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Sanl Fosl, santuari del carlisme catala
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bans d'entrar a parlar en concret de la relacid de Sant Fost amb cl
carlisme. cal fer una breu explicacici sobre qui era el carlisme o tre
dicionalisme. Aquest moviment politic va n€ixer el 1833 com a conse
quancia de la primera guerra dinirstica entre els aspirants al tron d Espany'a:
lsabel Il i Don Carlos. Els partidaris de la reina eren els liberals i centralls
tes a l'estil francas i els partidaris de don Carlos eren els mes consen'ador
i regionalistes. Darrere del carlisme hi havia una manera d'entendre lEstat.
que havia de ser m6s tradicional, religids i populista, on es conservessin els

furs o privilegis dels antics r€gn€s que conformaven la Monarquia
d t\panld. La prinrcrd gucrra (arli\lr va acabar cl lSta r a Catalunya. Lr
segona guerra, dita tamb6 dels Matiners, va tenir lloc entre l8J6 i 184q. La
tercera i ultima guerra carlista a tota Espanya va comengar el I872 i va acabar el 1876. El carlisme va tenir molta forga als territoris que avui anonrenem "ndcio 4litdls histdri{ es",6s a dir, Navarra, Pais Basc. Catalunya. i
rambe a A ragd iValenLia'.

ELS AFUSELLAMENTS DE CAN

GAr6. 1869.

I fet luctuds que va fer del poble de Sant Fost un lloc de peregrinacia)
del carlisne catald va esdevenir el 5 d'agost de 1869. quan una columDa de lexarcit, manada pel tinent Josd Casalis i formada per forces de la
guardia civil, carnbinefs i voluntaris, va afusellar vuit carlins i el guarda
bosc de la Conreria al davant de la masia de Can Gaig, al term€ d€ Sant Fosl.
Aquests nou infortunats havien estat apresats una estona abans a la font cle
les Monges, a la Conreria de Montalegre. i d'aqui que foren coneguts con, a
"rnirrtirs de Montalegre" . El guardabosc de la Conreria,Joan Villar, que vivia
a I'edifici que fins fa poc ha estat el Seminari. va ser obligat a fer de guia clc
la tropa i despr6s acr.rsat dc col.laborar arnb els carlins i afusellat'. Entre cls
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carlins executats hi havia un noi de 15 anys i dos de 18, la qual cosa va fer
augmentar encara mds I'escirndol a la premsa barcelonina. Els caps del grup
carli eren Josep Soler. que mori afusellat, i lsidre Dufl6, tradicionalista de
\4artorelles que va poder fugir miraculosament- Aquest grup tenia previst
d unir-se al cap carli Larramendi en un bosc del Vallas, i desprds pujar lins
a la zona del Montseny per sublevar-se'.
Les versions sobre els fets s6n mol! contradictdries. Segons els carlins i
la seva premsa, els
tradicionalistes van ser sorpresos a la font de les
Monges perqua un traidor els va delatar a les autoritats militars. Deien,
igualment, que no estaven armats i que no van disparar en cap rnoment contra les forces que els van envoltar'. Quan el guardabosc fou agafat i conduit
aurb els altres presoners pel cami que m€nava a Sant Fost, la seva dona
corregud cap a Sant Fost, on va avisar I'alcalde perqud intercedis pel seu
marit. L a lcalde va fer tard per poc, perqua quan ja arribaven a Can Gaig,
l oficial que manava la tropa li digu€ que s'encarregu€s de donar sepultura
cristiana als cadavers de nou desgraciats que acabaven de ser executats.
Linforme enviat pel tinenr Casalfs al Ministeri de Guerra €s, perd, molt
cliferent a Ia versi6 donada pels carlins. Despres dels fets, les forces de l exdr_
cit que protagonitzaren l'afusellament, van pernoctar a Mollet i d'alla mat€ix
el seu cap envi L un comunicat als seus superiors on, entre d'altres coses,
afirmava que els carlistes, ama6iats a la Font de les Monges, van disparar
contra l'avantguarda de la columna, a la qual cosa els soldats van respondre
amb un atac a la baioneta, dispersant el grup muntanya avall. Comenqir ales'
hores una intensa batuda pels frondosos boscos dels voltants i fou en aquell
moment quan foren apressats els nou sospitosos. Casalis no esmenta per a
res el cas del guardabosc, i teconeix que va sortir de Tiana en direcci6 a la
Conreria perqua havia estat informat que s'hi estava reunint gent sospitosa.
Respecte a la brutal execuci6 dels presoners, afirma: "el resuitado de esta opetdci'n fue dejy e nnestro poder nuete prisioneros que con arreglo a la supe'
rior orlen del E.S. Ministro de la Guerra han sido pasados por los armas en el
oalo"r. Es referia a l'ordre donada pel ministre de Guerra, el general Joan
Prim, que ordenava l'execuci6 ipso/dcto de qualsevol rebel o malfactor que
fos agafat amb o sense armes.
En aqu€st punt el militar no 6s gaire precis, ja que de la Font de les
Monges fins al lloc on van ser afusellats, davant de Can Gaig, hi ha mds de
mitja hora de cami. Seguidament, Casalis afirma que, en el punt en qua es
lrobaven els camins de Sant Fost i Martorelles, les seves forces es van topar
amb un altre escamot carlista, alguns d'ells a cavall i van tornar a intercanviar trets, agafant algunes armes. boines i altres efectes. Qui deia la veritatJ
La polimica estava servida.
En el mateix moment que a Barcelona es van conaixer els fets, alguns
diaris, especialment "EI Estado Cataldn"" dirigit per valenti Almirall, inicia-
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ren una campanya molt forta contra el govern i contra el tinent-coronel Josd
Casalis.
Comenqaren a arribar a Sant Fostja al dia seguent pe odistes i, fins i tot,
alguns dibuixants que feren apunts al natural del lloc de l'execuci6 i d'altres
indrets relacionats amb el sagnant fet. Aviat es publicd una mena d'auca
cxplicant les execucions.
Ajuda molt a la mitificaci6 d'aquests fets la publicacio, el 1883, d'un

curi6s llibre titulat "Episodioi tradicionalistas. Narracion reridica e histirica
at los crimenes J asesinatos cofiatidos en Manresa ), Montalegre", en el qual
un ral Carlos Consrante (un pseudonrm?1 erplrcava la sera excursio a lc
font de les Monges i a Sant Fost, llocs on va arribar a plorar amargament per
la mort dels seus correligionaris on r a parJar amb le(limonis ocular5 dcl\

in.idents

ErApA DAURADA DELS ApLEcs rR{DlcloNALlsrEs

(1900 1923)

n acabar la darrera guerra carlina, al 1876, el carlisme fou definitivament derrotat per les armes, perd continuava essent molt fort a nivell
politic i social a tota Espanya. Es crearen aleshores els Cercles
Tradicionalistes, on els simpatitzants i militants d'aquest moviment es reunien i realitzaven tota mena d'activitats socials i culturals, i on s'organitzacn ercur.rons, obrec de teatre, con[eren( ies, el( .
L a plec o concentraci6 carlista m6s important que tenim documentat a
primers de segle ds el celebrat el4 dejuny de 1910, del qual sorti una extensa crdnica al Correo Cdldi,in, diari que durant molts anys va estar vincula! al
Parrir Carlisra. Segons les crbniques, aquell dia s'aplegaren a Sanr Fosr i La
( onrelia al \olldnl de 10.000 per(ones. que com a plimer dcle. a\.isriren a
una Missa a I'esgldsia parroquial de Sanr Fost i a un respons davant d€ls ninxols dels afusellats el 1869. on es dipositaren corones de flors. Desprds la
gran gentada. encapqalada per requetds amb les seves banderes i estendards,
ani a la creu de Can Gaig on es f€u una altra ofrena floral. Seguidament els
manifestants carlins pujaren fins a la Conreria on es va celebrar una Missa
de campanya i on tot seguit parlaren destacats liders carlins de Catalunya i
Valdncia, entre ells Gibernau, Gambfs, Junyent, lg]esias, Martin i Mengod.
En acabar el miting, una orquestra va tocar una sarie de peces i una tanda
de sardanes, que els assistents ballaren amb gran participacid'.
El diumenge seguent al l0 de marq, els carlins celebraven cada any lanomenada festa dels M:rrtirs de la Tradicid i sabem que cada any. p€r aquestes dates. hi havia una peregrinaci6 a Sant Fost dels tradicionalistes de les
rodalies (Vallds. Barcelonas i Maresrne). Moltes vegades l'entitat organitza
,lor'.r d,rqur.t .rplc, [nrr,l r rr, lr I'ndi, r,,rr,rliv,r fl I otcclatr dc Badalona. que
r
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lenra un especral lnteres en la celebracro daquest acte. potser.per la proxl
mrtat geografrca. El programa era galrebi sempre el matetx: Mrssa a lesgle
sra parroquial. avur en rurnes. respons al cementln sltuat al costal del lem
ple i caminada frns a la Creu de Can Garg. sltuada a l\nlcl dels boscos de
mas [-lombart r la Conrena.
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tsandere! lrad( ona Ine! alcemenlrr ve I de Sanl Fosl.
du(ant ap e( de Juny de l9l0 1,4/x,u R,/rl

Els carhns de Badalona tambe hr feren excursrons fora d aquesta dataArxr ens consta una "sortrda Jamilnr" organrtzada pel Cercle Tradrcronahsta
fl IoreJan que \a tcnrr lloc cl l0 de )etembrc de l9lo. Lr In\lan( ta anunerata el: a. tcr a , clcbrar: csmorzar a la L onrerta. arrtbada a sant fo5l. salu_
lacro rl recror Mn. SahaJor Prbernat ((apella moll vrnculat al carlr:me r que
havra estat destrnat a Badalona). Mrssa a lesglesra r sardanes a la plaga
(actual plaga de les Glones Catalanes). dtnar. vetllada lrterana l final de festa
amb una lraca valencrana. Tornada a les 6 de la tarda".
El marg de 1922 encara es va celebrar un altre aplec a Sant Fosl. seSons
tesumonr d una persona que hr va asststtr t que encara vru. Fou seguramenl
per aquclla cpoca que sinstal.la la creu r la placa que avur dra encara es conserven. amb la seguenl lnscnpcio: "Lloc or Joren alusellats nou martrrs de la
trddi(n per el l$eralisme el cint d'agost de MDCCCLXB qnnzs despulles
. Y"tn ptarl'trarncnt
en el eemtnun de Sant Fost de CapcenrcIles"

40

{"7
t -tt

I

,,id*E-

tf

?:.re
lr

,.1,.11.

,
li., rlPar.L,r,j oL.trdJbo\(

Arrb larrrbada de la Drclaclura del gcncr:rl Pnmo cle Rrrera. cl 192J. els
carlrns [oren pcrscgurts l arraconals pollllcamenl. r els rpl:cs de Srnl [,osl
cs deixarcn clc cclebrar. De fet. 1a no tornaneit a tenlr nat m('s lesplendor r
partrcrpacio clcls aplecs cclcbrats lcs dues princres decaclcs del seglc XX.

TR\\ll,\I DI lr\DL\|L|lt\ t\l\lt\ t)ll Dt( Dl M\t)RlD. 1946
guerra civrl (1916 l9) cl parlll cirrlstl o tradrcronalrsta Iou
supnmit per ordre del govrrn del gcncral Franco r lusionar a la lorga
amb la Falange. que aleshorcs ;rassa a drr,sc F.ri.l,tg. E\ir.t,loi.i I ndtr ronoLslo
l rir' losJONS. El decret d unilicacio no r.a :rgradar gens als cirrlrns dc sern
pre i nlolls s hl scntiren trelci()nals I humilrats. El rcgrnr rntente. no obstant.
nantenrr lcs formes r, en un pnnclpl, to]erii sensc problcnres actcs corn les
percgnnacions a 5ant Fosr cle Campsentelles.
Des que va acabar La guerra el l9lg i iins als anls 50. Ir\iuntimcnl dc
Sant Fosl organrlzava crcla anv una missa I una olrena floral que fercn lanl
al cemenlrn vcll com a lit crcll cle Can Gaig, I a ll que de vcg:tdes hl xssislrrtn petrtes delcgacrons lrirdlclonallslcs. Aqucsta olrena floral anual cs lera el
l0 dc marq. dracla dels Vartrrs de la Tradrcro. Aixr consra que el l0 marq de
lg+5 1.1 corporaci(j local sanllosrenca asslsll a la nrissir r ofrena floral cele
brada en honor dels carlins. i tambe hi foren presents cls rreslrcs nacionals
amb els scLrs alLrmn.s. corltldirrs per lirlcelcle a aqucsl acte. Els rcprcsen
Lrranl
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tants del consistori santfostenc dipositaren en aquella ocasi6 una corona de
llorer a la tomba dels tradicionalisteso.
Lany seguent, el 1946, tingud lloc un acte important per al carlisme
caralir de la post-guerra, com va ser el ttasllat al cementiri municipal de Sant
Fost de les despulles dels "manirs de Montalegre", que es trobaven encata al
petit cementiri parroquial del costat de les ruines de I'esgl€sia cremada i destruida l'estiu del 1936. LAjuntament de Sant Fost, des del mateix moment
que acabd la guerra, pens?r en el trasllat de les restes al cementiri inaugurat
el 1929. Aixd no es va poder realitzar fins al3 d'octubre de 1946, i comprar
amb la presancia del mirxirn representant de la dinastia carlista, el Duc de
Madrid, Carlos de Habsburgo-Lorena y de Borb6n, n6t de Carles VII i fill
menor de donya Blanca. Aquest pretendent carli mori a Barcelona el 24 de
desembre de 1953. El 17 de juliol del 1946, el ple de la Corporaci6 va acor-

dar cedir gratuitament i a perpetuitat el ninxol nfmero 60 del cementiri
rnunicipal"'per col.locar les despulles dels carlins.
La revista "Vdllds" de Granollers descriu aixi l'esdeveniment:

del ttaslado de los restos dt los
"San F austo ae Camp(entell..s. Emotiro
^cto
gloriosos trddi.ionalistas caidos en el aio 1869.
Pfiximo a ser derruido el antiguo cementerio parroquial, han wnido efectudndose los exhwttaciones necesarias para podet emptender las obras. Quedaban solamente en su nicho los reslos de los llamados martires ae Montalegre'
fusilados el 5 de agosto de 1869 por los cipayos ae Casalis

Ld Comuni6n tradicionalista no ha olvidado nunca a aquellos gloriosos
ae ind.i+naci'n por l/j.s tierras espaiolas,l fut
es.titos periodisticos entre los que descuella el que publicti

Caidos, cuya muerte le..(tnld

olrc.s

tema de iolentos
Anlonio Apatici y Guijatro.
El pasaao jue,les, dia 3, tu\to lugar eI acto del trasl^do, que destacoaas per
sonalidades |raaicionalisns presidiias por eI seior Dnqne ae Madri.l presen'
de Ia m/J.iana se celebr, en la parrcquial islesia de San Fausto
ciaron. Alas
una misa de Requiem, ocupando Ia prcsidencia en el presbiterio eI seiot Duque
de Madrid, 1 los seiores Don Pearo Roma y Don lgnl.io de Ros. los restos de
los mdrtires fueron seguidamente trasladados de la lglesia al nuet'o cementerio
rnunicipol Los nii.os de i4s Escuelds Nd.ioil ales llevaban una cotona de lawel,
y una aomitna de mas dt un centenar de persona: Jormaron e cort ejo Jinebrc.
Antas de proceder\e en el efie Aterio aldi nhuma ci6n de los restos, Don Pedro
Rofia pronvnci' ur.as sentidos Jrases paltioli(as alusiras al acto que se tele-

lI

brabay a su sig ificacidn.
masa escolar de la Pobl4ci6 , 4sistieron en Cotporaci'n las
Autoridades locales. Terminado eI aclo, Ia mayor parle de los asistent€s sa reunipron.ar ?l Reslauranta La MarircIa de Mollet, tlonde se celebro una comi\c! ae
Ademds de

la

hermandad tr adi
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PoLEMrc ApLEc rR{DrcloN^LlsrA DE 1972

'ultima concenuaci6 carlista que consta que ha tingut lloc a Sant Fost
es va celebrar el 12 de marg de 1972, perd aquest aplec no va ser autoritzada pel govern civil.Va ser organitzat per la Comunidn Tradicionalista de
Badalona i en la convocatdria clandestina es deia:
siendo Ji.les al do.umento inslitucional de Carlos Vll. qut fundo la [rcsLa
de los Mdrtires de lo TtaAici'n en recuetdo de Id fecha en que se extinguio el r.y
Carlos u, invitamos a los que piensen cono teza eI himno de ORIAMENDI a que
dcsgranen una oraci'n ante la Cruz de la Fott dels Monjos de San FaLtsto de
Capcentellas, eI diI 12 de marzo de 1972 ""
Segons les informacions que hem pogut obtenir, quan la comitiva carlis
ta. provinent de Badalona i altret llocs. arriba a la Creu de Can Carg. e: troba
que uns 40 gudrdies civils impedien Ia celebracid de la Missa en aquell lloc,
tal com tenien programat. Davant de la prohibicid, els carlins es dirigiren
cap al poble, i s'arribaren fins a I'esgl€sia parroquial de Sant Fost'', on els
organitzadors i un capella tradicionalista parlaren amb el rector, Mn. Daniel
Monserda. que finalmente el: derxir celebrar la *eva Missa. Ls dona la Loincidincia que aquell mateix dia se celebrava a Sant Fost la festa de l'Arbre, i

el temple, doncs, estava ple de gom a gom de veins del poble, autoritats
lorals i carhns. I a Vi>:a ra transcorrer normalment. pero Iant el re, tor del
poble com els parroquians habituals quedaren sorpresos'' per l'homilia fortament polititzada que va fer el sacerdot que portaven els carlins, el qual va
fer propaganda tradicionalista i va atacar fortament el rdgim franquista.
Cal dir que en aquella apoca i des de mitjans del 1965, el carlisrne havia
abandonat la seva ideologia tradicional i era obertament contrari a la dictadura franquista. Els carlins aleshores defensaven I'anomenat "socialisme
autogestionai", a mds de democr,lcia polilica i sindical, i autonomia per a
les regions, especialment per aquelles de car2rcter histdric. El 1972 mohs
joves carlins actuaven enquadrats als GAC (Grups d'Acci6 Carlista)'5. El carlism€ estava, evidentment, malvist pel rogim i el seu partit estava prohibit.
Avui, el pocs carlins que queden es troben dividits en diversos grups.
essent els dos principals la Comuni6 Tradicionalista Carlista, de car,rcter
molt conservador i el Partit Carlista, que continua defensant el socialisme
autogestionari.
RAMoN NruBo, r'ur llM LAFll

or Sqrr Fo:r

na figura important dins el carlisme santfostenc i badaloni de la primera meitat del segle XX, va ser Ramon Niub6 i Aymerich, nascut a
Badalona el 16 de juliol de 1881, i resident a Sant Fost des del lglT fins a
la seva mort. el 1952.
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Essent molt jove es va integrar a l'esmentat Cercle Tradicionalista El
Lorediin, on arribal a ocupar el cirrrec de secretari. Va Participar en I'acci6
carlista de Badalona de 1900 i va ser present als incidents de Sant Feliu de
Llobregat, el 28 de maig de l9l I, on un grup de lerrouxistes armals van disparar contra una concentracid rradicionalista. Ell era un dels porta_estendards i un dels trets li va foradar la seva boina vermella'". Participa activa
ment en tots els aplecs tradicionalistes que es portaren a lerme al noslre
poble, ia sigui com a senzill parricipant o com a organitzador i inspirador.
Ramon Niub6 va cursar els estudis de mestre, i exerci alguns anys. El
1ql7 va aconseguir per oposici6 la plaga de secretari de l'Ajuntament de
Sant Fost. perd va ser cessat el mes de marg del 1924 pels nous dirigents d€
la dictadura de Primo de Rivera, acusat de catalanista segons versid donada
per les seves filles. Trobant-se a I'atur, va treballar despr€s com adminislra
riu al Foment d'Obres de Barcelona i finalment a la indfstria tdxtil Ros de
Can Mular. a Mollet del Vallds. El 1939, en acabar la guena civil, va tornar a
ser readmis a l'Ajuntament de Sant Fost, perd com a oficial administratiu.
Niub6 va tenir tres fills: Margarida, a la que va posar aquest nom en
honor a la dona de Carles Vll, Josep i Remei. El seu fill, Josep, estava fent el
servei militar a Saragossa quan esclaa la guerra civil i queda, doncs, en la
zona franquista. Mori €n combat a l'ermita de San Claudio, Astfries, el2 de
marq de 1937.

Ramon Niub6 destaca tambd per la seva formaci6 intel.lectual i la seva
obra escrita. Als 12anysja llegia uEl Correo Cataldn,, i ben jovenet va send'abril de 1898.
tir la crida de les lletres, especialment la poesia; aixi
quai nom€s tenia l6 anys, va guanyar un accassit al Premi Patria de poesia.
atorgat pel C€rcle Catdlic de Badalona, amb la poesia titulada Lo cdrl del
gi,oni. Va ser redactor de la publicaci6 carlista El Rossintol, de Badalona, aixi
com autor de nombrosos articles al setmanari tradicionalista La B.tndera
Rcgiondl, amb el pseuddnim de Pau Garrofa". Entre alguns titols de Poe
rnes destaca In mernoriam, a l'amic Miqtel Pujol (1911), Vers dels Reis Mags
d Sdnt Fosl (c.1919) o El desJile dt los muerlos (1943) dedicada al seu fill
Com a autor teatral d'obres en vers per a centres catdlics. cal esmentar la
comddia Els pohtos de I'amor (1914), estrenada al teatre del Loredan el
con:.
desembre de 1914, els drames Ld .reu de redempcio i I aJranc.sa|
^ixi
el quadre liric Boires i sol (1915).
Com a novel.lista nomds coneixem la seva obra ir'ddila Camino Ae I!)
Cartuja, escila vers 1946, una narraci6 de caire polftic amb 16 capitols i
159 p,lgines manuscrites on explica la curiosa amislat entr€ Tasio, un jove
carli que treballa de capatirs a la Cartoixa de Monralegre, i tr€s maquis o
guerrillers republicans que viuen amagats en una cabana dels boscos de mas
I lonrbart, a _Sant Fost. Els maquis €ren Francisco Vilella dlies Espartaco,
PcLlro Fontana allies Trilita i el Tuerto Pacheco. Tisio intenla convertir els

l'll
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lradicionalisme, i finalment aconsegueix que el Trilita i
l'Espartaco es facin catdlics, perar el Tuerto Pacheco troba la mon en un
maquis

al

enfrontament amb la Policia Armada a les ruines de Cabanyes.

En aque*la norel.la. Niubo manifesta obertament. per boca del yore
Tasio, el seu pensament politic, es mostra contrari a la unificacid amb la
Falange i a la participacid dels militars a la politica, i partidari d'una
Espanya regida per una monarquia federal on les antigues nacionalitats
poguessin autogovernar-sel

Ii
d
"Desde Ia derrota ma*ista, rergienzcl Aa eI confesarlo, los traaicionalistas
no tenemos nada, por impedimoslo el Decreto de lJniJicaci6n. No os quepa la
menor duda de que los derrotados hemos sido 7os tradicionalistas, ounque haya
alima el InunJo de nuestros principios (...)

qui

Espaicl, politicamente, es ut conjunto de antiguas n^aiohali^aAes con per'
sonalidad propia inatacable, con pleno goce de libertades, Jueros y pri''tilegios y
tinculadas aI lrono espdiol por ria federativa. La divisi'n actnol de Esp.tiL,
caprichosa y sin razdn alguna que i4 sustente, es obra del libercIisfio aentra'
lista. EI Ttadicionalismo rccoroce a todas las regiones Ae EspafLa eI aerecho a
gobemrse por si mism.]s..."

Ramon Niubo va morir a Sant Fost el 3 de gener de I952. Quan ra rer
enterrat, les seves filles li van col.locar, tal com era el seu desig, la seva boina
de requetd dins del taut. Acabava aixi tota una vida dedicada a defensar els
ideals del tradicionalisme.
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