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És fascinant la relació aparentment necessària que hi ha entre Morella i el carlisme, 
no només en l’imaginari popular, si no també en els diversos estudiosos, de tot tipus, 
de la I Guerra Carlista. De fet, els mateixos contemporanis mostren gairebé una total 
unanimitat alhora de mostrar Morella com l’avantguarda de la Contrarevolució, com 
la gran valedora de Cabrera i la seva causa. Però aquesta visió, gràcies a aportacions 
d’historiadors actuals1, així com una major accessibilitat a certs documents, ens per-
metrà revisar eixe mite.

Per a aquesta tasca tenim un aliat inesperat, un personatge clau, contemporani del 
període històric estudiat, i que és fonamental per conèixer la realitat social morella-
na d’eixa primera meitat del s. XIX: Mossèn José Segura Barreda. Eclesiàstic, autor 
vuitcentista, enemic reconegut del liberalisme, ingredients tots ells que facilitarien el 
menyspreu de la seva obra, com una curiositat de l’època, com uns jocs florals inútils 
per a la ciència històrica. Pensem que no s’ha estudiat com deuria, que no s’ha analitzat 
allò que diu dels fets ocorreguts a la Morella de l’època revolucionària. Recordant el 

1.- Per Aragó Rújula Lopez, P., Contrarevolución. Realismo y Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840, 
Saragossa, 2008. Per observar la base econòmica del territori morellà Sanz Rozalen, V., Propiedad y Desposesión 
Campesina: la Bailía de Morella en la Crisis del Régimen Señorial, Alzira, 2000, per citar només dos, entre un 
gran assortiment.
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Resum
Gràcies al testimoni de Mossèn José Segura Ba-
rreda, podem revisar i analitzar què de real i de 
mite hi ha en la tradicional consideració de Mo-
rella com una ciutat compromesa pel carlisme. A 
través d’ell, i d’altres testimonis, com els histo-
riadors contemporanis i la premsa, observarem 
com el mite és això, un mite que s’allunya de la 
realitat, una realitat que amaga a un sector majo-
ritari de la població que se veurà atrapada entre 
dos bàndols, i que seguirà els seus propis interes-
sos sense participar en la lluita.
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Abstract
Thanks to the testimony of Father José Segura 
Barreda, we could review and analyze what real 
and myth is in the traditional consideration of Mo-
rella as a city committed by the carlism. Through 
him and other witnesses, as contemporary histo-
rians and the press, we see how the myth is that, 
a myth that is far from reality, a reality that hides 
a majority sector of the population that is caught 
between two sides, and it will follow its own in-
terests without participating in the fight.
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200 aniversari del seu naixement a Castellfort, un 3 de gener del 1815, analitzarem en 
aquestes modestes línies, com Segura Barreda nega la idea de la Morella de Cabrera.

 

1. Mossèn Segura Barreda, historiador
Per fer l’anàlisi de la seva obra2 s’ha d’anar amb molt de compte. En una obra plena 

de paradoxes, inclús contradiccions, detectem a poc que llegim atentament una doble 
naturalesa de l’autor. Per una banda mostra una clara adhesió a la contrarevolució, o 
antirevolucionària. Les seves idees, les seves expectatives, les seves esperances estan 
expressades al llarg de tota la seva obra, especialment en el moment que entrem en el 
seu anàlisi dels fets del s. XIX. Quina clara declaració d’intencions quan ben al prin-
cipi del IV volum afirmaria3:

En el discurso de nuestra historia hemos manifestado sin rebozo como pensaba la 
inmensa mayoría de los morellanos en política y cual había sido su conducta en 
las vicisitudes por las que había atravesado. Su antiguo lema se condensaba en 
estas palabras: Religión y Rey, y por tan caros objetos había peleado, invirtiendo 
sus caudales y derramando su sangre en los campos de batalla […]. Cuando los 
diputados que, allá en el extremo de la Península, se reunieron para buscar los 
medios de cortar los pasos del ambicioso corso que, con malas artes, pretendía 
enseñorearse de España, […] se creyeron autorizados para reformar la disciplina 
eclesiástica y cercenar la autoridad de los reyes, parodiando los actos de la Revo-
lución Francesa […]; entonces Morella oía con disgusto las atrevidas peroratas de 
algunos diputados y hacía suyos los discursos de los que defendían las costumbres 
tradicionales, reprobando innovaciones que herían en lo más vivo su corazón. Las 
doctrinas liberales no hallaron eco en sus pechos, porque a la sombra de su ban-
dera se vomitaban los escritos más impíos y se predicaba el desprecio a lo que 
siempre había mirado con respeto y veneración.

Deixa clara la seva postura ideològica, és un avís a navegants, i involucra a tota la 
població, a tots els morellans, en la seva visió del món. Les mateixes sensacions ens 
expressa, quan analitza el període del Trienni Liberal, al III volum4:

El nuevo capitán General envió una circular por los pueblos del reino, para que 
publicasen la Constitución del año 1812, jurada ya por el rey Fernando; y el día 17 
de Marzo llegó la orden a Morella. Reuniéronse el Gobernador y Regidores en las 
casas consistoriales, y se determinó, que se diera cumplimiento en el día siguiente, 
encargando al Arcipreste Crosat dirigiera su palabra al pueblo, comisión que acep-
tó gustoso, pues sabidos eran los sentimientos que abrigaba el arcipreste desde 
las cortes de Cadiz. El diez y ocho se cantó un solemne Te-Deum en la arciprestal 
y Crosat desahogó su corazón oprimido por mucho tiempo, renovando pasiones 
dormidas y disgustando a la inmensa mayoría de sus parroquianos, que pensaban 
de otro modo.

El vinarossenc Crosat, d’esperit reformista, havia abraçat el liberalisme durant la 
Guerra del Francès, i seria una autèntica bèstia negra per Segura Barreda qui, com hem 
vist, expressa unes idees que ens anirà recordant recurrent-ment al llarg de tot el pe-

2.- Segura Barreda, J., Morella y sus Aldeas, València, 1868, en tres volums. El quart, del 1991, a cura de Manuel 
Grau. Hem utilitzat la versió mecanografiada del mateix Grau, el seu principal biògraf, de l’original. Biblioteca 
Grau, Museus de Morella, Ajuntament de Morella.
3.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum IV, p. 23.
4.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum III, p. 452-453.
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ríode estudiat i que, sense una lectura crítica d’aquestes declaracions, podem arribar a 
acceptar, sense més esforç, la idea del total compromís ideològic de la població more-
llana amb el reialisme, primer, i amb el carlisme, aparentment com una conseqüència 
natural, després.

Hem vist la naturalesa ideològica del nostre protagonista, però l’altra que queda per 
analitzar és la d’Historiador, així, amb majúscula. Al llarg del seu treball ens recorda 
sovint que ell mateixa té clar que «deber nuestro es ser imparciales»; i inclús un poc 
més enllà, amb vehemència, afirmava, «Pues qué ¿podríamos hacer la apología de al-
guno de los partidos, que siete años se disputaron el triunfo?», en un interessant distan-
ciament del conflicte armat i, per què no, també del conflicte ideològic. Efectivament, 
al final del III volum, expressava l’objectiu real de tot el seu treball d’investigació 
històrica sobre Morella. Atenció al que diu, per què ens ajudarà a comprendre certes 
coses5:

Hemos llegado al punto desde donde debíamos haber partido. La historia con-
temporanea era la que particularmente llamaba nuestra atención; la que avivaba 
la ansiedad de los que nos comprometieron a emprender nuestra tarea; la que re-
clamaba, que se rectificasen mil inexactitudes, que estamparon en los periódicos, 
en los libros y hasta en las novelas, no sabemos si la ignorancia o la mala fe. Al 
dibujar el caracter morellano, en días en que las pasiones enconadas cegaban a 
los hombres, se trazaron algunas líneas sin conocer el original, y las más extrañas 
caricaturas, trazadas en días de borrasca por los enemigos de este pueblo singular, 
sirvieron de modelo a los escritores, que después quisieron conocerle: al leer sus 
apreciaciones, o nos irritaba su mala fe o compadecíamos su ignorancia.

Afirmava, amb rotunditat, que els diaris; llibres, entenem els treballs historiogràfics 
clàssics, cronistes, etc.; i les novel·les, estaven equivocades, de bona o mala fe, i que 
llençaven al món, com un mantra, una idea falsa de l’actuació de Morella durant la 
Guerra Carlista. Evidentment, la idea que expressaven eixos mitjans de comunicació 
en general no era la d’una Morella liberal, si no tot el contrari. Vol dir això, que el 
nostre Arxipreste admetia que Morella no va ser carlista? Que el mite de la Morella de 
Cabrera és fals? Si aquesta afirmació sembla rotunda, en la nota introductòria al seu I 
volum ja tenia clar que6

Voy a delinear vuestro retrato, no con feas tintas como las caricaturas que el en-
cono y mala fé se atrevieron a estampar, cuando apenas habían oído pronunciar 
vuestro nombre; voy … a lavar una mancha, que en días de vértigo y de furor 
arrojaron en vuestra frente.

Comencem a observar paradoxes a causa de la seva naturalesa historiadora, i que 
l’impulsava a ser objectiu en els fets històrics concrets que ens narra, encara que entra-
ren en col·lisió amb el propi anàlisi previ, aquest si contaminat per les pròpies expec-
tatives. Per veure-ho clar, observarem alguns fets històrics que ell mateixa ens conta.

 

5.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum III. p. 494-495. 
6.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum I, p. 5-6. 
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2. La insurrecció carlista a Morella. 1833
Quan Segura Barreda entra a fons en el conflicte, les contradiccions salten a la vista. 

Més amunt hem vist com assenyalava que «la inmensa mayoría de los morellanos» 
eren reialistes, però quan reben l’ordre de desarmar els Voluntaris Reialistes, des de 
València7

En gran conflicto se halló el Gobernador D. Carlos Victoria que conocía el espíritu 
público de la población, de temer era la resistencia de algunos realistas y la guar-
nición de la plaza estaba reducida a una compañía de setenta hombres de infantería 
y sin jinetes; mal podía esperar la sumisión voluntaria a la orden.

[…] Lopez previno a los capitanes con aquella sagacidad que le era tan natural y, 
dada la orden, se depositaron las armas en el granero del depósito, ahora teatro, 
con muy poca repugnancia de parte de la mayoría que rehuía los compromisos.

La gran paradoxa està en què, en un cos que simbolitzava l’oposició al règim del 
Rei Fernando, que aquest el considerava un risc greu per a la seva supervivència, que 
en molts casos s’amotinarien per evitar la seva eliminació, i que seria el germen de la 
majoria de les insurreccions inicials carlistes, ací a Morella, la seva dissolució es faria 
«con muy poca repugnancia». És una situació que Segura Barreda no explica, no per 
què no ho sàpiga, si no per què no li interessa, i ací actua la seva naturalesa ideològica.

Igualment, avançant-nos uns mesos, una vegada recuperada Morella pel Govern de 
Madrid, el 10 de desembre del 1833, el Governador Liberal Mazarredo recuperaria una 
ordre anterior de crear la Milícia Urbana, de caràcter burgès, és a dir, revolucionari8

Embarazado se vió el Gobernador interino porque no abrigaba confianza alguna 
de encontrar en Morella quien se prestase a tomar las armas para defender un 
partido que no era popular en esta población, pero como en la instrucción de 31 
de Octubre se decía que tendrían franca entrada cuantos voluntarios realistas lo 
solicitaran, pudo Mazarredo proponer el alistamiento de las milicias urbanas...

Encapçala el seu anàlisi amb una observació ideològica, però al final acudeix al seu 
rescat la seva vessant historiadora, apuntant-nos que suposats carlistes ingressarien 
també en les files dels urbans. És una altra paradoxa que tampoc ens explica. Com a 
humanista, està obligat a contar-nos la veritat, però sense incidir ni aprofundir en ella 
per no desmuntar tota la bastida ideològica que construeix i que vertebra, malgrat tot, 
el seu treball. Per complicar-ho un poc més, tot seguit ens dirà que

Contábase entre los amigos de Mazarredo D. Joaquin Gavarda, joven como él y de 
una familia acomodada. Las ideas de este, hasta entonces, no estaban en armonía 
con el orden de cosas o la política que comenzaba a manifestarse; pero sea que 
Mazarredo le manifestó que en nada se oponía a sus principios o que, como joven, 
quisiera lucir el uniforme y ponerse al frente de la nueva institución, consintió en 
ser nombrado capitán de la compañía de los urbanos y pudo reunir algunos jóvenes 
que se inscribieron en el mes de enero.

Joaquin Gavarda, membre d’una de les famílies més il·lustres de Morella, i de supo-
sades idees reialistes, no només ingressa si no que comandaria una força que defendria 
els drets dinàstics de la Infanta Isabel. I no només ell, també cognoms il·lustres com els 
Vidal i Suñer s’unirien al cos. Segura Barreda no dóna una explicació convincent, quan 

7.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum IV, p. 45. 
8.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum IV. p. 92. 
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la dóna, per explicar aquestes circumstàncies que a nosaltres ens crida tant l’atenció. 
Però comencem a observar una idea clau per entendre el comportament d’aquelles 
persones. Estaven complint, simplement, la llei.

Però tornant a eixos moments inicials, Segura Barreda pretén reconstruir els fets que 
realment van ocórrer, en contraposició dels historiadors, cronistes i biògrafs que van 
tractar-los, especialment de Buenaventura de Córdoba9, entre d’altres. Amb aquest 
objectiu, recordaria vivències pròpies, i entrevistaria a testimonis directes dels fets. 
Una autèntica història oral, tant en boga les últimes dècades. Inclús es permetria el 
luxe de posar paraules textuals en boca dels protagonistes. Un cas molt interessant és 
el de José Mestre, «tintorero acomodado», com ens informa. Ell seria el cap de del 
grup de l’espardenya, això és, del poble baix, que conspirava per proclamar a l’Infant 
Carles com a Rei. Ell s’encarregaria de contactar amb els compromesos per la causa 
del Baix Aragó i del Baix Ebre. El nostre autor, comentant com estaven els esdeve-
niments en eixa tardor del 1833, quan la situació estava tant tensa que semblava que 
l’autoritat se’ls tiraria damunt, posa en boca de Mestre un sorprenent «Aqui somos 
unos pocos y no sabemos como lo tomará la población10», en una expressió que no 
inspira interpretacions dubtoses. El mateix Mestre es reuniria amb Carnicer a l’ermita 
de Santa Llúcia, quan aquest ja havia proclamat a Carles com a rei al Baix Aragó i que 
esperava que Morella responguera al mateix crit, però, decebut pel fracàs de Mestre, 
afirmaria «segun veo los realistas de Morella o temen o duermen», en una expressió 
molt significativa.

Ací Segura Barreda ens dóna una de les escasses precisions numèriques de la seva 
obra. El grup de l’espardenya constaria de «cuarenta o cincuenta» persones, afirma, en 
el moment clau de reunir-se per prendre decisions fermes al calvari, un 12 de novem-
bre. Pel que respecta el grup dels nobles, del pantaló, no especifica quantitats. Aquests 
es reunirien a Casa de Ramón Cardona, encara que podríem especular que foren una 
quinzena. Si posem aquestes xifres en relació amb la població total trobem una altra 
paradoxa. Segons els contemporanis, Morella tenia 900 cases, entenem que dins de les 
muralles; o 6.000 habitants11, entenem que en tot el terme municipal. D’aquests últims, 
al voltant de 2.000 pertanyerien al món rural, estructurats en més de 200 masos i di-
verses aldees. La relació de forces entre els compromesos i els que aparentment resten 
passius queda en greu evidència. L’Autoritat local, el Governador Carlos Victoria, i 
els nobles, amb la figura preeminent del Baró d’Herbés Rafael Ram de Viú i Pueyo, 
sempre anirien a remolc de les circumstàncies, proporcionant sobre ells el nostre autor 
un retrat molt interessant, de dubtes, incerteses i indecisions. Realment, José Jovaní, 
Revoltetes, i Julian Ripollés, Monso, serien els artífex de la insurrecció, però com sol 
passar altres s’emportarien el mèrit. Quan Carlos Victoria dubta si fugir o unir-se a la 
insurrecció provocada pels companys de Mestre, acabaria proclamant a Carles com a 
Rei a la zona de Morella de més dinamisme social i econòmic, la Plaça, un dimecres 
13 de novembre, on «dió el grito de Viva Carlos V, Rey legítimo de España, al que res-

9.- Córdoba, B., Vida Militar y Política de Cabrera, Madrid, 1844-1845, en IV volums. 
10.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum IV, p. 53
11.- Córdoba, Vida Militar y Política..., op. cit., volum III, p. 115, afirma haver-hi 6.000 habitants. F. Cabello, F. 
Santa Cruz i R.M. Temprado, Historia de la Guerra Última en Aragón y Valencia, Madrid, 1845, en dos volums, 
encara que hem seguit l’edició de Pedro Rújula, Zaragoza, 2006, en un sol volum, entre 900 i 1.000 cases. Malgrat 
tot, aquestes xifres s’han de considerar aproximatives per la imperfecció dels censos en aquelles època.
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pondieron cien voces desacompasadas12», en una expressió literària que ens fa sospitar 
d’una aportació subjectiva del nostre historiador.

Pedro Rújula13 aporta la dada que tenia entre mans el Govern de Madrid respecte 
aquesta insurrecció: 70 persones. L’opció insurreccional morellana, foren 70 o 100, 
sense cap dubte era marginal. I Segura Barreda, categòric, ens ho confirma no sabem 
si a pesar d’ell mateixa14:

Cuando el Gobernador, el Barón de Herbés y demás señores que se hallaban reu-
nidos, supieron la imprudente y reprensible conducta del cuerpo de guardia de la 
puerta de San Mateo, conocieron ya que no podían ocultar el movimiento que se 
notaba en Morella, mayormente en el bajo pueblo; porque si bien eran pocos en 
número los que provocaban la sublevación, la gente pacífica o que tenía que perder 
se estaba en sus casas y lamentaba en secreto los desaciertos de aquella porción 
exigua, pero atrevida y sin preveer las consecuencias.

Francisco Ortí Miralles1515 ja als anys 50 del s. XX, en la seva recerca de docu-
ments i fonts de l’època, ja s’adonaria que el mite distava prou de la realitat. En la 
seva obra pretén destruir eixa idea, encara que, al nostre parer, no posa el focus en 
els aspectes rellevants del conflicte. Malgrat tot, qualificaria aquest fet de la insurrec-
ció com un «pronunciamiento de opereta», i que davant de la final fugida del Baró a 
Calanda, després d’un encontre als peus de la muralla davant les tropes liberals del 
Mariscal de Camp Horé, va veure clar que «no podemos decir, ni imaginarnos, que 
el vecindario animara mucho a los pronunciados a resisitir. Más bien parece ser que, 
en un principio, los morellanos les eran hostiles». Potser exagera quan els qualifica 
de «hostiles», però expressa una clara evidència. A aquest respecte, el part d’Horé, 
publicat a La Revista Española del 15 desembre, d’insospitat interès, podem observar 
la manca d’animadversió, d’hostilitat, sobre una població que suposadament s’havia 
rebel·lat contra la llei i la legitimitat. Les informacions sobre Morella, com les del 
Diario Balear del 21 de desembre, coincideixen al considerar la Ciutat emmurallada 
com a fidel a la Reina i al Govern. Aquest diari, informant al voltant de la fugida del 
Baró que, per facilitar-la, havia deixat a Morella «una corta fuerza que está oprimiendo 
al vecindario», ens aporta una expressió molt significativa. Aquestes notícies, no fan 
si no confirmar la idea que ja ens transmet Segura Barreda: la marginalitat del projecte 
insurreccional a Morella. Eixa és la primera conclusió, la que està a simple vista, i que 
extraiem de l’anàlisi atent de les paraules del nostre historiador. L’altra, no tant evi-
dent, és al voltant del fracàs de Mestre.

La veritat és que seguint la lectura del IV volum, Segura Barreda s’esforça al màxim 
per fer-nos veure que la població, recordem la seva expressió, «la inmensa mayoría», 
era antiliberal. Inclús inclou a la resta de la Comarca quan afirma, categòric, que «las 
doctrinas del liberalismo no habían encontrado eco en estas montañas». No tenim es-
pai per fer un anàlisi exhaustiu del discurs del nostre guia, però hi ha una evidència 
clara: ell mateixa nega sistemàticament, malgrat les proclames, que la ideologia guie el 
comportament dels actors històrics. Conflictes amb l’autoritat local; pressió dels veïns; 
prejudicis; intolerància; actituds governamentals ambigües; la misèria; la subsistència; 

12.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum IV, p. 58.
13.- Rújula, Contrarevolución, Realismo..., op. cit., p. 184. 
14.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum IV, p. 58.
15.- Ortí Miralles, F., Historia de Morella, Benimodo, 1857, p. 828.
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la pròpia marxa de la guerra; revenges personals, són els motius que exposa el nostre 
Arxipreste que provoquen que part de la població, una minoria, cal ressaltar-ho, agafen 
un arma i se llencen al monte. I són raons exposades per una persona que no és sospi-
tosa de sentir simpaties pel liberalisme. En el seu anàlisi, en eixa frase tan expressiva, 
hi ha una mitja veritat. Certament que el liberalisme no arribaria a les capes populars, 
una ideologia només en mans d’una petita elit il·lustrada i formada, però tampoc una 
hipotètica doctrina de l’Antic Règim, que no existia com a tal, i que seria canalitzada 
pel clergat mes radical en la pretensió de recuperar els privilegis de l’Església.

Per seguir un poc el curs cronològic, i abans d’entrar a fons en els moments clau 
d’aquesta guerra, veurem un testimoni extraordinari sobre l’actitud de la població mo-
rellana, noticiat a La Revista Española del 19 de març del 1836. Es fa ressò de la ce-
lebració feta a Morella d’una petita victòria, magnificada per la premsa, del General 
Palarea sobre Quílez a la zona de Mont-roig, el 6 de gener. Un episodi que Segura 
Barreda obvia. Però la importància no està en el fet, siga quina siga la magnitud de la 
batalla. Veiem què ens conta:

Después de la importante batalla de Molina, sobrevino la magnífica sorpresa de 
Monroyo que acabó de confundir a los rebeldes. Los patriotas de Morella no pu-
dieron mirar sin exaltación las victorias del intrépido general Palarea, y por una 
inspiración de amor y gratitud a tan ilustre jefe, y a la tropa de su mando, determi-
naron hacerle una pública manifestación de sus sentimientos, sino con la magnifi-
cencia de que eran dignos, al menos con la mas noble y pura intención.
Volvía a aquella plaza el señor Palarea, a la cabeza de sus valientes, la sien ceñida 
de los laureles de Molina y Monroyo, y el aviso de su deseado regreso se recibió 
la tarde del 11 faltando aún bastantes cosas que concluir para recibirle como al 
libertador de aquel país; y no se admire nadie porque se le de este nombre pues el 
aumento de la facción y sus gigantescos planes, hubieran destruido muy en breve 
aquel país sin las victorias del patriota Palarea.
Llegó por fín el día 12 de febrero último, y entre diez y doce de su mañana se avis-
taron las tropas por el camino que del Orcajo va a aquella ciudad. Inmediatamente 
salió una comisión de tres oficiales para advertir a S.E. el pequeño obsequio que 
le tenían preparado.
Los oficiales de la guarnición, y Guardias nacionales, y patriotas, el ayuntamiento 
y el clero, salieron a recibirle fuera de la nueva puerta llamada de Isabel II, llevan-
do a su cabeza al gobernador de la plaza, que le dirigió un breve discurso, lleno 
de emoción, felicitándole por sus victorias, a que S.E. contestó, con la amabilidad 
que le distingue.
Dispuestas las tropas en el orden prescrito por el general, rompieron el movimien-
to abriendo la marcha una compañía de cazadores a las que seguían las músicas del 
Rey y Reina, tocando himnos patrióticos entre los vivas de la multitud, y a estas 
el cuerpo militar, ayuntamiento y clero, precediendo a S.E. como anunciadores de 
su entrada.
Habíase formado delante de la puerta de Isabel II una portada en perspectiva com-
puesta de tres arcos de orden corintio, con las armas reales y las de la villa, adorna-
dos con tapicería y damascos, y con remates al aire que simbolizaban las victorias 
de Molina y Monroyo.
El arco del centro destinado al señor general, tenía en su parte superior una ins-
cripción que decía:
A la gloria inmarcesible del intrépido general Palarea.
Y en los dos arcos colaterales destinados para el paso de las tropas, se leían en 
ambos la inscripción siguiente:
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A los valientes que vencieron en Molina y Monroyo.
Y a la parte interior:
Sus compañeros de armas y los patriotas de Morella.
El general entró por el arco del centro y las tropas a dos en fondo por los colatera-
les, reuniéndose después para entrar por la antigua parte de la plaza, llamada del 
Estudio. Nunca se han oído tantos y tan multiplicados vivas, como se dieron en el 
llano del Estudio, luego que avistaron a S.E. y la tropa que le seguía. Al salir del 
llano del Estudio se habían formado otros dos arcos, porque el terreno no ofrecía 
más capacidad, uno grande para S.E. y otro menor para las tropas, revestidos de 
ramaje que hacía una visualidad muy agradable. En el arco principal se leía lo 
siguiente:
«Al héroe de Molina y de Monroyo, al distinguido patriota y sabio Procurador 
por Murcia, el ilustre general Palarea.» Los amantes de las libertades públicas.
Y en el pequeño:
«A los valientes que con su intrepidez en Molina y Monroyo sellaron su ptriotis-
mo.» Los liberales.
El General y las tropas pasaron por sus arcos respectivos, sembrada la carrera de 
hierbas olorosas, al repique general de las campanas; y entre los numerosos vivas 
de un entusiasmado pueblo.
Por último, al llegar a la plaza pasaron por el arco que en ella se había formado, y 
en el que se leía la inscripción siguiente:
«A los esforzados campeones que impávidos aterran el carlismo. Los admiradores 
de su valor.»
Y el bizarro general dio vivas a nuestra adorada Reina Doña Isabel II, y a la Au-
gusta Gobernadora, y a la libertad, con lo que la tropa se retiró a descansar a sus 
alojamientos, llena de contento por el buen recibimiento que los patriotas de Mo-
rella les habían hecho.

Sembla difícil de comprendre com una festa tant extraordinària i fastuosa, la passara 
per alt el nostre historiador en la seva obra. Sembla l’organització d’una mena de petit 
Sexenni per glorificar les armes revolucionàries. En eixa època, Morella estaria sota 
el puny de ferro de Fernando de Alcocer, i sens dubte també voldria auto-glorificar-se 
en un marc escenogràfic a la seva mesura. Més enllà de l’obvi ús propagandístic del 
fet, ens referma la inèrcia morellana observada en anteriors èpoques, i que no podem 
incloure en aquest treball. És més que aparent la fidelitat a la llei i el Govern legítim 
per part de la població. Pel que respecta Segura Barreda, per què el seu silenci? Cedi-
ria a la la seva naturalesa ideològica, davant d’un acte públic on el comportament de 
la població, en general, contradeia greument la seva tesi? A eixes altures, ningú arreu 
d’Espanya dubtava de la fidelitat de Morella a la Reina.

 

3. La Morella de Cabrera
Els orígens d’eixa idea, d’eixe mite, cal buscar-los més d’un any abans de la presa 

de Morella per Pablo Alió, ajudat entre d’altres pel desertor Ramón Orgué, a finals de 
gener del 1838. De fet, Cabrera tindria poc a veure, més enllà d’un ús magistral dels 
recursos materials que li oferia Morella, si no el Governador liberal Fernando de Alco-
cer, personatge infame, i que el seu règim del terror només provocaria afavorir la causa 
que suposadament combatia.

A principis d’octubre del 1836, la guarnició liberal iniciaria una conspiració per en-
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tregar la plaça als carlistes. Segura Barreda no té clara quina és la seva motivació per 
actuar així, per motius ideològics o simplement per respondre a la tirania i els crims 
del Governador, però mostra un interès poc habitual per aquest fet. Els amotinats con-
tactarien amb els carlistes, que estaven aquarterats a Cantavella, al mateix temps que 
cometrien un error fatal: parlar-ho amb el Tinent Miguel Orozco, qui donaria part im-
mediatament al Governador, que aconseguiria desarmar els conjurats. És un assumpte 
que va tenir gran ressò a Madrid, i els principals diaris publicarien grans relacions dels 
fets. Alcocer s’apressaria a afusellar els conspiradors, animat per Borso di Carminati 
que arribaria en la seva ajuda, amés de tots els presoners, civils o militars, que tenien 
a ma, cosa que provocarien les queixes i la reacció, per exemple, del prestigiós jurista 
liberal Joaquín Dalp per aturar aquest bany de sang. I la veritat, era una situació greu: 
el Governador se saltava la llei. Els diaris, com diem, sobretot a El Eco del Comercio 
del 3 de novembre, publicarien els parts i diverses informacions enviades des de la 
mateixa Morella. Salta a la vista l’adulació a la figura d’Alcocer, amb cartes anònimes 
que sospitem serien promogudes per ell mateixa, exaltant-lo i omplint-lo de virtuts 
marcials, i que només ens desperten indignació. Una indignació que augmenta a ni-
vells insospitats quan comentaria amb gran cinisme que en la conspiració estava en-
voltat de «900 vecinos en muy mal sentido, y que como debe creerse estarían la mayor 
parte iniciados en el secreto.»

La nostra indignació està justificada. Segura Barreda, dècades més tard investigaria 
l’assumpte. En la seva obra, al llarg dels quatre volums, escassegen les citacions textuals. 
Ara, no només cita complet l’informe d’Orozco, si no que s’apressa a comentar que16

Hemos trasladado literal esta comunicación que, aunque no se pueda presentar 
como modelo de literatura, se da en ella una relación circunstanciada de como 
se desarrolló la conspiración. Ni una palabra se lee en que se trasluzca que los 
paisanos hubieran tomado parte; militares y sólo militares se pusieron de acuerdo; 
[...], pero tomar los vecinos una parte activa, ni entonces se dijo, ni posteriormente 
hemos podido atisbar que contasen con el pueblo.

El nostre historiador, era conscient de la importància d’aquest fet per Morella i la 
seva reputació futura. Estem convençuts que eixa «mancha» que volia netejar, té els 
seus orígens en aquests fets. Els seus testimonis són claus per comprendre la realitat 
d’aquells moments, per comprendre certs processos, certes dinàmiques històriques 
per Morella, i que ens permeten revisar el comportament d’aquelles persones; revisar 
certes veritats immutables, canòniques, que no ho són tant; revisar els textos i docu-
ments contemporanis, permetent-nos llegir entre línies i trobar la veritat, oculta entre 
paraules aparentment sense sentit. I la premsa serà la nostra aliada en aquesta tasca, 
una premsa que ja havia trobat el seu «cap de turc», el seu chivo expiatorio, per fer 
pagar tots els problemes i maldecaps que causava a la seva causa Cabrera i els seus 
companys. La caiguda de Morella el gener del 1838, i el desastre d’Oráa als peus de 
la seva muralla a l’agost del mateix any, només serien anècdotes, reafirmacions d’una 
idea que ja havia nascut per la irresponsabilitat d’una persona, Alcocer, que intoxicaria 
l’opinió del país respecte Morella. Què hàbil desviar l’atenció del seu fracàs sobre la 
població morellana. La guarnició, tant per bé com per malament, estava al seu càrrec. 
Ell és responsable del seu amotinament. Per salvar la seva carrera militar, llançaria 

16.- Segura Barreda, Morella..., op. cit. volum IV, p. 219-220. 
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una «mancha» sobre la reputació d’una població que seria acusada de traïdora durant 
generacions per l’odi, la intolerància i el fanatisme ideològic.

La premsa, un mitjà de comunicació que és totalment ignorat pels historiadors i cro-
nistes de l’època, ens aporta informacions molt interessants. I la veritat és que tenien 
raó si la denigraven per ser poc fiable, poc creïble, sempre al servei d’interessos ideo-
lògics, polítics i econòmics. Però són fonts interessants per analitzar, si volem revisar 
amb un poc de detall, què passava dins de les muralles morellanes. I més encara, en 
tant el relat de Mossèn José Segura Barreda s’acaba ací. El Creador el reclamaria just 
quan iniciava el període del Governador Bruno Portillo de Velasco, un 7 de març del 
1888, amb la segura frustració de no veure acabada la seva magna obra. Nosaltres 
continuarem la seva tasca, seguint el camí marcat per ell.

Aquest desafortunat Governador, ens aportaria un contrapunt a la tendència observa-
da des de la intoxicació d’Alcocer. Ortí Miralles cita una proclama del 7 de desembre 
del 1837, en la que fa un dels últims al·legats al voltant de la fidelitat de Morella al 
Govern, remarcant que «todos cuantos esfuerzos haga el feroz Cabrera vendrán a es-
trellarse en el patriotismo de estos habitantes17». La caiguda de Morella, com ja hem 
comentat, només refermaria la idea que s’estava gestant al voltant de nostra Ciutat. 
Tothom donava per fet que la població era hostil, i que havia contribuït decisivament, 
més enllà de possibles negligències de Portillo, a entregar la plaça a Cabrera. Però cap 
actor del fet nomena la participació del Poble. Buenaventura de Córdoba18, cita els 
parts de Portillo, des de Calanda, al Capità General Oráa, i d’aquest, des de Vinaròs, 
al Govern. Ningú fa esment d’eixa circumstància. És més, Córdoba també cita una 
memòria d’un oficial de cavalleria carlista, que no només no fa referència, si no que 
insinua que Morella se salvaria d’un «saqueo que parecía inevitable», gràcies a dos 
confidents paisans que calmarien els ànims. I finalment, els urbans i paisans compro-
mesos amb el liberalisme que aconseguirien fugir amb Portillo, escriurien un extens 
article molt interessant, i crític amb el Governador, a El Eco del Comercio del 26 de 
febrer, en el qual no se nomena en cap moment la participació del poble.

A partir d’ací, la premsa, com diem, iniciaria una cursa per justificar eixa conducta 
morellana suposadament carlista, manipulant les informacions a conveniència. Què 
rellevant la informació de El Guardia Nacional del 24 d’abril del 1838, on ens apunten 
informacions de l’ambient dins de la Ciutat:

Acaban de llegar de Morella tres mujeres de los nacionales que se hallan en esta esca-
pados de aquella plaza cuando la traición la puso en manos de los enemigos. Desea-
ríamos que los carlistas y semi-carlistas que viven entre nosotros oyesen la relación 
de lo que pasa allí, para que viesen lo que pueden esperar de sus hermanos. A nadie se 
respeta; a todo el mundo se atropella; lo mismo padecen los que eran conocidos por 
carlistas que los liberales que fiados en su honradez, y baja opinión se quedaron en sus 
casas. Al principio se dirigió la persecución contra estos, ahora ya no hay distinción 
de unos a otros. Solo viven a gusto cuatro frailucos indecentes y furiosos que como 
ministros de Moloch ofrecen al Dios de paz víctimas de sangre. No hay autoridad, no 
hay orden: y exaspera más y más a todos el temor que cunde de que aquella plaza sea 
envestida muy pronto por nuestras tropas: con esto unos se dan prisa a robar y ejercer 
mil atrocidades y otros se disponen a ver nuevos y nuevos horrores.

17.- Ortí Miralles, F., Histotia de... op. cit., p. 816. També a El Eco del Comercio del 17 de desembre del 1837.
18.- Córdoba, Vida Militar y Política..., op. cit., volum III, p. 130-134 
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Aquestes informacions, vistes fora de context i sense prendre precaucions, ens po-
den fer caure en la seva manipulació. Quin sentit té que els carlistes represalien als 
seus coreligionaris? O és què, en realitat, són catalogats com a carlistes simplement 
per què no havien fet pública i notòria la seva adhesió al liberalisme? Amb els prepa-
ratius i evolució de l’ofensiva d’Oráa, els diaris entrarien en ebullició. A mesura que 
entrem a l’estiu les informacions tendeixen a mostrar el nerviosisme del recent recu-
perat cos dels Voluntaris Reialistes, demanant ajuda i reforços constants a Cabrera. No 
sembla que la població estiguera molt entusiasmada per la situació, però eixa no és la 
conclusió que fan els articulistes. El que realment pretenien era que els lectors cregue-
ren la seva covardia, incapacitat i, el pitjor de tot, la seva naturalesa traïdora: primer a 
la Reina, i després als seus companys carlistes. Què interessant informació a pocs dies 
d’arribar Oráa, de El Eco del Comercio del 5 d’agost, que es fa ressò d’informacions 
del 30 de juliol, i que ens mostra com la població, després d’impedir-lo Cabrera, fuig 
davant de l’imminent setge:

Persona que salió el 26 de Morella asegura que no se permitía la salida mas que a 
mujeres, niños y viejos: que Chambonet había quedado con la fuerza de su mando; 
es decir, de 400 a 500 hombres destinados a guarnecer la plaza, y que además se 
había mandado sacar de las filas de las facciones a todos los hijos de Morella, para 
aumentar la guarnición, y más aún el interés de los defensores.

[…] En este mismo día salieron de Morella oficinas, imprenta, juntas, empleados, 
y toda la turba de agregados y adictos de todas clases y categorías, y que solo pue-
den figurar donde no silvan las balas: más de 400 acémilas se contaban empleadas 
en este convoy, que parece se dirigía al derruido monasterio de Benifasar, sito en 
lo interior de los puertos; seguían la caravana muchos habitantes de Morella de 
todos sexos y edades, porque en este día el miedo había ya quebrantado la orden 
prohibitiva del 26, pues se observó que hasta los nuevamente armados en Morella 
con el nombre de realistas, arrojaban las armas y seguían a los fugitivos.

I és que el propi Segura Barreda, a la revista Vallivana19, en un repàs dels diferents 
Sexennis que ha celebrat Morella a la seva història, afirmaria en el del 1838, davant 
de l’ofensiva d’Oráa, que «Los que habían de defenderla no se descuidaron, y después 
de abastecerla, obligaron a tomar las armas a todos los paisanos», en un us del verb 
obligar que no deixa lloc a interpretacions.

Més evident encara, la notícia de El Eco del Comercio del 18 de juliol, ens mostra 
l’opressió de la població per les forces carlistes, amb la rocambolesca situació de fer-
nos creure que la població és, al mateix temps, addicta:

VINAROZ 5 de julio.
[…] A fuerza de repetirlo han persuadido a las gentes de Morella que el general 
[Oráa] no podría de ningún modo llegar ante sus muros, y esta creencia equivo-
cada hace que continúen tranquilos en cierto modo y muy confiados. El alcalde 
mayor que allí tienen, recorriendo las calles siempre con el fusil en la mano, y fa-
nático por su mala causa, ha contribuido poderosamente a sostener el entusiasmo 
político de sus habitantes. En nuestra pobre opinión, Morella, una vez asentada la 
artillería y formalizado el sitio, se sostendrá seis días a lo más, y antes del octavo 
nos lisongeamos ver ondear sobre sus almenas el estandarte nacional.

19.- Segura barreda, J., Revista de las Fiestas Sexenales que la Ciudad de Morella consagra a María Santísima de 
Vallivana en 1880, Morella, 1880, p. 52. 
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[…] Cabrera entró anteayer en Morella, y con sus estudiadas alocuciones, supo 
aumentar el fanatismo y ceguedad de sus habitantes y guarnición. Resueltos estan 
unos y otros a defenderla a todo trance, según se asegura; de modo que de nuevo 
auguramos van las tropas nacionales a encontrar una resistencia que vencerán sin 
duda los soldados de la libertad.

La qüestió del fusell a la mà, siga real o simbòlica, és molt significativa ja que si 
fa falta un arma per convèncer algú, poca confiança es pot tenir sobre eixa persona, 
diguem-ho així, «convençuda». És eixa la desconfiança que mostren els voluntaris 
realistes, segons les informacions dels diaris? No estaven ferms «unos y otros a de-
fenderla a todo trance», gràcies al «fanatismo y ceguedad de sus habitantes»? Ales-
hores per què, recuperant la notícia anterior, s’insinua que la majoria de la població 
fuig acompanyada per gent suposadament fanàtica, ja que «se observó que hasta los 
nuevamente armados en Morella con el nombre de realistas, arrojaban las armas y 
seguían a los fugitivos». Aquestes paradoxes, que ens recorden a les que hem vist del 
nostre historiador, serien més greus a mesura que avançaria la guerra. Sense perdre 
el moment comentat, la malaptesa dels propis diaris ens ajuda a confirmar una idea 
que ja mostra la seva evidència, només observant el que publicava el mateix diari i el 
mateix dia, comentant que «Morella está dividida a la sazón en dos facciones; una, la 
más numerosa, que cree segura su ruina, y otra que solo respira sangre y fuego. A la 
primera pertenecen los carlistas por opinión, a la segunda los Carlistas por delitos». 
Podem donar les gràcies al diari per parlar d’una gent que no parla ningú i que està 
sotmesa, aparentment, pels dos bàndols, encara que eixa no era la seva intenció, òbvia-
ment. Sospitem que hi ha una majoria de població que no s’involucra en la guerra, però 
que la ceguera ideològica dels mitjans de comunicació revolucionaris no perdonaria 
la seva manca d’implicació en la defensa dels seus interessos. Córdoba, autor molt in-
teressant, encara que s’ha criticat molt la seva blanura amb Cabrera, el seu biografiat, 
mostra una gran clarividència quan afirma que «mutuamente se llamaban rebeldes, 
traidores y facciosos, y la neutralidad era un crimen20». I la veritat és que, si acudim 
als números, eixe compromís de la població morellana pel carlisme queda en evidèn-
cia ràpidament. Totes les fonts21 coincideixen en afirmar que la guarnició morellana, 
enquadrats en els milicians reialistes, serien 140 homes. Segons els contemporanis 
Morella tenia al voltant de 900 cases. A un coeficient de 4,7522membres per casa, su-
men un total de 4.230 habitants dins de les muralles. Respecte d’eixa dada, resultaria 
un 3,31% de la població total urbana. Si ajustem l’estadística a la població masculina, 
que era la que estava destinada a aquestes tasques bèl·liques, i que correspon, més o 
menys, a la meitat de la població total, uns 2115 homes, dels quals el 65% correspon-
dria a la franja d’edat que podria estar en condicions d’agafar un fusell, entre 16 i 60 
anys, és a dir, 1.374 homes útils. Respecte aquesta última dada, estaríem parlant d’un 

20.- Córdoba, Vida Militar y Política..., op. cit., volum I, p. 105.  
21.- Per exemple, Francisco Cabello, Historia de la Guerra Última..., op. cit., p. 211. Es pot consultar l’estat de les 
forces a Córdoba, Vida Militar y Política..., op. cit., volum III, p.268, que assigna 4 companyies als realistes. Per 
al Conde de Negri, Diario de operaciones del Sitio de la Plaza de Morella, Oñate, 1838, p. 8, serien 5. El diari en 
qüestió esta frimat per Juan Bessieres el 25 d’agost.
22.- Utilitzem les estimacions fetes per Vinaixa Miró, J. R., «Aproximació a l’impacte de la Guerra dels Set Anys 
a les Terres de l’Ebre», p. 152, dins de Sanchez Cervelló, J., et Al., El Carlisme al Territori de l’Antiga Diòcesi de 
Tortosa, Tarragona, volum I, 2004, sobre l’anàlisi de la població del Baix Ebre. Tenint en compte que la població 
urbana estaria estructurada en 900 cases, podrem deduir-hi la seva població, i de retruc la rural, ja que tenim la 
referència d’un màxim poblacional de 6.000 habitants per tot el terme.



història
PAPERS DELS PORTS - 2017PEP querol

113

10,19% aproximadament de voluntaris reialistes: una minoria. Això pel que respecta 
a la població estrictament urbana. Si sumarem la població que falta d’aldees i masos, 
que podrien sumar al voltant de 1.770 persones més, fins els 6.000 que informen les 
fonts, el percentatge resultant seria més reduït encara. Si a allò comentat tenim en 
compte les informacions dels diaris que diuen que «se había mandado sacar de las filas 
de las facciones a todos los hijos de Morella, para aumentar la guarnición, y más aún 
el interés de los defensores», tot plegat saben a poc eixos 140 reialistes. També és inte-
ressant observar l’actitud en combat d’eixos compromesos. Segons Calvo Rochina, els 
voluntaris estarien destinats durant el setge «en la plaza del Estudio23», una zona que 
està en sentit contrari de l’assalt d’Oráa. Tot sembla indicar que, dels 140 voluntaris, 
només una petita part participarien de la lluita, segons se desprèn de les informacions 
del Conde de Negri. La desconfiança que intuíem en la seva força sembla confirmar-
se, i més quan Segura Barreda reconeix que «obligaron», recordem, a agafar les armes 
a moltes persones que no voldrien assumir tal compromís i que, segons la informació 
revisada fa poques línies, sembla que la població morellana tenia poc interès en defen-
dre la Plaça. Veiem com el fracàs inicial de Mestre continua repetint-se, sent incapaç, 
Cabrera aquesta vegada, de sumar a la població, ni tant sols la masculina, a la causa. 
També observem la presència d’una gran part de la població, per no dir majoria, que 
resta passiva davant dels esdeveniments. Per assenyalar una última idea, comencem a 
observar com el mite de la Morella de Cabrera seria creat per la propaganda liberal.

L’anàlisi partidista dels diaris, amés dels exemples que hem vist, se fa evident en 
una sèrie de notícies que apareixen ja de ben prompte per a sorpresa del lector poc 
informat. «Una noticia importante tenemos que comunicar: el grito de viva Isabel II 
ha resonado en Morella...», noticiava El Eco del Comercio el 12 de juliol del 1838. No 
seria l’única. Aquestes notícies, aparentment falses, anirien sorgint de forma esporà-
dica, però constant, fins el final de la guerra. Però la conclusió que extrauen, allò que 
pretenen que els possibles lectors entenguen no és la més òbvia. Segons El Constitu-
cional del 23 d’abril del 1840:

Sigue la confusión en Morella donde hay diferentes opiniones sobre si defender o 
no la población y el castillo, el infame vecino quiere ahora no defendiéndose lavar 
su mancha y salvar las riquezas que han hecho con las rapiñas de todo Aragón.

Pels propagandistes tots els habitants de Morella eren carlistes. No hi havia un anàli-
si crític de les informacions que publicaven, acabant per dir-nos més del que hagueren 
desitjat. En elles observem diferències de criteri, opinions i, inclús, aldarulls. Una 
conspiració per entregar la plaça a Cabrera era suficient per titllar Morella de traïdora; 
però una mitja dotzena d’elles per entregar-la als liberals, no eren prou per qualificar-
la de patriota. I, la veritat, veient el nombre de presoners24 morellans presents, alhora 
de rendir-se la Ciutat a Espartero el 30 de maig, 150, entre ells 27 quintos susceptibles 
d’estar presents en contra de la seva voluntat, es fa evident l’escassa adhesió d’una 
població que tenia altres expectatives que participar en una lluita entre minories. En 

23.- Calvo y Rochina de Castro, D., Historia de Cabrera y de la Guerra Civil en Aragón, Valencia y Murcia, Ma-
drid, 1845, p. 371. Amés, segons el Conde de Negri, Diario de Operaciones..., op. cit., p. 6, informaria que «Se creó 
una compañía de bomberos de voluntarios realistas de Morella, para apagar los incendios que resultasen durante el 
sitio». Segurament els sospitosos, serien destinats a aquestes tasques.
24.- Archivo Histórico Nacional (AHN) Diversos - Colecciones, lligall 190, Núm. 606. «RELACIÓN nominal 
clasificada de los prisioneros facciosos procedentes de la plaza de Morella y sus fuertes exteriores, que han ingre-
sado en el Depósito de esta Capital en el día de la fecha». La capital en qüestió és Saragossa, el 5 de juny del 1840.
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els tres moments més crítics per Morella, la insurrecció, el setge d’Oràa, i el setge 
d’Espartero, aquells que se jugarien la vida amb un arma a la ma, estarien en una for-
quilla entre 100, la millor expectativa de Segura Barreda, i 150, aquesta última xifra 
com una mena de límit psicològic25. Evidentment, en cap cas és la xifra total de more-
llans que entrarien en les files carlistes, però estem parlant de quantitats, sense poder 
saber amb exactitud quants hi hauria, poc significatives. I la veritat, en relació amb 
els presoners totals, uns 2.731 captius, dóna un magre 5,5%, considerant que estaven 
assetjant la seva casa i Ciutat. En un interessant informe tècnic26 del Major General 
d’Enginyers José Valdemoros del 22 de setembre del 1840, deixaria en evidència el 
full de ruta seguit pels diaris, com La Tribuna del 12 de febrer, que afirmava «que en 
la rebelde Morella hay muy pocas tropas; pero en su defecto se han ofrecido a prestar 
el servicio todos sus inicuos moradores, como en efecto lo prestan». En l’esmentat 
informe, comentant les defenses creades pels carlistes comentaria sense cap mena de 
prejudici:

Pero una defensa de esta naturaleza, y llevada a tal grado, solo puede hacerse 
cuando todos los habitantes toman parte en ella, la inspiran y la alimentan dando 
mayor impulso al entusiasmo de la tropa, mas no reinaba este espíritu en una Ciu-
dad abandonada de la mayor y mejor parte de sus naturales.

La veritat és que la legitimitat, la llei, estava fora de les muralles. Però, la paraula 
que hem utilitzat, «minories», és el que millor expressa la problemàtica observada, 
almenys pel cas de Morella. Què rellevant notícia de El Eco del Comercio del 15 de 
maig del 1840, quan ens conten molt més del que pensaven:

El número de sus habitantes se calcula en 4.500 por el año de 1826, y en 1831 se 
hacía subir a 6.000 almas. Siempre han pasado sus moradores por vanos y fanáti-
cos, y todos a excepción de 60 (de los cuales dos tercios han sido víctimas de su 
patriotismo), empuñaron las armas por el traidor don Carlos, manteniendo aquel 
foco de barbarie, última trinchera de los rebeldes.

Per fi tenim xifres concretes dels liberals morellans, una dada proporcionada pels 
refugiats emigrats liberals a Saragossa després de la caiguda de Morella el 1838. El 
nostre historiador tenia raó quan afirmava que els reialistes, i carlistes, eren més que 
els liberals. Però quan juntes dos mitges veritats tenim la veritat completa. Entre 70 o 
100 carlistes, front 60 liberals, 160 persones portaven a la guerra i destrucció als 5.840 
restants.

Surt a la llum un sector de la població de qui no parla ningú, i que hem de filar prim 
per localitzar-la en les fonts. Un cas ja l’hem vist en una notícia anterior, que ens in-
formava de la presència majoritària d’una població carlista, segons ella, que ho era 
d’opinió. Evidentment, en els dos bàndols radicalitzats «si no estàs amb mi, estàs amb 
ells», en un cercle viciós de difícil solució. Córdoba parlava de persones «neutrales», 

25.-  Cal destacar, que El Español del 12 d’octubre del 1836, afirma haver-hi 250 milicians urbans a Morella, una 
xifra aparentment inabastable pels compromesos carlistes. Molts d’ells donarien la seva vida per la Reina, com el 
mateix Gavarda, que moriria en combat el 1837; o Carles Suñer, afusellat pel mateix Cabrera, el 1840 a Berga, junt 
amb dos clergues morellans, Mossèn Juan Dareso, i l’ecònom de Sant Joan, aspecte, aquest últim, que ens crida 
l’atenció. Tot seria enfosquit per la premsa liberal. La raó és ben senzilla: aquestes actituds contradeien la idea de 
la Morella de Cabrera.
26.- «Diario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros sobre las ocurrencias del sitio y toma de la plaza de Morella», 
AHN Diversos - Colecciones, lligall 190, Núm. 242. Diari de 101 pag. fet pels oficials del cos d’Enginyers José 
Cortines y Espinosa, i el Major General José Valdemoros. Els dos firmen l’informe, però sembla fet pel segon.
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paraula poc adequada per definir-les, i que utilitzarien els propis contemporanis, com 
el mateix Segura Barreda que parlaria de «familias pacíficas, que se habían conser-
vado neutrales»27 sense entrar en detalls per què, com ja sabem, no li interessava. O, 
per exemple, el mateix Leopoldo O’Donnell, Capità General de l’Exèrcit del Centre 
el 1839, se queixaria a Cabrera en una carta, citada per Córdoba, de no complir el 
tractat de Lecera, que vetllava pels drets humans dels presoners de guerra, ja que «Va-
rios jefes de los que se suponen a las órdenes de V. publican por sí bandos, imponen 
pena de la vida, de deportación o confiscación de bienes a los vecinos tranquilos e 
indefensos, y que ninguna parte tienen en la actual lucha»28, en una afirmació que, a 
més d’un segle de distància, ens resulta xocant, tant saturats d’ideologia política com 
estem en l’actualitat. Però, què motivava a eixa població per no unir-se a un projecte 
insurreccional? Nosaltres ho entendrem amb l’expressió Expectatives Culturals Cívi-
ques, en les quals la relació entre unes idees, podríem dir-ho així, socials i religioses, 
i els interessos particulars de la població, més o menys relacionat amb allò material, 
tenen molt a dir.

 

4. Morella fidel a la legitimitat del Govern i la llei
En les últimes dècades, el focus dels historiadors s’ha posat en els factors que pro-

vocaven que part de la població s’unira a un projecte insurreccional. Aquestes investi-
gacions han trobat una sèrie de circumstàncies externes a una ideologia donada, i que 
ajuden a explicar, i comprendre, els processos en acció que provocaven el fenomen 
carlista, entre ells amb una clara prioritat, els factors econòmics, això és, misèria, 
atur industrial, pèrdua de mitjans de producció, proletarització, etc., que mostren unes 
dinàmiques econòmiques observables al llarg de tota la primera meitat del s. XIX, i 
que provocaria un descontent popular canalitzable per una minoritària elit ideològica, 
en aquest cas, aquella porció de l’Església que reaccionava davant de les polítiques li-
berals. El propi Segura Barreda, molt a pesar seu, per sota de les seves proclames ideo-
lògiques no parava d’apuntar-nos les circumstàncies externes a qualsevol ideologia, 
i que provocaven les conductes d’uns i altres. Quina expressió tant clara, comentant 
el fenomen dels malcontents catalans, el 1827, que podríem considerar un moviment 
proto-carlista, ja que començarien a tenir a l’Infant Carles com una referència, afirma-
ria que tot plegat «era un pretexto29», una excusa per manifestar el seu descontent. O, 
en el cas de la Guerra del Francès, el famós guerriller Nebot El Frare engreixava les 
seves files amb gent que «no pudiendo subsistir en sus casas por la escasez del comes-
tible tomaban un fusil. Era tanta el hambre en este terreno, que el pan solo se encontra-
ba en las mesas de los ricos: un cahiz de trigo llegó a pagarse a mil reales; […] he aquí 
porqué el aumento de la partida del Fraile30», que, per sota de les seves apel·lacions 
al patriotisme, es fa a si mateixa una esmena a la seva tesi ideològica, aportant-nos un 
anàlisi digne d’historiadors actuals.

27.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum IV, p. 208.
28.- Córdoba, Vida militar y Política..., op. cit. volum IV, p.125-126.
29.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum III, p. 483. 
30.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum III, p. 437-438
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Però si l’aspecte econòmic, material, provocava la insurrecció, també, en negatiu, 
podria provocar la no insurrecció. Ja hem comentat que Segura Barreda fa un retrat 
molt interessant dels nobles, sempre dubitatius, a remolc dels radicals populars de 
Mestre. Transcriurem un diàleg entre Mestre i el Governador Victoria en eixes hores 
prèvies a la sublevació, i que el mateix Segura Barreda reconstrueix segons testimonis 
presencials31:

- ¿Qué hay, Pepe?
- Señor, vengo de comisión. Esta gente se halla inquieta porque desea que se pro-
clame a D. Carlos por Rey de España; dice que no puede esperar más porque las 
dilaciones serían señal de cobardía.
- ¡Cobardía! Soy viejo pero no cobarde, y como viejo conozco los azares de la 
guerra. ¡Mestre, Mestre! Esos hombres comprometen a V., me comprometen, y 
ellos mismos se comprometen. Quisiera más cálculo, más juicio y menor ardor en 
el corazón. Pues qué, ¿les parece que yo no desearía ver a D. Carlos en el trono de 
España? Soy tan carlista como V., tan carlista como ellos...! ¡Mal dije! Más carlista 
que ellos, porque con sus arranques de carlismo comprometen su causa. ¿Ha visto 
V. al señor Baron?
- No, señor.
- Así me lo parece; oye V. a esos amigos que nada tienen que perder y se separa de 
los que juzgan con más calma y miran por el porvenir.

La veritat és que davant d’una insurrecció els nobles tenien molt a perdre i poc 
a guanyar. Tenien propietats, un estatus social, pensions generoses pels seus serveis 
passats en la milícia o l’exèrcit, i inclús alguns d’ells tenien càrrecs institucionals. 
Els haguera sigut relativament fàcil acceptar els canvis, integrar-se en el nou ordre 
de coses; havien de pensar bé els passos a seguir. No així passava amb la conspiració 
de la gent humil, i no tant humil; José Mestre estava ben situat econòmicament, com 
hem vist. Però l’opinió de Victoria és contundent, quan afirma que els que més volien 
la rebel·lió eren gent «que nada tienen que perder», simplement per què ja ho havien 
perdut tot, o estaven a punt de fer-ho. I així, podem relacionar conductes aparentment 
contradictòries de certs personatges amb aquest interès de conservar allò que tenien, 
fora molt o poc. Un d’eixos actors de gran interès és el cas de Joaquín Gavarda, com 
ja hem comentat més amunt. O com en un altre cas, on ens repeteix la mateixa idea, 
en l’episodi de la jura «forzada», segons el nostre autor, a la Reina Isabel promoguda 
per Alcocer, el nostre historiador afirma que «algunos», paraula textual, veïns marxa-
rien de la Ciutat indignats per aquest insult a les seves idees, curiosament aquells que 
«poco tenían que perder»; però que altres també «que no podían abandonar sus intere-
ses tuvieron que resignarse y doblar su cabeza al mandato del Gobernador32». Segura 
Barreda no dubta en assignar una ideologia clara, la seva, als veïns en cada acció que 
emprenen. Però en realitat, si és cert que en tenien alguna, en cap cas era prioritària. 
Els seus interessos particulars governaven les seves vides, i no una suposada ideologia 
fora quina fora aquesta. Aquells que se quedaven a casa no feien si no contribuir a 
la supervivència del Govern de Madrid. En aquest cas, la seva postura ideològica és 
intranscendent.

Respecte la recerca de motivacions que impulsava al poble a actuar com ho feia en 

31.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum IV, p. 56. 
32.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum IV, p. 155-156.
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cada cas, el Tinent d’Enginyers Francisco Aparisi33 ens aporta un informe molt inte-
ressant, de l’1 de setembre del 1822, al voltant de les fortificacions de Morella en una 
època on la seva utilitat tornava a ser necessària. Dins d’eixe informe inclou un anàlisi, 
breu, de la societat morellana. Val la pena citar el paràgraf complet:

El carácter de los habitantes es generalmente honrado y parece que ha perdido mu-
cha parte de aquel tesón y fiereza con que en las guerras de Sucesión adquirieron 
una gloria inmortal, pues generalmente son dulces y tímidos: Enteramente entre-
gado el Pueblo a su trabajo, es rico cuando las manufacturas de lana y estambre, 
que forman su principal riqueza, tienen salida, pero perece en la miseria cuando 
se verifica lo contrario, y mucho más si la agricultura se halla descuidada como 
sucede en el día. En efecto, habiéndose parado las fábricas, por no tener salida los 
géneros, quedaron sin trabajo una gran porción de gentes, que cogen una azada 
en semejante caso y están cavando todo el día por un pedazo de pan, a pesar de 
estar acostumbrados a trabajos mucho menos penosos; mas no tuvieron semejante 
consuelo en el día, pues los ricos propietarios (entre los que hay algunos que so-
los, podrían mantener el pueblo con utilidad suya) abandonaron el pueblo por las 
circunstancias, y redujeron sus gastos en él al mínimo, de manera que los infelices 
habitantes se vieron reducidos a la mayor miseria, y obligados a expatriarse para 
buscar medios con que poder subsistir; así que no debe extrañarse hayan tomado 
algunos de ellos partido con los Facciosos, ni tampoco que el Pueblo, que por lo 
general no mira las cosas, sino por la relación que tienen con sus intereses y espe-
ranzas, viendo los primeros perdidos, y las segundas burladas, no sea afecto a las 
nuevas instituciones; pues por su desgracia no ha podido percibir hasta el presente 
ninguna de las ventajas que le proporcionan, habiendo sido por su miseria llevado 
al arbitrio de los ricos en lo más precioso que la libertad ofrece. Otra prueba del 
carácter dócil y honrado de los habitantes es que viviendo en un país sumamente 
quebrado y lleno de bosques, que la naturaleza parece indica debían ser el asilo 
de los malhechores, apenas se encuentra un ladrón, y se cometen muchos menos 
excesos que en otro cualquiera.

El text és una meravella, i sorprèn que siga fet per un militar, un sector que no acos-
tuma massa a mostrar tal visió en els seus informes. Ni més ni menys fa un resum del 
comportament morellà que se pot observar al llarg de tot el segle. Misèria, atur, pro-
letarització, fuga de capitals i, malgrat tot, només «algunos» s’unirien a les guerrilles 
de Rambla i Chambó. Però allò rellevant, està quan comenta que allò que motiva a 
les persones són «sus intereses y esperanzas», donant-nos a entendre que hi ha alguna 
cosa més que la simple situació econòmica i ideològica per explicar el comportament 
dels morellans. Efectivament, tota persona té expectatives de prosperar en la vida, de 
guanyar-se-la, de crear una família, de viure en comunitat, integrat, en definitiva, en 
unes relacions cíviques, que donen forma i contingut a la seva vida i, com afirmava 
Aparisi, donar satisfacció a «sus intereses y esperanzas». Aquestes són les forces que 
actuen per pal·liar els efectes que provoquen les conseqüències dels factors econòmics 
en la població, i que, segons les seves circumstàncies haurien d’haver sigut més deci-
sives. I això ens remet al seu conservadorisme en general.

Analitzar les contradiccions del nostre historiador, ens ajuden a mirar un poc més 
enllà de l’economia i de la ideologia política. És difícil explicar el polèmic paràgraf 

33.- Archivo General Militar de Segovia (AGMS) Secció 3ª, 3ª Divisió. Lligall 87. Referència dins de Ranilla, 
Melquíades, Projecte Director del Castell de Morella (PDM), 2008. El període oblidat del Trienni Liberal, és 
molt interessant per comprendre l’actitud morellana front els reptes que oferia la Revolució. És una mena de porta 
d’entrada per comprendre actituds posteriors, com les Guerres Carlistes, per exemple.
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del III volum, on s’acusa als morellans d’haver traït el seu jurament de fidelitat per 
seguir les banderes de l’Infant Carles34:

Hubo un tiempo en que la fidelidad a los reyes era una virtud, porque se les miraba 
como padres del pueblo; Después se dijo, que eran tiranos y se escupía en las pare-
des de sus palacios. Los sentimientos del pueblo, cuya historia reseñamos, se ha-
llan dibujados en las páginas de nuestra obra, si otro dijéramos, sería contrahecha. 
Desde D. Jaime I de Aragón hasta Fernando VII Morella ostentaba con orgullo el 
lema de fidelidad a sus reyes legítimos, y no había sido desmentida esta, singular 
prerrogativa. ¿Se borró este lema que escrito estaba en el escudo de sus armas?
[…] En las revueltas y trastornos que han sufrido los pueblos, en los cambios y vi-
cisitudes, Morella ha conservado siempre incólume un nombre, que escribió en el 
escudo de sus armas el rey Conquistador. Con Jaime I en la guerra con D. Blasco; 
con D. Fernando de Antequera en la que tenía con el de Urgel; con D. Juan II en la 
que le declararon los defensores del de Viana; con D. Carlos I contra la Germania; 
con Felipe IV contra los rebeldes de Cataluña; con Felipe V contra Carlos de Aus-
tria; con Fernando VII contra los sublevados del Principado ... ¿Y luego, porqué se 
declararon hostiles a Isabel II?

Aquesta declaració d’un Contrarevolucionari que admetia que el Rei legítim no era 
l’Infant Carles si no la Infanta Isabel, ens desconcertava. Però comprenent les seves 
paradoxes comença a veure’s la llum al final del túnel. Està expressant un desig, on la 
seva naturalesa ideòloga s’imposa a la historiadora. Si tota Morella era reialista, carlis-
ta, òbviament havia traït el seu jurament; nosaltres hem expressat el nostre dubte més 
amunt. Però també l’única manera d’aconseguir les seves pròpies aspiracions, grosso 
modo la recuperació del estatus de l’Església anterior a 1808, era amb la victòria del 
carlisme. La fidelitat, en tota la seva obra era una obsessió per ell. «Hubo un tiempo 
en que la fidelidad a los reyes era una virtud», comentava sovint, però li faltava un 
qualificatiu clau: «legítimos». I ens aporta expressions tan diàfanes com que «En el 
morellano es hereditario el respeto a los ancianos, la obediencia a las autoridades, y 
sumisión a los mandatos del superior35», o que «Morella había conservado la fe que sus 
padres le legaron y el respeto a las autoridades36», i que cobren sentit quan analitzes les 
fonts disponibles, amb la impossibilitat de poder veure totes les variables que aporten 
en aquestes modestes línies.

Hem apuntat una paraula important: «conservadorisme». Possiblement tothom es-
taria d’acord en pensar que aquella gent era conservadora, i més enllà, catòlica. Però, 
què vol dir ser conservador? En l’actualitat aquesta paraula ha sofert la corrupció del 
temps, i és evident que al llarg del s. XX s’ha carregat d’un contingut ideològic clar; 
així, una persona conservadora se li suposa una idea clara de la societat, de l’economia, 
de la política, una idea concreta d’Estat, sobre la seva relació amb els altres actors so-
cials, etc. Però si ens situàrem el 1833, per exemple, quina ideologia política tenien 
aquelles persones, masovers, petits artesans, jornalers, obrers, etc.? Davant del crònic 
analfabetisme que patia Espanya en aquella època molt escassa, ja que aquella estava 
en mans d’una petita elit intel·lectual. Aleshores, què vol dir que aquelles persones 
foren conservadores? Senzillament, la paraula tindria un significat literal. Aquelles 
persones només voldrien conservar allò seu, els seus treballs, els seu mitjans de vida, 

34.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum III, p. 495-496.
35.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum I, p.89.
36.- Segura Barreda, Morella..., op. cit., volum IV, p. 3.
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les seves famílies, etc., fora molt o poc. Sembla una actitud egoista, però eixos interes-
sos particulars només reben sentit en comunitat. Aquesta resultaria de la suma d’eixos 
interessos i esperances particulars, el que li donaria un caràcter, tanmateix, conserva-
dor. I quina seria la millor manera de protegir els seus interessos particulars? Ni més 
ni menys que seguir el Govern legítim i les lleis que se’n deriven d’ell, encara que no 
foren del tot agradables. Aquesta idea la podem rastrejar en diversos exemples dels 
contemporanis, on la moral catòlica tenia moltes coses a dir. Què interessant testimoni 
del Bisbe de Tortosa Ros de Medrano, en una pastoral dirigida als eclesiàstics, encara 
que seria de tan d’interès per al Govern que se publicaria a la Gaceta de Madrid el 19 
de juny del 1821:

Nos D. Manuel Ros de Medrano, por la gracia de Dios y de la Santa sede apostó-
lica obispo de Tortosa y su diocesis etc.
A nuestro venerable clero, y amados hijos en Jesucristo.
Ofenderíamos vuestro pundonor, si en este nuestro edicto que os dirigimos. nos 
propusiéramos recordaros la obligación que tienen todos los ciudadanos de obser-
var las leyes, y de obedecer a las legítimas potestades; porque sabemos, y es noto-
ria vuestra exactitud en el cumplimiento de tan sagrados deberes. Prueba de esta 
verdad es la constante paz que reina entre vosotros, y que no pudieron perturbar 
las calumnias de algunos perversos. La fuerza de la verdad, y vuestro inıalterable 
amor al orden, obligó a dar un público testimonio de la tranquilidad de que go-
zábais a los mismos que habían sido enviados para pacificaros, suponiendo que 
érais víctimas de la discordia. No podríais gozar del inestimable precio de la paz, 
si no fuérais obedientes a lo que ordenan las leyes, y sumisos a los preceptos de 
los legítimos magistrados.
[…] La religión de Jesucristo impone a los cristianos la obligación de observar las 
leyes. Nuestro divino Maestro nos enseñó esta doctrina con su ejemplo, pues pagó 
el tributo al Cesar: se sometió a ser juzgado por Poncio Pilato; y aunque era tan 
mala la conducta de los escribas y fariseos, mandó a sus discípulos que por razón 
de su ministerio los respetasen y recibieran su doctrina...

En un text molt pràctic, incideix en una de les principals referències del poble: la llei 
i el Govern legítim. La mateixa idea la trobem, aquesta vegada a la mateixa Morella, 
en el moment de restituir la pedra constitucional destruïda unes setmanes abans per 
Rambla, on el Vicari Pascual Pastor faria una declaració molt interessant el 18 de juny 
del 1822, i que seria recollida en un extracte fet per F.F. al Diario Constitucional de 
Barcelona, del 26, en el que comentava que el Vicari faria un «breve discurso, en el que 
brillan a un tiempo la sana doctrina de la moral evangélica y los principios de unión, 
orden, sumisión entera a las leyes y respeto a las autoridades constituidas», en unes 
paraules sorprenentment semblants a les de Segura Barreda. No dubtem de la pressió, 
en els dos casos, de les autoritats liberals, però expressen una idea que subjau en tot 
el període estudiat i en diverses sensibilitats. I de fet, en el text, les paraules «revolu-
ción», «liberalismo», inclús «libertad», brillen per la seva absència. Estan expressant 
ni més ni menys, què era ser un bon catòlic. Efectivament, equiparant el dogma amb la 
llei, l’heretgia se podria equiparar amb la rebel·lia. Ser catòlic, per tant, implicava ser 
fidel al dogma, a la jerarquia eclesiàstica, al Papa de Roma, a les lleis divines que ens 
atorgava Déu i, per extensió, a la jerarquia i les lleis civils que s’atorgaven els homes a 
si mateixa. I així, Francisco Oliet Palos, un altre clergue historiador morellà, afirmaria 
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que el poble no dubtava de «obedecer con temor a sus superiores.»37

Des del punt de vista civil, sense oblidar el text d’Aparisi, també podem observar la 
mateixa idea. Antonio Ronda seria nomenat Governador de Morella allà a la primavera 
del 1825, encara que ja seria en qualitat d’interí el 1824. La seva proclama de posses-
sió definitiva, publicada al Diario Balear del 8 de juny del 1825, és molt interessant:

Habitantes de Morella y su partido.
Mis cortos servicios en defensa de los sagrados derechos de la soberanía de nues-
tro católico Monarca FERNANDO VII, que hombres alucinados quisieron hollar, 
han movido su Real piedad, y se ha dignado conferirme el mando militar y político 
de este partido. Prestado el juramento del pleito homenaje a mi REY y Señor, me 
he constituido en esta villa a cumplir con tan delicado encargo. Difícil me seria su 
desempeño sino viese vecinos honrados que solo desean obedecer, y voluntarios 
Realistas decididos por sostener el orden, la paz y la tranquilidad, en cumplimien-
to de su instituto. Así lo he experimentado en el corto tiempo que ha estado a mi 
cargo interinamente este destino.
[…] Voluntarios Realistas: Habitantes todos de este partido: os lo repito; me lleno 
de satisfacción al verme a vuestro frente por tantos motivos como quedan indica-
dos; y al paso que os aseguro que ningún respeto particular me hará vacilar en el 
cumplimiento de mi deber, espero se verá durante mi mando brillar nuestra Santa 
RELIGIÖN, prosperar las artes y la industria, obedecerse ciegamente las disposi-
ciones de nuestro SOBERANO, odiada la maldad, castigado el crimen, y honrados 
y protegidos los buenos. Morella 13 de mayo de 1825. – El gobernador militar y 
político de Morella. - Antonio Ronda.

Ronda, en un any que estaria a Morella, ja se n’adonaria del caràcter dels seus ha-
bitants. Un caràcter que, com hem vist, no es cansaria de repetir Segura Barreda en 
tota la seva obra. Honradesa, fidelitat a l’autoritat legítima, i decidida per «sostener el 
orden, la paz y la tranquilidad». Ronda s’arroga com una de les seves tasques fer bri-
llar la religió, al mateix temps que no dubta de la catolicitat dels morellans. No és una 
proclama amb un caràcter pamfletari, en el que la triada «Dios, Patria, Rey» ho omple 
tot. És un text molt pràctic, on incideix amb allò que realment importa a la majoria de 
la població: la llei, la legitimitat de l’Autoritat a la que s’ha d’obeir, l’ordre, etc. En un 
paràgraf que no hem vist, Ronda nomena el R.D. del 19 d’abril, publicat a la Gaceta 
de Madrid el 21 d’abril, encara que no el desenvolupa:

La estricta observancia de las leyes, la pronta ejecución de mis decretos y órdenes, 
y el respeto a las Autoridades, son los sólidos principios de orden y prosperidad, 
los que todo español verdadero realista, amante de su Soberano, debe tomar por 
regla de su conducta.

En un text de reafirmació del poder absolut de Fernando front els revolucionaris, i 
les veus discordants que ja se sentien en el seu camp, la veritat és que encertaven de 
ple. El problema és que el qualificatiu de «realista» aniria mutant, transformant-se a 
mesura que anirien avançant les dècades, però el comportament del poble seria exacta-
ment el mateix. Ortí Miralles, ja a la meitat del s. XX, sembla tenir una gran compren-
sió de la realitat social morellana quan afirmava que «Nuestro vecindario era católico 
verdadero, y como tal, fiel, como lo fue siempre al poder constituido.»38

37.- Oliet Palos, Historia de la Muy Noble, Fiel, Fuerte y Prudente Villa de Morella, 1861. Edició facsímil a cura 
d’Alanyà Roig, J., Hospitalet de Llobregat, 2000, p. 421-422.
38.- Ortí Miralles, Historia..., op. cit., p. 824. La mateixa idea la trobem en el cas de Vilafranca, en el que Barreda 
la titllava de majoritàriament carlista, utilitzant el mateix clixé aplicat a Morella. Antonio Monfort Tena, Historia 
de la Real Villa de Villafranca del Cid, Ajuntament de Vilafranca, 1999, p. 557, s’oposa explícitament a l’opinió 
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Un testimoni clarificador, i que si no se posa en contrast sembla una broma, és el 
del Mariscal de Camp Horé en el moment de recuperar Morella el 10 de desembre del 
1833, després de la fugida del Baró d’Herbés a Calanda. En el part ja comentat, comu-
nicant la presa de la Ciutat, titlla als carlistes com «revolucionarios». És una expressió 
que es pot trobar en diverses fonts i territoris en eixos mesos inicials del conflicte. Ací 
Horé mostra una innocència política sorprenent, però no s’equivocava el més mínim. 
Per a ell la legitimitat estava clara. La llei fluïa, i emanava, a través del Rei Fernando. 
Qui pot dubtar d’allò establert? Qui pot dubtar de la legitimitat de la regència de Ma-
ria Cristina, i de la successió a la trona d’Isabel? Estava tant clar, tant classificat, que 
anar en contra d’això era ser un revolucionari, per què volia destruir allò establert, la 
legalitat atorgada per un Rei que tenia tota la legitimitat per fer-ho. Evidentment, unir-
se a les banderes carlistes, en un projecte insurreccional, que s’oposava a la llei i a la 
legitimitat, i que amés tenia un futur més que incert, no era propi de conservadors, no 
era propi de bons catòlics. El conservadorisme, com un mecanisme de supervivència, 
forma part de la naturalesa humana. A ningú li agrada el canvi, el trastorn, la incerte-
sa, allò desconegut. Hi ha un proverbi llatí que condensa en quatre paraules l’actitud 
d’aquelles persones, i que avui en dia no acabem de comprendre del tot: Dura lex, sed 
lex. Dura és la llei, però és la llei. L’aparent fracàs de Mestre i Cabrera alhora de su-
mar a la població morellana al seu projecte, no només sembla confirmar-se, si no que 
també sembla poder explicar-se.

 

5. Conclusió
Les claus que hem vist en aquest treball en forma d’enigmes dialèctics, és la prin-

cipal aportació de Mossèn Segura Barreda a la història. La marginalitat de la causa 
realista - carlista a Morella; el paper irrellevant de la ideologia en els actors històrics, 
tant els que se solleven com els que se queden a casa; però, sobretot, els factors que 
motiven a la majoria de la població per no adherir-se a cap bàndol. Encara que aquesta 
última aportació hem d’estirar el fil que només ens intueix per poder donar un poc de 
llum a eixa població que és ignorada constantment per unes fonts ideologitzades i, en 
ocasions, fanàtiques. Eixes expectatives cíviques que comentàvem, no són privatives 
dels morellans. Es poden observar al llarg de tot el territori afectat per la guerra, en-
cara que Morella tindria un aspecte cultural, i eixe és el caràcter que li dóna Barreda a 
aquesta qualitat: la fidelitat, a la llei i l’ordre, en definitiva a la legitimitat en un sentit 
ciceronià: «somos servidores de la ley, a fin de poder ser libres». I d’aquesta manera, 
anàlisis sorprenents com l’autor anònim que faria unes Observaciones sobre el Anti-
guo Partido de Alcañiz, del 1837, cobren sentit, agafen relleu39:

En todos los pueblos, por lo general, hay dos Ayuntamientos, uno constitucional 
y otro por la facción. El primero se presenta y ejerce sus funciones cuando las 
tropas de Nacionales van a ellos para suministrarle los auxilios posibles. Lo hace 

del nostre  Arxipreste, constatant que Vilafranca mai va ser carlista: «Villafranca, por el contrario, tradicionalista 
por sus ideas, por apego a las costumbres de sus mayores -no carlista-, fue liberal en la guerra de los siete años», 
mostrant una «desafección casi absoluta al pretendiente». El més interessant, és que l’autor apel·la precisament 
al tradicionalisme de la població, com una de les causes fonamentals de la seva permanència dins de la llei, i de 
l’autoritat de Madrid. 
39.- Citat per Pedro Rújula, Contrarevolución, Realismo..., op. cit. p. 264.
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el segundo con los facciosos, pero con frecuencia unos y otros se reunen para salir 
de sus apuros...

Els dos bàndols ideològics, literalment, eren enganyats per unes poblacions que te-
nien un horitzó que anava més enllà que les seves querelles particulars. Potser dels au-
tors clàssics, Calvo Rochina mostra una major sensibilitat per eixe sector de la societat 
majoritari i que era llançat a una lluita que no els interessava el més mínim. Comentant 
les circumstàncies del Trienni tenia clar que els dos bàndols en conflicte «hizo com-
prometer en uno u otro sistema de gobierno las masas del pueblo, que eran acreedoras 
a otra cosa mejor que a los resultados de estos compromisos40». O la sorpresa de Brau-
lio Foz, publicat a El Eco de Aragón del 21 d’agost del 1840, quan, viatjant pels po-
bles recent alliberats del jou carlista, observaria que «Llegaron nuestras tropas, vieron 
aquellos pueblos, se admiraron de su espíritu, y hubieron de decir generales, oficiales 
y soldados: Esto no es lo que nos habían dicho: esta gente es toda nuestra4141», encara 
que dubtem que ho entenguera del tot. La seva adhesió no seria ideològica; no celebra-
ven la victòria del Liberalisme, o la Revolució, si no el triomf de la llei i l’ordre, del 
Govern legítim.

Hi ha unes dinàmiques històriques observables per Morella que apunten en aquesta 
direcció, i com sempre és Segura Barreda qui ens orienta a elles. Des de la Guerra del 
Francès, dins de la seva complexitat, passant pel Trienni liberal, i la I Guerra Carlista, 
inclús podríem allargar-lo a la III Guerra Carlista, la població mostra la mateixa con-
ducta, la mateixa actitud, de fidelitat a la llei i el Govern legítim siga aquest absolut, li-
beral o republicà. Clarament, el famós període del 1838-40 és una anomalia en aquesta 
dinàmica que calia clarificar. Al remat, resultaria una anomalia creada per les forces 
propagandístiques de la revolució, en una recerca desesperada per trobar una víctima 
propiciatòria que sacrificar en l’altar de la «libertad».

El distanciament que mostra en la seva obra de la causa carlista, ens ha ajudat molt 
per saber què cercar, i comprendre els processos en acció. En una persona que al 
1833 tenia 18 anys, viuria com a estudiant de teologia els aldarulls de València, i que 
provocarien la seva fugida cercant la seguretat del seu poble natal; que seria ordenat 
sacerdot a Cuevas de Cañart el 1838 pel furibund carlista Bisbe de Mondoñedo; que 
ja estaria exercint a Morella el 1839 on, segons la tradició popular, es faria molt bon 
amic de Cabrera de qui, un altra paradoxa, també marca distàncies; i que tindria molts 
problemes després de la guerra amb les autoritats liberals per netejar el seu nom, ens 
fa preguntar, quina experiència tindria en aquells anys per mostrar aquesta actitud 
crítica front un moviment que, al cap i a la fi, tenia uns objectius amb els quals sim-
patitzava completament. El que veuria no el sabrem mai, però la seva condició de 
sacerdot catòlic l’impedia abraçar una causa rebel. Podem especular la consternació 
que sentiria al veure com alguns companys del clergat42, pretenent defendre els privi-
legis de l’Església a través de la il·legitimitat, no feien si no debilitar-la, ja que estaven 

40.- Calvo Rochina, Historia de Cabrera..., op. cit., p.2.
41.- Citat per Pedro Rújula, Contrarevolución, Realismo..., op. cit., p. 441-442. 
42.- Cal constatar que el convençut liberal Francisco Cabello sembla eximir al clergat secular de seguir les banderes 
carlistes, ja que considera que seria una minoria. Tot el contrari que el clergat regular que, segons ell, serviria massi-
vament els interessos del pretenent Carles. Francisco Cabello, Historia de la Guerra Última..., op. cit., p. 300. Barre-
da, per comentar les seves aspiracions, deixa clara la seva postura respecte els reptes del moment. El seu imaginari 
ideal era recuperar els privilegis de l’Església, anteriors al 1808; la qüestió dinàstica, en canvi, l’importava ben poc.



història
PAPERS DELS PORTS - 2017PEP querol

123

desnaturalitzant-la. Eixa era la línia roja que no estava disposat a traspassar, i per això 
la seva obsessió per la fidelitat, i el caràcter redemptor, purificador, inclús exorcitzant, 
de la seva obra. No podia quedar impassible davant de declaracions com les de El Eco 
de Aragón, encara que publicat per El Eco del Comercio del 13 d’octubre del 1839, i 
que afirmava que

Conviene pues quitar para siempre aquel monte de escándalo e iniquidad, y dejar a 
los morellanos en estado de que no puedan volver más a sus fanáticas y entusiastas 
imaginaciones.
Para esto no pediremos la despoblación de Morella; no la dispersión de sus habi-
tantes; no que los diezmen ni fusilen; nada de esto; no queremos sangre, porque si 
este hubiere de ser el remedio, deberían ser degollados hasta los niños...

En tot un cúmul de falsedats interessades. El mateix diari, també a través de El 
Eco del Comercio de l’11 de juny del 1840, malgrat la caiguda de Morella a mans 
d’Espartero, no estava disposat a perdonar, ni de cas a admetre els seus errors, ja que 
tenia clar que «se dirá que quedará aquella villa despoblada. Y qué ¿tan gran mal se-
ría? ¿No sería por el contrario un bien presente y futuro? ¿No sería mejor que jamás se 
poblase? ¿No sería mejor que el pueblo se trasladase, como ya propusimos de parte de 
los liberales y expatriados del bajo Aragón?»

Espartero demostraria més intel·ligència que tots eixos diaris que pressionaven per 
què Morella fora totalment destruïda. Ni tan sols se li passaria pel cap eliminar física-
ment els morellans, com se li demanava per eixos articulistes que escampaven odi per 
prosperar. Però va idear una manera més subtil d’esborrar un poble que l’imaginari 
liberal havia convertit en la seva Nèmesi: la destrucció de la seva memòria, del seu 
passat, i la projecció del seu sentiment col·lectiu en el futur: destruiria l’Arxiu Muni-
cipal, on es perdrien per sempre documents d’un valor històric incalculable. Acabaria 
fracassant estrepitosament43:

Nuestro objeto en un principio era reunir en un cuaderno las noticias pertene-
cientes a esta iglesia, que esparcidas se hallaban en documentos sueltos, que ol-
vidados y llenos de polvo se encontraban en el archivo, […] Creció en nosotros 
la curiosidad, aumentóse el deseo de buscar datos que no encontrábamos en el 
archivo; se nos abrieron otros archivos particulares, y a medida que se aumenta-
ban los documentos crecía también nuestra afición, se ensanchaba nuestro plan, 
y por el enlace de los hechos eclesiásticos con los civiles, nuestro pensamiento 
se dilató, nuestros deseos no pudieron contenerse, y queríamos saber, no solo lo 
que sucedió en nuestra iglesia arciprestal en los seis siglos que pasaron desde la 
conquista, sino lo que vio Morella, lo que acaeció en Morella, lo que Morella fue 
desde los tiempos más remotos; así nos empeñamos en una tarea tan superior a 
nuestras fuerzas, que sufriremos con calma el que se nos tenga por temerarios, y se 
culpe nuestro atrevimiento. […] y lo que sabemos diremos, y lo que hemos visto 
lo dejaremos estampado, para que la acción del tiempo no lo borre con facilidad, 
para que no se sepulte bajo el polvo, que en contínuas revoluciones hemos visto 
se levanta a remolinos y cae después cubriendo un suelo, poco antes hermoseado 
con sus florestas...

 Mossèn José Segura Barreda cantaria les glòries morellanes, però sobretot la seva 
actitud cara la vida, la seva fidelitat, bandera del seu comportament des dels albors de 
la Conquesta. El Rei Jaume; Ciurana, els Terços i l’Emperador Carles a les Germanies; 

43.- Segura Barreda, Morella... op. cit., volum I, p. 5-6. 
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Felipe de Borbó a la Guerra de Successió; la legitimitat dual a la Guerra del Francès; 
al reialisme anterior i posterior a la Constitució del Trienni, i a ella mateixa en aquells 
tres anys. Aquesta és la inèrcia del seu comportament, i que el nostre historiador ens 
enllumena i orienta amb una frase molt senzilla, però al mateix temps críptica, on la 
seva naturalesa contrarevolucionària pressionaria a l’humanista i que faria obviar un 
qualificatiu fonamental, encara que, al nostre parer no acabaria per imposar-se. Aquest 
és el seu llegat, i n’estem molt agraïts. «Morella había conservado la fe que sus padres 
le legaron y el respeto a las autoridades.»


