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La tercera guerra carlina data, en línies generals, 
del segle XIX (1872-1876) a Catalunya, Navarra, el 
País Basc i alguns altres indrets de l’Estat espanyol. 
Fou una guerra civil que tingué diferents episodis, 
entre ells l’anomenada Guerra dels Quartos, epi-
sodi que els historiadors descriuen com la causa 
de molts infortunis que va patir la població arran 
d’aquest conflicte. 

El finançament d’una guerra sol ser sempre un 
problema de primer ordre per a tots els conten-
dents. La Guerra dels Quartos fou un terme utilit-
zat pels mateixos protagonistes, tant carlins com 
liberals i que indicava que, per sobre de les diferèn-
cies ideològiques, la contesa bèl·lica s’havia conver-
tit en una simple qüestió d’obtenció de cabals. 

En el primer any de la guerra, els analistes asse-
nyalen que els combatents carlins van procurar 
tenir un tracte escrupolós amb la població i paga-
ven –dels seus havers– el que consumien. En no 
poder mantenir aquest tracte, a caua de la durada 
de la conflagració, s’hagué de prendre altres mesu-
res dràstiques pròpies de temps de guerra, cosa 
que comportà, amb el temps, una imatge negativa 
davant la població.

ELS DEUTES DE L’EXÈRCIT DEL GOVERN

L’exèrcit governamental sempre va estar faltat de 
diners, situació que a Catalunya l’havia portat al 
col·lapse econòmic per ser una província de cons-
tants insurreccions ja de temps. Algunes dades 
ens aporten la idea que, per poder tirar endavant 
la guerra, l’exèrcit havia hagut de cobrar contri-
bucions a la població, i els endarreriments que, 
en alguns casos, ja hi eren d’abans del conflicte. 
Si aquests pagaments no s’acomplien, s’aplicaven 
càstigs. I els qui els aplicava, com l’exèrcit gover-
namental, també se solia endeutar de grans quan-
titats amb aquella població que n’obtenia els seus 
serveis, tant per voluntat pròpia o per força, tant 
per a l’aixecament d’infraestructures defensives 
com del manteniment de la tropa i el seu avitua-
llament...

Els segrestos de persones els portaren a terme 
en major quantitat els carlins, que, a canvi de res-
cats, obtenien diners per a la seva causa. Els mem-
bres dels ajuntaments liberals, amb els seus alcal-
des, eren sobretot els seus objectius. Si bé l’exèrcit 
governamental va cometre apropiacions indegudes 
de diners o l’espoli de béns, els empresonaments o 
deportacions de fidels al carlisme buscava dissua-
dir-los del seu suport a la causa carlina.

El Figo de Ceuta, una força militar governamen-
tal que es va constituir per defensar els municipis 
dels atacs dels carlins, quan els mancaven ene-
mics es dedicaven a extorsionar els habitants dels 
pobles. El Figo de Ceuta era compost d’un grup 
important de presos del penal de Ceuta que, òbvi-
ament, no entenia el català i que quan s’endarre-
ria el cobrament de la mesada s’havien acostumat 
a robar el que fos, per anar tirant. La gent dels 
pobles tenia més por d’aquest batalló que els havia 
de protegir, que dels carlins que parlaven català o 

de molts guerrillers que eren fills del mateix veï-
nat. Els incendis de propietats en temps de guerra 
també van ser una pràctica usual tant per uns com 
pels altres, dins els termes de càstig o pressió con-

tra poblacions liberals o carlines...
El carlisme va ocupar dues terceres parts del 

territori català, del qual cobrava contribucions. 
De bon principi lluitaven a les files carlines uns 
12.000 combatents i, entre altres, hi havia catòlics, 
petits aristòcrates rurals, humils artesans, profes-
sionals liberals, jornalers, monàrquics, hisendats i 
pagesos foragitats de la terra pels nous propieta-
ris com a conseqüència de la desamortització de 
Mendizábal. Es tractava de la societat pobra de 
l’antic règim, que encara es va empobrir més amb 
els governs liberals. Igualment hi havia un proble-
ma amb les quintes, ja que el jovent en defugia. 
Entre haver de servir durant cinc anys a les colò-
nies o l’exèrcit peninsular de l’Estat, als joves els 
era més còmode anar amb els carlins per combatre 
a casa. Per altra banda, els carlins tenien el suport 
del baix clergat i d’algun bisbe, però la implanta-
ció d’Alfons XII com a rei va determinar que els 
monàrquics es retiressin. 

El carlisme pretenia crear el seu propi estat foral 
i regularitzar un sistema impositiu fiscal en detri-
ment del governamental. Buscava lliurar recur-
sos per al desenvolupament dels seus batallons i 
d’una administració territorial. La recuperació el 
1874 de la Diputació del General o la Generalitat 
a la Catalunya carlina era l’aspiració màxima d’un 
autogovern dins una monarquia federal segons la 
recuperació dels seus furs: institucions i llibertat 
(drets històrics) usurpats per Felip V...

El govern central, primer amb el regnat d’Ama-
deu de Savoia (1870-1873), després amb la Prime-
ra República Espanyola (1873-1874) i el posterior 
cop d’estat del general Martínez Campos (1875), 
es debatia en el sosteniment d’un estat en crisi sota 
diferents sigles ideològiques, amb la pressió eco-
nòmica i fiscal d’haver de mantenir un exèrcit els 
comandants del qual havien de canviar constant-
ment de tendència ideològica. Els quartos, amb tan-
tes variants, no sempre arribaven.

EN CONTRA DE LA REVOLUCIÓ SETEMBRINA

El carlisme català es va manifestar en contra de la 
revolució setembrina de 1868 pel seu caràcter laï-
cista i anticlerical, segons les premisses d’aquell 
moment, i per la inestabilitat que es desprenia... 
Antics liberals moderats, partidaris de la destro-
nada Isabel II, engruixiren les files carlines. Tot i 
que, el 1871, els carlins van participar en les pri-
meres eleccions parlamentàries i obtingueren bons 
resultats, el 1872 entraven en guerra per la descon-
fiança que se’n derivaria pel descontrol de les suc-
cessives eleccions... En aquesta contesa bèl·lica s’hi 
afegiren, en un principi, els republicans federals, 
que en algun moment es conjuraren amb els carlins 
per anar en contra de l’enemic comú: la monarquia 
d’Amadeu de Savoia. 

El terme facciós o de cabecillas no era tan sols 
utilitzat contra els carlins, sinó també contra els de 
la Internacional, els obrers, els progressistes i els 
republicans... Segons qui manava en el govern de 
Madrid, ho feia servir. Franco va titllar de facciosos 
els republicans.

No seria fins al 1875 que el general Arsenio 
Martínez Campos, amb un cop d’estat a Sagunt, 
reconeixeria Alfons XII i deposaria el govern de la 
Primera República, i posaria fi així a Catalunya a la 
guerra carlina, que donaria pas a la restauració bor-
bònica, amb la persona d’un nou rei.

JO
SE

P 
LL

U
ÍS

 P
EL

LI
C

ER
 (

18
42

-1
90

1)
 / 

M
U

SE
U

 N
A

C
IO

A
N

L 
D

’A
R

T
 D

E 
C

A
TA

LU
N

YA
 (

M
N

A
C

)

Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat

La Guerra dels ‘Quartos’
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‘Retrat de general’ i ‘Retrat de cap carlista’, apunts de l’artista 
Josep Lluís Pellicer dibuixats entre 1872 i 1876


