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Historiografia 

El tema foral ha estat considerat un dels elements claus en l' es tlId i del con
flicte carlista i en l'explicació de les seves causes. Fins i tot durant la guerra hi va 
haver una polemica sobre el paper que representaven els furs en el comen~a
ment i el desenvolupament del conflicte. A partir de 1837, en el bandolliberal 
es planteja la possibilitat i la conveniencia que la guerra acabés amb una tran
sacció, en la qual el manteniment parcial deIs furs es convertís en una de les 
bases de l'acOl·d. La premsa de I'epoca va publicar nombrosos editarials sobre 
~u~tttmL . 

Pero la polemica més important sorgeix a principis d'aquest segle, després de 
la publicació d'un lIibre de Sabino Arana sobre el partit carlista i e1s furs. 2 En 
resposta a les aflrmacions del líder nacionalista, Eustaquio Echave-Sustaeta va 
replicar des de les pagines d'«EI Pensamiento Navarro», col·laboracions que pos
terÍorment va recollir en un volum.3 Aquest autor planteja que els atacs sistema
tics als fUfS s'inicien a les Corts de Cadis i que e1s reialistes que es varen oposar a 
les rcf()1'mes dl' la Constitució de 1812 són els predecessors del carlisme. Segons 
ell, el foralisme de 1'aixC'cament de 1833 és indubtabk i aporta com a demostra-

1, Abreviatures deis arxius citats en el presellt treball: ACD: Archivo del Congreso de los 
Diputados, Madrid; ADFA: Archivo de la Diputación Foral de Álava (Vitoria); ADFB: Archivo 
de la Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao; AG: Archivo de Gernika, Guernica; AHN: Archivo 
Histórico Nacional. Madrid; AMRE: Archives du Ministcre des Rclations Exterieures, París; 
ARAH: Archivo de la Real Academia de la Historia, Ma.lrid; ASMAE: Archivio Storico del 
Ministerio degli Affari Esteri, Roma; ASN: Archivio di Stato di Napoli, Napols; AST: Archivio di 
Stato di Torino, TorC; SHAT, Service Historique de l'Al'Illée de Terre, Vincennes. A més, s'utilit
zen les segiients abreviatures: CP: Correspondance Politique; CPC: Correspondance Politique 
des Consuls; LL.MM. Lettere Ministri; MAE: Ministro/Ministerio de Asuntos Exteriores (adop
to selllpre la Illateixa denolllinaci6 malgrat que en ocasions se'l denominava secretari d'estat ... ). 
Darrere la data deis diads hi ha dos números: el primer correspon a la pagina i el segon a la 
columna. 

2. Sabino ARANA GOIRI, El pI/rIMo cl/rlísltl i los jiteros vlISko-1Inbflrros, dins ObrllS completllS de 
Arf/1/1t-Goiri 'tal' SI/bin (Sabi1l0 Amrw Goiri) (Donostia, Sendoa, 1980), 2a.ed., vol. 11, ps. 1.067-
1.252. La publicació original va sortir el 1897. 

3. Eustaquio ECHAVE-SUSTAETA, El partido mrlista y los JI/eros. C01l inserció1I de gm7/ 7/1ílll(rO 
de tille/l/lientos, IIII/C"IIS il/Millls. Prólogo del Excmo. Sr. D. Juan Vázqucz de Mella (Pamplona, 
Imprenta de «El Pensamiento Navarro», 1914). 
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ció les proclames en les (luals ('s fa menci¡') J(, la paraula fiJrs. La ditert:ncia ('ntre 
c1s plant('jam('nts carlistes i nacionalistes es troba en ('f tl."t que aqu('sts Jarrers 
consideren que c1s bascs eren foristes i (lUC filt"("n enganyats pe'r participar en la 
guerra; com a conseqU(.-ncia, la pau de Bergara separa ambdues causes. 

El 1979, Julio Aróstegui va publicar un lIarg article tiudat El carlismo y los 
fueros vascona1Jtlrros, en el qual va plantejar la qUestió en el marc de la crisi de 
l'Antic Rcgim i del sistema foral. S'oposa a la identificació del carlisme amb la 
defensa deis furs: «indudablemente crisisforal y carlismo encontrarán la más clara 
coyuntura de su convergencia en el hecho del foralismo. En sus inicios el fimzlismo 
no fue sino el m01Jimiento de defensa de ciertos status y privilegios amenazados, si se 
prefiere, m01Jimiento de defensa y protesta de estmtos sociales sobre los que parecfan 
recaer los peores efectos de una evolución inevitable. El carlismo era, a la escala 
española, un fenómeno análogo: defensa a ultranza de los roles respectivos de capas 
sociales en proceso de desplazamiento y degradación en sus privilegios y condiciones, 
por obra de los proyectos revolucionarios de cuño "burgués".»4 

Enfront d'Echave-Sustaeta, es planteja, per tant, una conjunció temporal de 
causes, sense que per aixo es pugui concloure que les guerres carlistes fossin gue
rres foralistes, ja que la desaparició del fur era una més de les possibles conse
qUencics de la dcsaparici() de l'Antic Regim. Planteja que e1s primers manifestos 
colltenen al·lusions gencriques a les litis fonamentals o a furs, sense que hi hagi 
cap evidt'ncia que ('s tracti J'una defensa d'institucions en perill. 

Uns quants anys més tard, va sorgir la polcmica obra de María Cruz Mina 
Apat sobre la qUestió foral de Navarra, AlguJlC's de les seves manifestacions 
suposen un gil' complct de les tesis mantingudes tlns a aquell moment: «De las 
primems proclamas carlistas que movilizaron al pueblo de las cuatro provincias vas
cas se deduce el significado antilibeml y reaccionario del levantamiento y la defensa 
del trono y del altar' como su tJnica justificación ideoldgica; el mÓ¡Jil fin·al), particu
larista no aparece por ninguna parte.» «El fuerismo no es carlista, el Juerismo es 
libeml.»5 El seu principal mcrit es troba en el tet d'haver estudiat la Huita deis 
liberals en favor deis furs. 

El 1986 j el 1988, A. I3ulló11 va publicar dos treballs d'escassa o 11ul·la origi
nalitat, en els quals no fa més que repetir dad('s ja conegudes, sense cndinsar-se 
en una analisi dc les practiques polítiques deis carlistcs. 6 En el primer hi ha afir
macions tan sorprenents com la segUcnt: «[ ... ] los carlistas ya emn conscientes de 
algo que se nos ha querido presentar como un nuevo y gran descubrimiento: la exis
tencia en las filas cristinas de a~~unos partidarios de los fi-teros, lo que está muy lejos 
de significar que estos sean defendidos por los liberales. En primer lugar, porq,-te 
muchos de los que apoyaban a la gobernadom emn absolutistas y no liberales, y en 

4, Julio ARÓSTEGUI, El ClIl'lisl/IO y los ["el'os VflSCIITIIIVflI'I'OS, dins Histol'ia del pl/eblo l/nsCO, vol. 
111 (San Scbastián, Ercin, 1979). p. 81, 

5. María Cruz MINA APAT. FlIl'l'os y I'cvol"cióll libcl'IIl e1I Ntl/llll'l'Il (Madrid, Alianza. 1981), 
ps. 226-227 i 228, 

6, Alfonso BULL()N DE MENDOZA y G6MEZ DE VALUGERA. ftleologla C/Ir1iStil y dgillll'n ¡imil 
1833-1815. dins Congl'eso de Histol'ia dl' Mil/l/mI de los siglos XVIfI. XIX y XX Allejos fI ]'rlncipe (le 
Vill7lif (Pamplona. Gobierno de Navarra. 1986), NIIl'//(ls no/as sO/I/'e '" carlislllo y los ¡iUTOS. dins 
1'I'IIlcipe dl' Vitll1ll, Allejo 9. ]'I'illlel' Congl'l'so Genel'tll de Histol'ia de N/flNll'l'a. Vol. 1: 
CtIlJIII1IÍl'IIl'Íll/leS (1988). afio XLIX. 
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segunelo lugar porque la rlctitud tlel régimen ele Isabel I1 no era fillJorable a losfi~e
ros, al relléJ ele lo que ocurrlrl con el encabezado por Don Carlos.>/ 

Es tI'acta d'lIna versió I1l~S de la seva conegllda tesi del criptocarlisme, és a dir, 
deis nombrosos ~artidaris de Don Carlos que es trobaven en el camp liberal i 
fins i tot en les hles d'Isabel II defensanr a contracor una causa que no era la 
seva. 

La lluita ele l'ttbsolutisme contra e/s furs 

l:atac als furs no és un fet exclusiu deis liberals durant les Corts de Cadis o 
durant el Trien ni. Alllarg del segle XVIII es poden observar diferenrs iniciatives 
que tendeixen a unitlcar les fronteres inreriors d'Esfanya i e! sistema fiscal, la 
qual cosa implicava la sUIHessió de! sistema foral. A costat de tot aixo trobem 
una publicística que justifica aquestes posicions, c1s alltors de la qual han estat 
objecte de dures crítiques per part deis fllristes. Una de les persones més critica
des fou Juan Anronio L1orenre.8 Davant d'aquests escrits es van publicar els tre
balls d'Astarloa, Erro i altres personatges de la cultura basca, els quals, defensant 
les peculiariats de la llengua, feien, alhora, la defensa del sistema foral. 

La primera supressió deis fllrs es va produir CO/11 a conseqlicncia de la publi
caci6 de la Constitució de 1812. Les Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, 
reunides a lJilbao, varen tractar d'oposar-se al jllrament d'aqllest text, fins al 
punr que el general Renovales assenyalava «que más pareelan de una república 
independiente que de una prollincia».9 Després d'aquests incidenrs es va adoptar 
ulla política menys dura i hom va tmctar d'aconseguir algunes modificacions en 
l'aplicació del text gadita. 1o 

La monarquia absoluta va aprofitar les reformes fetes a les Cores de Cadis 
per tal de no restablir el sistema anterior. El cas més paradigmatic és e! de les 
scnyorics. A aixo s'ha d'afegir que la perdlla de les colonies amerÍcanes havia 
posat la hiscnda de l' estat en u na greu crisi economica i per tal de resoldre-Ia 
s'inrenta d'augmenrar la pressió t1scal. En conseqliencia, va continuar la ca111-
panya d'assetjament als prÍl,ílegís bascos, enfront de la qualla Dipuració de 
Biscaia va optar una altra vegada per la remissió d'escrits sobre diferenrs contra-

7. Alfonso BULLÚN DE MENDOZA y GÚMEZ DE VALUGERA, Idc%gltl mrlisttl .... op. cit., ps. 
272-273. 

8. Un judici imparcial sobre la scva obra es pot trobar a Fco. FERNÁNDEZ PARDO. La illdt'
pemlcllcif/. vmCf/. L(/. {lispul(/. dt'/os jiferos (Madrid. Nerca, 1990). La millor descripció del context 
de la polcmica foral cn a<luest pedode es troba en I'obra dc Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Lfl 
gbmis r1~1 fiterislllo. PrellStf. e ideas po/llims en 1" crisi del A miglfo Rlgi/llet/ (Ptlls ¡..j,sca. 1750-1840) 
(Madrid, Siglo XXI. 1991). El mateix problcma ha estat tractat des d'una optica nacionalisra i 
SCIlSC el més e1cmental sentit Cl'ític: J. DE ARALAR, Los tltllJf:I'Sfll'ios dt, la/ibertad Vi/Scn 1791-1829 
(Bucnos Aircs, Ekin, 1944). 

9. ACD, Gem'l'fr!18-27. 
10. ADFB. Armario 15, tom 182. Exposició a les Corts (16-111-1814) sobre duanes; exposi

ció a les Cores (4-111-1814) per<luc s'adjudiquin a subhasra c1s comestibles; exposició a la Regencia 
(16-111-1814) sobrc I'cstadística. 
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furs. 11 Després del parcntesi dd Trienni Constitucional, durant el qual es varen 
suprimir novament ds furs, la Diputaci6 de Biscaia torna a remet1'e nombrosos 
escrits en la seva defensa, concrl'tament vint-i-dos entre juny de 1823 i juliol de 
1825,12 

Centrada en vigor del nou codi de comcrs: (1 de gener de 1830) fou inter
pretada com un primer pas cap al trasllat de les fronteres a la costa. L'ambaixa
dO!' de Sardenya a Madrid constata el malestar existent en territori basc davant 
d'alluesta mesura, (lile era considerada un iment més de traslladar les duanes a 
la costa, la qual cosa implicava un cop de mort a la pervivc'ncia deis furs. 13 

És simptonütic (lue precisament en aquest període creixin, per part de les 
autoritats forals de Biscaia, les pressions sobre comerciants i residents per a exi
gir-los la prova de la puresa de sang, tet que va motivar protestes diplonútiques 
de Frans:a i d'Anglaterra. Aquesta actitud anava dirigida tant al fet de tancar-se 
en una defensa numantina del fuI', com a impedir la permanencia d'cstrangers 
als quals s'acusava de ser e1s causants de la contaminació ideologica d'Espanya. 

A vegades s'ha presentat el sistema foral com un exemple de democracia que 
superava les propostes deis Iiberals de Cadis. Els pronunciaments fets per diver
ses aucoritats de les tres províncies en els da1'l'e1's anys dd regnat de Ferran VII 
són molt clarividents en aquesta tema, igual com la seva supeditació a les ordres 
reials 'luan accentuaven el controlllue es tenia sobre el territori. Molts deis 
principals caps de la revolta carlista es manifestaren en aquest sentit durant 
aquest període. 

El 1823, la Dipilltaci6 de Biscaia, en una exposició dirigida a la Regencia, 
assenyalava el següent: «¿Mas qué po(lfa esperarse de gentes semejantes cuyo Molo 
era sola la igualdad y con libertad absoluta?» 14 

11. ADrB, Armad 15, tom 182. Escrit al Ministerio de Gracia i Justicia (24-v-1814) sobre 
el govel'llador accidcntal,l'aquesta zona; al Rei (l-XII-1815) per'lue es digni a escoltar a'1ucsta 
senyoria abans de decidir sobre la consulta de la Junta nomenada per una ordre reial del 6 del 
corrent relativa a contmban; al Rci (17 -v-1916) considnant contrafur d nomcnamcnt dd maris
cal rrancisco Longa com a jlltgc de contraban de Bilbao; al Rei (21-v-1816) sol·ticitant 'lue se ti 
rcmeti copia dc la documcntació gcnerada per la Real Junta creada per a I'cstudi del contraban; al 
Rei (25-v-1816) proposant mesurcs per a la supressió ,lel contmban; alrei (14-vlI-1816) pcr tal 
que es ,ligni suspcndre Ics ordres reials de 7 de maig i 8 de juny da1'l'ers i que cessi el mariscal 
Longa en la jllllicatura de contraban i dcmanant 'lUC hi conti\llli el cOl'I"egidor. 

12. ADF13, Armari 15, tom 181. 
13. El codi ,le C01l1cr~ s'havia publicat el 30 de maig de 1829, encara quc la seva aplicació cs 

va iniciar set mesos més tardo AST, LL. MM. Spl/guol09. Dcspatx de l'aml:laixador de Sardenya a 
Madrid (1-111-1829, núm. 553) al MAE. «DI/lIS ce /IIo/llent il y 11 befll/COllp de /IIo/lV(lis "lIIlIe/lr dt1T/s 
les esprils dt'S "obitllllts des ProvillCt's BI/slj/les et d/l Roy'/I'II/e tic N(/V(l/'/'t, (/ CO/lU tic "1 forllle resollltion 
odoptée par le gOllverl/e/llt:1lt (lit pr¿jl/(Iit"t' tic lellrs privil''ges "iftl/blir sllr les frollti(:res de /a F/'tIncc 
1/1Ie liglle de DOllfllles tOllt et/ l/e VOII/l/lIt pllS I/cqlliescer (/l/X cOl/(litiollS 'lile les Deputl/tio1/S tles dites 
ProvÍl/us out proposé po 111' bllSe de !ellr COl/smtelllent." Pero aqucst malestar afectava fonamental
ment una pan de la població, segons constata un despatx posterior de la mateixa font: AST. LL. 
MM. Spl/grlt/ 109. Despatx de l'ambaixador de Sardcnya a Madrid (26-v-1830, n (1111. 20) al 
ministre ,1' Asuntos Exteriorcs. Diu '1uC el tm.Uat «est desirét' ptlr I/lIe pl/rtie des Provillct's /IIbllcS 
'luí Irll/l/Jemit SOIl 1//J{/lItl/ge tll/m 1,· cOlI/lI/ert't' libre (l/lec l'fult'ri"/II' tic I'Espl/gllc". La postura de les 
tres provlncies es por veure a ADrA, 580 cxp. 2. 

14. ADFB, Armari 15, tom 181. foli 281'. Exposició ,lc la Diputació de 13iscaia (22-vlI-
1823) a la Regencia del regne. 
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En C1s escrits de les diputacions l'S poden trobar diverses expressions de des
preci als principis igualitaris amb motiu de la nova norma d'decció d'ajunta
ments de 1824. Fins i tot pode\1l observar la presencia deis principals caps car
listes (Alzaa, Ver;lstegui ... ) accl'ptant d sistema que suposava la imposici6 d'una 
normativa sense teni/' en compte els costums de cada una de les províncies. 
Resulta curiosa la proposta emanada de la Diputaci6 d' Alava el 1828 i signada 
per Valentín de Verástegui, que conté l'acord de les Juntas de Alava de supressió 
de consells oberts en les petites poblacions de la província, amb l' excusa que la 
persistencia de tal s institucions resultava perillosa per a I'ordre pt'tblic. 15 En la 
seva res posta, el Consejo de Castilla assenyalava que calia coneixer previament 
I'opinió deis afectats, als quals no s'havia consultat per a aquesta decisió. 

Les manifestacions de José Francisco Alzaa, amb motíu de les eleccions de 
carrecs municipals d'Oñate rer a I'any 1832, resulten encara més sorprenents, 
ja que negava la vigencia de sistema foral en aquest poble i defensava la supe
rioritat de les Beis del regne sobre les particulars d'ulla regió. 16 Aquest planteja
ment es fa enfront de la postura de I'alcalde, el qual pretenia que es fessin «con 
arreglo al fiero guipuzcuano». U)gicament no resulta cre'ible la versió que es trac
tava d'Ull ardent defensor deis furs. 

És possible considerar que aquests jau n txos eren defensors del fur i que 
aquest consagrava un sistema de democracia basca superior al proposat pels 
liberals? 

Re/Jaita i furs 

La guerra carlista no s'inicia per motius forals, ja que e1s seus principals caps 
no poden ser considcrats precisament defensors deis furs i les proclames deis 
moments inicials no contenen mencions expresses a la seva defensa, sinó 
al·lusions gencriques i una mica oratories. Ni tan soIs les referencies contingu-

15. AHN, COTJsejos 3777. Expedient format per una ordre reial que remet a consuolta del 
Consejo una exposició del diputat general de la província d'Alava sobre el fet que se suprimeixin 
les reunions de Concejos Generales en Hermandades o Pueblos d'aquella província que excedci
xin de vint vc'ins. L'cxposició de la Piplltació d'Alava (1-111-1828) és signada pcr Valentln de 
Verástegui, que era diputat gencral: «El iTJfll/ju de la teTlflcidlld, del iTJterés tludaz de ciertos iTldivi
dI/OS y otms pasi01les qlle C01l "1 e.\'presión I'esl/elta tic "1 ve"ellleTIcin "ncm ml/lIJ'las l'efle.\'i01les pl'/l
dentes y jlliciosns de "1 modemcití1l, y IIe/ltl1l er¡ pos tle silos tFlIimos poco pe!!picnces de la mllltitl/(! El 
COllSejo de los pl'/lderttes esttÍ 0l'tli1lill'iallle1/te eTl el corto 711ímero tie i7ldividllos escor;idos .. ». Aquestes 
reunions «ni pnso que {lisli'l/m 111 veciurlario de Sl/S klbOl't'S mtEs qlle rt lIc1m'l1l'y dirigir c01ldllcm a 
C1/tol'pear y c01ljimair la 7//(/rc"lI dt' kl adllli1listmciótl». . 

16. AHN, COllStjos 3876. Intervenció (I-x-1831) dc José Joaquín Alzáa en la rcalitz.'\ció de 
les eleccions pel' acarrees Illunicipals a Oñatc. «Que ¡,,¡fU1Idust' vigmte "1 ley gC1/el'l11 d'" reino sobre 
e/uciutlt·s de Ayll7ltllJJ/imtu y ¡"IMendo regido dic"1I1t'J gmeml t'11 "l/Jil"l dt' Oñnte si1/ que "l/Slflnho
m se ¡J1Ibiese derogndo por utm ley genertrl1li ptlrticukll; 1/0 puetle ,ri debe el Ay/l1ltIl7llie1/to vnriar 1" 
forllla de decci01lt,s si1l hollar "IS leyes y nte1/ttlr COlltm 1m pl't'I"I'Ogfltivfls l'ef1les, que pOI' lo ttITltO, y sim
do "oy {ila primero de octllbre el señflllldo por la ley Pfll'{t "lIcer las propuestm de i1/dividuos de 
AywltalllieTIto plll'l1 el {Iño pró.\·illl/l {le /l/ilochocie1ltos trt'i1lta y dos se Cl/lllp/Jl y lleve a eficto dichfl ley 
si1/ pe/juicio de que 7IIds IIdelfITltt' solicite IJt villfl de S.R.M. IJI gmcia de hllcer las eleccio1les seglÍ1/ pre
vime "1 OnlefJl/TlZll dt' (Slft IJilltl, que por "1 ley gellt'l'lr! jiu' derogflda eTI d pnrtim"lr.» 
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des en la proclama de José Francisco Alzáa -la que fa una referencia més clara 
als furs- no assenyalen que es trobessin en perill: «El turbulento liberttlismo ha 
sentado ya su trono sobre la cima de nuestro oprobio. Pérfidas maquinaciones aten~ 
tan contra el trono que se finge defender [ ... ]. Guipuzcoanos, despertad; tntestra 
inacción será criminal. Dios, nuestros fueros, la patria, el rey nos llaman: siga~ 
mos.»I? 

Els documents interns són més c1ars pel que fa a aquesta qi.iestió, ja que no 
hi apareix cap menció al possible perill oe supervivencia dels furs, com es pot 
observar en la carta enviada pel general Fernando Zavala a la Diputació de 
I3iscaia. Per als dirigents revoltats es tractava d'una defensa deis drets de l'infant 
Carles i dels pressupostos dd l'Antic Rcgim.'BMés sorprenent resulta la instruc~ 
ció de Zumalacárregui als comandants de batallons per tal de manten ir l'anim 
deis soldats, en la qual, després d'assenyalar la necessitat d'evitar el desanim i 
mencionar els possibles premis, indica el segi.ient: «Los jefes y oficiales deben 
arengar con frecuencia a la tropa del dichoso porvenir y triunfo que obtendremos 
sobre nuestros enemigos esta primavera, ridiculizando sus bisoños soldados, la injus~ 
ta causa que defienden queriendo que una mujer no de las mejores costumbres y 
extranjera les mande,' el terror que les inspiran los navarros y la gloria que adquie~ 
ren estos produciendo la admiraciún en todas las partes de Europa, y sobre todo que 
el rey Don Carlos V, lejos de privarles de sus foeros y prÍlJilegios como lo ha hecho su 
ingrato hermano Don Fernando, en mucha parte de ellos se los aumentrlrá.» 19 

És estrany que no s'anomcni la suprcssió decretada pe! general Castafión ni 
la idea del nou Govern de supril11ir~los, sin!', que s'atribucix aquesta actitud al 
monarca mort. La resta insisteix en els argul11ents utilitzats pels reialistes per 
desqualificar Isabel 11 i especialment la seva mareo 

Encara que els carlistes no mencionaven la qi.iestió foral en el moment de la 
revolta, després comenc¡:a a ser citada com un dels mobils importants de la lIui~ 
ta, principalment en e1s mitjans de francesos, tant polítics com de comunicació. 
Una setmana després d'iniciar~se la lIuira, rrobem referencies a la problematica 
foral en una carta del,general frand~s Nogucs dirigida al ministre de la Guerra: 
«Les frttnchises des provinces vasconnes sont, (lit~on, le prétexte de la revolte. Moi, je 
lattribue a la domination des moines et a tesprit arane de quelques aventuriers.»20 
«La Gazerte de France» publicava una carta d'un carlista espanyol en la qual no 
els atribu'ia el pape:r de morivació, sinó de premi concedit per l'infant Caries als 
territoris que es declaressin en el seu favor: «Jai la satisfoction de poulJOir vous 
annoncer une nouvelle de la plus grande importance dans la situation de l'Espagne 

. 17. ADFB Adllliuistrativo 409. Proclama de José Francisco Alzáa (8-x-1833) als guipusco-
ans. Una part del text es pot trobar a Eustaquio ECHAVE- SUSTAETA, Op. cit., p. 38. 

18. AG. Guerras civiles 218. Ofici de Fel'l1ando Zavala (25-xl-1833) a la Diputaci6 de 
Biscaia. «Tengo ql/e hablar a V. E. Con dolor y sentimiento pero con la pI/reza y bl/efla fe C01l ql/e 
siempre se ha camcterizodo mi delicadeza y /IIds C/Iondo interesa IllftlicidllfJ y tl'fl1ltjuilidatldel Pueblo 
Espl11íol y de SIl legitimo "ey no mt'rlos zlIe !tI religión sonltl dt' tlllt'StroS moyores que 1m pllfiado de 
revolucionorios tmtan de destruir bajo a aptlrimcia de soster/er el Trono de !t1S l:.spafias t'rI las sietlt's 
de 117 Nifia InfimltT dafia Maria Isabel de Barbón ... » 

19. ARAH. Pimla 9/6798 carpo 3. Instrllccions de Zumalac:írreglli (I 1-11-1834) dirigides als 
<<jefos de los CIIt"lJOS». 

20. SHAT. E4-8. Desparx dd general NogllcS (13-x-1833) al ministre de Guerra. 
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et lt laquelle vous pot.t1JeZ donner toute publicité, car elle est authentique. C'est 
l'ordre que le sage et llertueux Charles Va donné de proclamer les tors ("fueros"), 
privilégcs ee sagcs libertés ti u royaumc d' Aragon, et pareillement dam les autres 
prO/linces, quand ces éttlts le salueront pftr mi Iégitime ... »21 

Més clarificador és el testimoni del diplomatic i historiador Mignet, enviat 
especial ti'ancC's per tal de donar supon a la causa liberal, el qual inserta la qües
tió toral en el marc de la lcgislació de l'Aneic Rt-gim. 1 raona la resistencia a un 
canvi legislatiu com una reacCÍl) davant la pcrdua de privilegis, general en tots 
e1s pobles propers a la ti'ontera francesa. 22 En aquest sentit, la proclama del 
general Federico Castañón va signiHcar un increment deis eemors deis revoltats 
per la conservació deis fursj un fet que es va veure acompanrat per la creació de 
les subdelegacions de FomelH, que eenien un més gran sentit igualador respecte 
e1s furs. 

Liberalisme enfront de foralisme 

Contra aquesta visió del fet que els cal·listes pretenien una defensa dels furs, 
es van aixecar els libcrals, espccialment el sector més radical. La burgesia donos
tiarra havia capitanejat una campanya a favor de la 1110diHcació deis furs i resul
ta logic que els desmentimcnts que es tractava d'una guerra foral provinguessin 
d'aquesta plas:a. Aquesta tesi finl repetida en nombroses ocasions pels progres
sistes alllarg de la guerra i cspecialment al Hnal, quan s' estava intentant de tro
bar una sortida per mitja de la transacció foral. 23 

Un deis elements que s'ha de tenir en compte en analitzar la qüestió foral a 
Espanya és la pressió exercida pel COl11crs: de Santander, a ti d'aconseguir la 
supressió del sistema d'exempció fiscal, que en la seva opinió suposava un desa
vantatge per a la seva plas:a. 

La promulgació de I'Estaeut Reial va provocar una greu crisi entre el poder 
central i les institucions basques. La Diputació de GUipllscoa es va enfrontar a 
l'Ajuntament de la capieal guipuscoana i s'oposa a la publicació i a I'acceptació 
de la nova norl11a.24 A 13iscaia el contlicte va tenir lloc entre la Diputació i els 

21. «L'\ Gazette de France» (l1-x-1833) (1/1,2). 
22. AMRE. CP. Esp(lg7le 760, fol. 269. Despatx de MI". Mignet, enviat especial franees a 

Espanya amb motiu de la mort de Fcrran VII (12-x-1833). «[ ... ] Malfl/(fises dispositioT's (Jes pl'O
vÍT/ccs btlS1/1ts. Ces disposilioTlS SllTlt en gé1/émlj}(ll'laglt-s pal' tous les pays 1ui bOl'dCTIt 1/011'1: jroTltih'e. 
SaTIS dOIl(lTIt, pl'tstjue saTIS illlpl)ts, af!l'llTIchis des ga/'TIisoTls e .... cepté Sil/' fJue/~llles poi1/ts lIIi1ittlil'es, 
jOlliml1lt de pl'ÍlJileg/:s 1101I//JI't'II,\' ((((,w/"els ils tiel//len! t,,\,tdllleIllCTIt, as j/(I)s SOTlt opposés (1 tOllitt' 
ÍTmowtioTl par iTltéI'N.» . 

23. «l3oletln de Comercio» (14-1-1834); «El Tiempo» (15-1-1834) (17911), notlcia datada a 
San Sebastinn el 30 de desembre. «ToIJo mm/to St'jiJ/jl/ t/Ct'I'CtllJel pl'ete1/tlido espll'itu de flm/islllo de 
los sublevados es /11/(1 pl/lmfía; totlo t""11I111 se mlUT/cia de (1/1101' 11 eslm iTlStit"cioTles es ridklllo. A1ul, 
COIIIII mtre los jiu'ciosos de otn/S pl'oIJi1/t'ÍfIS, 1/0 hay otro esplJ'ilu 1"e el de la leocmci({ pum; T/O se mpi
/'t{ a ot/'/lS J"eros fJllt a los de Gl'egol'i/l XVI,' T/O "ti) (1/1101' ti /l1/'{/s iT/StitHcio1/es 1ue ({ hls tlt'l SaTlto 
Oficio. l:.Stll es la Ctlllsa 1ue dt'limdm los sediciosos de todas pa/'It's, porque la II/isll/a tiCTIeTIlos cOl'if~os 
vmcoTlgados y T/aV(lI'I'OS, 111e !os iTlStigtldol'es castelhlT/os; o po/' 1/IejOl' decil', todos SOTl liT/OS, y IÍTlico su 
l//atedal imeds.» 

24. AHN, Estr/{Jo 6955. Copia d'una carta scnse signatura, datada a San Sebastinn el 13 de 
juny de 1834 
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representanrs del Covern central que dcsitjaven imposar la vigencia de les lleis 
emanades de Madrid. La Diputació assenyalava que «el Estatuto Real y 
CumlocacitJn de Curtes y ley de Elecciones de Procuradores carece del requisito pres~ 
critu por la ley 11, tltulu 1 ti de I{JJ-¡;~erus de Vizcaya». 25 

Mentrestrant, la Dipucació de Biscaia enviava comissionats a Madrid per tal 
de convencer el Covern que una de les causes de la guerra era «la genial tenaci~ 
dad de sus naturales cuandu se les inspira recelus subre la pérdida de sus fueros».26 

La revolta de La Granja que restablia el sistema pofític creat per fes Cores de 
Cadis suposava l'aniquilaci6 de les institucions forals. Aquest fet, pero, no es va 
produir d'una manera immediata a causa del setge carlista a la plac;:a de Bilbao. 
Després de l'aixecament del setge, l'heroica actitud deis habitanrs de la vila bis~ 
ca"ina va possibilitar que aq uests adoptessin una clara posició proforal sense que 
ningü no e!s pogués acusar de connivencia amb cls carlistes. Uns quants mesos 
més tard, Espartero publicava una proclama en la qual es prometia la perviven~ 
cia del sistema foral: «Estos mismos que no se cansan de engañaros os dicen que 
peleáis en defensa de 1I1~estros fueros; pero no lo creáis. Como general en jefe del ejér~ 
cito de la reina, y en nombre de su gobierno, os aseguro que estos fluros que habéis 
temido perder os serán conservados, y que jamás se ha pensado en despojaros de 
ellos.»27 

Aquesta actitud resultava sorprenent per aceres cercles liberals i conté els 
e~ements fonamentals llue després trobarem en la pau de Bcrgara. Els sells ene~ 
mics varen aprotitar l'ocasi(!) per a criticar una actllació que suposava una usur~ 
pació de funcions del poder cxecutiu i del podcr legislatiu. El diari «El 
Castellano» jutjava així cls tets: «El bandu o proclama del general Espartero ofre~ 
ciendo cunserllflr los grados que obtengan en el ejército del pretendiente a los oficia~ 
les que se presenten cun la flurza que les correspunde y el inmediato a los que se pre~ 
senten solos, y la dirigida a los habitantes de las PrO/lincias Vascongadas garantien~ 
do la conserllflción de sus fueros, son documentos insól itos en un pafs que tiene 
gobierno representativo y tlignos de meditación, pues abrazan lIflrios puntos legisla~ 
tivos que no creemos deben expresarse ni resolverse en las alocuciunes de los genera~ 
les. »28 

Pe! juny de 1837, centcnars de residcnts a Bilbao varen signar un manifest 
en el qual es demanava el manteniment deis furs enfront de la proposta de 
l'Ajuntament que havia sol·licitat la seva supressió.29És molt interessantl'opini6 
de Martín de los Heros, llavors diputat a Corts per l3iscaía, a 'luí es va demanar 
que donés supOrt polític a la proposta. En la seva opini6, era necessari «no hacer 

25. AG. RégilllCTI Portlll, exp. 2. Hi ha un expedient molt gruixut sobre la proclamaci6 de 
l'Estatut Reial i la n:alitzaci6 de les e1eccions. Copia de I'ofici de la Diputaci6 (6~vl-1834) al 
corregidor i comiss:ui regi de Biscaia. 

26. AG. RégilllCTI Fortlll, exp. l. EVJi:dietlte origi1lal de la correspondetlcia dt· oficio y plll"fÍCII
lar seguida con el C01/SIIltor diputa,lo en Corte D. Casillliro de Loizaga sobre las altemcio1/eS ae 'lile se 
VCTl {l/l/eTlazadas las iTlStitllciolles fomlt's de Vizcaya. Carta de Casi miro de Loizaga (l3-111-1834) a 
la Diputaci6 de Biscaia. 

27. UNA SOCIEDAD DE EX-MILICIANOS DE MADRID, Vidtllllilittlry polftictl de Espnrtertl 
(Madricl, Tipografla de Benito Hortelano, 1844), vol. n, p. 265. 

28. «El Castdlano» (31-v-1837) (1/3>2/1). 
29. AeD. G't:1lm¡[ 104 exp. 338. 



ELS FURS BASCS EN LA CRISI DE L'ANTIC RflGIM 37 

si fuera posible ninguna mudanza por ahora en el gobierno interion) i en cas 
d'urgcncia endarreril' la seYa implantació fins a ,'arribada de la pau. Per() 
l'cncreuament tI'escrits tilO contingut oposat suposava una greu pcrdua per «las 
col'ltrlJ1/ersifts suscitadas en esa, y con otras manifistaciones, que en meestra opinión 
hubiera sido mejor no dar al pt~blico». 30 

Pero és evident llue la política respecte el problema foral es movia enmig de 
tortes contradiccions. Sense cap dubte, Espartero va actuar d'acord amb ins
truccions del Ministeri, pero uns quants mesos més endavant les Corts (6-IX-
1837) varen aprovar un decret que suprimia les diputacions forals i facultava el 
Govern per a traslladar les duanes a la frontera i establir e1s jutjats que conside
rés necessaris. Aquesta decisi6, d'acord amb el testimoni del cansol frances a 
Bilbao, va provocar un reflls generalitzat entre cls liberals de la vila, ds l1uals 
consideraven que els seus sacrificis en la Huita contra e1s carlistes no rebien cap 
recompensa. 31 En resposta a l'actuad6 de les Corts, la burgesia de Bilbao es va 
negar a participar en les noves institucions, per la qual cosa les autoritats mili
tars varen tenir moltes dificultats per a repartir els canecs. 

Franfa i Anglaterra drll/ant els furs 

És molt interessant d'examinar els interessos econclIllics de Franc;a per al 
manteniment del sistema foral. El ministre d'Afers Exteriors frances indicava al 
seu ambaixador a Madrid el següem: «11 en est deux autres sur lesquelles 1/0US desi
rez etre également instruit de l/(/tre maniere de 1IlJÍI: La premiere est la supression 
possible des prÍlJileges de 1ft Biscaye et de la Na1lrlrre. Pour ce qui nous concerne, lit 
est certain que sous quelques rapports ce régime actuel de ces provinces nous est peu 
favorable; lil est certain que nuus avons SOUl/ent lieu de regretter que l'action de 
cabinet de Madrid soit si impar/frite, il est également indubitable que ce meme regi
me o.ffre lz notre commerce le plus sur moyen de hetter contre ce qu'il ya d'hostite et 
intolerable dans les reglements de douannes et de nrll'egation de l'Espagne.»32 

Alllarg de la yrimavera i de I'estiu de 1834 es va anar obrint pas entre els 
mitjans propers a Govern la idea que calia negociar un acord amb els revoltats, 
ja que hom creía que aquesta era la manera més idonia per a acabar la guerra. 
Molts alts canecs polítics i militars pensaven que les ducs lll1iques solllcions 
eren la intervenció esrrangera o la transacció. Així s' expressava el dllc de Frías, 
ambaixador d'Espanya a París, en ulla entrevista amb el rei Llllís Felip: «Señor, 
no hay tal carlismo; lo que hay es que las prOl,incias prÍl,itegiadas se alborotarán a 
todo cambio de gobierno, siempre que crean que puede igualdrselas con las demásde 
España. V.M. debe saber que las PrOl/incias Vascongadas son repl~bliCfls, sobre las 
cuales el rey de España no ejerce más que un protectoradu y que no reportan ventajas 

30. AHN. GIle/'1'fI Ci/lil. DOCIIlllt'nt(/L'Íón.P(//'tiCIIlm· 453. 
31. AMRE. CPC. Espflglle 15, fol. 297. Dcspatx del consol frallces a Bilbao (9-XI-1837, 

Illlm. 171) al MAE. «Lllllli.1e ,1 cxelmtitm rill rielad /'cllfllll'l/l' Ics CIIl'tes It' 6 scptm¡/m: (/ pl'/lrillít id 
le plf'~ IIII//III/lise cjJi:t. Lt's bilbl/yem en S01ll'1 se riwlIlTlriel' '1 1//lIi kilI' 111/t SI.'/'lJÍ (¡mt {l'tj]iJl'ts. tl/nt rie 
SI/('l'íJlceS.» . 

32. AMRE. CP. ESl'l/g1/e 764, fol. 171. Dcspatx lkl MAE frallces (23-11-1834) a I'ambaixa
dol' de Madrid. 
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pam la hacienda del estado. En Nfl1Jarm, es rey constitucional, si se quiere llamar 
constitucionales a las antigUrlsji".,nflJ de aquel reino; pero no tiene 1JentajflJ a fiwor 
del tesoro de la nación. ))3.1 

1 després d'assell)'alar que Navarra no va acceptar la moditlcació succcssoria 
introdu'ida per Felip V pen.¡uc era una conrrafur, continuava: «As! pues en dicho 
reino todos pelean por lo mismo; pero como en sus prll1JinciflJ no hay quintas, contri
buciones, etc .... ésta es la lJerdfu[era causa. Además la suble1Jaciún puede ser 1m cál
culo; pues, si como espermnos reinase Isabelll, con la conducta que tienen los suble-
1Jados creen acaso que se les conser1Jflrán sus fi1-eros porque no se alboroten, y en el 
CflJo de lJencer el Pretendiente IImnarán fidelidad el deseo de sostenerlos.)) 

Pero aquesta tesii era refusada en ac!uest l1lomellt per L1uís Felip, el qual pen
saya que es tractava d'una «obm de curas y frailes)). 

Malgrat aixo, la idea de la defensa deis furs es va anar estenent a poc a poc. 
rambaixador franc:es a Madrid parlava de la paralisi del Govern espan)'ol que 
no prenia cap resolució «sur la question si delicate des prÍlJÍleges de cette partie de 
I'Esptfgne))j34 mentre que el «Journal des Débats)), un Durlletí otlciós del Govern 
frances pensava que «les prétendus droits de Don Carlos pourraient flrt bien n'étre 
qu'un prétexte a la rebellion qui serait entretenue pour d'rtutres inté.réts que les 
habitans d,J, pays croient menacéJ")).35 

La defensa més ardent en els mitjans periodístics fmncesos la va fer el diari 
rad ical «Le National de 1834)), el (Iual en diverses ocasions descriu el sistema 
foral com un góvern perfectamellt democratic. Aquest periodic parlava de la 
delicada situació a la qual s'enfrontava el Govern: si treia els furs al País Basc, 
aquesta regió seria una ti)nt permanent de conHictes; si els mantenia, es corria el 
cisc «de 1Joir soule1Jer la Catalogne, de toute temps jalouse des immunités dont jouis
sent les pro1Jinces des Pyrénnées-Occidentales, la Catalogne qui conser1Je touj01J,rs ses 
sou1Jenirs et son espoir d'iruléperulflnce ... )).36 

ractitud del monarca i cls goyernants francesos es va comen<;ar a modificar a 
partir de juliol de 1834. Després de l'entrada de l'infant CarIes en territori 
espan)'ol, es va evidenciar la t:llsedat de la tesi defensada per nombrosos carlistes 
que manifestaven que la població se Ji uniria en massa i que la guerra acabaria 
quasi «per aclamació)). La seYa entrada a Espanya no va tenir cap altre efecte que 
el propagandístic, ja que ni el seu excrcit va aconseguir ayan<;os considerables ni 
es va produir una deserció en massa en les tropes liberals. Els moderats no es 
1l1ostraven contraris almanteniment deis furs i fins i tot van idear la teoria que 
la guerra em una qi.iestió generada per un problema prOl,incial. rambaixador 
espanyol a París es mostraya content d'hayer intlu'it en el canvi que observaya en 
el gabinet frances pel que fa a aquest tema: «Pero la Francia está con1Jencida, y 
esto me consta ser cierto, de que 1Jisto el ningl~n resultado de la tentrttÍtJa del 
Pretendiente, lo que existe en España es una guerra pro1Jincial o si se quiere foral, y 
en ning1~n modo ci/Jil. Este Clm1Jencimiento, prescindiendo de la posterior experien-

33. AHN. Estnrlo 8122. Despatx de l'ambaixador t1'Espanya a París (10-IV-1834, núm. 17) 
aIMAE. 

34. AMRE. CP.l:.S¡lIIgllt' 765, fol. 67. Despatx de l'ambaixador lle Frans;a a Madrid (29-lv-
1834, nlll11. 37) al MAE. 

35. «Jollrnal des Débats" (9-Y-1834) (2/3). 
36. «Le National de 1834" (7-vll-1834) (2/1,2). Cronica de Madrid del 25 de juny. 
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cia, me liJ-ungeu de haber sido yo la cmua de él,' pues cuansu llegué a esta capital no 
estaban enterados de el/o ... ")! La possibilitat de la transaccil'l foral com a mitja de 
pacificació va pl'endre cos en la diplomacia francesa, COI11 es pot VCUl'e en les 
informacions que el ministre d'Afers Exterinrs franees feia arribar al seu al11bai
xador al Vatica. 

Pero la idea de la importancia del factor foral no tan soIs va tenir hit entre 
els governants francesos. Va haver-hi una amplia campanya en els mitjans de 
comunicació defensant la mateixa tesi, els principals propagadors de la qual 
foren el republica Agustín Chao i la premsa radical (<<Le National»). «La Cazetre 
de France», un diari reialista, explicava aquest fct: «Assez de témoignages sont 
venus confirmer la nationalité de l'insurrectiun; c'est méme la seule chose qu'on ne 
lui conteste pas car un jet,me republicaine (Chao) a entrepris de démontrer I'histoire 
fl la main que ces provinces combattant pour leurs privileges sous la banniere d'un 
roi légitime ont des institutions et des moeurs répuGlicaines, que leurs liberté s n'ont 
jamais été ni ejfocées ni interrompues et que la centralisation au moment OU elle a ten
té de les abolir les a trouvées encore vivaces et résistances, malgré leur antiquité ... »38 

L' actitud anglesa difereix en part de la francesa. L' 1 de mars: de 1834 Villiers 
comunicava a Palmerston que cls bascs lluitaven exc1usivament per la defensa 
dels seus privilegis, perquc sabien que tots els governs liberals els els havien pres; 
aquest mate ix missatge es repeteix en diferents cartes. 39A finals d'aquest mateix 
any, el rei d' Anglaterra (31-x-1834) planrC'java la necessitat que s'in tentés la 
mediació en aquesta materia, sel11pre des del respecte de la independencia deis 
governanrs espanyols, perquc considerava que «the insurgents are fighting not jor 
Carlos fbr whom they do not seem tu care sixpence, but for their local prÍtJileges». 
D'acord amb aquestes instl'uccions, Villiers va parlar amb el marques de las 
Amarillas, membre del ConsC'1l de Regencia, i una de les persones més sensibi
litzades pel' la necessitat d'aconseguir una transacció al11b els insurgents.40 

Amarillas va plantejar al Consellla necessitat d'arribar a un acord sobre 
aquestes bases. Pero la seva proposta foral es redu'ia a respectar «ciertos derechos 
en el orden municipal y fulministrativo». Quedava fora, per tam, qualsevol con
cessió política i, evidentment, de tirus hisendístic. Si el Consell de Regencia va 
reduir l'ambit de la negociació tora, el Consell de Ministres el va anul·lar com
pletamenr i va optar per una solució estrictamenr militar. 41 

37. AHN. Esttldo 8133-8134. Despatx de l'ambaixador espanyol a París (13-lx-1834. núm. 
464) al MAE. AMRE. CP. RlIllle 975. fol. 232. Despatx del MAE (25-x-1834, núm. 54) a 
I'ambaixador franees al Vatid. «A 1".WtlJ/io1/ de /1/ NI/Vllrre et les Pro/linces Basljues, l'Espflglll: est 
gbl/!mlelllt:1lt "asti/e 011 imlifJi!rmte {I /" Ctl/lse dt' Dorl Carlos. et d'lm {lIItre coté, i/ est flSsez aelllontré 
lj/t'¡¡ sll(fimit de l'éltlb/ir les provinces il/s/lrgés dam la j/liss{lf/ce des privileges dont les a dépo/l//ées le 
Statllt ROyfll pOllr les désirltéresst'r clIlJlplete/llet/t (lit sujet de ce prince.» 

38. «La Gazette de Franee» (18-xl-1834) (1/2). Editorial sobre Espanya. 
39. Roger BULL!?N (cd.), PilJler Ministel''s Pape/'S Series. PtdllJe/~ton. J Private COl'l'espomúmce 

wit" Sil' Geol'ge Villiers (flftel'wards [0111'1" Etll'l ofClal'endon) as Minister to Spain 1833-1837. 
Editcd by Roger Bullen and Fclicity Strong (Londres, HMSO. 1985), p. 111. Altres testimonis 
similars es poden trobar a 164 (l4-vll-1834), 172 (27-VII-1834); 222 (31-x-1834); 233 (20-xl-
1834). cte. 

40. Ptlllllmtlln .... ps. 232-234. Despatx de Villiers (20-XI-1834) a Palmerston. 
41. AHN. Estado 911. Acta del Conscll de Govern de 10 de gener de 1835. "Se flbrió /11 dis

C1/SilÍ11 acel'CtT dd objetll q/le "abltl lJIolÍlltldo IfI rt'llniÓl1 da Consejll 'lile era el ('.ftadll de ItI g/lel'm de 
NflVllrm sobl't, la mal "abla fu'c"" el COrlSejo dt' Gobicmo por escrito .f1lS obst'I'/lIlciones al de Sres. 
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El can vi minist(;rial angll's, amb l'entrada dds conservadors, va omplir 
d'esperances els carlistes; perc) el C:overn tor1.. presidit pel duc de Wellington, 

. que tenia un més gran conl'ixl'llll'lH J'Espanya, selllblava re[usar la idea de tran~ 
sacció tant sobre la hase d'un arranjament matrimonial com sobre la base de 
negociació foral. 

Segons els mitjans polítics francesos, la mort de Zumalacárregui podia ser 
un dels clements fonamentals per a la separació dels anomenats interessos pro~ 
vincials respecte de la defensa dels drets de l'infant Carles.42 Una opinió sem~ 
blant expressava el ministre d' Afers Estrangers de Franc¡:a en una carta al seu 
ambaixador a Madrid: «fe pense comme 110US que son principal flllantage, si elle est 
mise lt exécution sera de fociliter la pacification du pays en ménageant un prétexte 
honorable a des populations cottrageuJes qui, apres avoir sOtttenu, au prix de lelJ.r 
sang et de tant de srlcrifices, une lutte Ol~ elles ont eu longtemps l'avantage, pou~ 
rraient se trOttller humiliées d'a1loir lt se soumettre dsans conditions, En em,isageant 
la question sous ce point de 11ue, je en vois pas que notre refiJ.s d'intervention directe~ 
ment change rien aux considérations que vous m'exprimiez si bien. Tuut ce qu.e ten~ 
dra, d'ailleu.rs, lt isoler le Prétendant a foire croire que l'intérét de sa cause n'étant 
pas le mobile principal du soule1Je1nent des basques et des navarrais sera d'une bon~ 
ne polititpte pour le Gouvernement de la reine.»43 

L'actltud dcls liberals inquietava molt c1s carlistes, els quals, alllarg de 1836 
varen evidenciar la seva preocupació en diverses ocasions, Aquest fet es basava 
en la constatació d'un notable reft'ls de la pressió fiscal que es feia quasi insupor~ 
tableo El representant carlista a París, Pedro C:6mez Labrador, assenyalava preo~ 
cupat que el C:overn frances plantejava tractar amb les Juntas de les Províncies, 
oferint~los en nom del C:overn usurpador la conservació dels seus privilegis sota 
la garantia de Franc¡:a i Anglaterra, 1 índicava que tal projectc es podía veure afa~ 
vorit pelmalestar (Iue causan'n en les Províncies les quintes, cls allotjamcnts i 
els subministraments i per l'cxistc.'ncia J'una camarilla integrada per persones 
alienes al País Base, les quals exercien una notable influcncia sobre totes les 
determinacions qUt: s'adoptaven,44 

A mitjan d'aquest any, Franc;:a, a través d'ull agent secret, Caze, tracta d'uni~ 
ficar els interessos d'alguns rcfugiats espanyols que s'havien traslladat a tcrritori 
frand~s per a coordinar les seves accions en favor dels furs. El cansol espanyol a 
Baiona indicava que aquest agent havia escrit certs artides sobre furs a la prem~ 
sa de Baiona. En aqllest context s'ha d'emmarcar l'enqllesta feta pcl C:ovcrn 
frand:s sobre les causes de la guerra, amb difercnts preguntes en les quals es 
mencionava la qi.iestió f()ral, la qual cosa a Madrid es va considerar una intro~ 

Ministros con cllyo motÍ/JO el SI'. surelaria del d,'spacho d,' ltl Gllerl'll habla redactado 117/11 1IIt'II/OrÍ/" 
de 'lile dio C/lmffl ,,1 C01/S'jo, propolIÍt'ndo ell ella difi'l'ellles IlIt'didilS dirigidfls ti vigoriZllr 111 fuerza 
del Gobie/7/O de S. M. Ptll'll cOlI/blltir mris t:1Iérr;i. ... ·f/lllt:1lte 1m focciorm de IIIS ProvirlciflS del Narte.» 

42. «Le Nacional» (l5-vll-1835). «L es Flits p/'Ouvmt tJéjr'r 'lile dcpuis cOI/l/l/e flvfmt 111 II/ort de 
ZIfI/1(r/rlcffrregui les irltérhs et les rlrails des Pl'ovinces sout st'lll ,'1/ Cflflse dfl1/s Itl gllerre 'lit 'elles soutim-
7Ietlt.» 

43. AMRE. ep. EljUIgue 767, fol. 404. Dcsparx del MAE (27-vlI~1835) a I'ambaixador 
franees a Madrid. 

44. ARAH. 9J6714. Dcsparx lid rcprcscnram carlista a París (29-1V-1836, nlllll. 191) al 
MAE. 
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missió en e1s assumptes cspanyols, segons es pot veure en la carta del seu repre
sentan t a Baiona: «Entre las personm consultadm 1m hay que lejos de considerar la 
cuestión bajo el principio del interés general de la España, se han dejado ganar más 
bien por un espfritru de prolJincialismo y de consecuencia particular, wal es la de 
querer conservar en el país insurreccionado el régimen foral con todas sus consecuen
cim.»15 

La transacciú fimt!: de Muñagorri a Bergrlra 

Un cop eliminat el Govern progressista de Calatrava, quedava expedit el 
camí per,a intcnt,'u nov~ment una P:llI a través l~e la rransacció política en la 
qual e1s furs podlen tenlr un paper.unportant. El 16 de novembre de 1837, 
Eusebio Bardají s'entrevisra amb Vicente Gonz<Íiez Arnao, un personatge de 
Ilarga trajectoria política en el bandolliberal: exiliat a Fran<;a com a conseqi.icn
da de la seva col·laboració amb José 1, catedr~l.tic d'universitat, acadcmic de la 
Real Academia de la Lengua Española y de l'Academia de la Historia; amb cer
tes rclacions personals i científiques amb el País Basc ... 

El conrillgut de les instruccions indica clarall1cnt la t1nalitat de la missió que 
se li havia encomanat:16 «Separar la causa de '1m Pr01Jincias Vmcongadas y NfllJarra 
de la de Don Carlos.» 

Per tal de posar en marxa l'ope['ació ('s va haver de traslladar a Baiona i, sen
se fer pllblica la se va missió, s'hagué de reunir amb «algunos indÍlJiduos que sin 
haber abrazado decididamente la causa de la reina ni la de Don Carlos, aunque 
muy decididos por la conservacilÍn de susfiJeros». A aquests els havia d'insinuar la 
possibilitat de contlrmar deis furs sempre que aquesta causa se separés de la de 
l'infant CarIes. 

El desanim prodult per la tornada de l'expedició reial fOl! un excel·lent 
moment pe!' a reiniciar les gestions. Una vegada més es planreja la possibilitat 
d'atraure alguns dirigents carlistes mitjan<;anr compensacions economiques. 

És evident <jue l'operació va adquirir un nou caire un cop assenrat el comis
sionat a Baiona i un cop constituIda una junta de notables que representaven 
totes i cada una de les províncies. Encara que el fracas dcls inrents de Muñagorri 
és més que evident, l'S va generar un clima en ddi:nsa dds furs, t1ns i tot en els 
cercles liberals. L:oposició més important a aquesta iniciativa venia fonamental
mcnr deis militars moderats, els ljuals, com O'Donnell, es varen oposar tena<;
ment a facilitar les activitats militars de Muñagorri. Si bé l'empresa de Paz y 
Fueros fou liquidada a causa de la desorganització imperant, els polítics de 
l'epoca li varen atribuir una gran influencia en les negociacions al fInal de la 
guerra. 

En resposta a les proclames forals, les au toritats carlistes, a través deis seu s 
organs de premsa, varen insistir en el fet que el seu eix fonamental de la revolta 

45. AHN. Esttlrlo 8266. Dcsparx reservar dd cl)nsol espanyol a Baiona (l3-vl-1836, núm. 
114) al MAE. . 

46. AHN. Es/tirio 8152 carpo A. M inura dl' les insrruccions del Sr. 13ardají (I 6-xl-1837) al 
senyol' Vicemc GOIl'lJlcz Amao. 
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era la religiI'J i el rei i lIue l10més en aqucst context seria possible la defensa i la 
pervivencia del sistema f(lra!. 

Els contrafi,¡,rs carlistes 

Generalment, els carlistes s'han considerat els defensors deis furs. Aquesta 
imatge prové de la supressió inicial dcls furs decretada per CastaMn, fct que en 
principi semblava tenir un cen caracter provisional, mentre duressin els inci~ 
dents. Aquesta suspensió, pero, fOll lIna consclIlicncia fonamental de la dec!ara~ 
ció de l'estat de guerra i no pas d'un projecte liberal, fOll conseqUencia de la 
manem d'actllar deis milit,us sense distinció de bandols. A finals de 1834, el 
general carlista Francisco Benito Eraso, en rcsposta a les acusacions de no res~ 
pectar les autoritats forals, assenyalava la preeminencia de les lIeis militars, en 
cas de guerra, sobre qualsevol altra norma.~7 

Aquesta mateixa suprcssió provisional del fUllcionament dcls furs es pot 
observar Cll el camp carlista en els primers mesos de la con tesa. Zumaladrregui 
desitjava assumir la comandancia militar de tota la revolta, la qual cosa xocava 
amb les intenciolls del sector biscaí (Valdespina i Zavala) i amb la practica foral 
que establia que la direcció militar de Biscaia l'havia d'assumir la Diputació. 

També¡odem trobar les protestes fetes pels membres dels Diputació guipus~ 
coana. El de maig ele 1834, Manuel M. Marcó de POllt i Manuel M. Muñoz 
Ostolaza rec!amaven que se'ls I"t"stituís «en el lugar que oC1Jpdbamos de diputados»Y 

Cal assellyalar llue després de I'arribada del Pretendent les transgressions del 
funcionament foral van continuar. La pri-mera ocasió important es va produir 
<lmb motiu de la dcstitllció dt' Zavala i Vailkspina com a diputats de J3iscaia, 
L:incident va tenir Iloc el1 el marc de \'enfrontament d'ambdós prohoms amb el 
cap militar Zumaladrregui per tal d'assumir la dir('cci{, de la guerra. En el 
decret de la seva exoneració (16 J'octllbre de 1834), I'infant Caries es justifica 
per l'incomplimem de la legislació foral que suposava aquesta actuació,49 

Malgrat aixo, cls incidents entre caps militars carlistes i els governants civils 
de les províncies varen prosseguir sobretot a Biscaia. La Diputació es queixava 
de l'arbitrarietat amb la qual obraven cls caps militars, «¡mes no se afloja en el 
empeño de querer reducir a la nulidad Irz autoridad de la Diputación para someter 
a Vizcaya al capricho de jefes militares. que o destituidos de interéJpor su bienestar 
y prosperidad (} por fines particulares están por desgracia dando lugar a conjeturas 
bien desagradables».50 

47. AG. Gllerms eíviles 384. Ofici de F. B. Eraso (15-xl-1834) a la Diputació de Biscaia. 
"Ltls leyes II/t/reítllt's por SIIT/tItll/'fllcztl goztln de 1I1lplivilt'gio q1/C destmyt' todos los dm/{is y si no Jitem 
mi pt'l'llerlt/1/ desde lllego toda Sil virtl/(!. todtl Sil cjictlcitl ... " 

48. AG. Gllerms cÍlJÍlcs 70. Exposici6 de Manuel M. Marcó de Pont i Manuel M. Muñoz 
(30-v-1834) a Fernamlo Zavala, traslladant la dirigilla el dia 5 a ZUlllabdrregui. 

49. ARAH. Pimúl9/6798 carpo 13 i 18. Decret rcial de 16 ll'octubre de 1834. "[oo.] de taltl 

1I/t/1/C1'fI q1/e tlII1Iqlle 110 se tlcolllode C71tt'rtlJllellte ti ItljmictiCtl inconcllstl obsel'lJ({d" I!I/ Vizmyfl, COTI 
lII'I'Cglo t{ Sl/S Jim'os y jJl't'rrogati/Jf/s 'lue he prolllt'titlO solt'/l/TICllleTlte C071ScrVilr, cOlidlie eTI lo posibh'los 
tltributos ,le Mi SobcI'I/ll1ll colllos dcrcchos del St-ñorlo.» 

50. AG. Gllcm/l- dvi/ó' 221. Eshurrany de l'l'xposici() de la Diputad.'> de Biscaia (5-xlI-1834) 
a I'infant CarIes. 
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Malgrat la protesta, el rl'i carlista no va pl'l:ndre cap mena de mesura contra 
cls militars i aC)uests, a la vegada, varen atacar els diputats, Com a testimoni 
d'aixc) es pot Vl'ure la carta enviada pl'r Eraso a Cruz Mayor, parlant dl' la 
Diputació de 13iscaia: «[ ... ] que Ji no se torllaban pr01Jidencias serias y prontas con 
alglJ.nos indivicluos de la Diputación esto se desgraciaba; hoy con mayores funda
mentos repito lo mismo. He chocado terriblemente y copim de 1m comunicaciones 
pasaré a S. M. [ ... ]; pero mientras tanto t¡rúero indicar a V. E. lo que debe practi
c(me: elegir un corregidor como el audItor de Navarra Lázaro, el diputado D. 
joaquJn Lecea u otra persona que merezca la confianza de S. M. Hecho esto Batiz 
queda de diputado y Landaida queda fuera; el secretario Artiñano debe quitarse y 
mandarlo a Navarra a la columna que está en Baztán o en la parte de Lumbier, 
pues no contJiene de ningtín modo qt-te se junte con el marqué' y Zabala, ni que que
de en este pals; el capitán de Cabal/erla nuelJamente nombrado oficial de la 
Diputación debe lJenir al escuadrón y de este modo tJerás como todo el mundo anda 
derecho. »51 . 

La resposta es va produir un mes més tard, 'luan Cruz Mayor oficia a la 
DiputacicS bisca'ina ordenant el contlnament del corregidor Batiz a la província 
d'Alava i nomenant al seu lIoc José Joaquín de Lecea. 52 

Es plantejava el mateix conflicte tlue es podia trobar en el bandolliberal: 
l'oposició entre els militars que prctcnien supeditar l'administració civil al ser
vei deis subministres necessaris a l'exercit; i els civils que estaven en contacte 
amb les poblacions i, per tanr, eren més sensibles a les qucixes deIs seus súbdits, 
cansats de la contribució econclJllica i de sango I3iscaia és eI lIoc en que aqucst 
cnfrontament adquireix ml-S virul(~ncia en ambdós bandols. 

Pero com que un deIs elell1enrs C)ue integraven la propa~anda carlista era la 
defensa de la foralitat, ds partidaris del Pretendent no s hi podien mostrar 
públicament contraris. En els documents priv~lts no passava el mateix. Des del 
principi de la guerra s'havia parlat de la possibiJitat del restabliment dels furs a 
la Corona d'Aragó. A l'estiu de 1836 es va tornar a mencionar aquesta hipotesi 
com un mitja per a facilitar una revolta carlista, amb el suport de l'enviament de 
tropes. 

Davant d'aquesta hipotesi, Pedro Gómez Labrador, representant carlista a 
París, escrivia al rei el següent sobre la possibilitat d'un restabliment: «En los 
mismos términos en que existlan al advenimiento del rey D. Felipe Segundo. Si S. 
M. lo ha tlecretado as!, respetaré su real determinación y no romperé el silencio sino 
para suplicarles que haga examinar deteniclamente tan grave negocio por personas 
imparciales instrttidas en la historia yen la ciencia del gobierno y resultará de aquel 
examen, que el restablecimiento tle los antiguos fueros de Aragl)n, Cataluña y 
Valencia equi1Jflldr!a a la renuncia de aquellm provincias de la Monarqula, pues el 
I'ey seria monarCfZ solamente en el nombre y Ifz lJerdadera soberanla residir!a en el 
justicia mayory en los cinco hombres que lo nombrasen ... ))53 

51. ARAH 9/6736. Despatx de llenito Eraso (3-111-1835) a Cruz Mayor, secretari d'cstat 
carlista. 

52. AG. GI/ams cilJilcs 87. Ofici de Cruz Mayor (8-lv-1835) a la Diputació dc 13iscaia. 
53. ARAH. 9/6728. Dcspatx dd rcprcscnrant carlista a París (2-IX-1835, núm. 52) al MAE. 
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El fet no tindria més importancia si el Covern carlista hagués lit!uidat la 
qUestió amb una resposta formularia n evasiva, com ho feia en la major part de 
les ocasions. P"ri'> la resposta, encara que concisa, era molt expressiva: «l ... ] nu 
ser cierta la especie que en él se cita al paso que 1m sólidas observaciones que V. E. 
hace cuncuerdan en todas sus partes con la~' sabias máximm que sirven de base a la 
polltica que S. M. sigue en los muntos interiores de su. reino.» 

Un dels més gran s incidents en aquesta materia es va produir amb motil! de 
la creació de la policia carlista. D'aixo en foren conscients les mateixes autori~ 
rats de l'int:ult Caries, les quals, en un dccret de creació de la institució assenya~ 
laven el segUenr: «en nada se opone lo que tengo el honor de proponer a los (iteros de 
estas Prllllincias. Es Itltll medida excepciontzl y transitoria que subsistirá stÍ{o cuando 
las cil"cunstflncias que la pl"oducen,' es una necesidad indisperlStlble, C011'l0 tantas 
otras consiguientes a la heroica decishJn de los I)ascongados y sin la cual peligran sus 
mismmfueros peligrando la existencia de las PrtJtJincim con la del rey N. S.»51 

Es pot observar clarament la pretensió d'unir I'existencia i la permanencia de 
l'infant Carles amb la continu'itat del sistema foral, convertit en un deis eixos de 
manteniment del carlisllle en el territori basc. La Diputació de Biscaia va pro~ 
testar de la seva cre<lci6, pen) es va veu re obl igada a conced i r~1 i el vist~i~plau 
foral davant la pressió governamental. Pero les diputacions, malgrat quc havicn 
estat nomenaJes per I'infant Caries, continuaren protestant de la seva 
instal·lació. La l11és activa fou la de Biscaia, t1ue va escriure al rei en diverses oca~ 
sions sol·licitant la seva supressió i el traspas de les seves funcions a les diputa~ 
cions. Pel febrer de 1837 ho feia la d'Alava. Després de la partida del reí del 
territori basc, al front de l'expedició reial, fou suprimida pe! generalUranga, el 
qual havia quedat com a capita general Je les Províncies Basques. 

La creació de la policia carlista es va fer enmis d'lIn procés de sensibilització 
per la qUestió fl)ral en territori carlí. El 1836 l 'inbnt Caries torna a fer nomena~ 
ments antiforals enfront de les diplltacions i, per tal de resistir el temporal, el 
marques de Valdespin'l es va veure obligat a manifestar que I'infant Caries no 
pretenia trepitjar els furs: «Tan distante el real ánimo de alterar en lo más mlnimo 
vuestros fi-teros, franquezas, buenos usos y costumbres, con esta medida puramente 
transitoria y de cimmstancias, sus paternales miras se dirigen a consolidarlos y 
afianzarlos ... » 55 

És evidenr que hi havia una forta por entre cls carlistes per la politització de 
la qUestió foral, com es pot deduir de I'ordre de la Comisaría Regia d,c Biscaia 
de recollir «una proclama incendiaria que el rebelde jefe [Espartero} ha dado en 
Hernani con (echa 19 de eJ'te mes con el objeto de seducir a nuestro invicto Ejército 
y aloJ'fieleJ' habitantes de este heroico pab' ... ».56 

54. ARAH 9/6708. Exposici6 ,1'Arias Teijeiro (9-vlI-1836) sobre la creació de la policia. 
Sobre la policía carlista, vegeu José Iblllón URQUljO GOlTIA, Ueprt'JiólI y rlisirlwcifl ("milite /11 
Pril/lertl Gl/t'I'/'Il Cllrlista. LII polid" wrli.ltll, dins «Hispania», XLV (1985), nllln. 159, ps. 131~186. 

55. ADFB. Armad 17, tolll 70. Circular (8-VI1l-1836) .Id corregidor de Biscaia. 
56. AG. Gl/errtlS cilJiles 94,164,165,166,167,168. Circular del comissari regi ,k Biscaia 

(26- v-1B37) als diversos comissaris de la província. 
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La pressió deIs aliats carlistes 

Després de la more dl' rerran VII, l'1 seu germa Caries va intentar J'aconse
guir el reconcixemene de les nacions conservaJores que no havien réconegut la 
nova sobirana. Pero les carees enviades no varen obtenir resposta, tant perque 
no arribaren al seu c!cstí com perque aquests sobirans es varen maneenir a I'espe
ra de l' evolució deis esdeven imenes. No tenien gaire contlan<;a en la línia políti
ca que volia adoptar l'int;uH Caries i que, si s'indinava per una dura repressió, 
podia desestabilitzar no tan soIs Espanya, sinó t1ns i tot Europa. 

Davant de l'escassa repercussió d'aquesta primera iniciativa es va iniciar des 
de Londres, seu inicial de la burocracia carlista, una nova campanya, aquesta 
vegada mitjanc¡:ant l'enviament a les Corts de representants que no havien reco
negut Isabel 11. 

Alhora, des de ['interior, tant a Madrid COI11 des del País Basc els nudis car
listes que hi havia a la capital teien gestions. Aquestes iniciatives eren hipoteca
des per diferents fets: I'aparenc apatia de l'int;1l1t Caries; la manca de coordina
cil'! entre les sews actuacions i les deis seus seguidors i I'escassa entitat deis seus 
representants. 

Des de Londres, on residia el bisbe dl' Lleó, es va organitzar la gira d'enviats 
carlistes, destinada a aconseguir el reconeixement diplonütic i el supon econo
mico Pero Austria es va negar a permetre I'entrada al seu país d'aquests represen
tants, en algun cas per la seva escassa entitat i en altres per la descontlan<;a que 
inspiraven. Aixo suposa el tracas total de la missió. 

Les potencies conservadores no estaven disposades a moure's tlns que 
I'infant Caries no hagués entrat a Espanya o t1ns que, almenys, hagués adoptat 
una actitud menys passiva. El suport més decisiu va venir de Caries X de Fran<;a 
i del rci de Sardenya, e1s <Iuals varen proporcionar cobertura política i una cerca 
ajuda economica al Pretenclent. Perc) en cap moment no es va volee mantenir 
una representació estable davant d'aquests sobirans. 

Després de I'entrada del Pretendent a Espanya, hom va aconsellar al rei 
I'acreditació de representants davant els sobirans conservadors. El més impor
tant fou el comte d'Alcúdia, ancic secretari d'estat de Ferran VII, el qual va arri
bar a Viena a tlnals de juliol de 1834. 

El principal problema que es va plancejar en les relacions de I'infant Caries 
amb les potencies conservadores es veu darament en les instruccions donades al 
representant carlista a Rllssia, al qual se Ji indicava que havia d'actuar «siempre 
con el arte y la dignidad suficientes para dar a entender que lo que se desea es 
adquirir un amigo ,üil y no un tutor exigente». 

Aquesta posició independellt contrariava fortament els proteccors de I'infanc 
Carles, com assenyalava el marques de Labrador: «En punto a acudir continua
mente a la protección ele 1m potencias del norte, lo hago con suma repugnancia, pues 
me reconuienen sus agentes con que no tenemos ninguna condescendencia con sus 
soberanos ni hacemos caso de sus consejos; y añaden que diftcilmente reconocerán a 
S. M. mientras no haya publicado una declaración de que no restablecerá la 
Inquisición ni hará castigar como delitos 1m' yerros de entendimiento y los efectos de 
la flaqueza humana.»57 

L'infant Caries, pero, es negava a publicar una declaració en que quedés da-
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rament assenyalada ¡'actitud que pensaya adoptar en cas de victoria. Per altra 
pan, els símptomcs d'intransigcncia eyidenciats (judici al general G6mez), la 
p.reponderanCia del dc'ro etc., no eren la millor recomanaci6 davant les potrn~ 
cles. 

La iniciativa més important en aquest sentit va venir de Prússia i es pot dir 
q~le també ~: Sarden~a. Prcyiament s'hayien fet diferel1ts gestio~1s orals davant 
diversos mltJans carllstes, fonamentalment els assentats a Parts. Després dd 
fracas d'aquestes gesrions, ('S va fer un nou il1tent de manera directa i per mitja 
d'una memoria ('scriea. A finals de 1835, la diplomacia prussiana va iniciar ges~ 
tions a ti de fer arribar al Pretendent un memorandum sobre els canvis que es 
consideraven necess<1lris que s'introdu"issin per tal de millorar la seva imatge. Per 
a aquest ti es varen dirigir a la Cort sarda amb I'objecte que fes de mitjancera en 
l'operaci6, alhora tIue es feia arribar un escrit similar a través del banquer 
Mauricio Haber. 

Entre les peticions es tcobaya la publicaci6 d' «1m manifiesto prometiendo la 
conser1JacitÍn de sus fueros y prÍlJilegios a las provincias exentas, y el restablecimiento 
de fas instituciones pr01Jinciales en las demás que disfrutaban en otros tiempos».58 

La res posta donada als seus aliats evidencia els pocs sentiments foralistes del 
principal conseller de I'infant Carles, el qual es negava a qualsevol reposició 
foral en els territoris que varen perdre els fuers al segle anterior: «Resucitar, digo. 
unas instituciones que en otros siglos tuvieron la España dividida en pequeños ¡'einos 
que se aniquilaban unos con otros en continuas guerras, y cuyo amafgamiento en un 
solo y poderoso estado ha sido la obra de la lata y sabia polltica de los augustos pre~ 
decesores de V. M. Y de contingenciasfil1lorables que se repiten pocas 1JeCes en las 
vicisitudes de las naciones, seria lo mismo que abrir la barrera a los antiguos males 
que asolaron la Penlnsula, seria desmembrarla, debilitarla moral y jlsicamente para 
siempre y exponerla a ser presa en parte de la ambicirín de la Inglaterra y de la 
Francia .. , » 

La política foral del carlisme s'ha d'analitzar no pas a partir de grans docu~ 
ments ni de juraments davant de l'arbre de Guernica, sin6 a partir deis infim11es 
interns que evidencien un gran despreci pel sistema foral i, sobretot, per la seva 
practica, en la qual podem constatar nombrosos contrafurs. 

(Tmducció de M. Mace Riu i Codinnch) 

57. ARAH. 9/6714. Dcspatx deis rcprcscntant carlista a París (30-IX-1836'onúm. 265) a la 
Secretaria (\'Estat. 

58. ARAH. 9/6726. Informc fct per Carlos Cruz Mayor cn rcsposta als documents entregats 
per ambdós cmissaris. Elmatcix ha cstat publicat pcr Alfonso BULLÓN DE MENDOZA. biforllle de 
Cruz Mayo/'. «Aportes». n(II11. 18 (novembrc dc 1991- fcbrcr de 1992). ps. 44-60. 
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