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El Ripollès i Osona van ser terres amb una in-
tensa presència del carlisme durant el segle 
XIX. Un període poc estudiat que es comen-
ça a recuperar gràcies al treball dels historia-

dors. ‘La Catalunya dels furs carlins’, de Lluís 
Ferran Toledano, situa Sant Joan al centre del 
mapa de l’administració carlina el 1874 i Joan 
Torrents estudia el carlisme a la Vall del Ges. 

Quan érem carlins
Un llibre de l’historiador Lluís Ferran Toledano reclama atenció a la Diputació de 

Catalunya, el ‘govern’ carlí instaurat a Sant Joan de les Abadesses l’any 1874
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L’historiador Joan Torrents, amb el seu llibre, a la font de Conanglell

St. Joan de les Abadesses

Jordi Vilarrodà

El dia 1 de novembre de l’any 
1874, el general Rafael Tris-
tany s’instal·la a Sant Joan de 
les Abadesses i fa pública la 
decisió de crear la Diputació 
de Catalunya. Tindrà una 
vida efímera, però represen-
tarà un intent seriós del car-
lisme, en plena guerra amb 
dinàstica amb els partidaris 
d’Isabel II, de crear una insti-
tució de govern a Catalunya 
que recuperi els furs abolits 
per Felip V.

Un fet que no ha estat 
“prou valorat fins ara”, expli-
ca l’historiador Lluís Ferran 
Toledano, autor del llibre La 
Catalunya dels furs carlins 
(Rosa dels Vents), que acaba 
de sortir a la llum. És un dels 
estudis que comencen a sor-
gir per explicar el segle XIX 
a Catalunya, encara poc estu-
diat. I sense el carlisme, que 
el travessa i té una gran inci-
dència en llocs del país com 
el Ripollès i Osona, no és 
possible d’entendre’l. Només 
cal gratar una mica per veure 
que la memòria de les Guer-
res Carlines és viva. En plu-
ral, perquè van ser tres, que 

van des que s’inicia la prime-
ra l’any 1833 fins que s’acaba 
la darrera el 1876.

“El carlisme és una de les 
grans cultures polítiques de 
la Catalunya moderna”, afir-
ma Toledano. Un moviment 
que, en essència, és una dis-
puta dinàs-
tica per 
la corona 
espanyola 
entre dues 
branques 
dels Bor-
bons. Però 
que és més 
que això. I 
sovint, hi 
han pesat 
els tòpics: 
“No és la 
Catalunya 
carrinclo-
na, atàvica, 
fanàtica... 
s’ha de desmitificar”, explica 
l’historiador. El carlisme és 
tradicionalista, però també 
és foral, és a dir, amb un 
corrent important partidari 
de la restauració dels furs 
anteriors al Decret de Nova 
Planta. D’aquí ve el que suc-
ceeix l’any 1874 a Sant Joan. 
“La gran eclosió del carlisme 

foral és en aquests anys, que 
coincideixen amb els de la 
Tercera Guerra. Catalans, 
valencians o navarresos –ter-
ritoris amb forta presència 
del carlisme– demanen els 
seus furs (el País Basc no 
els havia perdut mai) i es 

mouen. “No 
són els 
únics, van 
amb el cor-
rent gene-
ral, tothom 
està tip 
de pagar i 
no cobrar 
del centra-
lisme que 
havia por-
tat molts 
proble-
mes.” Una 
delegació 
(de la qual 
forma part 

l’hisendat Josep Bach, del 
Collsacabra) es desplaça a 
Navarra, a Estella, on hi ha 
la cort de Carles de Borbó i 
Àustria-Este, el pretendent 
que disputa la corona al rei 
Alfons XII. No aconseguei-
xen ser rebuts –hi ha reticèn-
cies– però la reivindicació 
fa camí. I no passen gaire 

mesos: el pretendent signa 
el 26 de juliol el decret per 
crear el que s’anomena Dipu-
tació de Guerra, formada per 
16 representants de diversos 
llocs del país. 

“Estan en un moment de 
crisi de creixement, contro-
len bona part del territori 
català, i necessiten una 
administració.” Toledano 
qualifica d’“impressionant” 
el nivell de competències 
que se li atorguen: la cédula 
de vecindad (equivalent a 
l’actual DNI), cobrament 
d’impostos, comunicaci-
ons, ordre públic... fins i 
tot generen decrets sobre 
els descansos dels obrers a 
les fàbriques. “En un sentit 
actual, diríem que tenien les 
estructures d’estat, però els 
costa l’aspecte dels diners.” 
I per què a Sant Joan? Són 
a la rereguarda, en territo-
ri carlí, i molt a prop de la 
frontera amb França, on a la 
Catalunya Nord hi ha també 
una important colònia de 
partidaris del pretendent. A 
través de les estacions tele-
gràfiques del sud de França, 
començant per la de Prats de 
Molló, es comuniquen en un 
període relativament breu de 

dies amb Navarra. Tot i que 
Olot és la principal ciutat que 
controlen en aquesta part del 
territori, també durant l’any 
1874 dominen Vic, i és signi-
ficatiu que dos exalcaldes de 
la ciutat es passin activament 
al carlisme, un dels quals és 
Rafael Llanzà i Esquivel, “un 
pes pesant”. 

Lluís Ferran Toledano 
desmenteix que els carlistes 
siguin uns retrògrads. De fet, 

El santperenc Joan Torrents ha constatat el suport popular a la causa

La Vall del Ges, un baluard carlí

Torelló

J.V.

Des de petit, Joan Torrents 
(Sant Pere de Torelló, 1997) 
havia sentit a parlar a casa 
que aquella era una “terra 
de carlins”. Fins i tot recorda 
dites popular ben vives enca-
ra com aquella dels carlins 
que els mati Déu. Amb els 
estudis de grau i postgrau 
d’Història, va voler saber 
qui eren aquells carlins i què 
havien fet a la Vall del Ges. I 
d’aquí va sortir el llibre que 
va voler titular, precisament, 
En terra de carlins (Associa-
ció d’Estudis Torellonencs, 
2021), una altra de les darre-
res aportacions a la història 
més propera del carlisme i 
centrat també en el període 
de la Tercera Guerra. El prò-
leg, precisament, li va escriu-

re Lluís Ferran Toledano. 
L’historiador santperenc 

destaca en la introducció que 
la Vall del Ges va constituir 
“un espai bèl·lic particular”. 
Aquí es posava a provar el 
suport de la població, la que 
no agafava les armes però 
sense la qual “no es podia 
sostenir el conflicte”. I el 
carlisme va trobar aquest 
suport: els que sortien a 
lluitar ho feien amb capitos-
tos que coneixien, persones 
joves i del país, a diferència 
de l’exèrcit liberal, format 
per gent que venia de fora. 

Tot i que el seu estudi se 
centra en la darrera de les 
carlinades, ja des de la prime-
ra hi havia caliu a la Vall del 
Ges: Benet de Plandolit-Tar-
garona, un dels primers cab-
dills a aixecar-se a favor del 
Carles Maria Isidre de Borbó, 

l’any 1835. I més endavant, 
el trabucaire santperenc 
Marc Costa Ferrer va portar 
de bòlit les tropes liberals. 
Que l’exèrcit disposés una 
important base militar a 
Conanglell, un parc d’artille-
ria i devesa de cria de cavalls 
militars, segurament no és 
casualitat, sinó un intent de 
controlar de prop un territori 
rebel. 

En la Tercera Guerra, el 
carlisme es modernitza i es 
dota d’expressió política. 
Una estructura de partit 
per anar a les eleccions, i 
premsa per difondre les ide-
es, com La Patria que neix 
a Vic l’any 1869. I es creen 
llocs de sociabilitat, com el 
Centre Catòlic Carlista de 
Sant Pere. Solien ser a ciu-
tats grans, i si en aquest cas 
és un poble “vol dir que hi 

havia prou gruix social” per 
mantenir-lo. La Vall del Ges 
serà escenari també de fets 
bèl·lics, primer escaramusses 
en què els carlins no busquen 
l’enfrontament directe, ata-
quen i es refugien a la mun-
tanya, a l’entorn de Vidrà. 
Més endavant ja prendran la 
iniciativa, com en el combat 
entre les forces del general 
carlí Savalls i del liberal 

Cabrinetty a Sant Pere l’any 
1873, o l’intent de presa de 
Conanglell. Tant va ser terri-
tori segur Sant Pere que fins 
i tot hi van fer estada, al mas 
Cullell, membres de la famí-
lia reial com el germà del 
pretendent, Alfons de Borbó, 
amb la seva esposa Maria de 
les Neus de Bragança, rebuda 
amb tots els honors. Allà, 
eren entre els seus. 

Lluís Ferran Toledano (a l’esquerra) en 
la presentació a Vic, amb Maties Ramisa
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Els monuments, 
del Brull a Ripoll

El Brull/Ripoll El de Sant 
Joan no és l’únic monument 
relacionat amb les Guerres 
Carlines que hi ha a Osona i 
el Ripollès. El més conegut 
potser és el que hi ha a la pla-
ça de l’Ajuntament de Ripoll, 
l’estàtua que simbolitza la lli-
bertat erigida en memòria de 
la destrucció de la vila per les 
tropes del comte d’Espanya 
l’any 1839 en la primera car-
linada. Cada 27 de maig s’hi 
fa una festa commemorativa 
(a dalt). També al terme de 
Ripoll, a Llaés, hi ha el monu-
ment en memòria de 75 car-
rabiners liberals afusellats 
en aquest indret per ordre 
del general Savalls l’any 
1874 (a baix, a l’esquerra). 
A Collformic hi ha la creu (a 
baix, a la dreta) que recorda 
la mort de 110 liberals que 
fugien de Vic, també l’any 
1874, per les forces del coro-
nel carlí Ramon Vila.

L’exèrcit recorda cada any a Sant Joan   
els soldats afusellats pel general Savalls

Sant Joan de les Abadesses És una tradició que cada 2 de 
novembre, la festivitat religiosa dels Difunts, l’exèrcit espanyol 
vagi al cementiri de Sant Joan de les Abadesses amb motiu de la 
celebració militar del Dia dels Caiguts per Espanya. Aquest dime-
cres no en va ser una excepció i una quinzena de soldats van retre 
un breu i solemne homenatge de poc més de cinc minuts als 118 
soldats i oficials de tropa de l’exèrcit d’Alfons XII que van morir 
afusellats el 17 de juliol de 1874, en plena Tercera Guerra Carlina, 
per les forces del mític general Savalls. Les persones assassinades 
van morir a l’indret conegut com la Creu dels Afusellats, a poc 
més d’un quilòmetre de la vila, per sota la carretera d’Olot, un 
topònim degut a la creu que encara avui es dreça en el lloc dels 
fets. Els caiguts, que pertanyien als batallons de caçadors Arapiles 
número 9 i Barcelona número 2 van ser enterrats al cementiri vell 
l’endemà mateix. El 1890 es va erigir el Mausoleu dels Afusellats 
al cementiri nou, que és un monument de base quadrada amb 
escales i, al capdamunt d’aquestes, hi ha un cub amb quatre làpi-
des que expliquen els fets. A les quatre cares del monument tam-
bé hi ha el nom de tots els afusellats. Del cub en surt una pilastra 
de forma quadrada i acabada en punta on hi ha esculpides una 
estrella i una palma unides a una creu i una corona. El monument 
està rodejat per unes barres de ferro de més d’un metre i mig d’al-
çada. El coronel i comandant militar de Girona, Salvador Medra-
no, explicava que aquest acte el duen a terme a altres parcel·les 
i nínxols militars de la província com a Sant Climent Sescebes, 
Girona i Figueres. A l’acte de Sant Joan s’hi van  acostar tres 
veïns curiosos a fer fotografies i va començar amb una oració. 
Tot seguit es va entonar la cançó La muerte no es el final. Llavors, 
els soldats van fer una ofrena floral al Mausoleu dels Afusellats, 
una última pregària i el toc d’oració amb la corneta. No fa gaire 
anys, es disparaven també unes salves d’honor. Ala fotografia, el 
moment en què els soldats introdueixen la corona en el recinte 
del monument funerari. I.M.

Cascai Teatre

A les 18 h · La Polivalent

Preu: 10 € menors de 12 anys 
          18 € altres.

Entrades:
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personatges com Llanzà es 
troben entre els principals 
impulsors del ferrocarril 
que s’obre camí per Osona 
cap a les mines d’Ogassa. 
Participa en la fundació de 
la Caixa d’Estalvis de Vic i és 
un dels socis inicials del Cír-
col Literari de Vic, un pilar 
de la Renaixença. “Es volen 
apropiar de la modernitat, 
no posar-s’hi en contra.” I 
de fet, el carlisme conviu en 

llocs com la mateixa Oso-
na amb altres moviments 
polítics, entre ells l’obre-
risme adscrit a la Primera 
Internacional. “Hi ha hagut 
una tendència a adscriure 
la Catalunya interior a una 
mena d’atavisme, un preju-
dici polític que no guarda 
relació amb les dades histò-
riques.” Catalunya urbana 
i liberal contra Catalunya 
rural i carlina? Tot és molt 

més complex, en un moment 
en què el carlisme és a les 
portes de Barcelona, i una 
ciutat industrial com Iguala-
da és anomenada la Varsòvia 
catalana pel seu catolicisme. 
Les propostes dels carlins 
foralistes conviuen amb les 
dels republicans federals. I 
si en una cosa coincideixen 
és que “volen articular Espa-
nya d’una altra manera, la 
Diputació de Sant Joan de les 

Abadesses va ser un intent 
d’implementar-ho”. 

Va durar poc. L’ensorra-
ment militar del carlisme en 
poc temps li va donar només 
un any de vida. La tardor 
de 1875, el general isabelí 
Martínez Campos entrava a 
Ripoll i el Ripollès queia en 
mans liberals. En termes com-
paratius, però, havia arribat a 
controlar un territori extens, 
“més ampli que no pas el de la 

Junta de Berga en la Primera 
Guerra”. Allà quedava com un 
experiment polític del qual 
no s’ha volgut parlar gaire. 
“Tot el segle XIX és un rara 
avis, un desconegut, perquè 
ho era tot menys unànime, era 
una expressió de conflicte, i 
això no és grat de recordar.” 
Per això sabem més coses de 
l’edat mitjana o de les guerres 
dels Segadors i de Successió. 
En cert sentit, són més fàcils.
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