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El carlisme català i la defensa
de les llibertats arrabassades el 1714

La guerra de Successió (10/11):
el paper de l’Església (1/2)
la història
Josep M.
Sabaté
i Bosch
HISTORIADOR

La presència de
l’Església dins la
Monarquia Hispànica havia obtingut
un lloc de primacia
i el seu impacte en
l’esdevenir històric era
de tal magnitud que
difícilment podríem
fer Història d’Espanya
sense esmentar-ne els
aspectes eclesiàstics.
A mesura que s’anava desenvolupant la
guerra de Successió,
l’Església va sentir el
reflex de la mateixa
divisió que afectava
tota la societat: el
clergat es va identificar del tot amb els
seus compatriotes.
Amb ells compartia
sentiments, interessos i rivalitats,
amb totes les seves
conseqüències.
Els sentiments de
xenofòbia vinculaven els intents de
reforma vinguts
de fora amb una
determinada heterodòxia lligada als
moviments erasmistes («alumbrados» i
«iluminados») dels
segles XVI i XVII. El
tribunal del Sant
Ofici podia fàcilment
descobrir «afección
heretical» en qualsevol innovació.
La publicística utilitzarà aquests arguments en les campanyes difamatòries, ja
que tots dos bàndols
estan força nodrits
per estrangers que
fomenten aquelles

visions herètiques:
els catalans consideraven veritables
diables els francesos
i el mateix passava
en els judicis dels
castellans sobre anglesos i austríacs.
En la guerra s’hi
barreja la religió:
convé «allistar» Déu i
la Verge. Els murcians actuaran sota
el patronatge de la
Madre de Dios de las
Lágrimas. Als valencians els empararà
la Mare de Déu dels
Desemparats (la
Geperudeta).
Però el problema
es va agreujar quan,
per les pressions
austríaques, el papa
Climent XI, en una
«diplomàtica» butlla
del 14 de novembre del 1709 va
reconèixer l’arxiduc
Carles com a rei
catòlic d’aquella part
dels dominis de la
Monarquia Hispànica
que posseïa.
És un doble reconeixement, perquè no
invalida els títols de
Felip V, de manera
que la Monarquia
Hispànica tindrà
durant uns quants
anys del segle XVIII
dos «reis catòlics» i
la vida de l’Església
d’aquesta monarquia es ressentirà
d’aquesta doble
«neutralitat» o
«parcialitat» papal, i
l’actitud de Felip V
al final de la guerra
respondrà a les mesures esperades.
Des del 1709, Déu
ja estava «oficialment» al costat de
tots dos bàndols (¿o
de cap?), ja que a

la seva intervenció
s’atribueixen molts
«miracles», malgrat
que, respectivament,
els del bàndol contrari els imputessin
al diable.

la història
Robert
Vallverdú
i Martí
HISTORIADOR

En el quadrilema carlí
(Déu, pàtria, rei i furs) ja
hi trobem la defensa de
la Terra (ens referim al
Principat de Catalunya,
és clar). Però va ser Carles VII, el Pretendent, qui
va manifestar el 1872:

A Catalunya els
filipistes van tenir
fama de saquejadors
d’esglésies, motiu
pel qual van ser
retornats a Flandes o
a Alemanya els «nouveaux convertits»
que formaven les
lleves principals dels
seus exèrcits.

«Catalanes, aragoneses
i valencianos. Hace siglo
y medio que mi ilustre
abuelo Felipe V borró
vuestros fueros. Lo que
él os quitó como Rey, yo
como Rey os lo devuelvo y de común acuerdo
podemos adaptarlos a
las exigencias de nuestros tiempos.»

La mateixa fama
van tenir a Castella
i en altres Estats les
tropes austriacistes
amb la presència
d’anglesos i holandesos. L’«exhortación
católica dirigida a la
nación catalana» diu
dels austriacistes que
feien servir d’escuradents els rajos de les
sagrades custòdies.
I la literatura de
pamflets i pasquins
proclamen el perill
de contaminació
herètica que patia el
bàndol austriacista:
«Bien se ha visto en
Barcelona por entrar
la gente inglesa, que
cada uno profesa la
ley que se le aficiona. Bien la fama lo
pregona y saben con
evidencia que hay
libertad de conciencia y que no hay Inquisición. Miserables
carolistas, peores
que el diablo son.»
O també diuen: «No
crea de holandeses,
porque además de
perros, y que no hay
palabras de ellos;
pues por hacer su
negocio dan un vuelco en el infierno.»

Títol: Bei der Puerta de Soto / W.d.N. gez.v. Verfasser. Any original: 1896. Descripció: cromolitografia a partir d’aquarel·la. Data posterior al 1896.
Editor digital: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Disponible a www.icgc.cat.

Ses Illes, l’últim Estat lliure
la història
Jordi Mata
i Viadiu
HISTORIADOR
I ESCRIPTOR

Ja fa temps que cal reivindicar el paper del Regne
de Mallorca en la guerra
de Successió i com va defensar la llibertat més enllà
del seu territori. No em
pregunteu per què, però
no se sol parlar dels fets
que van succeir a les Illes
al llarg del conflicte.
Des del setembre del
1706, quan els austriacistes mallorquins es van
alçar contra el Govern
borbònic, fins al juliol
del 1715, l’arxipèlag va
viure esdeveniments que

el van allunyar de la calma
amb què tothom l’identifica
actualment.
Fora del seu regne, als balears se’ls ha de reconèixer,
en concret, els mèrits que
van fer a Barcelona. Al maig
del 1707, just després de
la derrota d’Almansa, 150
artillers mallorquins es van
desplaçar i es van instal·lar a
la ciutat comtal per enfortir-ne la defensa.
Davant la imminència del
setge borbònic, el 9 de juliol
del 1713, el Gran i General
Consell de Mallorca va aprovar destinar 3.000 quarteres de farina per ajudar la
capital catalana.
A l’octubre següent, protegides només per tres vaixells

d’escorta, van arribar a Barcelona 25 naus mallorquines amb menjar, vi, farina,
pólvora i 53 artillers experimentats.
I encara el 9 de setembre
del 1714, dos dies abans
que caigués Barcelona, dues
fragates mallorquines van
esquivar el bloqueig enemic i
hi van desembarcar menjar i
armes. Alhora, les Illes patien
la guerra també directament.
Convertides en moneda de
canvi en les negociacions
de pau d’Utrecht, se les va
trossejar per lliurar Menorca
als grans titellaires i traïdors
d’aquesta història: els anglesos. Però aquesta circumstància, al capdavall, li va
evitar, a Menorca, la tirania
borbònica durant dècades.

La resta es va preparar per
resistir, i més a partir de
l’agost del 1713, quan el virrei
de Mallorca, Josep Antoni de
Rubí i de Boixadors, es va
negar a capitular davant dels
emissaris de Felip V. Però els
successos no es van precipitar fins que el Principat de
Catalunya va ser sotmès.
Al juny del 1715, un Exèrcit
francoespanyol format per
gairebé 30.000 homes i
2.800 cavalls embarcava en
440 vaixells per emprendre
l’última campanya. Al capdavant, el general D’Asfeld,
que havia participat en el
setge de Barcelona i que era
sinistrament famós per haver
destruït Xàtiva.
El 2 de juliol del 1715, van
capitular les guarnicions de

Mallorca i Eivissa, i D’Asfeld
va entrar a Palma el dia 11. El
darrer Estat lliure de la Corona d’Aragó havia estat vençut.
Enguany és el tricentenari
d’aquests fets. Res ni ningú,
ni tan sols els que pul·lulen
per mar i vent, han pogut
impedir de commemorar-los.

NOTA
Aquest article forma part
dels 35 guions que Jordi
Mata va redactar per al
programa de ràdio: Érem,
som, serem, del 1714 a
avui. Emesos amb la veu
de l’autor per La Xarxa
(del 23 d’octubre del
2013 a l’11 de juliol del
2014), els podeu recuperar a: http://programes.
laxarxa.com/programa/1714.

Tres anys després, a
l’octubre del 1874, el general Savalls, per ordre
del rei, proclamava els
furs catalans a Olot. En
aquests furs, el rei s’hi
comprometia a retornar
totes les institucions
catalanes arrabassades
el 1714.
La defensa del catalanisme s’accentua quan és
nomenat cap regional
carlí i delegat regi el
vallenc Tomàs Caylà.
Des del primer moment,
Caylà va demanar que es
reconegués la personalitat pròpia de Catalunya, i
que també se’n reconeguessin els drets i les
llibertats.
Per a Caylà, Catalunya és
un poble amb personalitat pròpia i, per tant, té
dret al seu govern i al
reconeixement íntegre
de les seves llibertats.
Per això, demanava la
ruptura amb el centralisme espanyol:
«Cal acabar d’una vegada amb aquesta parodia
que se’n diu “unidad espanyola” i anar vers una
confederació en què les

diferents nacionalitats hi
puguin entrar lliurement i
per via del pacte.»
Però avisa que, per
recuperar les llibertats
perdudes, Catalunya ha
de vèncer dos enemics:
«els reis absolutistes
(Felip Vè, el pitjor d’ells
pels catalans) i el sistema liberal, uniformista i
centralitzador (importat
de França).» (Joventut,
22-2-1930)
Caylà no es fia dels
polítics que exerceixen el
poder més enllà de l’Ebre
i pronostica: «Davant la
realitat del dia a dia, és
possible que els polítics
madrilenys ens donin
alguna cosa per evitar
una total ruptura, però
sempre serà a comptegotes i en la mesura de
les nostres exigències.»
(Joventut, 18-3-1931)
Pel líder vallenc, caldria
que al Congrés dels Diputats hi aparegués una veu
que proclamés, d’una
forma clara, que els drets
de Catalunya són superiors a un Estat centralitzat
i hi demostrés que els

catalans tenen la llibertat
de decidir:
«Per nosaltres, les Corts
generals no haurien de
determinar altra cosa que
l’acceptació pura i simple
que Catalunya té el dret
de l’autodeterminació en
les seves coses.» (Joventut, 22-4-1931)
Sobre la llengua, Caylà
era radical: «Un dels drets
més irrenunciables de la
nostra terra és el dret de
la pròpia llengua, però
no un dret de tolerància,
de consentiment, sinó un
dret total i absolut.»
I més tard avisa: «Ai
d’aquell poble que
no oposi resistència a
l’esclavitud i que es deixi
dominar per la força de
l’esperit, que abandona
la seva llengua, prenent
la dels seus dominadors,
pobre d’aquest poble!, car
hauria de ser un miracle de Déu que tornés
a renàixer, se li haurien
perdut totes les claus per
obrir les cadenes, s’hauria
esvaït la seva ànima, en
una paraula, hauria mort.»
(Joventut, 29-4-1931)

Després de la Guerra del
1936-39, va ser el príncep
Carles Hug de BorbóParma qui va recollir el
relleu de Tomàs Caylà en
la defensa dels drets de
Catalunya.
Es va enfrontar a Franco,
va organitzar el socialisme
autogestionari i no va
dubtar a fer ingressar el
carlisme a l’Assemblea de
Catalunya per reclamar
l’Estatut del 1932, com
a expressió concreta del
dret d’autodeterminació.
La revista Som i Serem va
proclamar la total adhesió
del carlisme a l’Assemblea
i va destacar, com a membre actiu, l’advocat Carles
Feliu de Travy, que es va
unir amb altres partits
per lluitar plegats per la
llibertat de Catalunya.
Després d’una setantena
d’anys, les tesis de Caylà
recuperen actualitat quan
ens diu: «Catalunya serà
o deixarà de ser, segons
vulguin els catalans.
Sentim-nos, doncs, en
aquesta hora suprema,
ben catalans.» (Joventut,
22-4-1931)

