Fins ara ha estat freqüent entendre el
carlisme com el resultat violent d'un pleit
dinastic o la protesta popular deIs sectors
més deprimits de la societat, insatisfets amb
una burgesia que els negava tota reivindicació (I). Ara bé, quan el 29 de setembre de
1833 morí Ferran VII, després d'un llarg i
accidentat regnat, afloraren tot un seguit de
greus problemes arrosegats des del 1760.
Aleshores, la guerra civil que s'inicia l'octubre de 1833 és una de les manifestacions
més pregones de la crisis de la societat tradicional que tingué lloc alllarg de les últimes decades del segle XVIII i primeres del
XIX.
1.- Les raons del carlisme a la societat
de Vila-real.
A Vila-real, les arredonides xifres de les
produccions agrícoles recollides en l'estadística oficial municipal des del 1782 a
1810 no suggereixen una relació de les
motivacions de l'arrelament del carlisme
amb una agricultura local insuficient i fan
caure en l'optimisme desmesurat del classic
valencia Cavanilles que no dubta en parlar
de "multitud de frutos".

Aquest optimisme contrasta am "la infelicidad casi increible de esta Villa" de la que
amargament parla, en 1834, l'alcalde José
Agustín de Bas (2). Molt més cruc és el testimoni de 1848:
"... los principales propietarios del terreno no son vecinos, ni habitan en ella, donde
no existe un solo comerciante de significación por sus capitales y cuya industria está
en manos de débiles y miserables operarios
que no viven sino de sus propios y cortos
esfuerzos, siendo labradores las siete setavas partes de esta villa. ¿Pero qué labradores? (Si) fueran dueños del terreno entre
todos entonces los recursos abundarían, mas
son la mayor parte colonos y pobres y no es
posible por ello elevar esta villa a la clase
de aquellos pueblos que por su mucha
riqueza tienen la Instrucción primaria" (3).
La distinció entre llauradors i jomalers
no soIs s'establia en el fet que els primers
treballaven sobre tot les propies terres, mentre els jomalers anaven llogats per d'altres.
La gran majoria de llauradors no era predominantment propietaria de les terres que
conreava. De fet, en 1834, tant soIs Font de

Mora, Sancho, Ripollés,

Marín,

Sancho

Peset, Soriano, Verdi3., Batalla, Ferrer,
Benet Menero i Monfort eren considerats
grans propietaris (4). Cinc anys més tard,
deIs mil noucents quaranta-quatre veins únicament doscents trenta nou eren propietaris
i vivien de la seua terra. La manca de terra
era, per tant, un fet que ja s'havia acomplert
en bona mesura abans del triomf de la revolució liberal i de la revolta carlina.
Ja a darreries del segle XVIII, la majoria deIs nostres llauradors no té terra suficient, com a mínim, per alimentar la família
sense necessitat d'un jornal per sobreviure.
El cas de Narcís Arquimbau és i1.1ustratiu
d'aquest fet. E11784, Narcís Arquimbau es
considerava llaurador malgrat haver venut
pr3.cticament totes les seues terres l'any
1776. D'en~3. i per temps de sis anys sera
l'arrendatari de la seua antiga alqueria del
camí de Sant Pau i conrear3. a jornal una
part de l'oliveral (5).
A I'horta, la importancia del clero com a
propietari és un fet inqüestionable alllarg
de la segona meitat del segle XVIII. Junt
amb ell els altres grans propietaris són terratinents rendistes -cas deIs Llorens-, que
explotaven les seues terres mitjan~ant arrendament a curt termini. A la decada de 1770,
tractants francesos aveinats a la Vila -com
els Parra, Sjchet o Sarthou- accediran a la
propietat de l'horta per la defecció del credit
i rendabilitzen aquestes inversions amb la
practica del mateix tipus d'arrendament (6).
L'arrendament a curt termini suposa uD
desmillorament de la situació deIs llauradors arrendataris. EIs capítols d'arrendaments fan sentir sobre l'arrendatari el domini absolut de l'arrendador sobre la terra; són
una constant amena~a de desnonament per
no complir qualsevol deIs capítols; perme-

ten la renovació constant de la renda i estipulen unes condicions de treball dures que
asseguren una total rendabilitat de la cessió
de l'usdefruit.
A tall d'exemple, l'escriptura d'arrendament de" 464 anegadas de huerta o lo que
allí sea con una Alquería y Corral de Ganado en dicho término, Partida de Sant Pau...
por tiempo seguro de 6 años y 2 de respir a
voluntad de dichos Arrendadores", s'ajustava als capítols següents:
"1. Trabaxar

a ÚSOy Costumbre

de

buen labrador.
2. Deben hazer lo menos cada año 14
hanegadas de cañamo, alternando trigo y
Cañamo en 30 hanegadas".
3 .Que si no se trabajasen dichas tierras a uso y costumbre, se las pueda quitar
desde luego, aunque no se hayan cumplido
los seis años.
4. Que el último año queden las tierras
como al presente las de Barbecho ordinario
20 anegadas de Paxa y 200 Cargas de estiercol de buena calidad y pallus que huviere y 60 libras que les entregare para ganado.
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REY

'I' EN su nEAt NOMBRE, DON RAFAELSEMPER,E
.TENIENTE
GENERAL
de los' Reales E~rcitos ..'co!ldecorad~ ~r Si M. con varias cruces Militares, con
la de la muy noble y heróica Villa y Corte de Madrid, con la ilistinguida adq\lirida en IA gloriosa accion d" los campos de Gaibiel ..n el 8 de Marzo de 1823,
Capitan General de los Reinos de Murcia y Valeneia, Presidente d6 su Real Audie,licia , y de la ,Junta Suprema nuevamente instalada para ,,1 Gobierno de dicliJs Reino'i durante la cautividad del Rey, Protector de las obras del Grao, General en Cefe del Egército Realista de los mismos, el primero que se presentó
en este Reino ha derramar su sangre en defensa del Rey y Religion &c. &c.
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5. Que solo puedan haver 10 anegadas
de Panizoy 6 de Aluvias.
6. Que losfrutos aunqueen poder de tercero siempreestaran obligados con preferencia hipotecadosa la paga del Arriendo
(precio en cada un año de 160 Libras, a 2
L. 10 sueldos por cada anegada en dos
igualespagas de 1 de Agosto y 28 de Octubre) para sacarlos y Venderlosy hacerse
pago por principal y Costassi de hecho intentaren no pagar les pueda quitar dichas
tierras.
7. Que no han de pedir descuentospor
piedra, peste,aguas,etc." (7)
Des del 1784 al 1840 són freqüents
llargs plets entre rendistesi arrendatarisper
negar-seels segonsa fer efectius els arrendarnents(8). Aquests plets i un bon grapat
deIsnostresveins que no dubten "declararse
pobresde solemnidad"són expressiópregona de la polarització social en que es viu.
En conseqüencia,el carlisme deu ser entés
com una reaccio d'aquestsllauradors sense
terra contra la propietat privada i la renda
de la terra, els preus del mercat, el pes deIs
impostos estatals i els préstecs de capital
(9).
El panoramano hi era molt millor en el
mon comercial i artesanal.Un Proyecto de
1834 explica la crisis de la manufacturadel
ciinempel "fin de la Real Marina" a les guerres contra Anglaterra (1796-1802 i 18041808) i es pronuncia contra la lliure competencia,tot utilitzant una retorica agressiva
contra el sistemaliberal. En 1836no resulta
estrany trobar entre els voluntaris carlins

reclutats per José Miralles, "El Serrador",
molts teixidors de canem arruinats per la
competenciacreixent deIs productesestrangers(10).
Pels desheretats del regim liberal, la
for<;adel carlisme estavaen el fet que el seu
triomf barravael pas a totes aquellesformes
d'explotació i de desordre social reviscolades i afian<;ades
jurídicament per la revolució burgesa.
Amb tot, és erroni pensarque el carlisme va trobar suport tant soIs en aquests
grups empobfÍts. De fet, un ter<;deIs difÍgentscarlins de l' Alt Maestrat,l' Alt Millars,
l' Alt Paliincia i del Montsia i Baix Ebre són
d'ofÍgens "benestans"(11). Quines van ser
les raons que implicaren a aquestspersonatgesde la classedominanten la carlistada?
La trajectofÍa de JoséJoaquínLloréns i
Bayer és bona mostra del difÍgent carlí amb
una opció política previa al conflicte succesofÍ. EIs Lloréns eren terratinentsrendistesi
havien estat alcaldes o regidors a gairebé
tots els ajuntamentsde la Vila-real alllarg
deIs seglesXVII i XVIII.
AIs trenta tres anys Joaquín Lloréns i
Chiva fou un lector empedemitde la literatura revolucionaria francesa de 1789. Deu
anys després,en 1823, sera un decidit realista a les ordres de Rafael Sempere.El seu
fill, JoséJoaquÍnLloréns i Bayer, és una de
les personalitats més representativesde la
reacció antiliberal i del carlisme (12).

A banda de plantejaments ideologics,
dos condicionants van detenninar als Lloréns cap al carlisme. Un fou el decret de 27
de setembrede 1820en que es regulavaque
les propietats en vincle es convertiren en
propietat privada en dues generacions. El
patrimoni deIs Lloréns tenia 267 fanecades
d'horta i 149 jomals de sed. D'aquestes,
134 fanecadesd'horta i 61 jomals de seca
estavenen "vínculo de pacto" i eren explotades en arrendament(13). En 1820, quan
es promulga el decretde 27 de setembre,els
Lloréns estaven amb pleits amb els seus
arrendataris, que es negaven a pagar els
arrendamentsdes de 1782. La promulgació
de la nova llei va obligar a cercar solucions
de compromís, que no afavoriren els interessosdeIs propietaris(14).
Tanmateix, la seuaresistenciaal liberalisme s'ha de relacionar,possiblement,amb
la perduadel poder polític local. Alllarg del
segleXVIII les classesdirigents locals s'enfrontaran pel control del poder municipal. A
Vila-real, els poderosos clans de l'escriva
Carda i el deIs Inza, Lloréns, Moner o Ferrando, es tumaven en el govem de la vila i
demanavenaltemativament el restabliment
de l'abolida insaculació denunciant una
dubtosa i sospitosa gestió municipal (15).
En realitat, en 1801,la majoria deIsregidors
d'un clan i de l'altre estavenemparentatsi
els seuscognomssón semprepresentsa l'ajuntament (16). A la decada de 1830, la
situació canvia radicalment -disolució deIs
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El carlisme com a "partit d'ordre" era
l'única solució que quedava a les oligarquies tradicionals per defensar privilegis
perduts i recuperar el control deIs c3.rrecs
públics de major prestigi. Per la qual cosa,
la seuaparticipació fou fonamentali decisiva en els inicis de la carlistada.
Per legitimar la protestaantiliberal deIs
sectors populars es contava amb la inestimable co1.1aboració
d'algun que altre frare
de Sant Pasquali d"el cura Párroco de esta
Villa i el Beneficiado de la misma" (19).
Tots ells des de la trona faran exaltació
incondicional de D. CarIescom rei legítim i
de la religió. Dos principis que permetien
cohesionarel descontentde les classesdirigentsamb la protestapopular.
Pero no tan soIs va ésserel clero el propagandistacarlí. el mestre d'escolaVicente
Español":
"desdeel año 1823 ha manifestadobien
explícitamentesu aversióny odio a las instituciones liberales y su afecto al absolutismo, cuya idea ha consignado en algunos
versos. Que en la última guerra civil marcho a la facción un hijo que tenía en casael
que aún permaneceemigradoy alguno (deIs

punto donde salían, se persiguió

al que dió

y no pudo alcanzarle"(23}.

::;~~

voluntaris reialistes i creació de la milícia
nacional- amb l'entrada en la lluita política
municipal de Puchol, Isach, Bas, Petit, Almela, Herrero, Soriano, Rochera, Sancho,
Ferrer, Vilanova, Amorós, Sarthou, Iserte,
Candau,Martí, Pesudo,Mulet, Nebot, Estevan, Gurrea,Arrufat o Serrano(17). Aquesta nova burgesiacomercial i agraria es consolidar3.en el govem municipal durant la
revolució liberal i foragitaran de l'ajuntament i deIs c3.rrecsde prestigi a la classe
dirigent tradicional (18).

Religioso de este Convento de San Pascual...,. Realistade principios y que cumple
reclusión con la mayor sin razón..." recolzava obertamentla causacarlina des del 1826.
Podem dir que, en certa mesura,era l'ideoleg deIs voluntaris reialistes de la Vila-real,
comandatsper JoséJoaquínLlorens des del
1828.Tots dos eren membresd'una societat
secretaultrarreialista de Valencia (La Puríssima?}. En novembre de 1832, fra Cases
havia estat empresonatper defendredes del
púlpit els drets de D. CarIes. Al mateix
sermó havia aconsenatseguir l'exemple del
caputxí Lorenzo Belgida i del comandant
reialista José Armengol, que un més abans
havien encap~alatuna frustrada insurrecció
deIs reialistes de I'Horta. Aquell vespre
"siendo como las 9, 3/4 de la noche última
se dieron vivas en estapoblación a Carlos 5.
La guardadel retén de Nacionalesacudió al
,

seus alumnes) y es muy probable que para
ello hubiesen mediado las sugestiones y
doctrinas del padre y maestro" (20).

2.- Eis inicis de la carlistada:
racions, sermons i revolta.

Conspi-

Des del 1825 hi ha pocs dubtes sobre el
paper decissiu deIs cercles conspiratius
absolutistes en el sorgiment del carlisme
valencia. Aquest any, s'havia descobert a
Castelló una ramificació
d'una societat
secreta apostolica en que estaven compromesos els Polo i Gonzalez. En aquest focus
conspiratiu ultrarreialiste
predominaven
llauradors, comerciants, frares i militars
retirats caps deIs voluntaris reialistes (21 ).
D'en~a, els al~aments carlins a La Plana no
faltaren, pero foren epissOdics i sense exit,
ja que els dirigents locals no foren capa~os
de contrarrestar les mesures preventives del
govem i de la mobilització liberal. Aixo,
durant alguns anys, els va impedir d'organitzar una insurrecció mínimament capa~ de
consolidar -se.
El 14 de novembre de 1829, Manuel
Garrote des de Valencia incitava a la revolta
als voluntaris reialistes de La Plana, Segorbe, Llíria, Alcala de Xivert i Vinaros. La
cosa podía haver atés proporcions importants, si tenim en compte que tant soIs a Borriana, Castelló, Vila-real i la Vall d'Uixo,
els caps reialistes José Joaquín Llorens,
Julián Saffora, Francisco Rodrigo i José
Chillida havien aconseguit mobilitzar, en
menys de tres dies, 453 hómens armats
(22).
El 12 de gener de 1833, Joaquín Lloréns
i Chiva demanava al govemador de Castelló
l'indult

de fra José Cases. Aquest "buen

Quan l'octubre de 1833el baró d'Hervés
passa per La Plana camí de Morena per
encap~alarl'al~amentcarlí, Lloréns recolza
la carlistadai la secundaa la nostra comarca i a l' Alcalatén amb els reialistes de Vilareal, Borriana, Onda i Vall d'Uixo. En
aquenany de gracia o desgracia,per un bon
grapatdeIs nostresveins, com Menero, Cortés, Beltran, Gómez, Pareja, Font Gamboa,
Miró "El Vicariet", Armengol, Ibañez,
Broch, Gil, Ferrandis, Nebot, Carda o Prades, el carlisme era l'única solució al seu
descontentcap una societat en canvi de la
qual es sentiendesheretats.
NOTES.1. Una vissió de conjunt de les interpretacions
fetes del carlisme a AROSTEGUI, I. "El
carlismo en la dinámica de los movimientos liberales españoles.Formulación de un
modelo", dins l Coloquio de Metodología
Histórica Aplicada, ~ Santiagode Compostela, Secretariadode publicacionesde la Universidad, 1973,pp. 225-239.
2. ARXIU MUNICIPAL DE YILA-REAL
(AMVi). 1336, "Borradores de exposiciones,
oficios... del Ayuntamiento de Yillarreal,
1834". 2 de mar~ de 1834.
3. AMY 115, "Actas del Ayuntamiento". 6 d'agost de 1848; fu11109.
4. AMYi. 1336, "Borradores...", 6 d'abril de
1834 "Mayores contribuyentes".
5. ARXIU FAMILIA LLORENS (ALL). Rosa
Nogueras. Pleitos, Alqueria d'Arquimbau,
1782-1823.
6. El cas del rendistes de la Vila-real a GIL, Y.
Una soGietattrenGada:Botiflers i maulets a
la Vila-real de la transiGióborboniGa(17061735), Yila-real, II. Ajuntament, 1989, pp.
10-22. Els Parra, Sichet, Latapia, Sarthou,
Matheu, Destench o Dematheu, s'especialitzaren en "a curt termini" i introdui:ren conreus comercials -canem- condicionant una
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finales del siglo XVIII", CADAFAL.
16. AMVi. 111, "Mano de Acuerdos" (17991807),fulls 105-109.
17. AM Vi. 112-116, "Actas..." (1841-42; 184344; 1845-46; 1847-48; 1849-50).
18. AMVi. 1336, Idem. 28 d'abril de 1834.
19. AMVi. 1336. Idem. "Expulsión y residencia
en Valencia del Cura Párroco y el Beneficiado".
20. Al respectesón clars uns contundentsversos
reialistes del Trienni, deis que es feia veu
Vicente Español, els quals recordaven la
necessitat d'atacar, abans de tot, grups d'explotadors teoricamentadscrits alliberalisme:
"Vaya, ques bona camorra
que es tracti sois de acabar
los frares, sensmay parlar
de la mala gent que corre!
¿A quantsnos lIevam la gorra
y habemde fer basamans
que són los nostrestirans?
Escut heraldic deis Lloréns

Quantsadvocats,quantsnotaris,
quantsmetgesi apotecafis
y usurerscomerciants?

rapida elevació de la renda GIL, V. "Eis
comerciants estrangersal País Valencia a la
segonameitat del segle xvm: les matrícules
de 1764 i 1773", Afers, núm. 5 i 6, Catarroja,
1987,p. 594.
7. ALL. Rosa Noguera, "escritura de Arriendo
otorgadapor D. Joaquín Llorens y Chiva en
nombre de Doña Rosa Noguera, Viuda de D.
Joseph Aliaga, a favor de Joseph Tirado y
Mana Reboll, consortesy de Eugenio Tirado.
23 de Agosto 1764. ";" Extracto de los Autos
de execución y demás instado por Narciso
Arquimbau contra Joseph Tirado y Maria
Reboll, sus Arrendadores de la Alqueria de
Borriana.
8. ALL. Rosa Noguera. "Nota de Cargo y Data
de los Arrendamientosvencidos y no cobrados de Doña Rosa Noguera" i "Autos executivos... en el Juzgado de Borriana". Aquests
pleits son for~a interessants pel que fa al
debat del regim de possessióde la terra; la
mancade treballs monografics,pero, no autoritza a anar més enlla del simple enunciat de
la hipOtesi.El tema, tanmateix, és ben suggerent.
9. A totes les escripturesd'arrendamentde terra
d'horta fetes entre 17648 1840 s'assenyala
I'obligació de cultivar canem i s'hipotequen
els fruits a recollir i les propietats deis arrendataris com a penyora deis pagaments.Tots
aquestselementspropis de la producció capitalista foren fomentatsper la revolució burgesa. En conseqüencia les reformes liberals
eren vistes com una amena~aa les sellescondicions més o menys precariesde treball i de
vida.
10. GIL, V. "El artesanadodel siglo xvm: los
tejedoresde cáñamo",Borriana en su Historia, I, Borriana, Mag. Ajuntament, 1987, pp.
307-309. A Xativa, com a Oriola, els voluntaris reialistes eren majoritariament artesans.
A partir d'aquestes dades es relativitza la

impressió d'un carlisme exclusivamentagrari.
MILLAN, J. Rentistasi campesinos,Alacant,
1984,pp1421, 432.
11. Remitim la sociologia d'aquestsdirigents carlins feta per Millán aprofitant les dadesde 25
biografies de l'anonim (W. Ayguals d'Izco ?)
Vida y hechos de los principales cabezillas
facciosos de las provincias de Aragón y
Valencia.Valencia, Imprenta de López, 1840.
MILLAN "Els militants...", 108-109.
12. Amb Rafael Sempereentrava a Valencia el
13 de juny de 1823, on el 26 de juny era
nomenat comandantdel bata11óde Voluntaris
Reialistes de la Vila-real. En 1826, recolzara
al frare del convent de Sant Pasqual, José
Cases,que seguint les directrius d'una societat secreta d"'oposición apostólica" -de la
qual tots dos eren membres-,havia llegit des
de la trona el Manifiesto de la Federación
de los Realistas Puros. Aquest manifest descalificava totalment a Ferran VII i proposava
a l'infant o. CarIescom a rei, per llur adhesió
al clergat i a l'església.ALL. AsuntosMilitares..., Certificación impresa de los méritos de
o. JoaquínLlorens y Chiva, Capitán retirado
y Juez de Francos de esta Provincia. Valencia, Imprenta y Librería de López, 1820; 7
fulles impreses i Batallón de Voluntarios
Realistes.
13. Aquest "vínculo o mayorazgo" instituit per
JoaquínLlorens i Soler, Beneficiat de l'Església Major, havia defensat liur patrimoni de
possiblesendeutamentsen momentsde fortuna adversai impedit tota desmembracióde la
propietat per repartiment des de11713.
14. ALL. RosaNoguera cartasy pleito. "Emplazamiento de la Justicia de Burriana a los
Arrendatarios de la Alquería llamada de
Arquimbau"; "Despojo y ejecuciónpor nuevo
arrendamientode la Alquería, vulgo dicha de
la Monja".
15. GIL, V. "La lucha por el poder municipal a

(...)
Aquí comensardeuria
la gran reforma del dia
no pas en religió".
Cit. MILLAN, J. "Eis militants...", p. 122.
El cas citat a ARXIU MUNICIPAL DE
VILA-REAL (AMVi). 112. "Actas del Ayuntamiento", fulls 27 i 27 v.
21. Personatgescom Josep Armengol, el baró
d'Hervés, el comte de Cirat, el baró de Terrateig o els comtesd'Alcúdia i d'Orgaz a Valencia; I'advocat Mafia Magraner a Xativa; el
bisbe Herrero o el comerciant, terratinent i
prestamistaD. Matias Sorzanoa Oriola; José
JoaquínLlorens a la Vila-real; PascualPeris i
JoséMartínez a Borriana; els Gaieta a CastelIó o Vicent Puchol a Betxí, mobilitzaran una
extensaxarxa de familiars, amics i clients per
tal de donar suport al carlisme. MILLAN, J.
"Los rentistas valencianos entre el reformismo ilustrado y la revolución liberal", dins La
ilustración española,editat per A. LABEROLA i E. LA PARRA. Alacant, 1986, pp. 497520; BURDIEL, I. La política de los notables, Valencia, Ed. Alfons el Magnanim,
1987, p. 51; RUIZ TORRES, P. La fi de la
noblesa feudal al País Valencia, dins Núria
SALES i altres, Terra, treball i propietat,
Barcelona, 1986, pp. 166-185. Eis exemples
citats a Castelló, Vila-real, Borriana i Betxí a
AHMC. Gobernación, 1837, Relación de los
que se han incorporado a la facción. Castelló,
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