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Carles Hug de Borbó-Parma
Duc de Parma i novè aspirant carlí a la Corona espanyola

PERE VIRGILI

“No pretenem establir una lluita
dinàstica sinó presentar una

alternativa de societat”
“Catalunya ha de jugar un paper important de motor en les reformes

constitucionals que a altres parts de l’Estat els costaria de fer”
Albert Balanzà

BARCELONA

“No hi veig
obstacle a
reformar la
Constitució perquè
la dona tingui
accés a la Corona”

A.B. Vostè es considera rei?
C.H. No, simplement sóc hereu
de la branca carlina de la
nissaga espanyola.
A.B. Quin sentit té en l’actualitat
mantenir l’aspiració carlina?
C.H. Des del principi ha estat
un problema polític: el car-
lisme s’ha enfrontat amb la
concepció de la societat des
que proclamava el lema rei i
furs, és a dir, que el rei era el
protector de les llibertats i
demanava que el sistema po-
lític es recolzés en la base;
que la sobirania popular es
concedeixi de baix a dalt i no
a partir de l’Estat. Pocs partits
han defensat aquesta tesi i
han optat pel separatisme o
l’autonomisme, però sempre
amb un plantejament anta-
gonista amb l’Estat, a qui ve-
ien com a enemic.
A.B. Un dels postulats històrics que
vostè va propugnar en el seu dia
va ser la reforma estatal per ins-
taurar un federalisme plurinaci-
onal. Què li sembla l’etapa actual
de reformes constitucionals i es-
tatutàries a Espanya?
C.H. No hi ha cap societat que
es mantingui en equilibri si
no canvia constantment i les
referències són els canvis que
algunes parts proposen a tra-
vés d’una relació diferent. Els
motors són els pobles que te-
nen més unitat política, cul-
tural i lingüística. Això no és
destructiu per a la comuni-
tat, ans al contrari, i Catalu-
nya aquí hi ha de jugar un
paper molt important, per-
què a altres parts de l’Estat
els costaria molt de fer.
A.B. ¿Està d’acord amb la reforma
constitucional que preveu la
igualtat de la dona en l’accés a la
Corona espanyola?
C.H. No hi ha cap inconvenient.
Espanya ha tingut successió
femenina antigament i quan
vam arribar els borbons vam
establir la llei sàlica, però ara
no hi veig cap obstacle, per-
què els temps canvien. El
problema de fons, però, és la
manera de construir a partir
d’ara la democràcia.
A.B. Quina relació manté ara amb
la família reial espanyola?
C.H. Molt bona. Sempre he tin-
gut una gran simpatia per
Joan Carles I i per la manera
com va lluitar per la demo-

cràcia després d’arribar al
tron. Va facilitar una evolució
pacífica, com era la meva
meta i, quan es va oposar al
cop d’Estat del 23-F, va

desaparèixer tot obstacle a la
monarquia. Per això no
plantejo mai el meu paper
com un problema dinàstic, i
per això crec que hem de

tenir una col·laboració i un
respecte mutu.
A.B. Com hauria estat una mo-
narquia carlina des de la Tran-
sició fins ara?
C.H. Abans de la Transició hi
hauria hagut un període
provisional amb una consul-
ta que triés monarquia o re-
pública, i s’hauria donat una
base de partida diferent. No
va ser el cas i reconstruir la
història és inútil, però s’ha
seguit una determinada línia
política indicada per Franco.
Ara: què més volem després
d’haver passat d’un sistema a
l’altre amb tranquil·litat.
A.B. ¿No creu que el fet que una
majoria de carlins donés suport a
Franco va perjudicar el seu futur
monàrquic?
C.H. No crec que em perjudi-
qués, però sí que va perjudi-
car la solidesa de la transfor-
mació democràtica. Fer un
balanç de tipus eficàcia-legi-
timitat no serveix, i cal mirar
al futur. El passat és passat.
A.B. Per què creu que hi ha hagut
tantes maneres de defensar el
carlisme? Hi ha un sector, per
exemple, que no el reconeix a
vostè, que és el novè dels aspi-
rants al tron espanyol, i que es
queda en el sisè, Alfons Carles I.
C.H. La raó de la gran varietat
d’opinions en el carlisme és
la interpretació de la concep-
ció que el rei és el defensor de
les llibertats. I així hem vist
conviure en el carlisme opi-
nions tan diverses, perquè
veien la necessitat de defen-
sar aquestes llibertats fins al

punt d’estar també contra el
mateix rei.
A.B. Ja han passat 28 anys. Què
recorda dels dramàtics fets de
Montejurra?
C.H. Va ser la demostració de la
desesperada resistència del
règim, no de Franco, al fet
que hi hagués un canvi de
societat. Hi havia molta in-
quietud en els sectors dretans
perquè volien mantenir el
màxim nombre de monopolis
que tenien a la política. Per a
mi va ser el testimoni més
clar de la necessitat de l’acció
del carlisme.
A.B. Vostè té 74 anys i, com a as-
pirant carlí, té un hereu, el seu fill
Carles Xavier. ¿Ell està disposat a

ser el desè aspirant?
C.H. Nosaltres no pretenem es-
tablir una lluita dinàstica, si-
nó presentar una alternativa
de societat. Hi ha un desgast
dels partits amb una endogà-
mia que els ha distanciat del
poble. És fals que els polítics
hagin monopolitzat el poder,
però sí que és veritat que el
poble té poques oportunitats
de participar.
A.B. ¿I el seu fill ho vol seguir
propugnant?
C.H. Està compromès amb
aquesta voluntat de desenvo-
lupament de la societat.
A.B. El carlisme avui està més
preocupat per l’evolució del món
que per presentar un aspirant a
la Corona espanyola.
C.H. Esclar. Sempre ha estat ai-
xí. Miri, quan es va iniciar la
Guerra Civil, el meu pare va
organitzar el carlisme i una
de les normes que va posar
ell, amb el meu tiet, Alfons
Carles, és que no es parlaria
de la forma de govern fins
que no s’establís una pràctica
que permetés una consulta
popular. L’ambició personal
quedava molt per darrere de
resoldre un problema dra-
màtic per a Espanya.

PERFIL
Carles Hug de Borbó-Parma (París, 1930) re-
sideix actualment a Brussel·les, allunyat del
procés de la successió que, inevitablement,
algun dia recaurà en Felip de Borbó, futur
Felip VI, i no en el seu fill Carles Xavier. El
novè aspirant carlí al tron d’Espanya, des
que la mort del rei Ferran VII, el 1833, va
engegar un plet successori a la Corona que
va originar tres guerres al llarg del segle XIX,
n’ha passat de tots colors per aspirar a la
reialesa espanyola, com quan elements del
règim franquista van intentar eliminar-lo a
trets en els fets de Montejurra el 1976, ja
mort el dictador. Avui, i a favor dels temps
que canvien, aquest ‘rei’ que no regnarà
prefereix oblidar que l’abolició de la llei sà-
lica –que impedia a les dones accedir al
tron– va derivar en el llarg regnat d’Isabel II,
neboda del primer pretendent carlí, i va

tancar als seus les portes de la monarquia a
Espanya. Per això no s’inquieta gens quan se
li pregunta per l’anunciada reforma de la
Constitució que, com si fos una repetició de
la jugada 171 anys després, respectarà la
igualtat de la dona en l’accés al tron. Com
tampoc no l’inquieta que una periodista di-
vorciada, Letizia Ortiz, regni al Palau de la
Zarzuela. Carles Hug, a qui en el complicat
món del carlisme continuen sense reconèi-
xer els sectors més conservadors, s’ha ins-
tal·lat en l’erudició sobre la política inter-
nacional i defensa la utopia que un altre
món és possible. Per això, quan parla dels
seus fills no pensa en vacances sobre un iot
ni en bodes de contes de fades –com la seva,
el 1964, amb Irene d’Holanda–, i els reivin-
dica a primera línia de foc en oenagés a
l’Afganistan o a la franja de Gaza.
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