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El Carlisme va ser un fenomen que va aparèixer al llarg del primer terç del
segle XIX, i que va provocar tres guerres civils. El seu origen el trobem en
l’absència de barons en el fil successori del monarca espanyol Ferran VII que
només tenia una filla, Isabel II.
Ferran VII, a les portes de la mort, a causa d’una malaltia, al 1830 va abolir la
Llei Sàlica, que impedia de regnar les dones, mitjançant la Pragmàtica Sanció.
Amb aquesta decisió el monarca assegurava la línia successòria a favor de la
seva filla. Aquesta decisió va ser fortament rebutjada pel seu germà, Carles
Maria Isidre (Carles V) que aspirava a la corona espanyola.
Aquestes guerres, però, van anar més enllà d’una simple lluita dinàstica. Van
suposar la lluita entre dues concepcions polítiques marcant un abans i un
després en la constitució política espanyola.
Tots els intents carlins per poder accedir al tron espanyol no va tenir èxit. Les
tres van ser guanyades pel bàndol liberal.
Qui eren els Carlins?
Els carlins eren defensors de la tradició, la usaven per a legitimar els seus drets
i els seus valors: Déu, Pàtria, Furs i Rei. Així doncs, qui formava part del bàndol
carlista era la majoria de la classe noble, diferents estaments de l’església
catòlica, i gran part de terratinents agraris.
En les tres guerres van lluitar per la legitimitat de la branca masculina en el tron
espanyol, i en contra de la doctrina liberal, que la consideraven una nefasta
modernitat.
Així doncs, en la Primera Guerra Carlina (1833 – 1840) el líder del bàndol carlí
va ser Carles Maria Isidre, germà de Ferran VII i conegut com a Carles V.
Durant la Segona Guerra Carlina (1846 – 1849), coneguda també com a
Guerra dels Matiners, es va intentar el casament d’Isabel II amb el fill de Carles
V, Carles Lluís de Borbó i de Bragança (Carles VI), però el casament no es va
poder dur a terme, i va esclatar la Guerra en defensa del moviment carlí.
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La Tercera Guerra Carlina (1872-1876) va ser iniciada per la crida a agafar les
armes per part de Carles Maria dels Dolors de Borbó i d’Àustria, conegut com a
Carles VII, fill de Carles VI.
Qui eren els Isabelins (liberals)?
Ferran VII va deixar com a hereva al tron a la seva filla Isabel II. El problema és
que quan va morir el monarca, Isabel només tenia 2 anys, així que la seva
mare, Maria Cristina, va ocupar el tron, com a regent, mentre la seva filla no fos
major d’edat.
Tant la noblesa, com gran part de l’església i de la burgesia agrària estava en
contra d’aquest nomenament. El bàndol d’Isabel va anar a buscar suport en el
bàndol liberal, format, bàsicament, per la burgesia industrial i la classe obrera.
El sector liberal, fortament impregnat de les noves idees sorgides de la
revolució francesa, va veure que donant el suport al bàndol Isabelí, tenien la
possibilitat d’anar introduint canvis en la forma del govern, i així fer i tenir un
govern més liberal. Trencant, d’aquesta manera, amb el dret diví a la
preservació dels drets, obrint-se, doncs, a la possibilitat d’accedir a drets que
fins aquell moment els havien estat denegats.
Carlisme a Sant Boi
Tot i que no tenim constància que a Sant Boi hi hagués hagut una gran activitat
bèl·lica, si que és cert que aquest poble va tenir una gran rellevància durant les
tres Carlinades.
Tenint una gran població ramadera, Sant Boi es va declarar, des d’un bon
començament, un poble carlí.
Durant les tres Guerres, el poble va acollir, diverses vegades, a alts càrrecs,
tant carlins com liberals, junt amb les seves tropes. A més a més, durant la
última Guerra, Sant Boi va albergar el Palau d’Intendència de Catalunya, en el
qual es dirigien les tropes carlines. També va albergar una gran impremta
carlina, i una fàbrica d’armament, i una escola d’oficials carlins.
Des de COOLTUR us proposem, doncs, un recorregut pel poble de Sant
Boi de Lluçanès per tal de poder descobrir i observar el pas de les tres
Guerres Carlines.
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Començarem i acabarem aquesta ruta
a la Plaça de l’església, un dels punts
més cèntrics de la població.

Agafarem el carrer Barendà, que hi ha a l’extrem nord-oest de la Plaça de
l’Església
84m
Trencarem a la dreta cap a la Plaça Mare de
Déu dels Munts
67m

Creuarem la Plaça Nova en direcció nord-est
57m
Creuarem la carretera i creuarem el carrer Nou
72m
A la rotonda agafarem la primera sortida
115m
Continuarem direcció nord pel carrer Sant Roc
105m
El carrer es converteix en una pista forestal. Continuarem per aquesta.
57m
En el creuament, continuarem direcció nord per la pista del centre
190m
Continuarem per l’esquerra
341m
Trencarem a l’esquerra
89m
Arribarem al Vilar de Sant Boi, una
masia documentada des del segle XII.
Durant les guerres carlines en aquesta
masia s’hi van estar els alt càrrecs dels
exèrcits liberal i carlí, com per exemple
el Comte d’Espanya, o l’Infant Alfons,
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germà de Carles VII.
Durant la tercera guerra carlina s’hi va establir una gran impremta i el Palau
d’Intendència de Catalunya, des d’on es controlava tot els successos de la
guerra.
Continuarem pel camí de l’esquerra direcció Sant Boi pel Carrer Joaquim del
Vilar
170m
Continuarem pel camí de la dreta
55m
Continuarem pel camí del mig
141m
Trencarem a l’esquerra, i continuarem per la carretera fins arribar a la Plaça
Nova
232m
Trencarem a l’esquerra i creuarem la Plaça Nova
67m
Continuarem pel Carrer Antic
110m
Trencarem a l’esquerra i continuarem pel Carrer Antic
91m
Trencarem a la dreta pel Carrer de Vic
177m
Continuarem pel camí del mig
81m
Creuarem el carrer i continuarem recte pel mateix camí
325m
Al Padró de Sant Baldiri, continuarem recte pel camí de
l’esquerra
447m

Passarem pel costat de la Cirera. Continuarem
recte pel mateix camí
372m

En l’intersecció amb un altre camí, continuarem recte pel camí del mig
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101m
Continuarem pel camí de la dreta
227m
Continuarem pel camí de la dreta
218m
A la nostra esquerra hi trobarem el
Mas Norra, una antiga casa pairal.
Aquesta

casa

va

prendre

certa

importància durant la tercera Guerra
Carlina, ja que en ella s’hi va instal·lar
una fàbrica d’armes carlina.
A més a més, durant aquest període
hi va haver una escola en la que es
preparaven oficials carlins. Entre els seus estudiants, podem destacar la de
Josep Galceran, fill de Jeroni Galceran, el primer català en alçar-se a favor
de Carles V a Prats de Lluçanès.
Per a tornar al poble farem mitja volta i agafarem el camí direcció nord-oest
1,35km
Al Pedró de Sant Baldiri continuarem pel camí de la dreta
315m
Continuarem recte pel camí del mig
84m
Continuarem pel Carrer de Vic
181m
Trencarem a l’esquerra pel Carrer Antic
34m
Trencarem a l’esquerra pel Carrer Barendà fins arribar a la Plaça de l’Església
84m
Des de COOLTUR desitgem que hàgiu gaudit d’aquesta ruta turística, i
que tingueu molt bon dia.
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