'obra de Bardina, que 
s'anunciava com «a punt de posar-se a la venda». EIs mortirs tie 1822, «LMT» (10-111-1900), p. 8. 
A la fi de 1898 havia aparegut ja una noticia on s'avanpva la publicació I'any següent duna 
Historia del Ctlrlisll/o en 30 quaderns de 16 pagines, que seria «completa, reduIda i barata, és dir, 
eminentment popular, per lo poble escrita i al poble dedicada». Historia del Ctlrlisme, .LMT .. (24-
XII-1898), p. 7. 

65. Dr. Juan BARDINA, Orlget/es ,le ltl tl'llriicióll y riel régil/len libtnrl (Barcelona 1916), s.p. 
66. Cf Joan BARDINA, hscolll rit' Mes/res. Mt'moritl ,k! CIII~ 1906-07 (Barcelona 1907), ps. 3-4. 
67. Josep GONZALEZ-AGAI'ITO, l'rOltog, dins Joan BAltDINA, El rl:gil/l tie l/ibertat, ps. XXI-XXXVI. 
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L'abril de ] 903 Joan Bardina va publicar a les planes de «La Vl'U de 
Catalunya» un artide molt crític sobre I'actitud d'enfrnntament directe dd par
tit carlista amh la I.liga amh motiu de les ekccions legislatives, En !'escrit, a m~s 
.\ m~s, aprofitava pl'l" lIanc;ar tot un seguit d'acusacions a la Jirecci{) carlina, que, 
en el tims, contenien una notable carrega d'historia personal. Així, escrivia: «Hi 
havia un partit fint, Jisciplinat i heroic, Palanca tlue podia, ben manejada, sal
var I'Espanya, la voluntat o ignorancia de sos cap-pares I'han convertit en pun
tal indirecte de tot el desgovernament regnant. Els de abaix ho han conegut i en 
fugen; pero e\s de dalt van continuant il11perterrits sa tasca al11b la sang freda i la 
escupidesa del su'ic:ida,»6H «Els de dalt» no es quedaren al11b els brac;os creuats 
davant les dures paraules dc nardina i contestaren l'endel11a, des d'«El Correo 
Catalán», a qui ells anomenaven I'«ex-seminarista, ex-carlista, ex-corbatonista y 
hoy catalanista, j. Bardina» , En la resposta, així com en alguns textos apreguts 
els dies segliellts, des del diari carlista es va intentar de mostrar la inconseqUen
cia del seu ex-corrdigionari a través del desenterrament d'algulls dels seus arti
eles de l'etapa 1897-1900 i, en especial, deIs que van veure la Hum a la 
«Biblioteca Popular Carlista».69 Aquesta reacció imfulsa Bardina a redactar Ulla 
replica, amb el títol Quatre observacions, on, per ta de defensar-se de les acusa
cions d'incollseqüencia -extensibles a «centenars de correligionaris» que 
havien passat de l'orbita carlista a la lIigaire-, detallava les causes de la seva 
evolució política/o De les quatre observacions, la primera sobtava -«No som 
ex-carlistes e1s qui no hem sigut mai carlistes»-, pero l'argumentació de 
nardina no estava exempta d'una certa coherencia: 

«Mil vol tes repetíem, tins quan de bona fe creiem en don Caries, que 
no defensavem a cap persona com a persona i mil vol tes escrivÍrem aque
lIes paraules d'Aparisi j Guijarro: "Por el triunfo de don Carlos, no darla 
ten solo paso: ten hombre no merece tal cosa." Detensavem al duc de Madrid 
en quant crClem que, pensam ell com pensavem nosaltres, era I'home que 

, . d' l' I1 S'" l' " é Id' , mes aVlat po la fea Itzar aquc programa, I per cal' Ista ent n e lan 
aquest, tradicionalista, Ilavors sí que ho érem, perc) continuem sent-ho 
encara sense la més petita mutació, Nostre programa era el fulleto 
Catalunya autónoma,» 

La segona de les observacions era conseqUencia logica de la primera, nardina 
assegurava que en el moment que va considerar que els caps del carlisme no 

68. Hoan] SARDINA, IgrlOl'lhlcill Sl/pi7lfl?, «L-! V eu de Catalunya» [=«L VC»] (18-lv-1903, ed. 
vespre), [p. 1]. En el fulleró de R;J., Calflúl1listm y cllrlistas. I/l/presiones sobre "IS ¡1!tilllflS el,'ccio1lcs 
de (Jiputfl(JOS a Cortes (Barcelona 1903), escrir alguns dies després de les c1eccions, es f.1n algunes 
refer~ncies a les inrervencions periodísriques d'.", rW'lJioso y oSfldo» Joan Sardina (ps. 11-12). 

69. «CC" (l9-lv-1903), [1'.1), i De Re Cataümistfl, «CC" (22-IV-1903), [1'.1). Més enda
vant aparegueren nous aracs, a Otm pl(mchll, «CC" (29-IV-1903), [ps. 1-2). i Dichos y IJecbos, 
.CC" (2-V-1903), [p. 1]. 

70. Bardina afirm:lva que el diari carlisra «en varis n(lI11eros fit COIII 'll/i COTltestll, inserranr 
tiquis-miquis personals i reproduinr un anide superficialíssim [es rmcra de MtFs sob/'e el cllftlllI1lis-
1110) que el qui aquestes radIes escriu publid quan tot jusr comptava 17 anys [sic, m tmifl 20. 
]. C)>>. J [oan] SARDINA, Q/lllt/'e obs('rvllcio1lS, «LVC» (27 -IV-1903, ed. vespre), [p. 2]. 
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dd~'ns,~Ve!l ac\ucst program.a, decidí sepa.rar-sl"n, «no dd tra~iciOJ~alisn~e, aix() 
mad, sino dc s (lucfes C¡lrllns», que havlen mostrat la seva Ineptitud Id seu 
antiautonomisme.l'En la tercera Bardina es reanrmava en la idea de continu'itat 
del seu programa. Tanmatl'ix, afl'gia, en el cas de no ser així, era d'homes rectes 
canviar de pensamcnts quan van errats. Don Carlos era, en aquest sentit, un 
bon exemple de variabilitat si es prenia en consideració el seu retra'iment des
prés de la guerra de Cuba. La darrera observació se centrava en la campailya 
electoral de 1903, la base de la qual, segons I'autor, no podia ser la unió deis 
catolics, sinó la patria. Joan Bardina posava fi a l'article confessant que s'havia 
vist en l' obligació de tractar la q iiestió de les divisions a I'interior del carlisme, 
malgrat que aquesta no era la seva voluntat inicial, a causa deis atacs d' «El 
Correo Catalán». 

Si bé el jove publicista sempre s'havia mantingut en grupuscles allunyats de 
la direcció oficial de! carlisme catala, ja fos el Centre de Carlistes o bé el nucli 
de «Lo Mestre Titas», dues qUestions I'haurien desenganyat definitivament a 
I'al<;ada de 1900. Primerament, l'acticud indecisa de la direcció del partit en els 
darrers anys del segle enfront de la via insurrecciona!. El desencís motivat per 
aquesta actitud era extensible a una porció del carlisme catala i a una pare de 
l'espanyol. Bardina ho argumentava de la manera segUent: «Vingué la guerra de 
Cuba i tots sabem que el deure i la conveniencia aconsellaven un capgirell 
rapid, fore, pero segur. Don Caries ho cfegué així, i püblicament escrigué "que, 
perdida Cuba, 1Iendrfa sulo u acompañado ... " No s'ha feto 1 e! cervell (que, no per 
tenir quefes, deixavem de tenir cap) ens digué: e1s quefes carlins o no han sabut 
bolear lo existent, o no han volgut; en ambdós casos les nostres forces resulten 
in(ltils sota aquestes pessimes direccions: la consciencia em mana que me'n 
separij2 L'acusació dirigida als caps carlistes era, en especial, una acusació con
tra el pretendent Caries VII: aquella «persona altíssima que creia fa poc que, 
perduda Cuba, era deure seu ti mr a terra les insticucions accuals, i ara ha canviat 
de pensar i espera que les hi tirin e!s Rcpublicans».73L'al<;ament de Badalona, 
que va tenir lloc l'octubre de 1900, constituÍ la prova més evidenc de la indeci
sió dels uns i la impetuositat dcls altres. 74L'estrepitós fracas amb que conclogué, 
practicament abans de comen<;ar, desballesca el partit carlista a Catalunya. Joan 
Bardina, en concret, de qui ja s'ha pogut veurc l'actitud bel·licosa, tant en I'ús 
de la paraula escrita com en el seu estúllul al combat contra elliberalisme, per
tanyia als grups que donaven suport a una insurrecció armada a Catalunya. 
Don Carlos i e! seu representant a Espanya, Matías Barrio Mier, així com a 

71. Bardina al· ludia, en aquest sentit, a «la guerra iniqua que es feia als carlins verament 
alltonomistes, entre alu'es al senyor Mella, avui tan hipocritament festejat pels qui fins I'honra ti 
llevaren». Juan Vázquez de Mella havia estat destitllit pe! pretendent carlista com a director d'"EI 
Correo Español» a principi de novembre de 1900 i durament criticat per la direcció partidista a 
causa de la seva posició f.worable a un alc¡:ament. b referencia de Bardina tenia una especial signi
ficació en uns moments en que Vázquez de Mella encapc¡:alava la candidatura carlina pe/" 
Barcelolla. D'altra banda, un deis darrers anicles publicats a "Lo Mestre Titas» per Bardina era 
dedicat a Vázquez de Mella, que hi era caracteritzat com «el més fervorós predicador i apostol 
més entusiasta» de la qiicstió regionalista. VALCARLOS, Melll/, "LMT» (21-IV-1900), ps. 1-2. 

72. J[oan) BARDINA, Qua/re o"w'/IaciorlS. 
73. ¡/1M. 
74. el Jordi CANAL i Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, "No era la ocasió1I propicia ...... 
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Catalunya un ja malalt Lluís M. de Llaud('r i el general carlí José B. Moore 
-nomenat el 1899 cap major g('neral de l'Eúrcit Reial dI.' Catalunya-, ti'ena~ 
l'en i es van oposa¡' als intents d'al~ament. A la fi, el frustrat intent d'octuhre de 
1900 va propiciar, a banda d'una dura repressió per part de les autoritats g()ver~ 
11ame11tals, un joc de tocs creuats a I'interior del partit cadí, amb acusacions, 
desercions i destitucions, per() sobretot amb descontlances i recels insalvables. 
AJts dirigents com ara Melgar, secretari personal del pretendent -rellevat del 
seu careec ja el mateix mes de novembre de 1900-, o com Yázqtiez de Mella i 
el marques de Ccrralbo, patiren les conseqUencies d'haver donat supon a 
l'opció bel·lica. Tots aquests esdevenimelHs, a més de les desavinences pro~ 
gramatiques, recordaren de ben segur a Bardina el «primer la Patria que d Rei». 
Molts carlistes catalans, com Joan l3ardina, s'allunyaren del partit en aquella 
conjuntura. La majoria, tanmateix, hi resta. Alguns s'hi !nantingueren, amb un 
peu a dins i un a fora, en clara posici¡) d 'heterodoxia, tot assajant fórmules per 
ter caure una direcció que consideraven que ds havia tra'it. El setmanari barce~ 
loní «El Cafi¡)n» --subtitulat «Semanario regionalista, antiliberal y antimasóni~ 
CO»-, hereu ill1plícit de «Lo Mestre Titas» tant des d'un punt de vista ideologic 
COll1 pel que fa a tipograHa i a un bon nombre de redactors i col·laboradors tou, 
entre setell1bre de 1901 i e1s primers mesos de 1902, I'exponent ll1és representa~ 
tiu d'aquests nuclis. Les topades amb la direcció del partit foren continuades, 
tlnsa arribar a la desautorització. Don Carlos al·ludia a «los manejos de esos mal~ 
vados» en referencia a «El Caíi¡)n»,l5l3ardina hi va publicar en algunes ocasions, 
segurament sota el pseud(lIlim «Yal», que denotava un signitlcatiu abandona~ 
ll1ent de (don) Carlos.76Ya emprendre, així mateix, juntament amb el P. Corbató 
-prOfug també del carlisme i ubicable llavors en un tradicionalisme de caire 
ll1essianic- una vindicació de la memoria dd principal implicat en l'al~ament 
de l3adalona Salvador Soliva, mort a la ti de 1901, que conformava al mateix 
temps una dura crítica a la direcció carlista.77Tot alllarg de 1901 i la primera 
meitat de 1 ~02, tlnalment, actua com a intermediari en al~unes de les mani~ 
bres d'apropamenl: i negociaci¡) amb la Lliga Regionalista d aquests nuclis mar~ 

75. Museo Cerralbo, C. XVI, nt1l11. 38, Don Carlos a Matías Barrio Mier (Venecia, 30-xlI-
1901). 

76. A Bibliogl'fljltl, «El Cañón" [=«EC,,] (18-1-1902), [p. 1], es feia una referencia explícita a 
B:udina com a col·bbor:\dor del setman:ui. 

77. La revista «Luz Católica" 0901-1903) era la tribuna del P. Corbató per a criticar dura
ment els «((/r/o-oficitllts" o «cllr/o-tmidores'" cncaps:alats per Caries VII que havia deixat de ser el 
seu Grnrl MOTlllrC/l. Joan Bardina hi col·labora en alguna ocasió amb el pscudonim .Dr. Leal". 
Més enclavant aparegueren uns fulletons recopiladors sobre c1s «Cl/r/o-tmido/'cs", signats per C.M. 
Apsmav i el Dr. Leal, és a dir el P. Corbató i loan Bardina. Un d'aquests fulletons portava per 
títol Los Cflrlo-tl'tlidores. Folleto 3°; Mellloria póstll1/1f1 del genertll D. SlIlvador SoliVtl corl IIbllTldautes 
notas y dOClllflwtos (Valencia 1904). Cf Juan Bta. VIZA CABALL, Setenta liños de IIprendizllje 
(Barcelona 1954), ps. 219-225: Vicente CARCEL ORTI, LIl biblioteca del Padre Corbtltó kgadllal 
Colegio del Patriarctl, «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIX, 2 (963), ps. 
143-149, i Mariano PESET, Ctlrlismo y Tlacionalislllo vtllerlcillno. Dos idellrios dispares; Aptll'isi y 
Guijarro y el PI/dre COI·blltó, dins Nlltion et mltioul/litls i'rI Espllgne XIXe-XXe s. (París 1985), ps. 
225 i ss. L'enterrament de Soliva, d'altra banda, reuní bona part de I'heterodoxia carlina, Bardina 
inclós. Muerte de SOliVrl, «EC» (28-XII-190l), [p. 4]. 
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ginals de carlisees caealans.78Així dones, la crisi que va paeir el carlisme en e1s 
primers anys del segle xx fou, eal com apuneen e1s anceriors indicis, d'unes 
dimensions mole considerables. 

El segon desengany va ser provocae per la poca recepeivieae de la direcció del 
partit a les proposees sobre el regionalisme carlista. A principi de 1900 la Junta 
regional, nl3.xim brgan dd carlisme catala, havia trames una comunicació a 
nardina prohibint una activitat que e1l havia organitzat amb la finalitat 
d'aprofundir en aquesta qiiesti6. El document, signat per L1auder, era el que 
segueix: 

;<Dios, Patria, Rey.- Junta Regional de Cataluña.- Ha llegado a mi 
conocimiento haberse concertado un reto p,'tblico ... sobre las bases 
establecidas por la causa carlista en punto al regionalismo catalin ... 
teniendo en consideración que nada se ha concretado todavía sobre el 
particular por la Autoridlld ,'tnica que puede hacerlo ... esta jefatura se lle en 
el caso de prohibir dicho certamen propuesto por usted ... El jefe regional, 
Luis Ma de Llauder. Barcelona 24 de enero de 1900.»79 

El certamen consistia .en un dcbat Pllblic enrre nardina i Prats, continuació de 
les polemiques sostingudes les setmanes anteriors des de «Lo Mestre Titas» i «La 
Nació Catalana)). nardina assegurava que Lluís M. de Llauder Ji havia 
comunicae que «no sabía a punto fijo qué medidas y reformas abarcaba el 
regionalismo carlista)).80 1, amb anim justificador de la seva sortida del carlisme, 
escrivia: «Al veure que nada tenien els quefes concretado sobre el regionalisme, 
amb I'afegitura absolutisea i antitradicional de que don Carlos és l'autoridad 
1Jrtica que fa el programa; un home de conviccions autonomistes i 
eradicionalmenc democraeiques no podia anar amb aitals quefeu81 El 1904, en 
un fulletó que portava per tírol L'estat no és la patria, Joan Bardina apuncava 
que només «una pare del partit cadí des de fa pocs anys)) era autonomista, 
mentre que, en canvi, «els carlins no catalans i gran part deis catalans)) s'havien 
d'incloure dins de la tendencia que qualificava com a regionalista o fucrista. 
Aquests considcraven la .seva patria tant I'estat com la regió, a més de ser 

78. Sob·re ,lquesta qiicstió, cf J30rja tle HJQUER, L/igl/ Regio/l(¡/isfl/: la burgesill CIlII/Il/llfl i d 
I/flcilJIIlllim/e (1 R98-1901) (Barcelona 1977), "s. 209-210 i 341-342. En una carta posterior a les 
ressenyatles per Borja dc Riqucr, Bardina dClllanava un favor a Prat dc la Riba per a Ismael 
Alcgria, «gcrllla de I'influcnt carli del mateix nom». A banda de ser una obra de justicia i ("aritat 
-cscrivia Bardina-, era aixi mateix "una ohra dc conveniencia, ja perque el germa d'aquest jove 
és el verdadcr inspirador tl'aquells d'arltltTS 10011fTr ()ue tanr se nccessitl!n en Ics e1cccions, ja que 
I'cfl!cre dolcnr quc ha prmlu'it el GIS entre una massa grossa de militars carlins, que, passada la 
jTlrtl, volen prendre certs aeords favorahles al Cat;tlanislllc. dcscnganyats d'en Carlos i fracassat lo 
d'en ]aumc; acords que crec vindran a consultar-li a V .• com e1s he aconsellat, puix ho voIt:n fer 
de manera que el públic (l//fl1lfllf no se n'adoni (si convé), per a que no pugan explotar més c1s 
encmics dc Caralunya la nora de retTcci(}//(lris que e1s hi donen ,lIs cat'llanisrcs». Arxiu Nacional de 
Cat;tlunY,I, [oons Prat de la Riba, Corrcspondencia tic Joan Bardina, .loan Bardina a Enrie Prat de 
la Riba (Barcelona, 6-v-1902). 

79. J[oan) BARDlNA. Quatrc obst'rVtlciollS. 
80. DI'. Juan BARDlNA, Orígmes t!e ¡a tmtlicióll, s.p. I 
81. J[oan] BARDlNA, Qualre o/lJenltlciolls. 

I 
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partidaris de la dcscentralització administrativa.82La comparació d'aquestes 
afirmacions amb lc:s que sobre la mateixa tenütica es contenien a Catalt.mya y 
els carlins constitueix un suggerent cxercici, que pcrmct de mesurar la distancia 
entre el febril publicista carlí i l'igualment febril pedagog pr~tista.83El 
regionalisme del partit carlí estava fixat en les proclames del pretendent Carles 
-els manifestos d,: I'etapa del Sexenni dcmocratic i les cartes a Llauder (1882) 
i a Moore (1899)-- i en l'Acta de Loredan. A la fi de 1893, don Carlos havia 
comentat ja al marques de Cerralbo que el camp que oferia el regionalisme era 
«vasto y fecundo, pt~ro debemos avanzar en él con pies de plomo. Un paso en falso 
puede traer conflictos irreparables».84El dirigent valencia Manuel Polo y Peyrolón 
representava efs límits del partit en aquesta temaxica quan, en plena discussió i 
efervescencia en toro del catalanisme a principi de 1900, afirmava: «No hay 
catalanismo, ni region'alismo que pueda competir con las libertades 
tradicionales, esto es, con los fueros, franquicias y privilegios de nuestros 
antiguos reinos, y los carlistas todos, con nuestro augusto Jefe a la cabeza, 
somos fiuristas a macha martillo. Más de 30 años hace que lo venimos 
predicando a los cuatro vientos.»85 

Resultaria ben difícil de trobar més precaució, gens exempta dc la 
característica vaguetat de l'idcari carlista. Del regionalisme d'un personatge 
com V ázquez de Mella -els carlistes eren, scgons el seu parer expressat en 
1893 a les Corts, <fueristas y regionalistas, por esencia, presencia y potencia»86- al 
d'un Llauder, tanmateix, hi havia una notabilíssima distancia. El cap del 
carlisme catala, que malgrat escriure setmana rere setmana al «Correo Catalán» 
només en dues ocasions tracta del catalanisme, afirmava: 

«Nosotros, que somos tan catalanistas, por lo menos, como el que mds, a 
quienes nadie puede ganamos en amor a Cataluña y en el deseo de su 
enaltecimiento, que no hemos sido menca amigos ni cómplices de los que 
incendiaron sus monumentos, destrozaron sus archivos y redujeron a 
Cataluña a la servidumbre liberal, antes los hemos combatido siempre, 
nosotros no hemos hecho alarde de catalanismo, ni nos hemos asociado a este 

82. Uoan BARDlNA], L 'estflt /lO és la patria (Barcelona 1904), ps. 6-7. A Qllatre observilciom ja 
havia mostrat la sev¡¡ «persuassió que els quefes carlins no eren autonomistes, sinó sois 

83. Alexandre Galí afirma que cn 1902 Bardina «va irrompre en el camp dc la pedagogia 
atabalant tothom no sois amb dotzcncs d'articles deis quals hom es defensava no I1egint-los, sin6 
amb empaitades, inidatives i propostes una lIarrera I'altra». Alexandre GALI, Historill tic les 
illStitllciom i tlellllO/lillle/lt C/Iltllrlllll eltdlluyll 1900-1936. lIibre 11, primera part (Barcelona 
1978), p. 83. 

84. Museo Cerra~bo, C. 11, núm. 26, Don Carlos al Marques de Cerralbo (Venecia, 10-x-
1893). A la segona meitat dc 1899, amb la clara intenció d'aprofitar I'agitació que es vivia a 
Catalunya i a Espany~1 en gencral, es va encarregar a I'advocat 11..1mon Jordana I'c\aboració d'un 
projectc de Constitudó dc· Catalunya, tIue, un cop exposat al palau Loredan resta en el més 
absolut deis oblits. CI Joaquín de BOLOS, Dice 1m Il/Itiguo mrlista. Los trlldiciolllllistlls y llls 
libertades 10m les, «El Noticiero U niversaJ,> (25-x-1930), p. 5. U na de les persones consultades, 
segons 801ós, fou Pral: de la Riba, circumst1l11cia que confirma la carta que aquest darrer envia a 
Leonci Soler el 18 de novembre de 1899, reprodu'ida a Ellric Prflt tle la Riba i LeO/lci Soler i 
March. Correspolldellcia iliMita (1899-1916) (Manresa 1991), ps. 65-66. 

85. Manuel POLO y PEYROLON, Los Ctlrlistlls, 110, «LN» (26-111-1900), [p. 1]. 
86. Juan VAZQUEZ DE MELLA, Rcgi01lfllismo y 1Il01lllrqula (Madrid 1957), p. 278. 
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m(J/Jimiento, algunas ¡Jeces febril y por lo tanto atropellado, de ms 
propagandas ni organismos, porque no hemos querido descender de nuestras 
posiciones ni ser arrastrados por el m01Jimiento de aguas en el que se 
ahogardn tantas ilusiones. 

»Nos ha IMstado decir lo que somos, y después sentarnos, observar y 
esperar. Hemos dicho que somos regionalistas, esto es, partidarios de todas las 
descentralizaciones y de todas las libertades forales prometidas en los 
programas de nuestro augusto Jefe; somos la tradicilÍn en lo que tiene de santo 
y glorioso, y el progreso ¡Jerdadero, por lo que somos los herederos de lo 
porvenir. En nosotros se encarna el catalanismo, y no existe ni puede existir 
otro drbol que el nuestro en que la hermosa y robusta Cataluña pueda 
encontrar la sombra y la loza n/a que busca.»87 

Les posicions de Joaü Bardina havien necess;ll'iament d'intranquil.litzar, en 
conseqUcncia, L1uís M. de L1auder. Els jocs catalanistes dcls joves carlins 
abranclats eren tolerables mentl'e no resultessin comprometedors. No sera, de 
fet, tlns bcn entrat el segle xx quan el partit carlista catala portara a terme una 
opció decididament catalanista -fruit tant del possibilisme com del coixí creat 
a la darrcria del Vuit-cents-, no exempta de detractors, en el marc de la 
col·laboració implícita, conflictiva a voltes i idíl·lica en menys ocasions, amb la 
L1iga Regionalista.88 La indecisió i les limitacions del carlisme otlcial en el tema 
del catalanisme, tal com s'csdevingué amb altres aspectes de l'ideari a la darreria 
del segle XIX, representaven al cap i a la fi un Hast, si no es trobaven noves 
fórmules, per a una supervivencia política no marginal en una Catalunya en pie 
procés de nacionalització. 

87. L[\uísl M. DE LL[AUDER], Catalanislllo • • CC» (3-1ll-1895). p. 13. 
88. Cf \3orl'a DE R1QUER. De lillltilibcrttlisme a ltl cOlltrarevolttció. El carlisme entalll. 1876-

1936. .Revista (e Girona», 147 (1991). ps. 56-58. 
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