


2 - Context històric

A partir de 1833, amb la mort de Ferran VII s’accelera el procés de transició 
de la vella a la nova societat; de l’antic règim de monarquies absolutes cap a 
una societat liberal i capitalista lligada a la industrialització. És en aquest con-
text de transició d’un model social cap a un altre, en el context de la revolució 
industrial i les noves polítiques liberals, que cal mirar d’entendre la guerra 
carlina i no només a través del problema successori que porta a Carles V a 
fer el seu aixecament contra Isabel II.
És un moment històric de gran turbulència social, al camp la revolta campero-
la que potencia el carlisme i a les ciutats les primeres revoltes proletàries. En 
aquests anys Barcelona és una ciutat que bull en una agitació social constant, 
són els temps de les Bullangues, les revoltes populars espontànies contra el 
poder. El juliol de 1835 la ira popular es dirigeix contra els frares i les monges, 
que es consideren aliats dels carlins, amb la crema de convents. Uns dies 
més tard també es cremarà la fàbrica tèxtil Vapor Bonaplata, en una reacció 
contra les noves màquines que produïen atur entre els obrers.
Des de les ciutats, les classes populars urbanes pagaven doblement la guerra 
contra els carlins. Per una banda, eren els qui formaven les milícies (majorment 
voluntaris) i havien de combatre i jugar-se la vida lluny de casa i a la vegada 
eren els treballadors que experimentaven la crisi provocada per l’aturada del 
comerç nacional per culpa de la guerra. En el camp, la caiguda de preus dels 
productes agrícoles i el manteniment de la pressió fiscal empitjorava dia a dia 
la situació dels pagesos que adreçaven la seva indignació cap als governs 
liberals i les autoritats de les ciutats que consideren culpables.
El mapa del suport al carlisme a Catalunya corrobora aquesta enemistat ciu-
tat-món rural. Les principals àrees carlines són les comarques del sud (Te-
rres de l’Ebre i Camp de Tarragona) i del centre (Anoia, Solsonès, Bergue-
dà, Lluçanès, Ripollès) sobretot als pobles petits. Les ciutats com Barcelona, 
Reus, Figueres... estaven del bàndol liberal i en canvi, vivien l’agitació popular 
vinculada a les noves condicions de vida dels treballadors i a la creació de 
moviment obrer.



LA PRIMERA GUERRA CARLINA A CATALUNYA
A Catalunya l’inici de la guerra el marca la proclamació com a rei de Carles V 
a Prats de Lluçanès el 5 d’octubre de 1833. Inicialment hi van haver aixeca-
ments d’un abast més o menys limitat amb partides de guerrillers, però a di-
ferència del País Basc i Navarra on ràpidament els carlins van controlar grans 
parts del territori, a Catalunya tot va anar molt a poc a poc i totes les ciutats 
van quedar en mans de l’exèrcit liberal.
Durant els anys 1835 i 1836 el carlins no aconsegueixen ocupar de mane-
ra permanent cap població destacada però si ataquen diverses ciutats com 
Manresa i Solsona i sobretot dominen els camins i les muntanyes de les Gui-
lleries, Collsacabra i el Lluçanès. Els capitosts carlins més importants són 
Benet “mòssen” Tristany al centre de Catalunya i el general Ramon Cabrera 
al Maestrat i terres de l’Ebre. L’estiu de 1835 arriba el primer general navarrès 
Guergué, que seria seguit pel general Urbiztondo, els quals volien donar for-
ma d’exèrcit regular als carlins catalans.
En el bàndol liberal, l’exèrcit era molt més nombrós que els insurgents carlins 
(una proporció de 3 milicians per cada combatent carlí) però en la primera 
fase de la guerra no van saber controlar el territori i sovint van quedar tancats 
a dins les fortificacions de les ciutats que defensaven. El Baró de Meer, capità 
general a Catalunya, tenia tanta feina a perseguir carlins com a reprimir les 
bullangues.
El 1837 els carlins conquereixen Solsona i al juliol Berga, on finalment instal·len 
la seva Junta Superior o govern a Catalunya fins al final de la guerra. Aquell 
any el general Urbiztondo posarà setge i atacarà Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses per primera vegada. La falta de victòries fa que aquest general 
sigui destituït i arriba l’histriònic i desequilibrat Comte d’Espagnac. A l’abril de 
1839 els carlins ataquen i incendien Manlleu i Moià i al maig posen  setge i 
destrueixen Ripoll. El Comte d’Espagnac, temut per les seves crueltats també 
cau en desgràcia. 
Aquell mateix estiu de 1839 els generals Espartero (liberal) i Maroto (carlí) 
signen el Conveni de Bergara posant fi a la guerra a tota Espanya menys a 
Catalunya on els carlins no volen assumir la pau. El general Cabrera es nega 
a deixar les armes però es troba aïllat i és vençut a  Morella i va retirant-se cap 
a Berga i marxant a l’exili a França al juliol de 1840.
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Familia carlina segle XIX. Arxiu Comarcal del Ripollès
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Personatge carlí segle XIX. Arxiu Comarcal del Ripollès
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CRISI AL MÓN RURAL I LA FI DE L’ANTIC RÈGIM
Perquè gran part de la població rural va recolzar els carlins? Si relacionem la 
mentalitat conservadora de la pagesia amb els canvis ocorreguts a la societat 
rural en els segles XVIII i XIX, entendrem en bona part la reacció social del 
món rural en la primera guerra carlina.
La propietat de la terra estava majoritàriament en mans de grans propietaris 
i de l’Església i les Ordes religioses a través dels monestirs. Els pagesos no 
eren propietaris de la terra que treballaven i pagaven en espècies, normal-
ment una part de la collita, o en moneda, si podien vendre al mercat. 
Durant el primer terç del segle XIX, Catalunya estava immersa en una greu 
crisi econòmica que afectà especialment als productes agrícoles, per exem-
ple els preus del vi, el blat i l’oli van baixar més d’un 50%. Això va significar 
que la pressió fiscal en metàl·lic va pujar molt, afectant sobretot a la capacitat 
dels pagesos de pagar impostos en moneda quan el preus dels seus produc-
tes baixen. Per tant, aquells anys es va donar un major empobriment i endeu-
tament de la pagesia pobra o mitjana. Amb l’agreujant de que moltes petites 
fàbriques tèxtils i de paper no van poder aguantar la crisi i van tancar deixant 
aquesta gent sense alternatives.
Un major endeutament enfortia la dependència personal i social del petit pa-
gès, davant del propietari i també vers la naturalesa i el clima, si la collita era 
dolenta calia demanar un préstec; però també si els afectaven els desordres 
bèl·lics o polítics o situacions socials com la dot per a un casament. Tot ple-
gat ajudava a generar la creença en un destí i una providència en mans dels 
poderosos i la natura que es veu reforçada per la tradició religiosa i familiar.
Els governs liberals van imposar la desamortització que consistia en expro-
piacions de terres a l’Església i les Ordes religioses i posar-les a la venda a 
subhasta per obtenir ingressos extraordinaris. Aquestes terres les van com-
prar burgesos urbans i grans propietaris agrícoles i aquest canvi va afectar 
greument als pagesos més humils ja que ara el nou propietari exigia el pa-
gament en metàl·lic. Tots aquests aspectes expliquen la enemistat del món 
rural cap a uns governs liberals que representaven, des de les ciutats, la 
introducció d’una economia capitalista i monetaritzada en contra dels seus 
valors tradicionals.
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