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«Quan lo Evangeli cantaven
en la iglésia antigament,
los nobles encontinent
l'espasa desembeinaven;
y ab acó significaven,
que tenien aparell
de morir pnleant per ell.
Mes ja aquella gallardia
tota se'n va vuy dia
en ser Nyewo o ser Cadell»

F. Vicent GARCIA,
Derengany del món

«Trucafort, y Tallafeno,
no teniu bon penrament,
lo hu cadell, y I'altro gneno,
perque no haveu prer destewo
a6 tota uostra gent? (,. .)
Per pecatr rdn los flagellr
de la fam, y pesta, y guewa.
mes aquert e's pitjor, que ellr,
de Gnewos, y de Cadells,
que compren rota la tema (...)
Tal plaga, com és la vostra,
may fou en los tempr antichr (...)
Dinr poc tempr, de bandolerr
se ha de perdre la memoria...»
Coblar de Trucafort y Tallaferro, y del
hon govem del Duch de Alburquerque
(Barcelona, 1616)

<(Bandoiier vient de bandol», llegim en L'Histoire de Fvance
(1581)de La Popeliniere; «ansi-continua aquest cronista-les
vrais bandoliers sont en Foix, Bearn, Navarre et surtout dans
les monts Pyrénées ... ».' Aquesta etimologia resta, certament, confirmada per tota mena de fonts i testimonis. Segons
el Coromines, el nom de bandoler designava originhriament
el seguidor o partidari (armat) d'un bindol o parcialitat feudal, per bé que a la llarga (pero rarament abans del seglr XVIII)
acabaria per identificar, el mot, un tipus específic i ben caracteritzat de malfactor rural: el saltejador de camins.' A la
Catalunya dels segles xvr i XVII,«bandoler» (i d'altres expressions equivalents, com ara ehomens de seguida» o «parcialitarisn) conservava encara aquel1 significat primigeni. No hi
fa res si molts adherents o seguidors de bandositats, reclutats tot sovint entre autentiques quadrilles de malfactors, han
actuat simultiniament, sigui per iniciativa propia, sigui per
instigació de tercers en el marc de les freqüents conteses privades, com a veritables saltejadors. Les activitats, polifach.
tiques, d'un Perot Rocaguinarda o d'un Serrallonga-per no
citar sinó els capitostos més celebres de comengaments del
segle XVII-, tan aviat lladres de camí ral com mainaders de
senyors feudals, són una prova, si calia, d'aquesta persisten1. Citat per Nútia SALES,
Elrenyor de Nyer renre els nyerror, a Senyors
bondolerr, rniqueletr i botiflerr, Barcelona, 1 9 8 4 , pigs. 8 i 96.
2. Jpan COROMINES.
Diccionari Etimol6gic i Complementari de la Llengua Cotalano, Barcelona, 1980,1, pig. 6 1 4 .

cia, tant en el vocabulari com en la realitat. Inversament,
doncs, molts seguidors de bandols no haurien estat mai membres regulars de cap quadrilla estructurada de saltejadors. Hom
els anomenava, pero, indistintament, bandolers.
Si el bandolerisme catala del Barroc ha gaudit, d'enqi de
la segona meitat del segle passat, d'una veritable tradició historiogrifica, alimentada per bon nombre d'erudits locals, i
refermada rnodernament pels treballs de Joan Regla i d'altres
antors, l'estudi de les bandositats coethnies dites de nyerros
i cadells-i, en general, de les lluites de bandol, estretament
connectades amb el bandolerisme de quadrilla o de cami ral
dels segles XVI i XVII-no ha suscitat pas, sobretot entre la
historiografia més recent, un interes comparable; raó per la
qual el nostre coneixement-fins i tot merament factuald'aquesta mena de conflictes i rivalitats s'ha de dir, a hores
d'ara, més aviat migrat-o fins i tot forqa distorsionat. H i
ha potser raons no ben bé casuals que poden explicar aquesta
descompensació de recerques, aquesta dissociació-radical en
algunes monografies modernes-entre la historia del bandolerisme i la historia de les bandositats. L'estudi dels bandolers i les seves activitats pot haver estat impulsat tant per l'kmfasi d'alguns autors vuitcentistes, que en feren un prototipus
de guerriller o heroi nacional, com per la ressonancia d'algunes obres f o r ~ ulteriors,
a
assenyaladament la monografia de
F. Braudel sobre la Mediterrinia de Felip 11, que tan notoriament influencia els treballs de Joan Regla sobre el bandolerisme catala del Barroc.3 Contririament, les bandositats o
j. Fernand BRAUDEL,
ElMediterráneo y elmundo mediterráneo en trem.
por de Felipe 11, México, l a . ed., 1976 (1vols.). Afegim-hi, a rnés, els trebaiis d'Eric J. HOBSBAWM,
Rebelder prrrnitrvor, Barcelona, l a . ed., ,974,
i Bandidos, Barcelona, 1976, que no tingueren, pero, ni un resso immediat
ni una influencia comparable en la historiagrafia del bandolerisme catala
del Barroc.

lluites de faccions han estat considerades tot sovint com un
objecte menor, de caricter anecdbtic o localista, i més propi,
en suma, de la literatura costumista que no pas de la recerca
histbrica rigorosa. Com digué ja un autor vuitcentista, nyerros i cadeUs no haurien estat sinó «caprichosas divisiones que,
en todos los siglos, se han observado en algunos pueblos, y
cuya pacificación es más bien cosa de policía que de alto gob i e r n o ~ No
. gaire diferent fóra, perb, l'opinió d'alguns estudiosos moderns, corn ara Regla mateix, que arribaria a comparar les bregues de nyerros i cadells amb una mena de
competició merament esportiva, rnancada de tota lbgica o rcrafons polític, social o econbmic.q Que nyerros i cadells, en
fi, no hagin estat tampoc un exponent-mal que fos prematur-de contradiccions radicals de classe, aixb ha pogut descoratjar, igualment, la historiografia catalana dita «frontpopulistan de les darreres decades.5
Certament, aquest no era pas el parer d'alguns estudiosos vuitcentistes dels bindols catalans; i assenyaladament, de
Víctor Balaguer, que no trobh cap irnpediment per assimilar
nyerros y cadells a sengles partits polítics moderns, amb la
seva ideologia o programa inconfusibles i un substrat social
netament diferenciat. Així, el partit dels nyerros hauria estat, segons Balaguer, «sostenedor y continuador de la misma
o parecida causa proclamada por los agermanados de Valencia y de Mallorca, bando de afrancesados (subratllat seu) ... debiendo advertir que la palabra afrancesados no tiene más significación en aquella época que la de anticastellanos (subratiiat
seu) o enemigos de las ideas políticas del poder central de Cas4. Antonio de BOFARULL,
Historio crítica ( c i ~ i l eclexii~tica)
y
de Cotoluño, Barcelona, 1876-78, VII, phg. 29;Jaan R E G L ~El, bandolcnrme cota&?
delBanoc, Barcelona, i a . ed., 1966, pig. 33.

5. M . B A R C E Let~ al., Sobre La hirtdrio i lo hirtoriografia catslann,
«L'Aveng», 50, juny 1982, pips, 68-73.

tilla. E n nuestro lenguaje d e hoy llamaríamos a estos dos bandos absolutistas y liberales; e n el d e aquel siglo se les llamaba
a los unos cadells, como para significar sin d u d a servidores
d e nobles o perros del señor, y a los otros narror o ñerros, como
equivalente a decir cosa d e baja clase y d e humilde esfera, d e
escoria d e
Aquesta peculiar lectura d e l'etimologia i significació d e
les faccions suscita, peró, f o r ~ desacords
a
e n t r e la historiografia catalana d e la R e n a i x e n ~ aAixí,
.
Joan Cortada, n o gens
predisposat inicialment a admetre cap «idea política)) al dessota d e les bandositats, es decantaria finalment-en u n text
ple d e dubtes i d'enigmitics sobreentesos-per invertir les
filiacions d e Balaguer, i fer dels cadeiis el partit genuinament
popular o antiaristocritic.7 Fou sobretot Antoni d e BofaruU,
pero, l'autor que rebutji amb més contundencia els arguments
d e Balaguer:
No pueden ser-escrivia-ni
los Nyerros ni los Cadells representación de clase, puesto que la gente que en ellos figura es de una misma calaña, perdidos de todos los territorios y escapados de todos
los oficios, algún calavera de familias acomodadas, valentones y desalmados, los cuales del mismo modo roban, amenazan y asesinan
a nobles y municipalidades que a modestos colonos de las casas de
ha(n) de
labranza ... Menos que representación de clase-afegiriser representación política, porque a pesar de quererlo algunos así,
no ha habido quien haya sabido sentar ... qué es lo que querían los
Nyerros o los Cadells, en qué se diferenciaban entre si, cual era su
6. Víctor BA~.AGUER,
Historia de Cataluña y de lo Corona de Arogón, Bar.
celona, 1860.63, IV, $gr. 254 i ES., i engeneral, capítols IIiVIII d'aquest
volum. Per a un enquadrarnent més matisat de la hirtoriografia dels bhn.
dols catalans remctcm cl lector al capitol introductori de Xavier TORRES,
Elr bnndolerr (regLer XVI i XVII), Vic, 1991.
7 . Joan CORTADA,
Procero inrrruído contra Juan Sala y Sewallonga, Iludredcpai (rnltcodor de c~minos).Estractado en su parte mús interesante, Barcelona, 1868;interpretació de I'autor, phgs. 98-116.

bandera respectiva ... Apodos y no más que apodos, repetimos, son
tan s61o las denorninacioncs que se dan alos distintos grupos de bandolero~.~

A desgrat d'aquests i d'altres detractors,g les tesis de Balaguer, lleugerament remodelades, acabaren per imposar-se
a les darreries del Vuitcenis, a redós de I'efervesckncia catalanista d'aquells anys. H o feren, sobretot, de la m i d'alguns
erudits, com ara Mn. Pau Parassols i Celestí Barallat, entestats a esbrinar, basicament, els orígens primers-medievals,
segons aquests autors-dels bindols catalans, i la seva evolució ulterior. Així, a desgrat d'algunes discrepincies de fons,
tots dos autors coincidiran a imputar la volada del bandolerisme catali del Barroc a les pressions polítiques creixentscentralitzadores-de la monarquia dels Austries. Des d'una
perspectiva semblant, Parassols, a la manera de Balaguer, no
s'estava de presentar sota una llum f o r ~ afavorable el partit
dels nyerros-un partit de patriotes-, mentre que Barallat,
tot i haver identificat inicialment els nyerros amb un partit
feudalitzant i «monacal»-volia dir, defensor de les prerrogatives i drets feudals de 1'Església davant de tercers-, remarcari, sobretot, la tardana mutació d'aquestes bandositats
d'origen medieval a I'alGada de les primeres dkcades del segle XVII: és aleshores, efectivament, quan, segons Barallat,
els nyerros «se democratizan>*,i tots dos bindols fan causa
comuna «contra la uniformidad absorbente de los reyes de
Castilla». Nyerros i cadells, en suma, esdevingueren llavors
patits «autonomistes».'~esissemblants retrobem, a comen8 . BOFARULL,
Historia crítica, OP.cit., VII, pips. 319-320.
9 . Julián de CIIIA,Bandos y bandoleros en Gerono. Apuntes hirtóricor
desde elriglo XIll hosta mediodos delXVII, Girona, 1888-90 (3 vols.),111,
P ~ S 596-597.
.
10. Pablo Pnnnsso~s
I PI, Nyerror y Cadellr, «MRABLB», 111, 1880,
pigs. 553-573; Celestino BARALLAT
I FALGUERA,
Nyerros y Cadells,
eMRABLBu, V, 1896, pigs. 125-276.

qaments del segle xx, en l'obra de Lluís Ma. Soler i Terol,
una documentada biografia del bandoler nyerro Rocaguinarda; i una indispensable, encara a hores d'ara, monografia sobre el bandolerisme catali de comenqaments del segle XVII.
Per a Soler, igual com en altres autors precedents, els nyerros constitueixen el partit feudal per excel.l&ncia,mentre que
els cadells, al seu torn, haurien estat els defensors adels drets
dels pobles»-i que, alguna vegada, coincidiran amb els drets
i privilegis de viles i ciutats, amenaqats per l'agressiva feudalitat circumdant. Perb, per damunt de tot, uns i altres no baurien estat sin6 «la protesta armada contra el poder central ...
Nyerros y Cadells volien la libertat, la independencia de Catalunya y de la antiga Confederació. Los Nyerros-afegeix,
a la manera de Balaguer-se decantaren més a unir-se ab la
veina Franqa; eren més afrancesatr (subratllat seu)»."
La historiografia catalana ulterior ha restat, tanmateix,
forqa esckptica davant d'una interpretació semblant-que casava, tot s'ha de dir, prou malament amb les poques evidencies disponibles-, perb tampoc no ha proporcionat un marc
interpretatiu de les bandositats massa diferent o innovador.
Vilar detecta, com a mixim, un cert matís «foralista» en els
cadells, tot i concloure, perb, que «no sembla convincent que
un xoc violent d'interessos oposi els nyerros i els cadells»."
Per a Elliott, aquestes disputes faccionals serien, sobretot,
una derivació inevitable de l'atzucac social i polític de la noblesa catalana contemporinia, mancada d'expectatives, sensiblement entrampada, i que esmetqaria «Ilurs energies en enemistats i venjances», que podien involucrar o arrossegar,
~ r Lluis
.
Ma. SOLERI TEROL,
Pwot Roca Guin~rda,Manresa, 1909,
citacions: pkgs. 13-14, 51 i 444.
r 2. Pierre VILAR,Catnlunyn dinr I'Erpanyn moderna, Barcelona, 4.' ed.,
1973. 11. P ~ S 298-307
.
i 350.355.

alhora, altres estaments. «La fidelitat a una o altra facciócontinua aquest autor-era sirnplement tradició familiar)), i
no pas el resultat previsible de cap eventual contenciós polític o social. La unanirnitat de les faccions, altrament, seria
les dispumés aviat aparent o accidental: «Arreu-escriu-,
tes locals i personals acabaven fonent-se en la més implialiuita
de nyerros contra cadells».'' Observació, tal com veurem,
del tot encertada. Pero, iaquestes disputes, aquests arrengleraments faccionals escampats arreu del país, o incardinats i
tot al si de les institucions del Principat, obeien potser, en
darrera instancia, a cap logica més profunda, més universal?
E n suma, iper que a Catalunya, alrnenys entre 1590 i 1640,
hom és o nyerro o cadell? Regla, per la seva banda, assaja alguna vegada una contraposició-ben «mediterrania», suggerida directament per Braudel i, segurament, per Vicens Vives i els seus treballs de geopolítica catalana-entre muntanya
i plana, no gaire més fructífera, al capdavall, que alguns plantejaments vuitcentistes: «els nyerros-escriuri-representaven la mentalitat feudalitzant dels cavallers de la muntanya,
i els cadells, I'afirmació del poder monirquic, aliat de la burgesia de les ciutats i viles (del litoral, sobretot)». L'autor mateix s'adonava, pero, de les insuficiencies d'una interpretació semblant, la qual, afegia, caldria retenir únicament «en
línies molt generals ... El fenomen ... presenta una complexitat tan extraordinaria que resulta impossible de reduir-lo a
directtius clares ... és molt probable-concloia Regli-que
els homes del temps no s'adonessin del que representaven,
en realitat, les dues faccions».'4 Certament, consideracions
r3. Sobre la nobleaa del Principat, J. 11. ELI.IOTT,
La clarre dominant
catalana en elr segler XVIi XVII: una orirrocr=ci~provincial, «L'Aven~u,40,
1981, phgs. 26-35; i del mateix autor, La rniolta cotalono, rgg8-16q0,Barcelona, 1966, phgs. 66-68.
1 4 . REGLA,El bandolefirme, op. cit., phgr. 32-34.

d'aquesta índole s'apartaven radicalment-i saludablement
en alguns extrems-de les temptatives interpretatives, sovint
vicues i estentbries, d'alguns conspicus representants de la
historiografia vuitcentista; és dubtós, tanmateix, que puguin
facilitar la nostra comprensió dels bindols catalans i la seva
significació histbrica, tal vegada excessivament devaluada per
la moderna historiografia del bandolerisme catali del Barroc.
Els nostre interes per les bandositats de nyerros i cadells
a la Catalunya de comenqaments del segle xvrr arrenca, en
rigor, d'una primera recerca, lorqa més generica, sobre els bandolers catalans del Barroc. La prompta constatació que el bandolerisme de camí ral era indisssociable de les guerres privades i les parcialitats ens empenyé, tanmateix, cap a la
realització d'un estudi particular sobre els bindols de nyerros i cadells, la seva composició i articulació, i, sobretot, la
seva controvertida naturalesa i significació. El resultat fou
una primera monografia sobre.les lluites de nyerros i cadells
a la ciutat i vegueria de Vic entre el traspis del segle XVI i
la guerra de Separació de mitjan segle XVII,els materials i conclusions de la qual constitueixen, convenientment aiieugerits,
el capítol tercer d'aquest llibre; estudi local del qual dimanen, pero, consideracions interpretatives més generals. Lapolemica existent sobre els orígens-medievals o rnodernsd'aquestes bandositats ens obligaren, de bon comenqament,
a endinsar-nos simultiniament en l'ambit de les parcialitats
pirinenques i la seva projecció geogrifica més enEa de les contrades originiries de nyerros i cadells: és a dir, de les baronies de Nyer, al Conflent, i d'Arsegue1, al Baridi, els titulars
de les quals, a les darreries del segle XVI, tren, respectivament,
els Banyuls i els Cadell, dues nissagues de la petita noblesa
muntanyenca que donaren nom-tal com ja prova Barallat a
les darreries del segle passat, i per raons que mirarern d'esbrinar-als bindols catalans. Aquest és el tema principal drls

cionsrr-es caracteritzaren tothora per una manca absoluta
de «programa» o ideologia-almenys en el sentit modern o
convencional del terme.
Fóra endebades, doncs, cercar, darrera el joc de les faccions locals, significats polítics uniformes i universals, sigui
la pugna entre feudalisme i democracia, sigui I'oposició-aventurada igualment per alguns autors vuitcentistes, i represa per
estudiosos posteriors-entre patriotes i «espanyolistes»-fins
i tot si les faccions han pogut prendre alguna vegada, efímerament, i a redós dels esdeveniments, unes connotacions semb l a n t ~ . ~ ' Ncal
o dir-ho, hom hi cercara inútilment, també,
embrionaries expresssions de partits de classe-tal com féu
algun republica federal de les darreries del segle passat, que
no dubth de considerar els nyerros com els antecessors directes dels socialistes contemporanis:7 Voldria haver demostrat, perb, que aquestes «mancances» no fan pas menys atrac15. Daniel P. WAT-BY,
Los ciudader-república italiannr, Madrid, 3969,
phgs. 207-208; Jacques HEERS,
Les partir et la vie politique danr l'occident
mkdiévol, París, 1981, phgr. 97-106. Útils consideracionr generds sobre
el faccionalisme: R a l ~ hW. NICHOLAS,Foctionr. A Comparative Anolysir,
a M. BANTUN(ed.1, Political Syrtemr and the Distribution of Power, Londres, 1.965; i FIamza ALAVI,L a clares camperinar y los leoltoder primordiales, «Cuadernos Anagraman, 128, 1976, pigs. 47-125.
16. Vegeu, per exemple, el paper de nyerror y cadells en els inicis dc
laguerracatalanadescparació a E r ~ r o m , L arevoltn, op. cit., pags. 442.445,
458 i 5.3, i Josep SANABRE,
La acci6n de Francia en Catabña en b pugna
porlo hegemoníadeEuropa(r6~o-z6~~),
Barcelona, ~9.76, pigs. 200 i 149.
17. Enrique Ro~r.icurzSo~.is,Nanor y Codellr, uLa Ilustración Republicana~,Madrid, 2 5 (23.~11-1871);i del mateix autor, la seva Hirtoria del
Partido Republicano Erprpañol, Madrid, 1892-93, 1, phgs. 991-394. amb un
argument id&ntic.Nyetros i cadells, pera sobretot els primers («fracción...
que defendía la causa anticastellanan), també foren invocats llavorr deis
encesos debats sobre I'Estatut catala del 32, EnriqueJAvEGA, CervanM y
elErtaruto, «La Calleu, Barcelona, núm. 72 ( I - V I I - 1 ~ ~ Dec
2 ) . aquests te$timonis al professor Enric Ucelay Da Cal.

tiu-ni menys necessari, al capdavall-l'estudi de les bandositats, se'n diguin o no, de nyerros i cadells. L'actual revisió
historiogrhfica sobre els fonaments de 1'Estat modern, la seva
implantació en I'espai, i els seus mecanismes de dominació,
no ha fet sinó revaloritzar, de retop, l'estudi de les formes
polítiques tradicionais, i els seus mecanismes d'articulació,
que passen tot sovint per les estructures familiars i les aliances i antagonismes parentals i faccional~.'~
Pero és que, a
més, ens fa l'efecte que la discussió al voltant dels moviments
socials a I'kpoca de I'absolutisme, tot sovint encallada en consideracions excloents sobre la virtualitat de les solidaritats
verticals (interclassistes) i horitzontals (de classe) e n les societats de 1'Antic Rkgim o del feudalisme tarda, guanyaria agilitat, segurament, si incorporava algunes qüestions connexes,
pero repetidament eludides, a saber: jcom es fan, i es desfan, les solidaritats verticals? ¿quin és el seu abast veritable?
i sobretot, iquan i com les solidaritats horitzontals, que podem imaginar coexistents, s'imposen i desbanquen les solidaritats interclassistes?'~Voldríem ocupar-nos d'aquests problemes en una propera ocasió.
Aquest llibre recull, llevat d'unes poques i no gaire signi18. Vegeu, per exernple, el dossier Conflitti local¡ e idiomipolitici, nQuaderni Storici*, 63, 1986; o les recents revisions de I'absolutisme franchs
de Sharan KETTERINC,
Patronr, Brokerr, and Clienn in Seventeenth-Century
France, NovaYork-Oxford, 1986 i William BI.EIK,
Abrolutirm nnd Society
in Seuenteenth-Century Frnnce, Cambridge, 1985.
19. Esmentem, entre la prolífica bibliagrafia del tema, les contribucions capitals de Boris PORSHNEV,
LOI l w a n l ~ m i ~ npopulnrex
to~
en Francia
en elsiglo XVII, Madrid, 1978; Roland MOUSNIER,
Purorer campesinos. Lor
comperinos en lar revueltar del siglo XVII (Francia, R u r i ~ China),
,
Madrid,
1 9 ~ 6A.
; D. LUB~.INSKAIA,
La cri~isdelrigloXV1Iylorociednddel~brolutirmo, Barcelona, 1979; i Luisa ACCATI,
<Vive le roiram ~illeetronrgabellen:
Una dircurrionerarllerivoltecontadine, «Quaderni Storici,, 2.1, 1972, pags.
1071-1103.

ficatives modificacions, el text &una de les seccions de la nosira memoria de doctorat, llegida l'any 1988.~0
El contingut
d'alguns epígrafs, notbriament alleugerit de I'aparat crític i
documental, ha estat objecte d'algunes publicacions anteriors:
ens referim, concretament, a l'apartat dedicat a les connexions
entre les alteracions aragoneses de finals del segle XVI i les
naixents-aleshores-bandositats
catalanes de nyerros i cadells; i aquel1 altre, menys dens, sobre la infiltració d'aquestes parcialitats entre els magistrats de la Reial Audiencia del
P r i n ~ i p a t : ~Altres aspectes tractats en aquest llibre han estat complementats en treballs parallels o ulteriors, algun dels
quals roman encara inedit.'z Finalment, pel que fa a l'enquadrament general de les bandositats de nyerros i cadells en el
marc del bandolerisme catala dels segles XVI i XVII-una perspectiva relativament negligida en aquesta obra-remetem el
lector a la bibliografia publicada pertinent:,
Tot treball de recerca individual acaba essent, tard o
d'hora, una suma d'esforcos i influkncies més hmplies. Sóc
en deute, primerament, amb la srta. Ignhsia Font i Mn. Mi2 0 . Nyerror i Cadells: Bdndols i bandolerirme a la Catalunya de I'Anlic
Rsgim (rggo-r6qo), Universitat Autonoma de Barcelona, 1988 iq !rols.).

He procurat tenir en compte, en el texr present, les obsetvacions i ruggerimenti del tribunal format per professors Manuel Ardit, Ramon Garrabou,
Jnaquim Nadal, Eva Serra i Josep M. Torras i Ribé.
2 1 . Lcr bandoritatr de «nyerros» i «cadellsr a la ReialAudi2ncia de Cataluña (rggo-16joi: <qolicía o alto gobierno?», «Pedralbcs», >, 1985, phgs.
147.17 1; Alter~cionsaragonerer i bondolerirme catald. nNyerrosn i ~cadellrn
a les terrer Jc Ponen, ( r 5 7 9 - ~ 5 9 ~«Recerques»,
),
2 2 , 1989, pigs. 137154.
2 2 . La Val1 de Torelló alr retler XVI i XVII: Uno hirtdria deparairer i
<,

.

,
,-.

tbria AgrBrian, Barcelona-Olot-Girona, g-12-~11-1986.
23. Ultra la bibliogtafia final d'aques Ilibre, eimentem les síntesis de
REGLA,El bandolerisme, op. cit., i T O R R E SEls
, bandolen, ap. cit.

que1 S. Gros, curadors dels arxius municipal i episcopal de
Vic durant els anys que dora aquesta reccrca; amb Laurei Pagarolas, responsable de l',4rxiu de Protocols barceloní; i amb
els professionals de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. Voldria recordar, igualment, que la tutela academica
d'aquesta recerca es beneficia, successivament, de les indicacions dels professors Jaume Torras, Enric Ucelay Da Cal
i Ricardo Garcia Cárcel; pero la tutoria «a distancia*, de París estant, de Núria Sales, i alguns treballs de la professora
Eva Serra no em foren pas menys profitosos. La cartografia
que acompanya el text és obra de l'amic Antoni Ramon.
No puc oblidar, tanmateix, que sense l'interes del dr. Martí
de Riquer aquesta obra no hauria estat mai publicada, possiblement. Faig extensiu l'agraiment al sr. Ramon Bosch, responsable de publicacions de 1'Academia de Bones Lletres, que
ha tingut cura de l'edició.

T i r r e g a , 1591 Pere Font, clergue barceloni, fa via cap a la
vila, la rectoria de la qual li ha estat encomanada no fa rnassa. Tot just arribat a les rodalies de Tirrega, pero,
li isqueren al camí una quadrilla de bandolers, que ja tenía notícia
de la sua provisió en la dita rcctoria i vingueren en ella, i Ii feren
rnoltes festes i grans oferts de que.1 servirien en tot lo que el1 los
volgués emplear ... i li digueren que declaras sa voluntat per a que
mülor i ab més llibertat lo poguessin servir, so és que digués si volia
ser nyerro e cadell.
La contesta del nou rector, decidida, fou: «jermans meus,
jo no só vingut en esta terra ni rectoria sinó per ser del bando
de Jesuchristv. Tot just instal,lat, Pere Font rebia, una estona després, una segona visita. Es tractava d'una «altra quadrilla de bandolers com los qui eren exits en lo carní de I'altra
parselitat~,els quals «li feren les rnateixes ofertes i preguntes, als quals respongué lo mateix»:4
Incidents semblants devien de ser, en aquells anys finals
del segle XVI, forqa freqüents, i no solament a les rectories
locals o entre els eclesiistics. La divisió nyerros i cadells arrela, aleshores, en tots els estaments socials, i impregnaamb intensitat variable-fins les institucions i tot del Principat. E n donarem, al llarg d'aquestes planes, un seguit de
testirnonis prou eloqüents. ¿Quin és, pero, I'autkntic origen
2 4 . Vegeu l'ankcdora, recollida per Eulalia Duran, a Historio delr Parsor Catalanr, Barcelona, 2.° ed., 1982, 11, pig. r o g r .

d'unes bandcisitats, la bel.ligerincia de les quals emplena gairebé tota la primera meitat del segle XVII, i que, sovint, hom
no dubta de presentar com una creació talment diabblica? Bindols «molt perniciosíssims», escriu un sacerdot barceloní l'any
1614, «que lo Dimoni, permeten-(h)o Déu per cistic de nostres pecats, ha moltíssims anys inventat y fomentat en Cata]unya»; <<semejantestraqasn, corrobora Francesc de Gilabert,
membre del b r a ~militar del Principat, «son del demonio».'5
Bindols catalans, en fi, la similitud dels quals amb els bindols per antonomisia-els celebres güelfs i gibelins-o amb
d'altres memorables parcialitats medievals, tampoc no passi
desapercebuda als observadors autbctons i forasters de l'kpoca.
Gilabert mateix no trobava cap impediment-deia-per
eradicar i
borrar ... deste Principado el appellido de ñiarros y cadeiis, pues a
más de no ser las cabegas destos appeiiidos Papa ni Emperador, como
lo fueron de güelfes y gebelinos ... el ver nacer estos appellidos de
dos cabegas, que nunca tuvieron disgustos entre sí, y assí pues ellas
no tuvieron enemistad, traga es del demonio tomar appeliidos de amigos, para hazer enemigos.
Quan el conegut lletrat barceloní Jeroni Pujades, a comenGaments del segle xvrr, vol fer explícita la seva indignació davant l'actitud tendenciosa dels doctors de l9Audi&nciai els
diputats del General, repren una comparanca que devia de
ser familiar entre els elements cultivats de I'kpoca: atots sónescriu-narros y cadells, que constan tant a Catalunya com
los güelfos y gebelins a Italia*. Cap a mitjan segle XVII Fran2 5 . Tirancesc de GILABERT,
Discurro sobre la fuente de la verdadera nobleza, effector de lo iurtn, y injusta guerra, Lleida, 1616, f . 23. Sacerdot barceloni, a Historio del1 Pnlror Cotalons, op. cit., 11, phg. 1092.

cisco d e Melo, cronista d e l a guerra catalana d e Separació,
reitera i amplia les referencies comparatives:
Algunos han tenido por cosa política-diu el conegut passatge de
l'historiador portugués sobre els bhndols catalans-fomentar sus parcialidades por hallarse poderosos en los acontecimientos civiles: con
este motivo han conservado siempre entre sí los dos famosos bandos d e narros y cadells, no menos celebrados y dañosos a su patria
que los güelfos y gibelinos de Milán, los pafos y médicis de Florencia, los beamonteses y agramonteses de Navarra, y los gamboínos
y oíiasinos de la antigua V i ~ c a y a . ' ~
S i la divisió e n t r e nyerros i cadells arrela i perdura e n t r e
t o t a m e n a d'estaments, els bandolers, al seu t o r n , t a m b é h a n
pres partit e n l a disputa. El dietari d ' u n soldat castella, perseguidor d e bandolers catalans durant el virregnat del d u c $Alburquerque (1616-161g), a més d e recalcar el paper d e la fautories nobiliaries e n la i m p u n i t a t d e les quadrilles, descrivia
p r o u b é l'articulació dels b i n d o l s ; sota la rúbrica De donde
procedieron los nar(r)os y cadeles, escriu:
Entre estos cavalletos y forajidos (h)avia dos vandos, es a saber, de
con estas quadrilñarros y cadeles, y cada bando tenía pa~~ialidades
las, de manera que cada cabo sig(u)ía el vando que más gusto le dava.
Andava la cosa de estos vandos de manera, que todos los dias entre
ellos avia bregas y contrariedades, y se matavan unos a otros, como
si fueran moros y cristianos y como gente ynsujeta a su rei.'7
26. Francisco de IMELO,
Hirtoria de los mouimientor y reparación de Cataluño (16451,a cura d'Elena Mampel, Barcelona, rgar, pig. 2 1 ; Jeroni
PUJADES,
Dietari, a cura deJosep Ma. Casas i Homs, Barcelona, 1975.76,
1, pig. 212; GILABERT,
Discurro sobre la fuente de la verdadera nobleza, op.
cit., f . 1 3 - 2 3 " .
27. Joan SERRA
I VILARO,
Pene~uciódel5 bondolerr de Catalrrnya l'úny
16x6 (Relacid manuscrita d'un delr perieguidorr), «Anuari de ?Oficina Raminica de Lingüística i Literatura*, IV, 1931,phgs. 192-193.

Quadrilles i fautories romanen, efectivament, ben delimitades: «Se conservan los ladrones cadeles-escriu el virrei
del Principat l'any 1627-en los lugares y casas de cadells,
y los ñarros en las de los ñarros, y los cadels no van a la de
los ñarros, ni los ñarros a la de los c a d e l s ~ . ~ ~
Igual com els caps de quadrilla, els senyors bandole~stampoc no amaguen pas la seva filiació de bindol. Almenys, segons un memorial de comengaments del segle xvu, particularment hostil envers els rnembres del braq militar que en el
qual després de manifestar que
críanse sin doctrina ni letras... exercitándose sólo en el manejo de
las pistolas ... siendo la leche q(ue) maman, preciarse de haver de resucitar el bando, unos por ñarros, y otros por cadells;
s'hi afirma que
no se contentan con el nombre, sino q(ue) también se honrran de
la insígnia, q(ue) es un perro para los cadells dibujado y bordado en
la charpa, y para los ñerros un lechoncillo, de q(ue) hazen ostentación como pudieran de un hábito de Santiago."
Les connivencies entre senyors i bandolers no són pas, a
les primeres dkcades del segle XVII,cap novetat, certament.
Tampoc les bandositats aristocr&tiques. Aquestes Iluites, a
voltes inacabables o peribdicament ressuscitades, tot sovint
formulades en termes de vendetta o honorabilitat ferida, són
l'expressió, en darrera instancia, tant de la fragrnentació o
esquarterament del poder polític i militar-fenomen propi
Joan REGLL,EIrvimir de Cotalunya, Barcelona, 1956, phgr. 1 2 2 - 1 z j .
29. Onofre de SELMAI DE SALAVERT,
Verdaddefendida en imprrgnación
delpretendido ertablecimiento de ley de observancia ..., Barcelona, 16317, f .
18"; REGLA,Els u i m R , op. cit., p. 3 1 .
28.

d'una societat feudalitzada-com de la pugna-no menys regular o característica-al voltant de la renda senyorial. Per
la seva naturalesa, doncs, es tracta d'una guerra múltiple i
indiscriminada; amb aliances o rivalitats familiars canviants
o renovades en el decurs dels anys; i desfermada, en general,
en un imbit geogrific relativament delimitat. Al Principat,
justament, Saquestes bandositats-escriu Vilar-han estat particularment nombroses i vigoroses després de les guerres civ i l ~del segle xv, sota Joan 11i sota Ferran». Sabem, a més,
que foren també prou habituals durant el regnat de Carles
V. Entre 1590 i 1640, pero, hom és o nyerro o cadell. ~ P e r
que, doncs, dues bandositats, únicament, en lloc de la tradicional dispersió de les guerres privades? Tal com fa notar Vilar mateix, «la cosa sorprenent ... és de trobar les faccions reduides només a dues tendincies, entre les quals es divideixen
d'una part els bindols d'irregulars, de l'altra les simpaties de
l'opinió pública».'o Aquests arrengleraments-en tenim la
prova-existeixen. Pero, te1 nom de nyerros i cadells, amaga
tothora una autentica unanimitat, i sobretot, un mateix i perllongat antagonisme? tMuntanya versus pla, feudalisme i ciutats, «centralisme» contra «autonomia», tal com suggeriren
alguns autors de la Renaixenya, i com repetiran, no sense un
punt d'escepticisme, alguns historiadors moderns? Tota temptativa d'explicació demana, tanmateix, resseguir previament
les circumstincies de l'aparició i posterior generalització
d'aquesta peculiar nomenclatura de bindols.

L'any 1615 el castelli d'Amposta, en adreqar-se al rei, podia
escriure aquestes ratlles:
30. VILAR, Cotulunyo, op. cit.,

11, pag. 331

Notorio es a V. Magd. y a sus ministros que todo el principado de
Catalunya está dividido en dos vandos de fiarros y cadels, y que siguen cada una destas parcialidades su enemistad antigua y con tanta pasión heredada de padres y abuelos que sólo por ella, sin que
preceda otra cosa, toman los unos contra los otros las armas cometiendo muertos, hurtos, ladrocinios y compositiones, de manera que
hasta (h)oy no se ha hallado remedio para desarraygar esta bárbara
introd~cción.'~
Bandositat, doncs, antiga i arrelada. Pero, ion cal situarne els orígens? De cadells ja se'n parlava, en el segle XVI, a
comencaments dels anys vuitanta, llavors del bando1 particular entre Galceran Cadell ilias el Bastard Cadell-germi
de Joan Cadell, senyor d'Arskguel-i el Guilla-una família
establerta a la Seu d'urgell. Abundaren, el 1581, les crides
del virrei contra «les bandositats que foren entre Guilles i CadeUs»; contra els fautors «de la parcilitat de Joa(n) de L(l)upii,
Thomhs de Banyuls, Jaume Lluna, Guilles y Cadells»; i sobre
perseguir «dits Cadells y los de sa quadrillan. De manera similar, el nom de nyerros també designava, inicialment, els
seguidors i bandolers d'una de tantes parcialitats locals de
I'hpoca, i per extensió, de vegades, els vassails i habitants del
lloc de Nyer, que pertanyia als Banyuls. A comenCaments de
l'any 1581 «los de la quadrilla de Thomis Banyulsn romanien
assetjats pels sometents locals en el castell de Nyer. Hom no
sembla dir-ne, encara, nyerros. Pero entre els bandolers de
Banyuls d'aquesta epoca, i al costat dels Pere Mirtir, «de
A n y e r ~ «lo
, Sastre de Nyer» o «lo Hoste de Anyer», ja hi figurava un tal «lo Nierro de Sant Pere». Tenim ben poques
referkncies posteriors sobre I'activitat dels nyerros, un buit
de prop de cinc anys que cal relacionar, segurament, amb el
bandeig cap a terres d'Italia de Banyuls i els seus seguidors
j r . SOLERI TEROL,
Perot, op. cit., phg. 4 1 3

a les darreries del 1 5 8 1 Tot sembla indicar, perb, que allb
que fomenta, decididament, l'anomenada extra-local tant de
nyerros com de cadells fou la participació de totes dues faccions en les lluites del comtat de Ribagorca, cap a finals de
la decada dels vuitarita, i quan el senyor de Nyer tornava a
ser per terres catalanes. Les crbniques aragoneses i tota mena
de rnemorials de I'epoca sobre les revoltes de Ribagorga no
oblidaran mai de consignar el paper relleoant de les quadrilles del Minyó de Montella i d'altres capitostos de l'brbita
de Joan Cadell, senyor d'Ars6guel. Al seu torn, els «lacayos
del señor de Añier, que corrompido el vocablo llaman los nyerros», tampoc no passaren gens desapercebuts. Eren, segons
els cronistes, gent aguerrida i de gran valor, i una bona temporada constituiren el gros de les forces del comte de Ribagorqa.3'
L'any 1589 «una quadrilla que públicame(& los nomene(n) en Catalunya narras», i que havia participat activament
en el conflicte ribagorqa, assetjava la colla contraria del BatIle d'Albs-també itivolucrada en les alteracions del comtat
aragones-en el lloc de Cubells, senyoriu del marquesat de
Camarasa, a la vegueria de Lleida. Es pot dir que aleshores
ja hi havia cadells a la ciutat de Lleida, on una anomenada
«lliga de cavallers~mantenia tractes amb les quadrilies de Joan
jz. Bandolers cataians a la Ribagorga, vegeu infrn, 11, I . Setge de Nyer,
AMV. Acords, 8, ro-111-1581.Hsbirints del lloc de Nycr, Abbé GIXALT,
Notice hirtorigue des cornrnunes dc Nyer et Soanyar, «BSASLPO» X X X I X ,
1898, pig. r g r , i del mateiv autor, Natice birtoriquede lo uicomtéd'Evol,
lc~
commrrnner d ' E ~ oet
l Olette, «BSASLPOs, XLVI, 1905,phg. 277; ve.
geu també, SALES,Elren3iorde Nyer, op. cit., phg. 24; el mslnamde «nyerros* 4s també característic dels hahitants d'altres pobles del Principat, com
ara Ginestarre (Alt Pallnrs) o Les Planes (Garratxa), per bé quela seva divulgació ha estat potser més tardsna i, en algun cas, amb un altre sentit
(a Les Planes hauria estat sinbnim de golafreria). Sobre guilles i cadells,
;
f . I - r v . ; 4748, f . 36-36". i 93".
ACA. RC. 4746, f . 2 7 3 ~ - 2 7 4 4747,

Cadell, i tenia cbmplices i seguidors en d'altres indrets de les
vegueries de Lleida (Puiggros, Torrefarrera, Cubells, Vilanova
del Segria, Ra'imat), Tarrega (la Fondarella) i Agramunt (la
Morana). Enemics declarats d'aquesta parcialitat eren els
senyors de Seró, Tudela, Montclar, Rubió, Vilves, Artesa,
Concabella, les Pallargues i les Puelles, tots plegats radicats
a la vegueria d'Agramunt, i alguns dels quals arribaran a ser
capitostos nyerros de gran anomenada per terres de Ponent.
Ja hem fet esment del cas de Tarrega, que l'any 1571romania migpartida entre nyerros i cadells. Passa el mateix a la vila
d'Agramunt, que per aquelles dates va rebutjar les escomeses de «la quadrilla dels Nierros*, probablement amb l'aiut
de la quadrilla contraria «dels cadells y Ba(t)lle d'Albs»; i que
un any després romania encara trasbalsada per les «moltes parsilitats de nyerros y cadells». A Binfaró, la tardor del 1571,
un pages assaltat per una colla de bandolers declara no haver-los reconegut, «sinó q(ue) hohíde ells mateyxos q(ue) dehien eren nyarros». A Juneda, a comensaments del 1592,un
bandoler anomenat lo Minyó de Segarra, alladre y facinerós
de la quadrilla vulgarment dita dels narros, tingué qüestió y
pendencia sobre joch ... ab un que es diu Riberes, de la mateixa quadrilla~.L'estiu del 1593,en fi, fou capturar un «famós lladre nomenat Rabadanet, fiü del Pubill Clariana, d'Oliana, de la companyia dels nyarros».3)
Al vescomtat de Castellbb, escenari tradicional de violentes i extenses bandositats, i secular zona d'influencia dels Cadel1 d'Arskgue1, les primeres referencies de nyerros i cadells
datarien també, pel que sabem, de comengaments dels anys
noranta. Joan Cadell, amb seguici de dos-cents bandolers, feia
3 3 . REGI.;~,
Elbondolenrme, op. cit., pigs. 95-96; Binfar6, AML. Coltellnder, reg. 829, s/f. (zj-x-r5gi); Agramunt, TORRES,
*Disputes d'sigües ...», op. cit.; sobre el cas de Cubclls i la d i g a de cavallers» de Lleida,
vegeu infra, 11.2.

cau aleshores per terres del vescomtat. A comengaments del
1592, pero, els bandolers de la parcialitat contraria també hi
feren acte de presencia, i e n un nombre similar. El resultat,
segons els cbnsols de Castellbb, era desolador: «p(er) allí hont
passen ho dexe(n) tant net com lo foc, los Nierros van p(er)
la co(n)ca y terra baxa, y los Cadells p(er) estos mons pirineus*. Desoladores foren també les incursions dels bandolers
nyerros al lloc de Vilamitjana l'estiu del mateix any: «estam
vuy-s'exclamen els cbnsols locals-tant oprimits dels nerros...». Cap a finals d'any, un cinquantaner de Castellbb capturava «dos lladres de la companyia dels nyerros».)4
Tots els testimonis presentats permeren de resseguir el perfil geogrific inicial de les bandositats de nyerros i cadells. No
hi ha dubte, pero, que aquesres denominacions s'escamparen
rapidament-i per conductes no sempre prou clars-per altres latituds del Principat. Sembla que a Barcelona ja eren
usuals el 1594,i fins i tot entre els jutges de la Reial Audikncia, un dels quals, Francesc Puig,
s'Cs fet parsial, y declaradament en moltes conversacions ha publicat ser de la parcialitat que diuen de CadeU...y en notable dany de
la generalitar y benefici púbblic de Cath(a1unya)ha introdui't en la
Ciutat de Bar(ce1ona) que les matexes diferencies que.s tenen en
Campanya sien entre los mateyxos (hlabitants de Bar(ce1ona).
Parcialitats, les de l'Audiencia, que segons el testirnoni
de Pujades, serien ja prou generals a comenqaments del secit., pig. 95; Vilamitjana, ACA. CA.
(5-v1-r~92);
Castellbb, ACA. CA. 3qq (22-11-1591)i (23-111-1592).
SObre la presencia deis CadeU a Cnstellbb, a comengaments de segle, vcgeu
34. REGLA,Elbondolerirme, op.
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gle XVII, quan els doctors de les tres sales «tots són narros
y cadells».~~
De finals del segle xvr són també els primers senyals d'una
divisió idkntica a la ciutat i vegueria de Vic. Algunes deposicions del procés contra el bisbe Robuster, capitost dels cadells de dins i de fora de la ciutat, ofereixen la possibilitat
de precisar una mica més la cronologia dels bindols locals.
Recollides en el decurs de i'any 1603, totes les declaracions
coincideixen a datar el seu inici una dkcada abans, aproximadament:
dita ciutat de Vich de deu anys a esta part esti dividida en dos vandes u parcialitats, so és de Gnerros y Cadells ... És veritat-diu un
altre testirnoni-que de deu anys a esta part poc rnés o rna(n)codita
ciutat de Vich esti dividida en las parcialitats y faccions... de Gnerros y Cadells.

A Santa Eugenia de Berga, parroquia dels voltants de Vic,
aquestes divisions daten, si més no, del 1597. Originarien,
com arreu, un seguit de violkncies i rivalitats entre algunes
famílies de la localitat, com ara entre els Font i en Joan Llagostera, «que el1 és cadell y jo era nyerro-diu Gasparó Fonty axi no.ns deyam res». De mica en mica, totes les poblacions
de la vegueria acabaran migpartides entre nyerros i cadells:
Roda, el 1602; Manlleu i Torelló, el 1604-aixo segons les
dades de la documentació localitzada, pero és f o r ~ probable
a
que les divisions hagin corneqat ben abans, en consonancia
potser amb la cronologia de Vic o de Santa Eugenia de Ber35. PUJADES,
Dielmi, op. cit., 1, pig. 212;el jutge Puig, ACA. CA. 265,
núm. r g (1594). Sobre nyerras i cadells a la Reial A u d h c i a , vegru infra,
IV.1. A comengaments del segle XVII en Mnsons de Parets, capitost csdell,
i en Pineda de Sarrih, capitost dels nyerros, s'esbatuasen pels carrers de
Barcelona, PUJADES,
Diefari, op. cit., 1, pigs. 162-264 i 360.362.

ga. A Tona tardaren una mica més a esclatar, pero un cop desfermades, les bandositats hi arrelaren i es perpetuaren per molt
de temps, segons el testimoni d'un rector de la parroquia:
Las dissenciones comunes a tot est Principat vulgarment ditas de
Nyerros y Cadells, cundiren bastantment alguns anys aprés (del
1608)... y hi continuaren per molts anys, fomentades de la mateixa
sanch, ques derrama ab no pocas morts violentes, de persones de
les famílias més visibles d'ella.

A Ripoll, I'animositat tradicional entre vida i monestir
prengué el caricter, els anys 1609.1611, d'un enfrontament
entre nyerros i cadells. A Sant Julia de Vilatorta, l'esriu del
1615, «los bandolers nyerros tenian asetiats los bandolers cadells».i6 Una cronologia semblant fóra aplicable, segurament, en d'altres vegueries veines o properes, com ara Manresa o Berga.
La relació precedent no pot ser exhaustiva, sinó únicament
orientativa del ritme i propagació de les denominacions de
bindol Ens guiem, a més, per testimonis exclusivament documental~,sempre prou aleatoris. ¿La falta de constancia escrita, és senyal, potser, de la inexistencia dels bindols? E n
la seva extensa monografia sobre el bandolerisme de les contrades gironines, basada en els arxius de la ciutat de Girona,
Chía no ha trobat pas cap rastre de la brega de nyerros i cadells. Perb aixb no és cap prova definitiva. Els registres municipal~de la ciutat de Vic tampoc no fan esment-fins i tot
36. AVV. Bandolerr (11-xr-1615);
sobre Ripoll, vegeu infra, <iEpileg»;
Tona, SOLEK
I TEROL,
Perol, ap. cit., pig. 82; Santa Eilghia, AVV. CR.
(f) $eg~eXV~(r3-vr11.r597);
Vic, A H P Gaspar
~
MontserrateX~~A~~Au,
Procero ecleridrtico incorrdo Por rozón de los bandoridoder de rGnerrorx Y «Cadellr»(1601-16o3)
( = ProcésRoburier), ff z ~ " . , 31". i gov.; Roda, Torellá
i Manlleu, vegeu infra, 111.3.
3.5

en els períodes de mixima efervescencia de les parcialitats-de
les denominacions de bandol. H i ha, probahlement, una raó
de pes: jurats i consellers, tot sovint implicats en les bandositats de la ciutat, són els primers interessats a difuminar o negligir aquests details, sobretot quan es tracta de passar comptes
amb el virrei. Altrament, sembla haver-hi un propbsit deliberat de proscriure el nom d e les faccions en tot allb que sigui documentació de caricter públic o oficial-i sabem que,
en algun cas, aixb ha estat decidir no pas per les corporacions
locals, sinó per les altes insthncies.)7 La virtual desaparició
de l'arxiu de la vegueria de Girona-una font forga més idonia a i'hora de resseguir els antagonismes locals de bindols-fa
ben difícil, a hores d'ara, precisar la incidencia i cronologia
de la nomenclatura de nyerros i cadelis en aquesta hrea del
Principat. Alguns documents de la cancelleria catalana suggereixen, pero, que aquests bindols tampoc no eren pas desconeguts en aquelles contrades. Una lletra del regent de la
tresoreria, I'any 1615, ens assabenta tant deles activitats dels
bandolers de Trucafort-cadells-pe1
cami ral de Girona com
de la persecució que patiren uns cavallers de la ciutat, presumiblement cadells, pels seguidors d'un tal Juyol, capitost
nyerro:
La quadrilla d e Trucafort robó (el) jueves santo, entre San Felío y
Girona (sic) los carros de mercaderías y drogas que vcnían de la n~ar...
37. Vegeu el cas de les parcialitats mallorquines coetbnies, el nom de
les qusls-canamunts i canavalls-seria expressarnent prohibit per una dispasició reial. Foren perieguits, igualment, els carresponents emblernes o
distintius de bando], Aina LE SENNE,Connmrrnt i Conavall. Elr conflicres
~ o c i o l r aMallorca en elregle XVii, Ciutat, 1981, pags. 93 i 96. Tamb6 el
nom dels MacGregor-clan originari del celebre Rob Roy-seria, nl seu
Bandidor, op. cit., pig. 117.
torn, prorcrit per les autoritatr, IIOBSBAWM,
Sobre I'oposició entre clans i poders públics, Jacquer Heans, El clan familiar en lo Edad Medio, Barcelona, ,978, pigs. 94-96.

y la quadrilla contraria de Juyol el miércoles santo estuvo a las puertas de Girona queriendo entrar a matar a unos cavalleros que estavan en un mesón, a los quales después assitiaron en una casa cerca
(de) Las Planas, y si no los socorrieran los pueblos vezinos les degollaran aunque eran diez de c0mpaiiía.3~
Alguns vestigis folklbrics, trets d e l refranyer geogrific,
f a n pensar t a m b é q u e les poblacions del litoral gironí conegueren igualment aquesta mena d e conflictes:

A Santa Cristina nyerros,
a Castell d'hro cadells,
a Calonge roba-sogues
i a Sant Feliu ganxonells
A Calella són cadells
i a Pineda malaganes ...39
D e vegades, la prepotencia d'alguns caps locals d e facció
h a pogut eclipsar les denominacions convencionals d e nyerros i cadells. É s el cas d e Francesc Robuster, bisbe d e Vic d u r a n t els anys 1598-1607, conegut a t o t a la ciutat com el «cadel1 gres*, i I'anomenada del qual arribava fins per terres d e
la Cerdanya:
queja en algunes parts ja no diuen Gnerros y CadeUs, sinó enlloch
de Cadells diuen Robusters ... y en particular se recorde, eli tes(timoni), haver sentit dir Gnerros y Robusters més de deu lleuguas
I(l)uny de Vich so és a la plana de Cerdanya.l0
38. ACA. CA. 269, núm. 19. SobreI'abs&ncia.denyerros i cadells entre la documentació municipal gironina, CHIA, bando^ y bandoleror, op. cit.,
111, pag. 563, nota 1.
39. Joau AMADES,
Folklorede Cotnlunya, Barcelona, 19>9->1,1I. phg.
326.
40.

AI-IPB. Gaspar Montserrate XEMALLAU,
Procés Roburter, f . 89.

Pel Camp de Tarragona, a les viles de VaIIs i Alcover sobretot, la brega era, a comenqaments del segle XVII, entre m o rells i uoltorr, una nomenclatura que derivava del cognom familiar dels caps principals de cada facció, i que no era sinó
una replica local dels bindols generics de nyerros i cadells,
respectivament. Alguna vegada, a més, foren designats amb
aquests noms, com ara a l'epoca que la quadrilla de Miquel
Morell féu coalició amb els seguidors també nyerros de Rocaguinarda, i arriba a actuar fins per terres de la vegueria de
Vic.4'
Si el focus originari de nyerros i cadells han estat els llocs
de Nyer i Arseguel, en els comtats de Rosselló i Cerdanya,
respectivament, potser caldria esperar un aigualiment progressiu d'aquestes denominacions a mesura que hom s'allunya
d'aquelles contrades pirinenques. Pero, contririament, la Catalunya Nova tampoc no ha restat immune al contagi d'aquest
vocabulari. H i arriba potser amb una mica de retard, pero
hi arrela amb una persistencia semblant A Uiidecona, comanda de l'orde de Sant Joan, hi hagué, I'any 1615, una violenta
topada entre la gent de Francesc Esbrí, que feia escorta al
fill del comte de Carlet, i el comanador Lluís de Montcada,
que duia de companyia
algunos bandoleros que dicen eran todos de la parte de los nierros,
y como Uegó la gente del dicho Francisco Esbri, tenidos por de la

parte de los cadeles, uno de los del comisario dijo éstas o otras sernciantes palabras, <.Qué bella cadeuadan, y otro delos de Esbrires41. Sobre rnorells i voltorr, Francisco PUIGJANER
GUAL,Hirioria de la
villa d e Valls, derde su fundación harta nuestros días, Valls, 1881, phgs.
(que identifica, equivocadament, els voltors amb els nyerros);tamhé, PL~JADES,
Dietari, o$. cit., 1, pigs. 209-211,. 255 i 283; Morell amb Rocaguinarda, ibid., 11, pig. 141; SOLEKITEROL,
Perot, ap. cit., pigs. 333-334
i 338; ACA. RC. 5273, f . 254,

pondió, «Qué bella nierradae. Y apenas lo (h)ubodicho quando uno
de los del comisario disparó con tiro de pedreiial y le mató; y con
esto se cncendió la brega de manera que murieron algunos.4'
Per la mateixa epoca, els ciutadans d e Tortosa restaven
«apestats del mal comú d e parcialitats~;i l'any 1616 el bisbe
d e la seu havia de fer d e mitjancer. «Eclesiásticos y seculares-feia saber al virrei-me instaron a que me pusiesse de
por medio de las dos opiniones o partes que llaman d e fierros
y cadeles que hay en Tortosa» A Valls, el 1628, les parcialitats eren encara d e domini públic. «en la dita vila d e Valls
(h)y h a dos persalitats, 70 és un(s) hbmens que estan tinguts
y reputats per cadels y altres hbmens que estan tinguts en opinió d e n y e r r o s ~ . ~ )
Ultra la geografia, que sembla, efectivament, embolcallar
tot el país sencer, cal recalcar, igualment, la durada i persistencia d'aquestes denominacions. Sol suggerir-se que nyerros i cadells es diluiren insensiblement una mica abans del
1640 Hom dedueix, implicitament o explicita, que el patriotisme hauria apaivagat totes les dissensions intestines, mal
que fossin tan antigues i arrelades.44 Perb aquest punt dema4 2 . Soi-en r TEROI.,
Pemt, op. cit., p8g. 417; REGLA,El bandolerirme,
op. cit., pag. 419.
43. ACA. OJJ. Armari 13,llig. 1 (procés contra Gabriel Oliver, 1628);
sobre Tortosn, SOLBU
I TEROL,
Perot, op. cit., phg. 149.
44. Testimonis cantemporanis sobre la nrcconciliacióa dels bhndols,
Joan B. SANZ,
Relacid breu drls suce.uor, segonor intentionr y locuras, que
(hJanruccehit y se ron felar cn [o ciutat de Vich de: del any r6j4 al del 1641
inclurive, a cura de Mn. Josep Gudiol, Bibliotrca de <<LaVeu de Montserrata, Vic, 1902,pags. 25-26; nestava totala terra previnguds y unida, sens
conexerse animos diversos de nycrros y cadeils... tots eran amichs en aquella
ocasió»,escriu San2 en comentar els primer5 enfrontaments entre gent de
la terra i soldats espanyolr, l'any 1634. La historiografia ha recalcat igualment aquesta evcilució de les bandositats: antagonisme antic i ben arrelet,

na algunes precisions. Cal pensar, primerament, que les vicissituds de nyerros i cadells no són pas alienes a l'evolució
general del bandolerisme catala en el decurs de les primeres
decades del segle XVII. El punt d'inflexió que representa el
virregnat d'Alburquerque (1616.1619) en la repressió del bandolerisme ha estat prou remarcat pels estudiosos del fenomen.
Entre els objectius d'aquest governant hi figurava, sens dubte, el d'eradicar definitivament les tradicionals bandositats
catalanes. L'estrategia fou ben simple: exacerbar les rivalitats, i atiar, els uns contra els altres, nyerros i cadells. 1 dona,
efectivament, alguns resultats espectaculars. La captura de
Trucafort, l'any 1616, semblava abonar les expectatives del
nou virrei, que no dubth d'escriure tot seguit al rei en termes
ben optimistes:
con esto se havrá consumido del todo esta faction y parcialidad de
los cadeles, y que lo mismo será dentro de pocos días de la de los
nierros, porque (h)oytambién y cada hora me traen gente de su vando, y de la quadrilla de Tallaferro, quien anda assimismo harto de
cayda, y bien perdido.
L'ofensiva d'Alburquerque tampoc no descurava un estudiar aparell propagandístic, del qual en són un bon exemple aquestes cobles que, dedicades a la fi d'en Trucafort i en
Tallaferro, celebraven per cndavant l'extinció dels bhndols
de nyerros i cadells:

csóla las guerras generales, la necesidad de la defensa de la patria común,
pueden hacer olvidar algun tanto estas divisionesu, escrivia Bofarull, Historia crítico, VII, pag. 318. Vilar, per la seva banda, és concloenc: *El 1640. .
hom ja no distingira mér nyerros i cadeila ...n, Cotalunya, op. cit., 11, pig.
355.

Los Cadells ja són per terra,
y Gnerros prest hi seran:
perque lo Virrey desterra
aquesta tan cruel guerra,
ab que molts a infern se'n van
(Hlaurh durat sinquanta anys
aquesta tan mala secta,
que ab sos embusts, y paranys
nos ha causats tan grans danys
sens guardar a Déu respecta
Faramalles que es reblaren Vany 1617 quan hom obtingué llickncia papa1 per tal de celebrar un jubileu a tall de desgreuge col~lectiuper les malvestats ocasionades «por los Vandoleros y parcialidades de los Narros y Cadeles, quietadas por
el zelo y grande aplicación del Duque de Alburquerque entonces Virrey del Principado: bendíxose la Provincia, hizíeronse processiones, e imploróse el favor y misericordia del
Señor, en el discurso de las dos semanas que duró el Jubileo,
para que usasse de piedad con la Provincia».qí
Vistes en perspectiva, totes aquestes previcions, malgrat
el to immoderat o exagerat característic del virrei Alburquerque, amaguen un punt de veritat. Ni el bandolerisme ni les
bandositats foren completament eradicats en el decurs del seu
govern, i reviscolaren encara, amb una forqa renovada, durant la segona meitat de la decada del 1620. A desbrat dels
Margarit, d'un Serrallonga o d'altres capitostos d'anomenada, els símptomes d'un afebliment general de les parcialitats,
per comparació amb kpoques anteriors, són perceptibles, pero.
45. Narciso FEI.IUDE LA PENYA,
Analcr dc Cntaluña, Barcelona, 1709,
111, f . 235; cables sobre la f i de Trucafort i Tallaferro, BC, F. Bon., núm.
gogo, captura de Trucafort, SOLERI TEROL,
Perat, op. cit., pig. 4 2 4 .

Els informes de les autoritats, si més no, acostumen de reiterar-ne el fet: «Los rancores entre las dos parcialidades de ñierros y cadells-escrivia l'any 1619, tot just acabat el virregnat
d'Alburquerque, el governador Marimon-tienen poco vigor)).
El 1626 les quadrilles de nyerros i cadells, si cal donar credit
a un memorial de I'Audikncia, no tenen pas massa efectius:
Los ladrones y bandoleros que van por el Principado de Cathaluña
están divididos en dos parcialidades, la una de Nierros y la otra de
Cadeles, que son los dos bandos que de tantos años a esta parte tienen inquieto el Reyno, aunque de algún tiempo acá, no están tan
hivos como antes. Los dc la parcialidad de los Cadeles juntan hasta
número de diez o doze, poco más o menos... Los Nierros son los quc
han más inquietado el Reyno, con muchos delitos y excessos.~~
La irrupció de Serrallonga ha pogut capgirar, per uns
quants anys, la situació. Pero la tendencia sembla ja irreversible, en consonancia amb la davallada general del bandolerisme després de i'execució, I'any 1634, del capitost nyerro
de Viladrau. Aixb no vol dir, tanmateix, que les faccions hagin desaparegut correlativament. Les dissensions de nyerros
i cadells rebrotaren l'any 1639 entre els sometents locals que
acudiren a la defensa de Salses. A Mantesa i altres localitats
catalanes Ia revoIta popular del 1640 prengué la fesomia tradicional d'una lluita entre nyerros i cadells. 1fins i tot l'anomenat (ccapiti general de l'exercit cristib, l'anbnim cabdill
dels camperols revoltats contra els tercios espanyols, tampoc
no amaga, segons sembla, la seva predilecció pels nyerros. Entre els capdavanters de la rebeblió de la Generalitat hi havia,
com és sabut, nyerros i cadells. 1 per bé que aquestes filiacions no foren, inicialment, cap obstacle, ni violentareu la
46. ACA. CA.
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unitat d'acció del nioviment, no gaire després, quan el Principat romangué sota tutela francesa, les rivalitats ressuscitaren altra vegada,. probablement perquk-tal com han suggerit Mn. Sanabre i J. H. Elliott-els cadells (o alguns reputats
membres d'aquesta facció institucional) acapararen els beneficis de la nova situació. El 1642,encara, una crida feta pel
segrestador del ducat de Cardona prohibia que ningú «no es
gose titular ni nomenar nyerro ni cadell*; senyal, doncs, que
la divisió perdurava.47
Nyerros i cadells, de fet, no s'extingiren completament
fins a les acaballes de la guerra de Separació, quan el nom de
totes dues faccions fou insensiblement desbancat pels partits
contraris del conflicte. Aixi, a Sant Joan de les Abadesses,
l'any 1653, ase comensaren-diu el cronista gironí Jeroni de
Real-(a) alterar-se la gent tenint principi de las parcialitats
antiguas de Nierros y Cadells; després ... prengueren lo apellido uns de Franqa, altres de Espanya». Proliferaran d ' e n ~ i i
d'aleshores, els anomenats «miquelets d'Espanya» i «miquelets de F r a n ~ a no «de la terrap, motius nous que sovint no
feien-tal com hem procurat i1,lustrar en alguna ocasió-sin6
perllongar velles i arrelades rivalitats locals de nyerros i cadell~.4~

47. Vegeu, rupra, nota

16; i

també Manuel

SLGRET,Bandolerr i cerca-

bregues (s. XVII), «Boletín Arqueológico» (Tarragontl), 1 r 3 - r l o , 1971-72,

p%s- 376-37748. Vegeu Xsvirr TORRES,
Segadorr i miqueletr a la reuolució catalonn
fr6qo-r65gi, a La reuolució catalana de 1640, Barcelona, 1991, pBgs. 66-96;
i del mateiv autor, La val6 de Torelló, op. cit.

Un faccionalisme de més de mig segle de durada, pregonament arrelat, i peribdicament renovat-tal i com diuen alguns
textos contemporanis-de pares a fills; repres o esbravat sota
múltiples fórmules-bandolers del Barroc, rniquelets de la
Guerra de Separació-, i escarnpat arreu del país, no podia
no suscitar-sobretot si tenirn present el cas d'altres faccions
igualment celebres i tant o més reculades en el ternps, com
ara els banderizor bascos medievals-la seva tpica particular.
Cal fer notar, tanmateix, que el resso folklbric o llegendari
de les lluites de nyerros i cadells és extremament migrat en
el canconer catali, llevat d'unes poques excepcions, ja esmentades, provinents bhsicament del refranyer geogrhfic.49 Tot
i així, s'ha conservat, diríem, el principal: és a dir, la Ilegenda respectiva de Nyer i de Cadell. La seva anilisi, efectivament, podria donar-nos algunes indicacions versemblants tant
sobre els orígens d'aquests bindols com, tal vegada, sobre la
seva controvertida significació. Diguem, perb, que totes dues
llegendes són excessivament equivalents-en realitat, sembla ésser una de sola amb els noms o motius bescanviats-,
i que el seu fil argumenta1 tampoc no ofereix gran cosa de peculiar o original; massa universal o estereotipat, difícilment
podria fornir-nos, l'argument llegendari, una explicació particular de les bandositats catalanes de I'tpoca. No renunciem,
49. Ultra el refranyer grografic, s'ha conservat una sola-i extensacan$ de nyerros i cadells (vegeu apendix núm. 1). El fet contrasta amb
['abundancia de materials en el cas dels bundenror bascos, Juan Carlos d e
GUERRA,
Oñacinoi y Gamboinor: Rolde lor banderimr VBSLOX, con la mención de lar fumil~arpobladorar de Bilbao en los riglor X I V y X V , Sant Sebastih. 1930; Jos4 Angel GARCÍA
DE C O ~ T Á Z A etnl.,
R
Inhoduccidn a lo historio
medievalde Álma, Guipúzcoa y Vizcaya cn sur textor, Sant Sebastii, s.d.,
pags. 146-148.

tanmateix, a fer-ne una breu sinopsi, i les oportunes observacions del cas.
Tot i algunes variants de detall-que consignarem en el
curs de la narració-, el nucli de la llegenda no ofereix cap
dificultat. Una vella captaire, carregada de fills (set, exactament, en algunes versions, i sense especificar-ne el nombre
en unes altres), s'acosti un bon dia al castell de la baronia
de Nyer-o de Cadell-per tal de pidolar algun ajut, pero la
baronessa, a més de negar-li cap mena d'almoina, li hauria
recriminat, de manera aspra o burleta (hi ha versions que recalcaran un o altre aspecte), I'excés de criatures, essent com
era, la captaire, una dona pobra i incapacitadaber mantenirlos-retret la modernitat del qual fa dubtar del caricter medieval que horn atribueix a la llegenda, pero que potser es tracta
d'una juxtaposició tardana.
Abans de marxar del castell, la captaire hauria maleit la
baronessa, dama superba i inclement. La divergencia entre
totes dues llegendes arrenca d'aquest punt: aixi, si hom s'acomiada de la dama de Nyer tot assegurant que infantari tants
nadons comuna truja porcella, la dama de Cadell, al seu torn,
devia de tenir tants de fills com cadells una gossa. 1efectivament, temps després (en algunes vcrsions l a baronessa ja era
grivida llavors de l'arribada de la captaire) la senyora de Nyer
dura al món set criatures d'un sol cop (tretze, en altres versions), i totes set amb fesomia de porquet o nyerro. De manera semblant, la senyora de Cadell hauri tingut set fills d'un
sol part (un total de nou, segons una altra variant de la llegenda), i totes set amb el previsible perfil de gossets o cadells.
Totes dues dames haurien experimentat un mateix horror (de vegades, i segons versions que cal considerar segurament més modernes, la mateixa vergonya), i aprofitant l'abskncia del seu marit (unes vegades a la guerra i altres
simplement de viatge), haurien manar tirar tots els nadons

al riu (el Segre, com especifiquen algunes versions). L'arribada providencial del baró, llavors que algun criat del castell
era a punt de consumar l'infanticidi, salva in extremis les criatures, les quals el baró fara pujar i mantenir d'amagat de la
seva muller (de vegades són confiats a una família pagesa de
la mateixa baronia, la qual, en certes versions, també ha tingut un paper decisiu en el salvament dels infants). H i ha una
variant de la Ilegenda, segons la qual la baronessa hauria optat per quedar-se, i acceptar, un sol infant, mentre abominava de tots els altres, els quals pateixen la peripecia esmentada.
Passa el temps, i els nadons es fan grans i ben plantats,
i arriba el dia, doncs, que el baró els fa vestir de gala i se'ls
enduu al castell per tal de retreure la mala acció a la seva muller (si la dama ha conservat un dels fills, hom barreja els germans, que són tots iguals). Unes vegades es fa solemne presentació d e la jovenalla a la seva mare; d'altres cops hom fa
omissió d'aquesta circumstincia. La narració, en algún cas,
acaba amb el sincer penediment de la baronessa, que fins i
tot arribara a morir del cop emocional, no pas sense recalcar
previameni el seu amor recobrat pels nadons abans foragitats.
La versió més corrent, perb, guarda un final més trigic: hom
no fa esment de cap hipotetic penediment de la mare dels nois,
perb un cop passada la primera impressió, el baró mateix fari
penjar la seva muller (de vegades, en una torre del castell).
Els germans, llavors, esdevindran «homes d'armes molt ardits i molt valents i generososo, tant en el cas dels nyerros
com en el dels cadells-una fesomia peculiar que mai no van
perdre.50 Vet aquí, doncs, ['origen mític de les bandositats
50. Sobre la Ilegendai les seves variants, vegeu Jaan AMADES,Folklore catala, Barcelona, 1950-5r, 1, phg. 1278; i del mateix autor, ElPirineai.
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catalanes. Recorda, naturalment, moltes altres llegendes de
parts múltiples o simultanis, origen tot sovint de races, tribus o clans diferenziats.
Alguns detalls de la llegenda no poden passar desapercebuts als coneixedors del genere. Retinguem, únicament, el fet
de les xifres. La freqükncia del número set (tot i les distorsions d'algunes versions) no és, per descomptat, casual. Són
ben conegudes les seves connotacions mhgiques i cabalistiques en tota mena de cultures i civilitzacions antigues i modernes. Número simbblic per excel.lencia, les seves vinculacions amb la fecunditat natural han estat també prou ben
observades: «El poble-escriu Amades-rodeja d'una fantistica propietat meravellosa els fills que fan set d'un matrimoni, sense interrupció de sexe, aixb és, el noi o noia que fa set,
sense que hi hagi hagut entre ells cap nat de sexe contrari».
Amades mateix enumera tot seguit les virtuts dels anomenats
«setenso:
poden apagar un foc per gros que sigui amb sols donar tres petitissimes bufades; igualmerit poden llepar una barra roent de foc sense
rebre cap dany; poden Ilan~ar-sede tanta algada com vulguin sense
fer-se cap mal; també estan immunitzats contra tot atac armar, així
d'arma dc tail corn de foc; poden guarir tota mena de ferides i llagues ... També es cteu que els setens poden treure els dimonis i els
mals esperits del cos del rei i altres magnats amb sols tocar-los amb
la mh.5'
Els nostres «setens», doncs, no són pas uns joves qualssevol; són el mite fundacional d'una mena particular d'homes,
I'exist&ncind'una comedia basada en la Ilegenda, escrita per Pau de Montella, i estrenada i'any 1885).
51. Joan AMADES,
Eltrer i elret, númeror mernuelloror, Barcelona, 1933,

ara nyerros, ara cadells, les propietats dels quals s'adiuen ben
bé amb la figura Ilegendhria de I'heroi i del guerrer.
Ben mirat, la genealogia mítica de les bandositats catalanes no es distingeix pas per la seva originalitat precisament.
Ultra els detalls d'una gramhtica universal, com ara I'experiencia d'una procreació fantistica, la deliberada elecció d'una
xifra carregada de ressonancies sirnbbliques o l'episodi-de
vibracions bíbliques-del salvament de les aigües, el rnateix
fil argumenta1 de la llegenda de Nyer i de Cadell té algunes
analogies facilment localitzables. Barallat mateix ja féu notar la seva similitud amb la conegudn llegenda castellana d e
Los infantes de Lara, que també eren set: «por el número simbólico de siete-escriu aquest autor-, análogo al de los siete
infantes de Lara, y por el lugar común d e los niños salvados
en el río, se ve que es una leyenda de tendencia etimológica
forjada con pobreza de materiales y con poco arte».rS
El merit artístic d'una obra no té per que preocupar I'historiador, que no hi buscara sin6 el testimoni o reflex d'uns
fets o d'una epoca. La imitació, Ilavors, té el mateix valor que
I'original. Cap a finals del segle passat, RamónMenéndez Pida1
rescatava per terres de Burgos una versió f o r ~ apopular de
la llegenda dels infants de Lara el paraJ.lelisme de la qual amb
l'argument catali de nyerros i cadells és, sens dubte, ajustadíssim. Hom conta que donya Alarnbra atiava reiteradament
una seva veina amb el nom de «porta» pel sol fet que aquesta
havia infantat dos fills d'un sol part i que Déu castiga la malvolenca d'aquella dama, «haciéndola a su vez preñada de siete», xifra que ja ens és familiar. Igual com les baronesses de
Nyer o de Cadell, donya Alarnbra tampoc «no quiso ella sufrir tanta vergüenza y mandó a la moza que la servía tirar secretamente los recién nacidos al río, guardando sólo uno para
52.
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criarlo»-excepció que també hem trobat en algunes versions
de la llegenda catalana de Nyer i Cadell. L'arribada providencial del pare de les criatures, «que volvía de afuera», atura a última hora l'infanticidi. H o m els fa criar d'amagat de
la seva mare i passats set anys-un lapse que tampoc no és
casual-hom els fa presentar al castell; es prepara un bon convir i tots els germans s'asseuen a la taula, «vestidos de un color i de una librea* identics. Quan la mare, a insthncies del
baró, no sap distingir el fill que ha criat, «llena de verguenza, salióse d e la sala del convite, cogió su caballo, y corriendo, desesperada, fue a arrojarse a la Laguna Negrau.5)
Tal com constata Menéndez Pidal, el tema de la procreaci6 múltiple o fanthstica gaudeix d'una extraordinaria difusió. La filiació de totes aquestes llegendes és, per forqa, prou
complicada i hom no sabria dir-ne on rau ben bé l'originalit a t . El mateix autor recull el testimoni d'una tradició holandesa, *<muyconocida e n España desde el siglo XVI»,les semblances de la qual amb la llegenda catalana dels nyerros i cadells
són també forga notables:
Llegóse a pedir limosna a la Condesa Margarita una mujerzuela con
dos hijos gemelos en brazos; la noble dama no sólo le negó el socorro, sino que la despidió escarnecida: era imposible que de un parto
naciesen dos niños, como no fuessen de dos padres. Entonces la pobre mujer rogó al cielo pusiese patente su castidad, haciendo que
la Condesa llegase a nutrir en su vientre tantos hijos como días tiene el año; y, en efecto, tantos parió, todos vivos y chicos como polluelos de gallina.54

53. Ramón MENÉNDBZPIDAL,
Lo leyenda de los Infnnter de Lara, Madrid, 1896, phgs. 182.189,
54. Ibid., phg. 185; utambMn se decía que en Egipto las mujeres concebinn riere (hijos) de una vez*, ibid., phg. 183,nota 1.

El part fantistic-subratlla Menéndez Pidal-és sempre
el senyal del «nacimiento de algún héroellamado a hacer después grandes cosas». Si la llegenda de la comtessa Margarida
sembla apartar-se una mica d'aquest arquetipus-un gran nombre de fills, pero més aviat escarransits o sense grans atributs
visibles-, no hi ha dubte que, a tot arreu, el part fanthstic
és ]'origen o avís d'una nissaga particular.
Els paral4elismes entre la llegenda catalana de Nyer i Cadel1 i altres tradicions forasteres tampoc no acaben aquí.
L'anecdota de parir set fills d'un sol cop, tal com faria una
truja, és un altre lloc comú del genere. Nucli argumenta1 de
la llegenda del castell de Nyer, i origen del malnom de nyerros, és també un motiu reiterat entre l'epopeia castellana, com
ara un passatge d'una crbnica del rei Rodrigo: «su madre deste rey parió de un vientre siete fijos machos, e veyéndose mucho confusa por vergüenca de las gentes, porque non la Ilamasen puerca, fiso matar los seis dellos, e lanzarlos en un
iagon.55 E n el romanq A Calatraua la Viela, que data del segle XII o potser una mica abans, i que és una altra versió de
la llegenda dels infants de Lara, hi llegim aquest aspre diileg
entre donya Sancha i donya Alambra:
-Callad, Doña Sancha: vos
No debéis ser escuchada,
Que siete hijos pariste(i)s
como puerca enccnegada.j6
També la literatura, en fi, es fa resso d'aquesta anecdota
oretret. La comedia de Lope de Vega Los Porceles deMurcia,
reitera el tema de la captaire despatxada de mala manera per
.

.

55. Ibid., phg. 186.
56. Agustín Du~ÁN,
Romancero general, o co/ecciótn de romances cortellanos anteriores olsiglo XVIII, Madrid, 18~7.82,1 pigs. 439-440.

una dama de posició, i el cistig consuet: set criatures d'un
sol part, sis de les quals són objecte de I'infanticidi fluvial
de rigor per tal de podet defugir la infamia:
Porque no digan sus damas
que Lucrecia de Meneses
de un hombre sólo y de un parto,
parió, como puerca, siete.57
Retrets que, benmirat, fan més ferum de Contrareforma
o de moral «hidalga» que no pas de castell medieval, perb que
ens remunten, si més no, cap a una tradició anterior, forca
reculada i ben consolidada. No podem datar amb precisió la
llegenda de N$& i Cadell tal com ens ha pervingut. Arrenca
¿'un argument antic, i gairebé universal, ben conegut; i ha
patit probablement les alteracions o adaptacions ulteriors hab i t u a l ~ .Mal pot donar-nos, doncs, pistes singulars sobre el
carhcter i la significació de les bandositats catalanes de finals
del segle XVI,llavors de la difusió dels noms de nyerros i cadells. ¿La simetria dels motius, tots dos d'origen animal, ens
fóra potser de més utilitat?
Sabem que les lluites de partits o faccions han generat tot
sovint, en el pla dels símbols i estendards, una oposició d'emblemes o malnoms de naturalesa ben diversa: hi ha, és clar,
motius d'origen familiar i derivats directament dels noms dels
capdavanters de la facció; hi ha motius I'origen dels quals,
potset casual, no sempre és possible de determinar amb exactitud; altres cops, perb, es tracta de codis cromitics, zoolbgics, geometrics, etc., el sentir d'oposició dels quals esdevé
ficilment perceptible (uerdr i blaus a Bizanci, blancs i negres
a Florencia, caimts i rodons a Banyoles ..J. L'anhlisi detallada d'aquest codi simbolic ha desvetllat, de vegades, clarícies
57
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decisives a l'hora de comprendre la significació o la composició i tot de les faccions rivals.s8 Malauradament, aquest no
sembla ser el cas de les bandositats catalanes, tot i que Balaguer hagi llegit alguna vegada el nom de cadells com a sinonim de «perros, servidores de los señores». Entre gossets i
porquets-emblemes que els bandolers duien a la xarpa dels
pedrenyals tot sovint-hom no sabria trobar-hi cap constrast
socialment evident. Segons Le Goff i altres autors, la figura
del gos ha pogut gaudir d'una certa estimació en la societat
feudal, com a símbol i imatge de la fidelitat vassallitica. Pero
a l'aldea occitana de Montaillou, almenys durant el segle xrv,
ni el gos ni el porc hi són gaire ben considerats i tot sovint
esdevenen fórmules purament ofensives.>g Els reculls catalans de zoologia popular no es fan resso tampoc de cap connotació susceptible de ser aplicada, amb probabilitats d'kxit,
al cas de nyerros i ~adells.~"ls bestiaris medievals, un genere didictico-moral del qual hom n'esperaria legitimarnent
algun indici suggerent, tampoc no ofereixen, al seu torn, prou
elements de judici, llevat de subratllar el sabut tret noble de
la fidelitat canina (pero de censurar, alhora, alguns mals costums alimentaris del ca)." Massa poca cosa, en definitiva,
per tal de fer dels gossets el símbol o emblema d'un partit
58. Emmanuel LE ROYLADURIE,
Le Carnaunlde Romanr, París, 1979,
pigs. 240-241;HEERS,
Lerpartir . . , op. cit., pags. 240 i SS.; sobre cairutr
i rodons, Pere ALSIUSTORRENT,
Ensaig hirtdrich robre la uilo d e Banyoles,
Barcelona, 1872.
59. Jacques Le GOFP,La civiliration de I'Occident m é d i é v ~ lParís,
,
1982,
pp. 306-307.Emmanuel Le ROYLADURIE,
Montaillou, aldea occitana. De
1294 a 1324, Madrid, 1981, pags. qjr-432.
60. Cels GOMIS,ZooIogiil popubr cntolnna, Barcelona, r g r o .
61. Bertiarir, acurade Saverio Panunzio, Barcelona, 1963.64,Tarnbé,
Francesc EIXIMENIS,
Conter i fouler, a cura de Marga1 Olivar, Barcelona,
1925 (composicions de finals del ~ e g l eXIV).

dels senyors, i dels porquets un partit de connotacions popul a r ~o antisenyorials, tal i com volia Balaguer.
Fins i tot la concordanga herildica s'ha de dir només parcial. L'escut d'armes dels Cadell, els senyors handolers d'Arseguel, tenia com a motiu principal, efectivament, la figura
d'un gos. No se sap, e n canvi, que I'armorial dels Banyuls,
barons de Nyer i capitostos dels nyerros, hagi tingut mai, entre el seu repertori simbblic d'origen animal, el distintiu del
nyerro o porquet-ni tan sois en el recarregat, i plenarnent
bacroc, escut heraldic de finals del segle XVII, descrit per l'abbé
Capeille.62E n suma, tot el que pot dir-nos la simbologia o
la Uegenda de les faccions és, simplement, que el malnom de
nyerros i cadells, tot i provenir originbriament del nom-de
pila o de baronia-de dues nissagues nobiliiries particulars,
s'adaptava prou ficilment a la derivació zoolbgica; i que podia, en conseqükncia, generalitzar-se prou espontiniament-o
si més no, prou més ficilment que no pas altres denominacions més peculiars o especifiques, t a n ~ b éd'origen familiar,
s
enlla
com ara agullaner i snrieres o s o ~ ~ z bieuzlafornzur-més
d'uns determinats horitzons, raó per la qual els apelJatius
d'una bandositat inicialment localitzada han pogut escamparse una mica a tot arreu, i per damunt, en definitiva, d'altres
preexistents identitats locals de bindols. La questió, perb,
és: ti aixb, des de quan, exactament?

62. Abbé Jean CAPEII.LE,
Hüfoim de 11.Maixon der Cheualiers de Banyulr,
Boronrde Nyer ..., Céret, 1992,pigs. VII; també, Giralt, Nofice historique
de~camrnuner,op. cit., phg. 194. En canvi, i'afirmació ~ ~ B R A G W L
VinkAT,
i-cinc anyr, ap. cit., pigs. 67, sobre I'existencia d'una figura de porquet
en i'escut her?ddic dels Banyuls, sembla del tot infundada. Sobre les armes
de la familia Cadell, BARALLAT,
Nyenor y Codellr, op. cit., pág. 2>8.

La hipbtesi, reiterada per nombrosos autors, segons la qual
els noms de nyerros i cadells són, en realitat, d'origen medieval, i que haurien sobreviscut, malgrat perllongades interrupcions, fins ben bé el segle XVII,fou suggerida, amb vehemencia pero sense massa proves documentals, per Pau Parassols
l'any 1873 en una dissertació sobre els antecedents i les vicissituds dels bindols c a t a l a n ~ . Segons
~)
l'autor, doncs, els
autentics orígens de les bandositats de nyerros i cadells caldria cercar-los en les Iluites, iniciades cap a finals del segle
XIII, entre la casa de Montcada i el bisbat de Vic al voltant
de la jurisdicció de la val1 de Torelló. Guerra privada d e prop
de quinze anys de durada (1296-1312)~les subsegüents denominacions dels bindols no serien sinó simples derivacions
ofensives dels noms d'un o altre capitost d e les faccions contraries: d'una banda, Bernat Cadell, descendent de la branca
dels Cadell de Prullans, pero nat a Sant Joan de les Abadesses, i cap de la gent d'armes de Guillema de Montcada, «y
por esto se les llamaba por burla los Cadells, y los Cadells de
la Montcada.. por ser como atizados por ella al incendio, al
pillaje y al asesinato»; de I'altre costat, un tal Gilabert de Néros, parent del bisbe de Vic Ramon d'Anglesola i cabdill de
la seva bost, «y así-escriu Parassols-sus contrarios, en lugar de apeííidar Néros a sus subordinados, por la semenjanza
de este nombre con el de Nyerros, que se daba entonces, y
se da todavía en varios puntos de Cataluna, a los tocinos que
se ceban para la matanza, por desprecio los llamaron los
Nyerrosp.
6 3 . PAnAsso~s,Nyewory Cadellr, «MRABI>B*,111, 1880,pigs. 553.373.
Vegeu tamb6, del mateix autor, Reseñar, oclaracioner y documentos notoblerpertenecienter a la historia del Principado de Cataluña, ManUeu, «Revista Histórica Latinau, 11, 1875, pigs. 1 ~ ~ - 1i620
17-223.
'

L'autor, a més, s'esforqava a fer notar la novetat d'aquetes denominacions: abans de la guerra de Toreiló, «en ningún archivo de Cataluña se halla noticia, ni mención de los
bandos», mentre que els noms de nyerros i cadells, «unos y
otros constan desde la última década del siglo XIII, según he
visto en documentos de los archivos de la Catedral de Vich,
y de las parroquiales de Orís, Torelló, S. Vicente (de Torelló), S. Pedro (de Toreiió), Manüeu, Moii, Sallent, Gombreny,
Santa Pau, S. Feliu de Pallarols, las Planas, y en los de los
monasterios de S. Juan delas Abadesas, Camprodón, Estany,
Calaf ... Ripoll y S. Pedro de Caserras y en otros...». Geografia arxivística que ens seria d'una gran utilitat de cara a reconstruir I'ambit de difusió d e l ~bandols medievals de nyerros i cadells i, eventualment, comparar-ne el seu radi amb el
de finals del segle XVI,perb que cal llegir amb una certa prevenció per tal com cap altre erudit o historiador ha sabut donar-nos dades concretes sobre nyrrros i cadells en cap ni un
dels indrets esmentats. Sospites que no fan sinó augmentar
pel fet que Parassols mateix no va creure oportú de reproduir cap testimoni documental en favor de la seva hipotesi-ni
de facilitar-nos les pertinents referencies o signatures arxivístiques, la qual cosa fa ben penosa i aleatbria la localització
i verificació de les seves afirmacions. Una sola vegada fa referencia al nom de nyerros, perb pel que en diu l'autor, tot
fa pensar que es tracta d'una inferencia bon xic arbitraria i
Esmentem el fet, finalment, que un excel.lent co64. Es tracta d'una nota ptocedent d'un manual parroquia1 de I'església de Tarelló on, segons Parassols, hom hi llegiria que «los Cadells de la
Mon(t)cada... nos insultaban gruñiendo (sic)».A tal1 d'aclariment, Parassols hi afegeix, egrunyint com un nyerro o porcell~,per bé que no queda
pro" clar si es trecta d'una citació textual del document o, pel contrari,
Nyermr y Cadellr, op. cit.,
d'una simple deducci6 de i'autor, PARASSOLS,
p2g. 570, nota 20.

neixedor del fons documental de l'arxiu del bisbat de Vic,
com ara Antoni Pladevall, tampoc n o ha sabut trobar-hi cap
referencia sobre el tal Gilabert de Néros, capdavanter de l'host
episcopal en el conflicte amb els M ~ n t c a d a . ~ r
No gens convincents són igualment les proves sobre una
hipotetica continuitat de les denominacions de nyerros i cadeils durant les centúries posteriors. Parassols admetia que
els noms dels bindols són gairebé introbables en el decurs del
segle xrv, tot i que «sonaren» en alguns indrets com ara Sallent i Balsareny, i que «ressonaren>>a la Plana de Vic, a les
acaballes d'aquell segle, en una de tantes bandositats nobiliaries de I'epoca-per bé que l'única referencia que sap donar-nos 6s una coneguda llegenda local de datació ben impre~ i s a . ~ W y e r r oi scadells tornaren a fer-se fonedissos en el
decurs del segle xv-tot i no mancar-hi, a la Plana de Vic mateix, abundants bandositats-, perb reviscolaren, a comensaments del segle x v ~pels
, voltants de Sant Joan de les Abadesses, quan, segons Parassols, els cadeils haurieninfligit fortes
perdues als seus contraris en una furiosa brega succeida en
el terme d'ogassa, prop de l'anomenat rerrat dels cadells, «donde hasta el presente se han encontrado restos de lanzas y de
otras armas, asícomo restos humanos en una hondonada contigua, llamada la sepultura dels nyerros». Tot i que no cal des65. Comunicació personal a l'autor. Pladevall ha dercartat la hipotesi
de Parassola en algun dels seus treballs sobre el bandolerisme vigata, vegcu, El bandolcrirme del regle XVII a Tarodell, eTaradellu, 167-194,
1962.1964; SALES,Elrenyorde Nyer, op. cit., phg. 13, ha manifestat també el seu escepticisme. Sobre el confusionisrne impernnt en una bona part
de la producció hi~torio~rhfica
de Pararrols vegeula breu, perb severa, nota
biogrifica de ~ladevalla la G r ~ nEnciclop8dio Catalana, X I , phg. 293,
66. L'autor cita «diversas escrituraen d'un manual parroquia1 de SaIlent, pero sense fer-ne explícit el seu cantingut, PAEASSOLS,
Nyewor y Cadellr, op. cit., pig. 571,nota 29. Dader robrelaPlnnadeVic, ibid., p. 5 6 5

cariar potser unes giragonses semblants, la fragilitat dels testimonis adduits per Parassols-que tot sovint són deduccions
de l'autor més que no pas referencies documentals incontrovertibles-fa recomanable una completa revisió de la seva hipbtesi sobre l'origen i vicissituds dels bindols de nyerros i
cadells.67
E n una memoria una mica posterior, i que pretenia rectificar l'argumentació de Parassols, Celesti Barallat feia recular encara més els orígens genuins dels bindols de nyerros i
cadells, els quals arrencarien de comengarnents del segle XIII,
llavors de la difusió i posterior repressió de I'heretgia catara
per terres del Llenguadoc. A diferencia de Parassols, Barallat feia derivar el nom de les faccions de les rivalitats entre
els Banyuls i els Cadell, senyors de Nyer (Conflent) i Arseguel (Cerdanya), respectivament; els uns, els nyerros, defensors o paladins de l'ortodbxia religiosa, i els altres, seguidors
o aliats dels heretges del comte de Foix i la casa biarnesa de
Montcada. Llavors, la guerra de Torelló de finals del segle
XIII no seria-en
opinió de Barallat-sinó una derivació tardana d'aquest conflicte d'originari caracter religiós." El mateix autor no s'estava de remarcar el perfil canviant d'aquestes bandositats, que en el curs del temps píengueren diferents
significacions polítiques i desembocaren, finalment, en una
oposició de més volada entre patriotes i «castellanistes» durant les primeres decades del segle XVII.
El treball de Barallat tampoc no aportava noves referencies sobre una hipotktica brega medieval entre nyerros i cadells, i algunes de les seves deduccions (com ara convertir el
bandoler Serrallonga en un descendent directe de la noble familia del mateix nom documentada per terres del Vallespir)
67. Ibid., pag 571, nota 34.
6 8 . B ~ R A L L AN
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eren clarament erronies o gratuites. Altrament, si la filiació
dels malnoms era essencialment correcta, cal remarcar el fetverificat per la moderna historiografia-que els Cadell no foren senyors d'Arskgue1 i Arinser fins cap a finals del segle XIV.
E n el fogatge dels anys 1365-1370 tots dos llocs figuraven
com a dominis de la casa d'Oms, i no sera fins el 1381 quan,
segons el cens d'aquell any, els Cadell es poden dir senyors
d'Arsegue1 i de Prullans (un altre lloc que figura d'enqh aleshores entre les possessions de la família)," De manera similar, els Banyuls no foren pas senyors de Nyer sinó d'enqi de
I'últim quart del segle XIV,llavors que Dalmau de Banyuls féu
seus, el 1378, els llocs de Nyer, Porcinyans i la Roca. El caste11 de Nyer, segons el paret de I'abbé Capeille, dataria com
a mixim de finals del segle xv, i la residencia dels Banyuls
a Perpinyi és, segons sembla, de comenqaments del segle
xv11.70Referkncies, en fi, forga tardanes i que no acaben de
sintonitzar amb I'argumentació de Barallat ni amb una hipotktica continuitat secular dels bindols familiars. La rivalitat
entre els senyors de Nyer i d'Arseguel (o d'Arinset, compreferia Barallat) sembla més aviat un fet relativament modern.
Pero si la hipbtesi medievalista sobre l'origen dels bindols no ha estat encara documentada com cal, la filiació de
les denominacions de nyerros i cadells, que Barallat-a diferencia de Parassols-no dubtava de fer derivar dels noms de
Nyer i de Cadell, és sens dubte encertada. No hi ha senyals
tampoc de la seva difusió abans de finals del segle XVI,pero
I'etimologia pirinenca de la nomenclatura dels bindols de nyerros i cadells resta prou comprovada, tant per testimonis filo-

LA),

69. Una sintesi de les contradiccions dela tesi de Barallat a Píere) C ( A T A Cnrtelld'Ars2gue1, a E b cartellr caulanr, Barcelona, 1967-1979, VI(II),
1127-IIjj.

7 0 . Vegeu ~ A P E I I . L E , Histoiredela Mairon, op. cit., phgs. 44-48; i
nnLT, Hirtoire des communer, op. cit., pags. 194.196.
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Ibgics i genealbgics com per algunes referkncies-no gaires
tampoc-d0cumentals.7~ Un document de I'any 1614, localitzat per Soler i Terol, sembla abonar definitivament la hipbtesi pirinenca sobre I'origen de les parcialitats catalanes.
Es tracta d'una consulta sobre la persona de Miquel Joan de
Montrodon, veguer aleshores de la Cerdanya, el qual,
acceptó el offi(cio) de veguer sobre dicho para el qual no se hallava
perqona apropósito que lo quisiese acceptar, no tan solamente por
ser el dicho condado el original de las parcialidades y bandos de Nyer
y Arcéguel que tiene dentro de sí, pero también por estar los ánimos de los habitantes en dicho condado tan encendidos y travarse
tan de ordinario pendencias y rinyas y (h)aversesucedido tantos escándalos y la gente más aventayada verse tan metida en ello... Y a
más desso paseavan públicamente por la dicha villa (Puigcerda) y
tierra muchos delinqüentes públicos, algunos de los quales eran salteadores de caminos y pregonados por regaliados y enemigos de la
justicia, assí nyerros como cadeles.;.''
El fet que el setge del castell d'Arsegue1 l'any 1592 hagi
estat contemporani dels primers senyals de difusió del nom
de nyerros i cadells; o que Tomas de Banyuls, senyor de Nyer,
hagi estat un actiu senyor bandoler durant tota la decada del
1580, amb setge i tot del seu castell també; o que bandolers
i seguidors dels senyors de Nyer i d'Arsegue1 hagin estat presents a les alteracions coetinies del comtat de Ribagor~a;tot
plegar, sembla confirmar el focus originari de les parcialitats
catalanes. Tanmateix, la seva filiació tampoc no soluciona tots
els interrogants. Si els Banyuls i els Cadell, senyors de Nyer
Sobre el monosil~labpirinenc de Nyer, Joan COROMINES,
Mircellade toponimio barcoide o Cotnlunyo a n E ~ t u d i rde toponimia catalanas,
1965-70,
1,
175 i 178-181.
72. Soi.~n
I TEROL,
Perot, op. cit., phg. 182. nota I.
71.

ni0

i Arskguel, respectivament, han donat nom als handols catalans, «hom es preguntaria ja-com fa Vilar-corn aquests minsos i ilunyans personatges han pogut interesar tot el Principat i omplir-lo de llurs partidarisn.7) Personatges de renom
per terres dels comtats, la seva influencia no fou mai la dels
grans senyors catalans, com ara un duc de Cardona o el comte de Santa Coloma, el seguici clientelar dels quals podia abastar ben bé amples irees del país i tenir, de retop, un resso
efectiu a l'interior de les institucions del Principat. Si les aliances de bindol recolzaven en els lligams familiars, vassallatics
o clientelars, honi esperaria de ttobar, llavors de les divergkncies entre nyerros i cadells, una rivalitat originaria de més
volada que no pas els casals pirinencs de Nyer i Arseguel, la
capacitat de convocatoria dels quals sembla, inicialment, haver estat forqa localitzada. Un cop d'ull al món de rivalitats
i bandositats pirinenques de I'kpoca potser ens fara més intebligible aquesta capacitat d'irradació.

73. VILAR,Cafolunyo, op. cit., 11, pig. 351.
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A l s vessants pirinencs, cap a finals del segle xvr, les bandositats senyorials arrossegaven una llarga tradició. Si fa no fa,
com a tot arreu, pero. La muntanya catalana, tot i el parer
expressat per alguns autors, no sembla haver estat mai un focus exclusiu ni gaire excepcional de bandolerisme o lluites de
bindol.7~Certament, l'aillament d'algunes contrades ha pogut facilitar-aquí millor que no pas en altres irees del Principat-la preservació dels vells codis de violencia feudal i la
perpetuació, de retop, de les rivalitats familiars i faccionals.
El trinsit regular da les quadrilles per la frontera pot haver
incrementat, alhora, els desordres. D'enga de la segona meitat del segle x v la
~ inestabilitat fronterera augmenta arran de
les guerres de religió, i les connivencies entre bandolers i huguenots, efectives o simplement presumides, fan témer per
un possible «contagi» o difusió del protestantisme. D'altres
esdeveniments tampoc no són aliens, segurament, al panorama secular de bandolerisme. La conquesta de Navarra, a comenqaments del segle xvr, sembla haver estat el rerafons de
múltiples bandositats posteriors. Les reiterades incursions dels
bandolers del comtat de Foix per terres del vescomtat de Castellbb i la diocesi d'Urgell en el decurs del segle XVI-i que
ben sovint són interpretades com una derivació de les guerres de religió-devien de tenir el seu fonament en l'annexió,
l'any 1 5 1 2 , del regne de Navarra per Ferran 11.75 1el mateix
74. Vegeu la discusió a TORRES,
E& b~ndolers,op cit , cap. 1.
75. La hipotesi ha esrat suggerida per Núria SALES,«Bondoliers espaignols» iguewes de religrdfionceres, nL'Avenp, 8 2 , 1985, pAg 5 2 .

podríem dir de les violentes qüestions suscitades, entre els
anys 1537 i 1548, per la reincorporació d'aquest vescomtat
de Castellbb, empenyorat d'engi del 1328 a Lluís Oliver i Boteller, a la Corona: origen, al seu torn, de renovades bando~itats.7~
Entre aquesta multiplicitat de conflictes hom voldria discernir-hi una clara línia divisoria, prefiguració, al seu torn,
de les futures bandositats de nyerros i cadells en l'imbit pirinenc. Diguem, tanmateix, que no sempre és factible, entre
una munió de fets de distinta naturalesa, destriar i establir
uns antagonismes regulars i permanents. Tot i que els noms
implicats en les bandositats successives són sovint els mateixos,
el rumb imprevisible de les discbrdies particulars i les aliances canviants en el curs del temps, fan difícil de confegir un
quadre secular inalterable de bindols i rivalitats. No pretenem, altrament, de dur a terme un recompte exhaustiu de les
bandositats pirinenques cinccentistes. Ens conformarem amb
sintetitzar aquelles oposicions més significatives i susceptibles, alhora, de perfilar gradualment la fesomia de les lluites
de finals del segle xvr entre nyerros i cadells. Advertim, finalment, que un millor coneixement sobre I'articulació local
dels bindols demanaria un estudi de caricter monografic que
no hem pas fet.
Nyerros i cadells, tot i que aleshores no se'n diguessin,
tenen precedents prou reculats. Si els Alemany de Bellpuig
i els Cruilles de Mosset, coneguts fautors de bandolers a co7 6 . Vegeu Josep M. MADURELL
MARIMÓN,Les treguas del uircondedo
de Cortellbd (1598-1544). "Pirineoru, 9 5 , 1970, phgs. 91-127;i del mateix
autor, Lafima de treuer al uercomtat de Cartellbd, a aMiscellania Pau Vilau,
1975,pigs. 309-313,Fragrnentiries, pero significatives, infarmaciona del
conflicte a Monumento Hirtonco Societotir Jeru. Sonctir Froncircarr Borgia,
Quartur Gandioe Dux et Societetir Jeru Prnepositur Generalir Tertiur, 11, Madrid, 1903.

mencaments del segle XVII,ja es feien la guerra una centúria
abans,77 el nom dels Cadell d'Arseg~eli altres nissagues de
senyors bandolers pirinencs (els Vilanova, Senesterra, Pinós,
Riembau) ja figuraven en unes instruccions reials de l'any
1539, tots plegats «inculpados de delictos~no especificats.
Sabem que algunes d'aquestes bandositats particulars eren una
derivació directa del conflicte del vescomtat de Castellbb, en
el qual-remarquem-ho-un
Joan Cadell, senyor d'Arseguel,
aliat amb els Llordat i en pugna amb els Tragó, Castellarnau
Discbrdies
i Guilla, hi tingué un protagonisme rernar~able.7~
de Castellbb que són coethnies de les alteracions de Puigcerd i , llavors de la provisió del cirrec de veguer, i de l'empresonament-per raons que no hem sabut aclarir-dels cbnsols
de Perpinyi.79
Noms igualment familiars són perceptibles entre les bandositats pirinenques de mitjan segle x v ~ llavors
,
de les reiterades hostilitats entre els Llupih, senyors de Castellnou,
i els Vilanova, barons de Paracoiis. Totes dues famílies
77. A comengamenti de la decada del 1520 les hostilitsts entre els Alemany i els Cruílles, secundats pels seus parents i seguidors, foren reiterades,ACA. RC. 4215, f . 8v.-gv.; id., 4216, s/f (1-V-1521); s'aturaren, momentiniament, cap a finals del 1522, Uavors de la invasió de la Cerdanya
per les tropes'de la «reyna de Navarra*; entre els ncavallers principalsn que
r e p e l h e n l'escomesa hi havia «mo Cruyiies y mo Alemany, ab molts bandolers contraris, encara que assi estigueren com si fosscn amichs~,Dietari
de lnfidelirrima vilo de Puigcerdi, a cura de Salvador Galceran, Barcelona,
1977, pBg. 36. Rebrotaren vialentament Pany següent, ACA. RC. 4269,
s/f. (24.X.1523).
78. Instrucciona reials del 1539, Antonio BORRAS
S.I., Contribución
a los orígenes del bandolerismo en Cataluñn (La pragmática de Carlos V de
15391, *Estudios de Historia Moderna*, 111, 1953, phg. 175; tamb6, Monumenta Histórica, op. cit., 11, pBg. 592.
79. Ibid., 11, pBgs. 25 i 591; Dietnri de lnfidelírsimo viúi de Puigcerdd,
op. cit., pig. 38.

guerrejaren ininterrompudament durant prop d'una decada
(1552-1559) i, malgrat que no coneixem els valedors respectius, tot sembla indicar que la bandositat infestava el comtat
de Rosselló sencer. L'any 1559 la fortalesa de Castellnou, niu
de bandolers, fou rendida després de dos dies de setge pel
governador dels comtats, el qual empresonaria Perot Llupih,
cap principal de la facció i inculpat d'un gran nombre de delictes, com ara la mort de Francesc Vilanova-un dels seus
rivals-, diversos assalts i escalaments (la muralla del lloc de
Calmella, el castell de Salses), repetits incendis de garbes i
molins, anar aquadrillat «ab gascons y bascos y altra gent»
i haver composat «ha molta gent», passar cavalls a F r a n ~ ai,
finalment, un seguit d'homicidis-realment forga nombrosos-entre persones de tota condició (capellans, «soldats», pagesos i mossos, homes del sometent, algun «micer», ferrer,
sastre o mo1iner)-, víctimes que no sabem si són totes un
producte del bando1 amb els Vilanova o si cal imputar-les a
la violencia indiscriminada del senyor bandoler. Pero mentre les autoritats reials procuraven de capturar alguns caps
o seguidors dels vilanoves per tal de defugir cap impressió de
parcialitat, Perot LIupih aconseguia de fugir del castell de Salses, on havia estat empresonat pel governador dels comtats,
i tot seguit «tomó quadrilla de 2 0 0 lacayos», igual com féu,
per aquelles dates, Guillem de Josa, un altre couegut senyor
bandoler que potser participa també en les bandositats entre
Llupia i Vilanova (sembla més segura, en canvi, la participació dels Cruilles de Mosset, que abonaren els Llupia). Fugitiu de Salses, i reclamat pel virrei del Principat, Perot Llupia
i els seus bandolers cercaren refugi en el regne d'Aragó, on
gaudirien de l'empara i complicitat del comte de Fuentes, el
senyor de Gavín i els oficials del comtat de Ribagor~a.Sembla probable, pero, que Llupia i els seus obtingueren no gaire
després una remissió de delictes a canvi d'uns anys de servei

en els exercits reials-un expedient habitual en la lluita contra el bandolerisme. Perot Llupii va morir l'any 1562 al setge de Montpeller, barrejat amb les tropes catbliques del mariscal de J o y e ~ s e . ~ ~
Contemporinies del bando1 entre Llupih i Vilanova foren
les lluites entre els Guilla de la Seu d'Urgell i els Cadell d'Arseguel-una rivalitat que s'arrossegava probablement d ' e n ~ i
de les disputes del vescomtat de Castellbb-, i que calgué deturar mitjangant successives treves temporals els anys 1559
i 1561.~'
Simultinies foren tambi-si no es tracta, tot plegat, de diferents episodis d'un mateix bindol- les hostilitats entre els Cadell, abonats presumiblement pels inevitables Cruilles de Mosset, i els Riembau, una familia de donzells
de la Pobla de Lillet. Origen de les discbrdies sembla haver
estat la provisió de la pabordia de Santa Maria de Lillet, una
prebenda tradicionalment destinada als Riembau (que eren
també batlles naturals de la Pobla), i que acabaria I'any 1569
en mans d'un Joan Cadell. De I'abast d'aquestes dissensions
n'és una prova el reto1 d'un document localitzat per Serra i
Vilaró a I'arxiu de la pabordia de Lillet: Paus y traves (sic) dels
Riembau ab los Cadells de Avceguely moltsaltres cavallers, per
autoritat del Virrei, 20 agost de 1360. Sobre la incidencia
80. Llupii a les guerres de rcligió, SALES,Elienyor de Nyer, op. cit.,
pigs. 98-99; relació de delictes de Llupii, ibid, pbgs. 99-rol; la seva estada al'Aragó, BN. Ms. 784, f . 98v., 15rv., 1 5 9 ~ . - 1 6 1i ,infva, 1I.r.; bando1
amb els Vilanava, REGLA,Elbandolerirrne, op. cit., pigs. 53-54 i 60; sobre
Josa, BN. Ms. 784, f . +v.; antecedentr, Gregorio COLASLATORRE
i José
A. SALASAUSENS,
A~agótien el siglo XVI: Alteracioner rocialer y conf6ictor
politicor, Saragossa, 1982,pbgs. 160-161; REGLA,El bondolerirme, op. cit.,
pbg. 54; i infra, 11.1.
81. REGLA,EIbnndolenrmo, op. cit., pigs. 60 i 64; bandolers dels Guilla,
Enric MOLINÉ,
Bandolerirme i odminirtrocióde la justicia a Andono, o In
regonn rneitatdelsegleXV1, «Quaderns d'Eatudis Andorransn, 3, 1978, pbgs.
97-98.

d'aquesta mena de conflictes en la formació d'autentiques nissagues de senyors bandoiers en són un bon testimoni les vicissituds ulteriors de diversos membres de la família Riembau. Un tal Riembau de Berga (probablement Joan o Janot,
que l'any 1561, tot just signades treves amb els Cadell, era
absent del Principat) bandolejava, l'estiu del 1562, per terres de l'Aragó, aliat o barrejat amb la quadrilla aragonesa de
Lorenzo Juan, que tenia el seu cau a Maella i altres llocs del
cavaller Juan de Almazán, «de donde dizen q(ue) salen a hacer muchos daños, robos y otros delictos~.El mateix Janot
Riembau, perseguir infructuosament pel Principat durant els
anys 1562.1563, participava una mica després en les bandositats de Berga entre els Sorribes i els Vilaformiu. Es ttacta,
probablement, del mateix Riembau que, passador de cavalls
des de I'Aragó, acabaria assassinat, pel volts del 1565, en terres
del regne de Franga-tot i que, posteriorment, un altre moss&nJanot Riembau (potser el mateix?), anomenat també el
Pubill Riembau, bandolejava encara els anys 1566-1367 per
la Cerdanya, voltants de Ripoll, el vescomtat de Bas i Tortosa. Un Perot Riembau, fill del paborde del mateix nom de
la Pobla de Lillet, era ja un altre capitost d'anomenada l'any
1566. Sobre l'activitat d'en Perot (germii potser de Janot?)
en tenim referencies fins ben bé deu anys després. Si hom
fa memoria, a més, que un Janot Riembau ja va significar-se,
a la decada del 1530, en les bandositats entre els Pinós i la
vila de Berga, podem adonar-nos que el cas dels Cadell d'Arseguel, omnipresents a tantes bandositats pirinenques durant
tot el segle XVI, no és pas ex~epcional.~'
82. Bandositat entre Cadell i Riembau, Jaan S E ~ RI A
VI LAR^, Boronier
de Pindr i Motnphno, Barcelona, 1930-50, 111, pigs. 183-184; REGLA,El
bandolerirme, op. cit., phg. 64; Francesc CARRERASI
CANDI
i Siegfried B o s c ~ ,
Derafi~mentra Cnfaluvyo en elregleXV1, nButlleti de I'Academia de Banes
Lletres de Barcelona*, XVI, 1933.36, phgs. 59-62 (episodi local). Lluites

A desgrat de totes les contingencies prbpies de la guerra
de bhndols, hi ha rivalitats sens dubte persistents. Les hostilitats entre els Guilla i els Cadell perduraven encara a comenqaments de la decada dels anys setanta: ara, segons sembla,
per la jurisdicció d'alguns masos de Vilanova de Banat.83 1
rebrotaren altra vegada l'any 1581, a la Seu d'urgell, quan
Galceran CadeU alias el Bastard Cadell, germh del senyor d'Arseguel, arriba a la ciutat, acompanyat d'uns quants fadrins
seus, per tal de visitar Josep Boquet, un seu parent. Foren
endebades les temptatives dels canonges de la seu per tal de
fer desistir Galceran de romandre a la ciutat. No gaire després, i mentre passejava pels carrers, Galceran fou nafrat d'un
tret de pedrenyal i els seus bandolers pregueren tot seguit posicions: ocuparen successivament el portal dit de Cerdanya,
el monestir de predicadors i la casa de la ciutat, «de hont se
tiren contínuament amb los que estant a casa de mossen Guilla». Hom temia, a més, que un cop amos dels portals de la
ciutat, els bandolers no fessin entrar altres seguidors, «com
se té per cert que ho faranles dues parcelitats perque han avisat
en moltes parts y se creu acodirh molta gent». El tiroteig va
durar un dia sencer, i acabaria un cop pactada la sortida de
la ciutat de tots els caps i seguidors de totes dues faccions

entre Sarribes i Vilaformiu, Jacinto VII.ARDAGA,
Efemérides Bergadanur, pigs.
156.157; Joan REGLA,Frlip 11 i Cotalunyn, Barcelona, 1956, pig. 125. Sabre Janot Riembau, ibid., pig. 135, 164-165; Xavier P~nnnrs,En Janot
Riembau i elbandolerirme, «L'Erol», 4, 1983, pigs. 41-46; Riernbau al'Aragó, COLASI SALAS,Aragón en elsiglo XVI, op. cit., pigs. 218, i ACA. RC.
4348, f . 196v,-197,Perot Riembau, Jonn SEGURA,
Hirtdria d'lgu~lada,BarLa inrtituci6n uirreinalen Cocelona, 1907-08,1, pag. 503; Jesús LALINDE,
tuluña (rqír-1716j, Barcelona, 1964, pig. 603; ACA. RC. 4771, f . I . Brega
entre la vila de Bcrga i els Pinós, VILARDAGA, Efem4ride8, op. cit., pigs.
ro3-107; Monumenta Hirtorica, op. cit., 11, pigs. 25-26 i 173.174.
83. ACA. AUD. 6288, f. 63 i SE.

-primer els guilles, i després els cadells, amb vint-i-quatre
hores de diferencia entre uns i altres. Les treves entre els princ i p a l ~implicats no s'assoliren fins prop d'un mes després de
la brega, pero tampoc aleshores els capitulars d'Urgell no respiraren tranquils. Els seus temors-expressats en una lletra
a d r e ~ a d aal virrei-abonen la hipbtesi que I'antagonisme entre Cadell i Guilla no era un conflicte localitzat d'arrels familiar~,sinó una nodrida bandositat que interressava rota la
ciutat gairebé. El perill de noves topades subsistia, «per estar esta ciutat tan dividida, y haver-se fetes grans diligencias
perla una parcelitat y per l'altra y fer-se aplec de molte gent».
Al seu torn, el virrei avisava el governador de Castellbb per
tal que «no.s mogan ninguns de vostres súbdits en favor de
una part i altra», i escrivia al bisbe d'Urgell e n prevenció de
nous altercats entre Guilles i Cadells: «enpleareu-li deia en
una altra carta-de vostres parents, amichs y diners de aquexa
(e)sglésia pera que hi haje quietut*. Preparatius de guerra se'n
feren, efectivament, aquel1 mateix estiu. Mentre els Guilla
tornaven a casa seva, Galceran Cadell «aparella(va) gent, per
ventura per entrar en la matexa Seu d'Urgell». A primers de
setembre, la situació era encara més delicada: «restam avisats-diu una lletra del virrei-del discurs que la gent de la
una i de l'altra parcialitat de aquexa terra han fet fins assí,
uns en entrar y exir dins aquexa ciutat (Urgelo y los altres
en arribar en los cantorns de aquella)). Cap a finals d'any hom
prodiga encara les missives envers «la universitat (de la Seu
d'Urgell) y particulars que.sté ben entes són de la afectio y
voluntat de Galseran Cadell*, com ara els Boquet, barons de
Calvinyh, i els Aguilar d'Organyi.
Ben aviat, pero, Galceran Cadell concita totes les ires del
virrei, el qual s ' a d r e ~ aaltre cup al bisbe d'Urgell per manarli «que,ns (e)scrigau y advertiau quina forma se pot tenir pera
traurer de a(h)y aqueix home tant perniciós y tots los de sa

quadrilla». Cadell restava inculpat de diversos robatoris de
bestiar (uns cops pels voltants de la Seu d'urgell, d'altres e n
terres del regne de Franca), de maltractar capellans, bandolejar per la plana de Cerdanya i «en les terres del capítol de
Urgelb, i de mantenir tractes amb els huguenots del comtat
de Foix, les incursions dels quals encapqalaria, segons sembla, més d'una vegada. Excomunicat pel bisbe d'urgell, i perseguit pels oficials reials, entre els valedors de Cadell sembla
haver-hi l'alcaid dels castells de Puigcerdi, Querol i Torre
Cerdana-un Descatllar. Cadell, que bandolejava indistintament per terres de Franca o del Principat tenia, doncs, a la
vall de Querol, un passadís fronterer expedit. Cap a finals
de l'any 1581 hauria propiciat l'entrada d'«un colp de francesos... ab apparelis que senyalaven intent de danyar», els quals
arribaren fins a les portes de Puigcerdi pero, en ser rebutjats
pel sometent local, davallaren vers la Seu d'urgell. No reeixiren tampoc a entrar-hi, perb en la brega subsegüent no s'endugueren pas la pitjor part, «que ni lo veguer ni la gent de
aquexa ciutat y terra ... són (e)stats part pera rompre la quadrilla de Galseran Cadell ans per la resistentia que aquells los
han feta són (elstats forcats (a) retirar-se fins les muralles de
aquexa cituat». Si hom no podia desbaratar la quadrilla per
,
trobar un expedient adient. Els tractes de cara
la f o r ~ acalia
a obtenir el bandeig i remissió de Cadell fructificaren finalment a comenpments de l'any següent. Ell i els seus bandolers embarcaren cap a Llombardia per tal d'incorporar-se al
tercio de Fernando de Toled0.~4
84. ACA. RC. 4747, f . 2 3 7 - 2 3 7 ~i. 256, EIs Guilla tnmbé foren bandrjats cap a1tiliaun.a micadesprés, ACA. CA. 254, núm. 103. Femnotar,
peto, que Galceran Cadell tornava a bandolejar pel Principat I'any 1585,
Pere PUJOL
TUBAU,Sant Jorep deCalnran~,Oficialdel Capitol d'Urgell
(1387-1589),Barcelona, ryzr, phg. 69, carta núm. XXV.L'apkndix dacumental d'aquest treball f a possible de resseguir lespri~cipalsvici~situds

¿Que feia mentrestant, podem demanar-nos, Joan Cadell,
senyor d'Arseguel, germi de Galceran i futur capitost de la
parcialitat dels cadells? La resposta és tal vegada un mica paradoxal, perb tanmateix simptomitica: perseguir bandolers,
en nom del rei, per la vegueria de Vilafranca de Conflentcirrec, el de veguer, que exercia d'engh de l'estiu del 1580.~5
Si les terres de Cerdanya romanien trasbalsades pel bindol
entre els Guilla i Galceran Cadell, el comtat de Rosseiló tampoc no restava, aqneils mateixos anys, gaire més assossegat.
Els Llupii de Casteilnou i Tomas Banyuls, el senyor de Nyer,
semblen haver estat I'epicentre de les violencies. Joan Llupii, fill d'un germi del Perot Llupii abatut a Montpeller, restava inculpat d'haver fet resistencia, Pany 1576, al veguer
de Rosselló, i haver mort, el1 i els seus bandolers, alguns homes del sometent. A finals del 1580 se li féu procés de regalia, perb Llupii i els seus continuaven bandolejant encara per
la plana del Rosselló: una guerra privada que sembla polaritzada entre els Llupii i el senyor de N ~ e r . ~ '
Cap a finals de I'any 1579 el castell i lloc de Nyer foren
objecte de segrestament reial per tal com, segons el virrei, eren
de feia temps areceptacula ordinaria facinerosum hominum,
homicidarum, latronorum et aliorum delinquentium*. Simultiniament, es feia segrestament també del monestir de Sant
de la brega entre guillcs i cadellr a la Seu d'ürgell, vegeu phgs. 50-51, cattes núms. 11i 111. Lanarració dels fets haestat complernentadaarnb ACA.
RC. 47-44, ff. 1 3 2 ~i. 237; id.. 4747, f f . I - I V . , 1 j o v . - 1 3 j v . , 146v.-r47,
156v.-rg7 i 2 1 3 ~ - 2 1 4id.,
; 4748, f f . 35-36v.. 55-56, 86v., 93". i 103V.;
id., 4749, f . 34". Sobre I'entrada de francesas a f i n a l ~del 1581, PUJOLTUDAU, Snnt Jorep, op. cit., phgs. 55-56, carta núm. VIII; Dietaridela/idelírrima vila de Puigcenii, op. cit., phg. 53; R E G L ~El, bnndolerirrne, op. cit.,
phg. 89; ACA. CA. 342 (1591); ACA. RC. 4748,;s/f. (10-XII-1581).
85. ACA. RC. 4746. f . 141.
86. ACA. RC; 4746, f . 126-127".

Miquel de Cuixi, que era un altre cau de bandolers nyerros;
i la Reial Audiencia promulgava, el mes de setembre, una sentencia de confiscació de béns contra Banyuls, inculpat de
matar, el1 i altres seguidors seus (Jaume Lluna, Pere Antoni
Guilla), un fargaire del floc de «SetdinyA», «no precehint desexime(n)ts algunsn, i uns quants hornes del sornetent del veguer de Vilafranca de Conflent en una brega posterior pels
voltants d'Oleta. El virrei va declarar sometent general contra Banyuls i la seva quadtilla i encomani la seva persecució
als oficials dels comtats i alguns cavallers corn ara el baró de
Jóc i Guerau de Cruilles, senyor de M0sset.~7Pero l'activitat de Banyuls n o v a pas amainar. A últims d'any entrava,
amb uns seixanta bandolers, al castellde Puigcerdi, «no.s sap
per quina via ho concertn, i deslliurava quatre seguidors seus
que havien estat empresonats no feia massa pel veguer de Puigcerda, que aleshores era absent de la ciutat. No coneixem prou
bé el rerafons del.bAndo1 entre Banyuls i Llupia, pero assolí
sens dubte una gran virulencia (i de res no hi valgué que
Banyuls rnateix €os fill d'una Llupia). A primers de gener del
1580 el governador dels comtats, un consol de Perpinya, el
sometent i alguns cavallers hagueren d'anar al Conflent «per
remediar lo gran bando1 era entre lo senyor de Nyer que tenia asetitat a don Garau y a don Johan de L(l)upia ddins de
Ca(t)llar ab dos sents homens per ayudar-los». H i hagué una
furiosa batalla a l'alsada del pont de Prada, «que si no fóra
-que la nit los desbereta ha huns y altres ho (h)ag(u)eren fet
malveure, que foren mortes sent personas». Uns dies després,
i mentre 1'Audiencia prenia les primeres provisions per fer
87. Sometent: ACA. RC. 4746, f. 4 4 v . - 4 5 ~ .segrcitament
;
de Nyer,
REGLA,EIbnndolerirme, op. cit., phgs. 84-87; de Cuixi, ACA. RC. 4746.
ff. 33-34; delictes de Banyuls, SALES,EIrenyorde Nyer, op. cit., phgs. 13.16;
ACA. RC. 4861, f . 47; i ACA. AND. 6376, f . 1 3 8 v . - 1 j g .

efectiva la confiscació dels béns de Banyuls (un total de 60
soldats i un nombre no especificat d'homes del sometent foren enviats a Nyer per fer l'inventari de béns), Banyuls i els
seus bandolers assaltaven d e nit els murs i portals de Vilafranca de Conflent, on saquejaren un gran nombre de cases,
entre les quals hi havia la del veguer i mataren alguns homes
de la ~ i l a . ~ ~
Posteriorment, Banyuls i els seus feren incursions pels llocs
d'Illa, Tuir, Millars i Corbera, on robaren moltes cases i for<aren-diu el memorial de carrecs-dones casades; fets que
no sabem si són potser una perllongació del bando1 amb els
Llupii. Sobre l'anomenada creixent del senyor de Nyer com
a cap de bandolers n'és un bon testimoni una crida del mes
de setembre del 1580. Hom oferia per la seva captura una
recompensa de 500 lliures ( j o o només, si era lliurat mort),
mal que fos el seu capturador un membre de la seva mateixa
quadrilla. Era costum, a més, acompanyar aquests premis en
metillic amb la remissió d'un o dos delinqüents, la designació dels quals pertocava al capturador. De la importancia de
88. ACA. RC. 4862, f . 54; diligkncies sobre la canfiscaciá de béns,
ACA. RC. 4746, f . 5 9 ~ . - 6 o vA. r r d'agost de 1579, Banyuls féu donnció
de tots els seus béns a la sevn mare, pero, SALES,El renyor de Nycr, op.
cit., pig. 18(nota). Sobre la batalla del pant de Prada, ibid., p. r 8 (nota);
B. ALART,Noticies historiques sur ler communer du Rourrillon, Perpinyi,
1878,I, pig. 46; GIRALT,
Notice hirtoriqrredercommunes, op. cit., pig. 2 0 0 ;
CAPEILLE,
Histoire de IaMairon, op. cit., plg. 104;el mateix autor afirma
en un altre treball, Dictionnaire de Biographier Roussillonnaires, Perpinyi,
1714, qne d'enr8 dels fets del pont de Prada Banyuls hauria «juré une haine implacable au baron de Molitgu, pero la reiterada alianga entre els Vilanova, senyors de Molig, i cls Banyuls en moltes bandositats de I'kpoca rernbla
desmentir-ho. Hipotesir sobre lorigen de la rivalitat entre Banyulr i Llupia, SALES,
ElrenyordeNyer, ap. cit., pig. 61. L'assalt del senyor de Nyer
al casrell de Puipcerda, Dietori de lafidelírrima vila de Puigcerdi, op. cit,
pkgs. 51-71.

Banyuls-com del seu lloctinent Jaume Lluna, o de Joan Llupii, el seu contrari-en dóna idea el fet que en tots tres casos
g perhom oferia el perdó d'un total de dotze i n d i v i d ~ s . ~La
secució de Banyuls, pero, va endurir-se a comenqaments de
l'any 1581. De finals de gener data una topada entre els seus
bandolers i els homes del veguer de Conflent, Joan Cadell,
que era secundat per Guerau de Cruilles, un altre dels esforqats perseguidors del senyor de Nyer. Tot seguit, foren mobilitzats un gran nombre de sometents locals (ultra els dels
comtats, foren convocats els de Girona, Besalú, Ripoll, Camprodon i Vic) per tal de posar setge als castells de Nyer i la
Bastida d'Oleta, on els seguidors de Banyuls, amb I'ajut de
«gran número de huganaus francesas», miraven de fer-se forts.
La persecució prengué aleshores un caire autenticament militar: «have(m) manat-escriu el virrei-a Joan Frances(c) de
Pages y a don Frances(c) de Marimon, capitans extraordinaris, que cada hu a l ~ quatrecents
e
hbmens q(ue) seran pagats
per la guerra», i que refor~arienels efectius dels sometents
locals. Hom no descuida tampoc la intendencia-blats i vitualles que cal que facin camí cap al lloc del setge. Amoinat
pel goteig continuat de «francesas l u t e r a n s ~que passaven la
frontera per tal de socórrer els bandolers de Banyuls, el virrei, que farh acte de presencia en el setge, esperava «q(ue) en
n(ost)ra compañía pujara un dels pares Inquisidors». Per engrescar i fer perseverar als cavallers i oficials que participarien en el setge-el governador Enric de Cardona, el veguer
de Conflent Joan Cadell, Guerau de CruYlles, el baró de Jóc,
Onofre d'Oms i tots aquells que s'hi afegirien a última horahom preveia una recompensa adient: «se'ls p(ro)curaran-assegura el virrei-merces condignes a sos s(et)veys». Pel que
fa al jutge de 1'Audiencia Damia Osset, encarregat de totes
89. ACA. RC. 4861, f . 58

,

les diligencies del cas, hom li ofereix també garanties: «en lo
tocant a vostrapersona y de vostro gendre, Nós retindrem-li
escriu el virrei-particular memoria». No sabem ben bé el total
d'efectius que foren mobilitzats en el decurs del setge, perb
si és exacte que Banyuls arreplegaria en aquesta ocasió prop
de set-cents seguidors, hom compren aleshores les instruccions
de Felip 11, que seguia de prop les incidencies del setge: «Que
la artilleria se puge on sera menester*.
El setge s'allargaria fins el mes de mar<. Els bandolers,
tot i oferir una forta resistencia, foren finalment foragitats
de la Bastida i lloc d'Oleta i, malgrat aguantar alguns dies
més en el castell de Nyer, acabaren per fugir cap a terres
franceses. El lloc d'Oleta fou assolat per la gent del virrei,
i Tomas Banyuls (que no sembla haver estat mai entre els
assetjats, perb afavoria els seus seguidors des dels voltants)
hagué de fugir també cap a Franqa (ten terres potser del mossur de Vivier, a les Fenolledes,). Retirada momentania, perb,
si és veritat que, un mes després, tornava a bandolejar per
la plana de Cerdanya, on no li mancaven tampoc seguidors.
Fóra equivocat, efectivament, imaginar que nyerros i cadells
hagin estat algun cop la cristal~litzaciód'un antagonisme de
caricter geografic-cadells a la Cerdanya, nyerros al Rosselló-, tal com sembla insinuar algun autor. Pel contrari,
les complicitats i els partidaris no coneixen cap frontera natural:
tenim avís-escriu el virrei al veguer de Puigcerdi I'abril del
1581-que los sindichs de la terra de Cerdanya són parcials a dit
Thnmhs de Banyuls, y que en lo primer del mes de maig han de elegir de altres, y que aquests nomenaran de la matexaparcialitat; procurareu que los dos dits síndichs nomenen p(er)sones quals convé
al servey de sa Magt., altrament no comportareu quc nomene(n)

p(er)sones de la voluntat de dit Banyuls ans ... en n(ost)re nom ho
prohibireu y vedareu.YD
Durant l'estiu del 1581 se succeiren les crides i ordres de
captura contra les quadrilies i fautors de Tomas Banyuls i Joan
Llupii-que bandolejava per la plana del' Rosselló i cercava
refugi, ocasionalment, en territori francés.9' D'enqi del mes
de setembre, perb, els tractes per bandejar un i altre capitost
del Principat, es poden dir encetats. Banyuls i dos dels seus
lloctinents-Jaume Lluna i Ascasi Cbdol, aquest, senyor
d'Ur-hauran de servir a Nhpols; quinze dels seus bandolers
«desterrados a isla», havien de fer-ho a Sardenya; i uns altres
quaranta, en alguna banda d'Italia, «donde ellos escogiesen*;
un nombre no especificat dels seus seguidors foren, e n canvi, «absolts y remesos», sense obligació de prendre bandeig.
~ r e v i a m e n t Jeroni
,
Sorribes, receptor del Sant Ofici, havia
anat al Conflent per tal de «componer las diferencias q(ue)
Thomis de Bañuls tenía con otros cavalleros que tenían aqueiia
tierra muy inquietas-sense que sapiguern si aixb vol dir que
es feren les paus entre Banyuls i Llupii. El mes de novembre
90. ACA. RC. 4746. f . 207-207v.; Iafal~aoposicióentreRosseUói Cerdanya ha estar subrstllada pcr BARAI.I.,\T,
Nyerror y Codellr, op. cit., phg.
238; sobre les bandositats intestines de la Cerdanya, ACA. RC. 4747. f .
I 12:«en la vila de Puigcerdi y terra de Cerdanya (h)iha rnoltes parcilitets
entre la gent de la rnatcxa vila y terra». Persecució de Banyuls i topades
amb Cadell, ACA. RC. 4746, f f . 16rv.-168,178~.-182
i ~gjv.-~gqv.
SObre el setge de Nyer, Dietnri de la fidelírima vil# de Puigcerdd, op. cit., phg.
53; R ~ G LEl~bandolerirme,
,
op. cit., pag. 87; exernples del resso local dels
fets, AMV, Carta de, 4 (13-11-1581);
id., Cartero, 3 (6-ni-1581);
id., Acordr,
8 (10-111-1581);
CHIA,Bandos y bandoleros, op. cit., 111, pig. 524. La crema d'Oleta seria ohjectr de greugr de cort. Sobre la tradicional arnistat
entre els senyora de Vivicr i els Banyuls, Juan CORTADA,
Procero inxtwido,
op. cit., pigs. 80.83.
g r . ACA. RC. 4746, f f . zojv., 273ir.. '77; id., 4747. f . '31.

arriba de Roma un breu papa1 «per absol(d)re a Thomis de
Banyuls y a don Joan de Llupih com a caps y principals de
les bandositats~,i que havien estat excomunicats pel bisbe
d'Elna. Aquell mateix mes Banyuls embarcaria cap a Italia.
Ben entes, els bandolers no sempre respectaven les clausules
de bandeig. A comenqaments del 1582 calgué declarar sometent contra Jaume Luna, Ascasi Codo1 i altres seguidors de
Banyuls que, tot i haver embarcat amb el seu capitost, «fent
demonstració de voler emplear-se en servey de sa Magt. ...
són exits en terra y tornats en lo lloch de Ur». Dificultats d'última hora degueren retardar el perdó i bandejament de Llupih i els seus bandolers, que no embarcaren cap a Italia fins
a finals de febrer d'aquell any, després d'un estira i arronsa
de prop de sis mesos de durada. Bandositats semblants, pero,
no s'apaivagaven ficilment. Quan el virrei volgué fer signar
la Unió contra el bandolerisme a la vegueria de Puigcerda,
I'abril del 1582, calgué pactar encara noves remissions; que
«si Nós perdonhvem alguns q(ue) estaven impetits del delicte de ser (elstats fautors de Thomis de Banyuls, que (alleshores ab més certitut se firmaria la Unió per tots els llocs de
a la terra de Cerda&». Foren expedides, llavors, un total de
35 remissions.9'
Uns anys després el nou virrei del Principat reconeixia que
Joan Cadell «féu gran servey a sa Magt. en aquella vegueria
y ba(t)iiia de Vilafranca de Conflentu, llavors de la persecució de Banyuls i altres capitostos bandolers. Es possible, tanmateix, que Cadell, tot i les reiterades ofertes de les autoritats llavors del setge de Nyer, no n'hagués tret un gran profit.
92. Remissions: ACA. RC. 4747. f . I ~ Z Vid.,
. ; 4748, f . ~ o q224;
i ACA.
CA. 261, núm. g ; id., 266, núm. 24; REGLA,Elbandolerirme, ap. cit., pigs.
87-89; Dietari, de hfidelírrirna vilo de Puigcerdd, op. cit., pig. g j . Sobre
les vinculacions entre els Cbdol i els Banyulr, CAPEILLE,
Dictionnoire, ap. cit.

L'any 1580 li havien estat assignades un total de I O O Iliures
a compte de les despeses de la persecució de bandolers, perb
sis anys després encara no n'havia cobrat sinó 25, per bé que
el virrei semblava ben predisposat a satisfer el deute.9' H a
estat suggerit, de vegades, que els cadells mantingueren sempre una actitud més favorable envers la monarquia que no pas
els nyerros, i els fets de Nyer i Oleta, el 1581, semblen abonar aquesta hipotesi. Pero quan I'any 1587 el castell i baronia d'Arskguel foren objecte de segrestament reial per tal com
eren catau de bandolers; quan un auy després Cadell i els seus
seguidors són assetjats a Arseguel, i entre les forces mobilitzades pel virrei hi figura el mateix Tomas de Banyuls amb
bon nombre de seguidors propis; i quan el 1592, llavors d'un
segon setge del castell d'Arsegue1-enmig d'un aparat que recorda prou bé el setge de Nyer i Oleta del 15g1-, Cadell
i els seus han de cercar refugi en terres del comtat de Iioix,
llavors es pot ben dir que les tornes havien canviat forqa en
el decurs d'uns pocs anys: ja no era Cadell qui perseguia
Banyuls, sin6 més aviat a I'inrevhs. 1 no es pot dir tampoc
que els cadells-aleshores ja se'n diuen-hagin estat menys
contumaFos en la seva rebel.lia que no pas els seguidors de
Banyuls l'any 1581. E n donarem detalls en un apartat posterior d'aquest capítol. Abans, perb, caldrk resseguir l'evolució de nyerros i cadells durant la decada del 1380-un període que sembla decisiu en la cristal~litzaciói difusió del
vocabulari de les bandositats catalanes. Bindols catalans, pero
que, simuitiniament, van tenir un marcat protagonisme en
el conflicte aragones del comtat de Ribagorqa, les repercussions del qual per terres del Principat han estat potser crucials en I'anomenada tant de nyerror com de cadells, i en la
fixació posterior d'aquestes denominacions arreu del país.
93.

ACA RC. 4757, f. 68-68"

Situat en una cruilla de fronteres, el comtat de Ribagorga era
la jurisdicció senyorial més extensa del regne d'Aragó. De la
ratlla de Franga-a l'alqada del terme de Luchon-i la vall
de Benasc, la periferia del comtat davallava perla riba del
Noguera Ribagorgana, ran de la frontera catalana, fins per
terres de la Llitera i Montsó; vorejava el Cinca, evitava la ciutat de Barbastre, i remuntava finalment vers els contraforts
del Sobrarbe i la vall de Gistau. La demarcació del comtat
comprenia al voltant d'uns tres-cents cinquanta llocs, de desigual importancia, i prop de quatre mil vassalls. Entre les
localitats de més anomenada hi havia Benavarri, que n'era
la capital; Graus, la vila de més empenta economica i població; Estadella, capital al seu torn de la baronia de Castre; Fonz,
A ~ a n u i Benasc, cap d e la vall ramadera del mateix nom. El
feix de jurisdiccions a l'interior del comtat era tanmateix prou
complicat. Un gran nombre de llocs pertanyien al comte, pero
el senyoriu eclesiistic (abadiats de Sant Victoria i de la O,
el bisbat de Lleida i -d'engi del 1 ~ ~ 1 - ede
l Barbastre, els
priorats de Roda, Obarre i altres) era també forqa considerable i arreplegava algunes poblacions principals (com ara Graus
mateix), tot i que la jurisdicció criminal d'aquests i d'altres
petits senyorius temporals era detinguda pel comte de Ribagorqa. Altres llocs eren terra de barons, on el comte no tenia
cap mena de jurisdicció.
D'enqi de finals del segle xv el comtat romania infeudar
als Aragó-Gurrea, ducs de Villahermosa El pafs es governava per un consell general, format pels procuradors dels llocs
del comtat, i aplegat anualment, cap a finals de gener, a Benavarri-assemblea equiparada per algun cronista aragones
amb les corts de Castella. Alla eren elegits dos síndics o diputats, els quals L. L. Argensola no dubtarh de comparar, per

les seves atribucions, als magistrats del regne d'Aragó. Els
ribagor~ansno eren simples vassails, sinó feudataris del comte,
i Argensola mateix afirma que gaudien de grans privilegis,
forFa eficaqos a l'hora de deturar cap abús senyorial, i fins
al punt que «con ser este estado de tanta calidad, era de poquísima utilidad».yl
La revolta antisenyorial de la decada del 1580, remarcable per les seves proporcions i virulencia, culminava, de fet,
una llarga etapa de tensions anteriors. A mitjan segle XVI els
síndics ribagorqans ja endegaren plet contra el duc de Villahermosa per tal de passar o retornar la jurisdicció del comtat
a la corona. Hom al.legava-tal com feren també els revoltats de les baronies aragoneses d'Ariza i de Montclús-que
la infeudació original del monarca no havia estat de caricter
perpetuo definitiu i que l'actual senyoria dels Villahermosa
havia ja presctit. Tot i que els ribagorqans obtingueren inicialment una sentencia reial favorable (1554),els tribunals
del Justícia d'Aragó, a instincies del comte, revocaren i posteriorment rectificaren l'esmentada resolució en favor dels
Villahermosa (1567) Tot i el caient jurídic de la disputa, no
es pot dir que en aquests anys de litigi les violencies en fossin
absents. Senyors bandolers del Principat, com ara Guillem
94. Lupercio Leanardo de ARGENSOLA,
Infomacidn de los sucesos del
reino de Aragón en Ios años de r59o y 1591 (Saragossa, 16041, Madrid, 1808,
phg. 36. Caracteristiques del comtat, Vincencio Br.Asc0 DE LANUZA,Historiar eccleriárticos y reculares de Aragón, Saragossa, 1621, 11, phgs. 54-55;
Joaquín M. de MONERy de SISCAR,
Biblioteca de Escritores Ribagonanor,
Saragossa, 1884, pags.49-128.Sobre els senyors de Ribagarga, Armand de
FLWVIAI ESCORSA,
Los Conder y el Condado de Ribngorm, «Hidalguíau,
XXIII, 1976, phgs. 687-692; Gran Enciclophdia Catalana, (A. de Fluvih),
11, pags. 347; Jos6 Ma. Pou MAKT~,
LOSúltimos condes deRibagorza, «Analecta Sacra Tarraconensia~,XI, 1935, pigs. 354-370. Sobre toponimia ribagorgana,Joan C o n o ~ ~ ~E ah nomr
s , delr municipir dc lo Catalunya BrdgOnera, a <<Estudis
de toponírniau, op. cit., 11, pigs. 43-141.

de Josa o Perot Llupiii feren costar al duc de Villahermosa,
i arnoinaren reiteradament totala Ribagorqa, «atemorizando
a los vassallos para que no insistan en la reduction del dicho
condado ni en la prosecución del pleito». Llupii i Josa duien,
cadascun, quadrilla de dos-cents homes i eren afavorits-en
una epoca en que eren perseguits per les autoritats del Principat-pel procurador del comtat de Ribagorca (Lluís Saportella?), «gra(n)de amigo del Perot (Llupii)». L'any 1561 el governador d'Aragó suggeria a Felip 11 «rna(n)dar (e)screvir al
procurador ... mude de horden en el bivir, porq(ue) toda la
tierra se quexa q(ue) no (h)aybaldolero (sic), ladrón ni matador así aragonés como catalán q(ue) no le lleve en su compañía».95
La revolta de Ribagorqa esclati probablement a comenqarnents del 1579 (o potser un any abans, segons els ciilculs
d'algun altre cronista), llavors que centenars de ribagorqans
(cinc-cents o set-cents) pujaren a Benavarri, on havia de ferse consell general, i foragitaten per la forqa el comte Martí
i la seva comitiva. No gaire després, una segona ternptativa
de celebrar consell, ara arnb els fills del comte, acabaria tarnbé de mala manera. Tot i que els Villahermosa van recórrer
tot seguit davant de 1'Audiencia i el Justícia d'Aragó, els sublevats, que també feren recular els oficial~reials, no foren pas
95. EN.Ms. 784, ff. j 2 1 v . - j z ~Relacions
.
ambelprocuradorde Ribagorya, ibid., ff. 98". i 1 5 l v . - 1 6 1 . Llupia, igual comfosa, era afavorit tam.
bé pel comte de Fuentes. Les indagncions, l'any 1 5 59, sobre alguns ences.
sos dels bandolers de Llupii eten, segons el governador d'Aragó, forya
dificultases, *por q(ue) como el poder de los seiiores sobre sus vasallos es
en Aragó(n) tan largo, y estos (el5 bnndolerr) se (h)an recojido en los lugares
co(n) voluntad del co(n)de (de Fuentes) no (h)ay hombre ... q(ue) hose dezir cosa ni(n)guna*, ibid., f f . 1 j 9 v . - 1 6 1 . Sobre Josa,COLAS
I SALAS,Aragón en elriglo XVI, op. cit., pkgr. 160-161; REGLA,El bandolerirme, op.
cit., phg. 5.1. Una sintesi de les revoltea d'Ariza i de Montclús, COLASI
SALAS,Arogón en el siglo XVI, op. cit., pigs. 93.126.

doblegats. El traspbs del comte Marti, l'abril del 1581,oferi
l'avinentesa d'una nova temptativa, en reclamar el seu fiil Ferran la investidura del comtat, perb el monarca va diferir cap
iniciativa fins a les corts del 1585.L'actitud de la coronadavant els esdeveniments de Ribagor~ano ha estat encara satisfactbriament explicada, per b é que habi~udlnieritsol atribuir-se a la influencia i intrigues del comte de Chinchón,
tresorer general del Consell d'Aragó, i enemic declarat dels
Villahermosa d'en~iide l'assassinat, el 1571,d'una seva cunyada casada amb Joan d'Aragó, primogenit del comte Martí.p6
N o hi ha dubte, si més no, que l'actitud dilatbria o parsimoniosa de la corona esperona els revoltats i els ajudii a reeixir.
Ensenyorits del comtat, els revoltats nomenaren com a
síndics Joan Gil d e ' ~ a c i á ni Joan dZAger.El primer era vei
de Benavarri mateix, casat amb una filla del senyor de Suelves i, segons Blasco de Lanuza, «hombre principal y rico, muy
estimado de todos los del Condado, y de todos los pueblos
vezinos de aquella tierra*. Joan d'Ager, «labrador, vecino y
natural de Calasanz, de los principales de aquel pueblo», i veritable cabdill de la revolta, suscitaria entre els cronistes dels
fets un judici menys benkvol. Blasco de Lanuza Iloari la seva
brega contra el desordre tradicional del comtat-terra tarnbé de bandolers- fins al punt-escriu-que
«no hubo ladrones, ni vandoleros o lacayos en aquel districto mientras governón, perb condemnara tot seguit els seus excessos envers
els partidaris del duc de Villahermosa, assenyaladament
«co(n)tralos de Benavarre, q(ue) fuero(n) de la parcialidad
y devoción del Duque». Excessos semblants ti reportaren, se96. Sobre l'afer, Ángel CANEI.LAS LÓPEZ, Extildios nbagorranor: Notar
para la sida dramático de don Juan de Arogón y Gurrea, conde de Rib~gorza,
ejecutado en r573, «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita*, 6-7,1958,
75-92.

gons el cronista Perriez, fortes complicacions, perque «si bien
con ladrones n o se ahorró, tocó en la casa de Torquemada de
donde adquirió poderosos enemigos por sus deudos los Bardajíis y Mures». Perla seva banda, L. L. Argensola no s'estar i de remarcar el caricter arbitrari del regiment d'Ager, «hombre tan determinado, que en diez años que duró el tener la
tierra alboratada, prendía y mataba a los que juzgaba que lo
merecían, sin hacer otro ni más proceso que decir que su ánimo estaba satisfecho».?i
Tanmateix, ben poca cosa se'n sap de la presumpta «tirania» d'Ager i els seus companys, així com sobre I'evolució del
conflicte en aquests primers temps de la revolta. Ara com ara.
les úniques referkncies disponibles provenen, basicament, d'un
memorial de la Suprema, adreqat als inquisidors de Saragossa a comenqarnents de l'any 1582-un paper de caire catastrofista, pero que forneix unes quantes precisions de gran interes. Segons aquesta relació, doncs, el desgavell depassava
de bon tros els límits estrictes del comtat de Ribagorqa, «que
la tierra no es tan poca, que no comprehenda esta pestilencia
de vivir a su alvedrío desde Jacca hasta Urgel, de suerte que
se comprehende Sobrarve, y Ribagor~a,que está todo de una
manera*. Aixi, mentre a la baronia veina de Montclús encara perduraven les alteracions, a la baronia de Castre «se levantó la tierra a mano armada» i un total de quatre-cents ho97. L. L. ARGENSOLA,
Infomoción, op. cit., phgs. 38-39; Felipe Luis
P~nnrez,Sucerory noticiar delCondndo de Ribagona, a MONER,
Bibliofec~,

op. cit., pig. 161; BLASCODE LANUZA,
Historiar ecclesiárticor, op. cit., 11,
pag. 57; Ganzslo de CEspan~s
Y MLNLSES,
Historia apologético en lor ruceror del reyno de Aragón y ru ciudad de Zoragoza, años de r j g r y 1592, Saragossa, 1622 (ed. facsímil, Sevilla, 19781, pig. 59, que regueix I'opinió de
Blanco de Lanuza. Dades sobre Ager, BN. ME.1761,f . 292; interpretació
heroica de la figura #Ager, Gran Enciclopidia Catolana (Max Cahnerl, XII,
pigr. 366-567.

mes arribaren fins al castell d'Estadella per tal de deslliurarhi dos presoners. A la val1 d'Aran havien mort, no feia massa, un inquisidor-fet que potser no tenia res a veure amb
el conflicte ribagorqi, pero els inquisidors asseguraven que
els revoltats tenien aliats entre els aranesos, així com per terres catalanes: «tienen liga los síndicos, con las montañas de
Urgel y Cataluña». Amoi'nava els inquisidors, en fi, les freqüents infiltracions de gascons, tant per la frontera aragonesa com catalana -hom citava, a tal1 d'exemple, una de les
entrades de Galceran Cadeii, germi del senyor d'Arskguel,
que «con muchos gascones assediaron al obispo de Urgel, el
qual tuvo necesidad de prevenir amigos». Mentrestant, els
síndics del comtat havien aixecat un escamot de lacais, comandats per uns tals Ramir i Riquer, i no dubtaven de fer
justícia a Benavarri mateix, «dando garrotes y aqotand0».9~
La composició social dels bindols ribagorqans resta encara prou confusa, sobretot pel fet que els vasalls del comte de
Ribagorqa romangueren forqa dividits durant tot el conflicte. A grans trets, prevalgué una divisoria geogrifica ben perceptible entre la meitat septentrional del comtat, arrenglerada majoritkiament amb els Villahermosa, i les localitats més
meridionals, focus o epicentre de la revolta. Benavarri, tot
i estar dominada pels revoltats, conserva tothora forqa partidaris del duc, i acabaria essent un reducte de la resistencia
d'última hora del bindol ducal. La val1 ramadera de Benasc
98. El memorial ja fou publicar, per bé que fragmenthriament i amb
algun error de detall (com ara llegir Riquet per Riquer), pel M A R Q UDE
~S
PIDAL,Historia de lar alteracione5 de Arogón en el reinedo de Felipe 11, Madrid, 1862-6j,T, pags. 139-142.Agraeiio a l'amiga Pilar Sánchez la consulta del document original. Sobre les possibles connivhncies entre els aranesos i els revoltats res no en di" Juan Francisco GRACIA
DE TOLBA
a la
seva Relución a l Rey don Felipe m...delnombre sitio, plonta... del ualle de
Ardn ... (Osca, 16131, Madrid, 1973.

es decanti igualment per la part dels Villahermosa-potser
perque, com feianotar L. L. Asgensola, els seus habitants temeren que un eventual control reial dels passos fronterers de
la muntanya perjudicaria les activitats del contraban tradicional de la regió. Altres llocs del comtat, com ara la vila de
Graus, miraren-inútilment, tanmateix-de defugir cap enfrontament directe. Així, quan manava Ager, Graus no va
oferir pas resistencia, perb quan es féu provisió reial del comtat
en favor dels Villahermosa, I'any 1585, els representants d e
la vila s'apressaren a retre reconeixement al comte. Equilibris semblanrs, perb, tampoc no evitaren al capdavall el saqueig de la vila I'any 1587, un dels episodis més sonats de
les guerres de Ribagor~a.9"
La perita noblesa del comtat, forca nombrosa, secundaria majoritiriament els ducs de Villahermosa, sovint en virtut dels pactes de vassallatge, segons els quals restaven obligats a «acudir en tiempo de paz y de guerra a su servicio, con
hueste y cabalgada, siempre que el Conde lo quiere*. E n foren els principals valedors les diferents branques d e la família Bardaxí, i a s ~ e n ~ a l a d a m eAntoni
nt
de Bardaxí, senyor de
a
a rota la vall;
Conques, amb casa a Benasc i f o r ~ influencia
parent, a més, de Joan de Bardaxí, senyor de Ramasrué, i subfeudatari també dels Villahermosa, pero sobretot enemic declarat de Joan d3Agerd'enqi de la mort d'un Torquemada parent seu a mans del cabdiU ribagorci. Tots dos Bardaxí havien
pujat a la casa del duc de Villahermosa, com a servidors de
la familia, i el senyor de Conques -casat amb una Servetotenia a més parentiu indirecte amb el duc mateix. Rodrigo
99. Memorial de la vils de Graur sobre l a reva neutralitat, BN. Ms.
1761,ff. 275-176". Pero segons Blascode Lanuza, Graus hauria estat més
aviat partidaria del duc, Hirtoriar ecclesiástici?~,11, pag. 7 0 , i L. L..Argensola afirma que Grau~valgué al duc «con dineros, I#foonrración,op. cit.,
pkg. 43. Sobre el partit de la val1 de Benasc, ibid., pags. 40-41.

de Mur, senyor de la Pinilla, no era subfeudatari del duc, perb
compartia amb Joan de Bardaxí un mateix ressentiment envers Ager. Abonaren la causa dels Viiiahermosa altres senyors,
com ara un altre Bardaxí-també Joan de nom, i senyor de
Villanova-i el baró de la Llacuna, Felip de Castre i Cerve11ó; i alguns mossuvs de la frontera, com ara Jacques d'Aura,
germh del vescomte de Larboust-el qual hauria ofert un ajut
de dos mil cavalls, segons L. L. Argensola-, i mossurd'Agut,
«un capitán francés pariente de aquellos cavaileros Bardaxíesn,
que va proveir un escamot de vint-i-cinc biarnesos:"~
Valedors dels Villahermosa foren també alguns cavallers
catalans, ben significats anteriorment en les parcialitats del
Principat, com ara Francesc de Gilabert, senyor de Tudela
i carla d'Albelda, i Tomas de Banyuls, senyor de Nyer. Si Gilabert, com a carlh d'Albelda, venia obligat segurament a prestar servei al comte de Ribagor~a,el suport del senyor de Nyer
potser arriba com a feudatari que era del vescomte d'Évol,
parent al seu torn dels Villahermosa, tot i que les rivalitats
existents al Principat han pogut decantar o refermar per altres vies les preses de partit en el conflicte ribagorqh. ¿Es ben
bé casual, si més no, que els Valls, cavallers de Lleida i enemics particulars dels Gilabert, i que els bandolers de Joan Cadell, el senyor d'Arseguel, hagin pres com a propi el bando1
dels revoltat~?'~'
Cal fer notar, perb, que la presencia i parzoo. Ibid., pág. 46; BLASCODE LANUZA,
Hirtonar eccleriártic~r,11, pags.
60-61. Genealogies de Bardaxi i Mur, Manuel AGLIDQUEKOL,
EIseEoriD
de Concar (Benasqurj, Sant Sebastih, 1951; Luis VeNTunn MUR, Genealogla de lor Mor, <Revista de Archivos, Bibliotecas y Museosu, XLVII, 1926,
phgs. 334-347 i 502-513. i XLVIII, 1927, p8gs. 28-53 i 335-361. Sobre
les obligacions de la petita noblesa feudathria, M v l o ~ ~ ~ , . B i b l i o op.
t e c ~cit.,
,
p a 8 ~ 59.
.
ror. La composició social dels revoltatr resulta prou dificil d'escatir,
per bé que tot sembla indicar que algunes famflies d'infanrones meridio-

ticipació de senyors i bandolers catalans en el conflicte arasembla més aviar tardana-no pas abans de l'any
1587-, per bé que coincidiri amb la fase més violenta de
les disputes de Ribagorqa.
A les corts de Montsó del 1585 va fer-se, finalment, provisió formal del comtat en favor del duc de Viiiahermosa. Pero
quan el Batlle General d'Aragó, a comengaments de l'any següent, puja a Benavarri per tal de fer efectiva la provisió del
comtat, els síndics ribagorgans avalotaren la vila i foragitaten les autoritats reials, mentre Ager i els seus seguidors saquejaven les cases dels partidaris del duc. Fallida aquesta darreta temptativa, el duc de Villahermosa mira, decididament,
de recuperar el comtat per la forga de les armes i amb el suport d'alguns senyors r i b a g ~ r ~ a incatalans
s
aparelli un ex&cit ben proveit. Recluta també nodrides i famoses quadrilles
de bandolers, corn arala de Lupercio Latrás, germa del senyor
del lloc del mateix nom, a les muntanyes de Jaca, i la de Mique1 Joan Barber, capitost natural de Binefar.xoz
La campanya militar del duc, encetada la primavera del
1587, seria fulminant El més de maig, i superades algunes
trifulgues per la val1 de Benasc, els seus seguidors ocupaven
Benavarri, després d'una violenta batalla, casa per casa, amh
els homes de Joan d'Ager, que moriria en aquella contesa. Du-

ganes

p~

nals esdevingueren elr auttntics capdnvanters de les alteracions. Sobre el suport del senyor de Nyer, SALES,
ElrenyordeNyer, op. cit., p8g. 39. Nyerras
a RibayorCa, BLASCO
DE LANUZA,
Historiar eccleri2rticnr. op. cit., 11, pig. 86.
l o a . Segons COLAS1 SALAS,ArogÓn en elsiglo XVI, op. cit., pig. 227
Barber hauria estat un hidalgode Sant Eatevede Llitera; BLASCODELANUZA, Historirli ecclerikticor, op. cit., 11, pBg. 84, el fa natural de Binefar,
igual com altres documents de I'kpoca. Sobre la figura de Latrás, Armando
MELÓNY RUIZDE GORDEJUELA.
Lupercio Latrár y lo guerro de morircos y
montañerer en Arogón afines del siglo XV1, Saragosía, 19x7; COLASr SALAS, Arogón en elsiglo XVI, op. cit., phgr. ~ 3 0 . 2 7 6 .
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núm.
ELS

I

BANDOLS

DE RIBAGORCA ( 1 ~ 8 ~ - 1 5 8 9 ) :
UNA RELACIÓ NOMINAL

COMTE D E RIBAGORCA

REVOLTATS

Antoni de B A R D A X
sr.~ d, e Conques
sr. d e Ramastué
Joan de BAKDAXÍ,

Joan ~ ' A G E Rde
, Calassang
Joan GIL DE MACIAN,
d e Benavarri
Altres:
els BERANUY,
els TALLADA,
els SANSORNI

SI de Villanova
Joan de BARDAXÍ,
Rodrigo de MUR, sr de La Pinilla
els TORQUEMADA
Felip de CASTRE,bar6 de Castre i
La Llacuna
Jaques AURA (germa del vescomte d e Larboust)
Mosrur ~ ' A G U(parent
T
dels Bardaxíj

Tomas de BANYULS,
sr. de Nyer
Francesc de GILABERT,
sr. de Tudela
i carla d'Albelda

Lupercio LATRÁS(germi del sr. de
Latrás)
Miquel Joan BARBER,
de Binefar

Lluis de BARDAX~,
sr. de Benavent
Joan CADELL,SI. d'Arsegue1
Lluís VALLS
JERONIVALLS,sr. del Poal i
Gimenells
Altres:
Nicolau MELGAR,
donzell(?)
d e Torrefarrera (o Algerri)
Martí CLAVEROL,
donzell (?)
de Vilanova del Segria
el MINYÓDE MONTELLA
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DE RIBAGORCA (i387-i789):ARTICULACIÓ INTERNA

COMTAL
sr.

de Conque9

REVOLTATS
sr. de Ramartué

moaw

-. ....- Joan d'Agci

(e1 di4

JOANBanorri
SR. DE VUL.INOYA

ML.K1

Ta~yumme=====Raowico
sr.

Liuíi Bsrdsxí
sr. de Bcnsvcnr

de la Pinilla

Jscques
#Aura
Felip de Castre
bar6 dc Carrre

Eguiu.leniiri:

-

+...
............Franrcsc Gilabert
s i . de Tvdela i cailh d'hlbelda

Lluí. i Jerani Valll
irs. del Pola i Gimenellr

Lupercio LarrBs'
Miquel Joan Raiher*

Minyó de Montelb'
Ratlle d'Alos*

= Parentiu
= Subleudararil
= Vinculacionr no idrnrifirades

-

-... .....

.+

=

Kvalitatr internes

- Capn de quadriUa

1

rant tot aquel1 mes, abundaren a la ratlla d'Aragó els incidents
entre les quadrilles catalanes del Minyó de Montelli i en Barbafina, i els bandolers d'en Barber, capitost de la facció del
duc. El mes de juny, el senyor de la Pinilla prenia el lloc de
Calassanq, on s'hi havien fet forts prop de quatre-cents ribagorqans. No gaire després, Areny, darrer reducte dels revoltats, era atacada i recuperada pel senyor de Conques, un altre dels seguidors del comte de Ribagor~a.Ja aleshores, pero,
es feien aplecs de gent armada a la frontera del Principat, «per
a acudir y entrar en dit Regne de Aragó a donar favor y socorro a alguna de les dites parts». Ben entes, era encara una
mobilització espontinia, i no pas engrescada-tal com succeiri més endavant-per les autoritats reials,'o' pero és potser una prova indirecta que els tractes entre els representants
reials i els capitostos de la revolta, de cara al reclutament de
gent de guerra, ja havien estat encetats.
La corona no sembla haver mai endegat, en els afers de
Ribagorqa, cap acció energica en favor dels Villahermosa. No
hi ha evidencia, ara com ara, que l'actuació de Joan d'Ager
durant els primers anys de la revolta bagi estat directament
inspirada de la cort estant, tot i que el capitost, segons sembla, se'n vantava sooint. A mitjan 1587, en canvi, ja no podem dubtar-ne: el decidit suport de la corona envers els revoltats capgiri el signe d'un conflicte que semblava decantat,
irremeiablement, en favor dels comtes de Ribagor~a.Els tractes entre els ministres reials i alguns reputats senyors bandolers de la frontera catalana no se sap ben bé quan comenqaren-ni tampoc si foren una iniciativa particular del comte
de Chinchón, I'enemic dels Villahermosa, tal com afirma el
103. El virrei del Principat assegurava no tenir cap sorde de sa Magt.
de donar iioc a tals cosesu, ACA. RC. 4754, f . 280-z8ov.; aplecs i bregues,
ACA. RC. 4755, f . 255.

comte de Luna als seus Comentarios. Després de la desfeta
d'Areny, perb, les autoritats reials aragoneses, a instincies
de la cort, cercaren la manera de refer els efectius militars
dels ribagorqans. Nomenaren un Bardaxi dissident-lluís,
senyor de Benavent-com a cap militar, i tot seguit gestionaren el reclutament de bandolers catalans. Francesc de Gilabert, seguidor dels Viilahermosa, ha descrit les negociacions
del virrei i el governador d'Aragó durant I'estiu del 1587:
les pareció-escriu-necesitaban
de fuerzas, y así procuraron con
un caballero catalán les favoreciese con gente, que podia tener en
aquella ocasión mucha amistad con Cadell, cuya quadrilla corría la
tierra robando... y aunque este caballero rehusaba de hacerlo, fueron tantas las promesas que el Conde de Chinchón con cartas, y el
Visorrey de palabra, le hicieron de parte de su Majestad, que ofreció de valer le^.^^^
Tot fa pensar que aquest innominat «caballero catalán»
era Lluís Valls, de Lleida. Si més no, cap a finals del mes
d'agost, el vitrei del Principat-que sembla in albis de tot allb
que es cou-era informat per un dels seus comissaris sobre
uns anbmals aplecs de bandolers als llocs del Poal, baronia
dels Vails, i la Morana, el senyor del qual, Jeroni Cortit, era
un dels principals seguidors de la facció dels V a l l s . ' ~
Els germans Lluis i Jeroni Valls, cavallers domiciliats a
la ciutat de Lleida, eren senyors del Poal i de Gimenells en
el Principat, i per terres aragoneses de la Llitera i la Ribagor1 0 4 . Fraucesc de GILABEKT,
Relación de lo rucedido en Aragón derde
la muerte de la Condesa de Ribagorzn, Doña Luira Pacheco, harto los osos
r j 9 r y 9 2 , n CONDE
DE LUNA,Comentanos de lor sucesor de Aragdn en lor
años ~ 9 y 1r 5 9 2 , Madrid, 1988, phg. 489. El testimoni de Gilabert és
ratificat pel mateix camte de Luna, ibid., pbgs. j j g .
Iag. ACA. RC. 4758, s/f. (27-VIII-1g87).

ga, dels llocs de Baells, Lucis i Casserres. Sabem que a comengaments de l'any 1586 Jeroni va distingir-se en la persecució de bandolers per la serra de Llardecans. Un any després, pero, tots dos germans restaven gitats de pau i treva.
Pels volts del mes de febrer el virrei del Principat ordenava
la captura immediata de Jeroni Valls, tot assegurant que «ninguna cosa convé més al servey de(1) Rey Nre. Sr. (i) per a la
bona administració de la justícia y quietut d'esta província».
A primers de mars hom reiterava la crida i cerca del cavaller,
inculpat de fautoria de bandolers. Cap a finals del mes d'abril,
en fi, es feia procés de regalia contra Jeroni i el seu germi
per haver estat fautors de la quadrilla del Minyó de Montella, un capitost emparat tant pels Valls com per Joan Cadell,
i delat de forsa anomenada d'engi del robatori, el febrer del
1587,d'unes cirregues de moneda pels voltants de Sidamon;
un cop de m i que comptk amb el favor i beneplacit dels germans V a l l ~ .Quan
' ~ ~ es dicta sentencia, tots dos cavallers romanien encara fugitius. Lluís fou condemnat a pena de cent
ducats, mentre que res no sabem de la sentencia, probablement més dura, del seu germi Jeroni.1~7L'oferta de les autoritats aragoneses, l'estiu del 1587, ariibava, doncs, en un
moment prou oportú: Lluís Valls i la quadrilla del Minyó de
Montellk marxaren cap a Ribagorga.
Aquests fets no influiren únicament en el curs dels esdeveniments aragonesas. Els Vaiis duien de feia temps-i per
106. Sobre el robatori d e Sidamon, vegeu Joan REGLA,Los envíos de
metales preciosos americanos de España o ltalio o rr~v6sde la Corono de Arag6n y sus relaciones con el bondolerismo pirenaico, *Estudios de Historia
Els bandolers, op.
Modernas, IV, 1954, p i B s 191-203; i tsmbé, TORRES,
cit., phgs. rog-111.
107. ACA. RC. 4756, f . i94;id., 4755, f f . 145". i 258v.; ACA. CA.
353 (27-16-1587).JeroniValls, perseguidor de bandolers, ACA. RC. 4756,

f.

71.

raons que no coneixem-bando1 particular amb Francesc de
Gilabert, senyor de Tudela i seguidor dels Villahermosa. La
incorporació dels Valls a les diputes de Ribagorqa revifaria,
de retop, les hostilitats de bandositat. En un text volgudament críptic, Gilabert mateix en recalcara la connexió:
De la ayuda de este caballero (Lluír Valls) encendieron (elr minirtres
reials) otro fuego no menor, y fue, que por tener con otro (Gilabert
mateix) algún disgusto, aunque sin causa, con ocasión de verse con
gente en la campaña, le mostró (lo) que por ventura no le mostraba
con esta ayuda de los ministros reales.
El cronista aragonks Blasco de Lanuza coincideix en la interpretació dels fets:
Aviendo buscado los del Co(n)dadovandoleros de Cataluña ... para
que les valiessen, y (h)aviéndoles prometido su ayuda el Miñón..
y juntamente los de Cadell ... los del contrario vando destos, se resolvieron ayudar a los del Duque: por hazerse poderosos con su ayuda y amparo, para defenderse de sus enemigos.'08
Es possible, doncs, que Tomas de Banyuls hagi participat
a les revoltes de Ribagorga com una derivació de la seva rivalitat amb els Cadell d'Arsegue1 (a més de com a feudatari del
vescomte d'Évol, parent dels Villahermosa). Al seu torn, Gilabert mateix potser prengué partit pels Villahermosa arran de
la seva badositat amb els Valls de Lleida (si no ho havia fet
abans com a carli d'Albelda i feudatari del comte de Ribagorqa). A primers de setembre del 1587 Valls i Gilabert romanien en treves, pero cap dels dos bindols havia dispersat
la seva gent d'armes; contririament, «als uns y altres se arri108.BLASCODE LANULA,
Historias ecleriáxtic~r,op. cit., 11, phg. 75; GI.
Relacidn, op: cit., phgs. 489.

LABERT,

me(n) differe(n)ts quadriü(es) de bandolersn. A comengaments
del 1588 Valls i Gilabert ja guerrejaven obertament, i segons la justificació del mateix Gilabert, pel fet que tant els
Valls com el Minyó de MonteUi «empezaron a bajar a la tierra
llana, lo que fue causa de que rompiesen los dos caballeros
que arriba se dijo tenían disgusto, y por ella se declaró (Gilabevt) en favor del Conde, pues el otro favorecía a los rebeldes»:09 Alteracions aragoneses i bandositats catalanes havien acabat per convergir en un mateix conflicte de grans
proporcions.
Cap a finals de setembre del 1587, en plena fira de Sant
Miquel, prop de tres-cents bandolers catalans, lampademanter i gascons, comandats per Lluís Valls, el Minyó de Montelli i alguns síndics ribagorqans, assaltaren i saquejaren la
vila d e Graus E l botí, segons una estimació dels representants de la vila, assolí la xifra de quaranta mil ducats, «todo
lo cual, cargándolo en acémilas, lo enviaron a Cataluiia, donde tienen su acogimiento». Després de bandolejar-hi sis dies
seguits, les quadrilles catalanes foren expulsades de la vila per
la host del duc de Villahermosa, tot i que en el decnrs de la
batalla els bandolers infligiren perdues forqa assenyalades a
l'enemic, com ara Joan de Bardaxí i el baró de la Llacuna,
la mort del ¶ual suscita-diu un cronista-«gran lástima del
reino, asi por él como porque no era casado, ni dexaba en su
estado, que es en Aragón y Cataluña mui grande, sucesor».
Tot seguit, els bandolers del Minyó passaren altre cop a Catalunya, i tiraren vers el Col1 de Nargó, «tierra absolutament e de ladrones*, probablement camí de la Cerdanya i el cau
d'Arskgue1. Foren atacats, pero, per bandolers contraris, i reclutats per «un caballero de la tierra llana, que había ido a
109. Ibid., phg. 490; ACA RC. 4759, f.
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levantar gente a Catalunña~(Gilabert?), i hagueren de fugir
tot abandonant el botí que duien.""
La guerra havia esclatat altra vegada. A-comen~aments
del 1588 el duc de Villahermosa convocaria consell general
a Benavarri, pero els revoltats organitzaren una assemblea alternativa al lloc de Capella, en el decurs de la qual acordaren
prosseguir les hostilitats, atacar Benavarri i foragitar del comtat el duc i els seus valedors. A primers de febrer, efectivament, ribagor~ansi bandolers catalans, ara encap~alatspel
Batlle d'Albs, un altre capitost de la corda de Cadell, es plantaren a Benavarri, tot i que no reeixiren a prendre la vila. També Gilabert, amb prop d'un centenar de bandolers, co1,labor i en la defensa de la capital del comtat. A mitjans de mar$,
representants reials negociaren una treva amb el duc de ViIlahermosa, el qual, finalment, s'avingué a disgregar els seus
efectius. La desbandada dels seguidors del duc augmentaria
tanmateix l'agitació de les regions limítrofs del comtat. Mique1 Joan Barber i Lupercio Latrás, capitostos del bando1 ducal, ocuparen els dies de pau en una violenta expedició contra els moriscos de la ribera de I'Ebre, aleshores en guerra
amb muntanyencs de les v d s de Tena i Ossau."' Les treves
ribagorqanes es volgueren fer extensives al bindol particular
de Valls i Gilabert. &xí, el 16 d e matc, i mentre el virrei del
Principat demanava altre cop al veguer de Lleida la captura
dels germans Valls, aquests i Gilabert, no se sap ben bé per
quin conducte o sota quina autoritat reial, signaven treves
r lo. Saqueig de Graus, BLASCODE LANUZA,
Historim eccleriásticas, op.
cit., 11, phgs. 70-71 i 75; GILABE~T,
Relación, op.cit., phgs. 489-490; BN,
Ms. 176r, f. 275-276". i 533. Plany per la mort del baró de la Llacuna,
L. L. ARGENSOLA,
Información, op. cit., pkg. 44.
r r r . M A ~ Q U ÉDE
S Prunr., Historia de las alterucioner, op. cit., 1, phgs.
198.206; M E L ~ NLupercio,
,
op. cit., phgr. 39-56.

temporals sots pena de mil fIorins d'~r:~=Alguns incidents
posteriors, pero, arruinaren ripidament unes paus tan febles.
Gilabert mateix i alguns bandolers de la colla d'en Barber toparen, fora de Ribagorqa, amb alguns seguidors del Minyó
de Montella. E n mataren cinc, i el més principal, que era un
nebot del Batlle d'Albs, el dugueren a Benavarri, on seria executat."'
Trencades les treves, el duc de Villahermosa aparellh altre cop la seva gent, i secundat pels bandolers de Gilabert,
el senyor de Nyer i Lupercio Latrás, ataca a primers d'abril
la vila de Tolba-sense exit, malgrat que el nombre d'assetjants era d'uns set-cents homes. Tot seguit, els revoltats marxaren contra Benavarri; saquejaren la vila, i tornaren a posar
setge al castell. Entre els atacants, a més del Minyó de Montella i els germans Valls, hi havien altres cavallers lleidatans,
com ara en Melgar i en Claverol, «amigos de los Vallsn. Un
mes després el setge encara continuava, pero fou alqat sobtadament davant la imminent expedició d'una forqa de tres mil
homes aixecada pel Justícia d'Aragó per tal de foragitar les
quadrilles forasteres de tot el regne (segons altres fonts I'alarma
provenia dels tres mil francesos que el duc de Villahermosa,
de Benasc estant, hauria volgut fer entrar per tal de socórrer
Benavarri). Foragitats de I'Aragó, els bandolers catalans s'estigueren a la mira prop de la frontera, i prodigaren alhora les
incursions pels pobles del Segri;. Per dues vegades, a més,
el Minyó de Montellh, amb una tropa de dos-cents bandolers,
atacaria Gilabert en el seu casteil d'Albelda, per bé que infructuosament. Gilabert, al seu torn, demanaria ajut a la colla de Lupercio Latrás."4 També la quadrilla d'en Barber de
f. 154 i 2oyv.-m6.
BLASCO
DE LANUZA,
Historias eccleriárilcor, op. tit., 11, pBgs. 83-84.
114. BN. M s . 1761, f . j6qv.-365; MELÓN,
Lupercio, op. cit., phgs.
56-67; BLASCO
DE L~NUZA,
Historiar eccleriárticar, op. cit., 11, phgs. g8.i
I r z . ACA. RC. 4758,
1x3.

Binefar, amb un centenar d'homes, bandolejava aquells mateixos dies pels pobles del Segrih (Alguaire, Almenar, Alpicat, Almacelles, Raimat), alguns dels quals patiren les exaccions i devastacions dels bandolers per partida doble, tant d'en
Barber com del Minyó de Montelli."r
Cap a iinals del mes de maig comeqaren els tractes de
cara a la definitiva incorporació del comtat de Ribagorqa a
~ duc de Villahermosa fou cridat a la cort,
la c ~ r o n a . "El
mentre el comte de Chinchón i altres ministres reials procuraven afeblir la parcialitat del duc i, de grat o per forqa feien
desistir alguns dels seus principals valedors. D'altres, pero,
mantingueren el comtat encara avalotat. Durant la segona meitat de l'any 1588 Lupercio Latrás i Barber bandolejaren pel
seucompte en els indrets més diversos. (Ainsa, ocupada temporalment per Latrás el mes de juliol; Sangüesa, per terres
de Navarra; Sos, Uncastillo, Sábada; mentre Barber iutercalava algunes incursions perla banda del Segrii.) Pel mes d'octubre, el rei ordenava la captura dels barons de Conques i de
la Pinilla, que eren considerats, ensems amb Latris, com els
instigadors de I'agitació de Ribagorqa. Una mica després era
inculpat Diego de Heredia, senyor de Bárboles, «uno de los
que más tratan de receptar delinquentes~.Lafris i els seus
bandolers (uns dos-cents homes, entre els quals hi havia enroa. Procés de regalia, n últims del mes de maig, contra el Minyó, ACA.
RC. 4758, f. 196~.-197.
Temor d'una entrada de biarncsos en favor del
duc, MARQUES
DE P~DAL,
Hirtorio de lar nlterracioier, op. cit., 1, ~ 2 , 2~1.1
nota I ; CONDEDE LUNA,C ~ m e ~ t a r i oop.
r , cit., phg. 541.
115.Josep LLADONOSA,
EI bondolerirme a lo CntoIunyo occidenfal
(1473-'616), Barcelona, 1972, pigs. 42.44 (perd'autor identifica Barber
com un lloctinent del Minyó de Montellh).
r r6. Sobre el detall i entrcbancs d'úitima hora de les negociacions, MAR.
~ u É Da
s PIDAL,i i i r t o r i ~de Iar alleracioner, op. cit., 1 phgs. 2 2 9 - 2 3 6 , i 111,
pigr. 2 5 2 - 2 6 3 . El comtat fou definitivament incorporar a la Corona l'any
1598.

cara molts nyerros o lacais del senyor de Nyer) foren venguts
a Candasnos per les forces del governador d'Aragó, per bé
que Latris aconseguí de fugir. Refugiat a Benavarri, on encara gaudia del favor dels seguidors del duc, es féu fort en
el castell de la vila. Per tal de capturar-lo el virrei d'Aragó
so1,liciti altre cop I'ajut dels germans Valls. A finals de novembre els efectius del governador, secundats pels bandolers
del Minyó de Montelli i els germans Valls, assetjaren la fortalesa de Benavarri. Latras aconseguí de fugir altra vegada,
perb ja no tornaria a aixecar el cap per la Ribagorga."?
La pacificació de la Ribagorga sempre a n i lligada a la concordia dels Valls i Gilabert. La desarticulació del partit dels
Viiiahermosa propiciaria una altra temptativa de treves entre les faccions catalanes. Els tractes, perb, foren complicats.
D'entrada, Gilabert refusava cap compromís, «por ir su contrario con los rebeldes, y con ello con fuerzas para ofenderlo,
y así para contrastarlas le convenía la amistad de la parcialidad del Conde». Hom cercaria tota mena de mitjancers: els
virreis d'Aragó i del Principat, l'arquebisbe de Saragossa, el
bisbe de Lleida; perb la pacificació de les parcialitats lleidatanes anava a remolc dels esdeveniments ribagor~ans.A comenqaments del 1589 Lluís Valls comunicava al virrei d'Aragó «que Gilabert no quiere otorgar paces sin que los dichos
Valls dejen de perseguir a Lupercio Latrás y a Miguel Juan
Barber*. El mes de marg, finalment, els cavallers acceptaven
de negociar-sota l'autoritat del bisbe de Lleida-la «resu"7. Sobre les vicissituds de Latrás (que no acabaren pas Yany 1588),
M ~ L ~Lupercio,
N,
op. cit., i COLASI SALAS,AwgÓn en elriglo XVI, op. cit.
pagr. 251.276. Sobre Diega de Heredia, i la captura dels barons de Conques i la Pinille, BN. Ms. 1761, f . 381v.-382.B a ~ b e ra Lleida, ACA. RC.
4758 s/f (7-xr-1588);id., 4759, f . 19ov.; LI.ADONOSA,
Elbandolerirrne, op.
cit., pag. 45. Elr Valls contra Latrás, COLAS
I SALAS,
Aragón en elriglo XVI,
op. cit., ~ a 393.
~ .

lució (sic) y remato de las paus», i el virrei del Principat atorgava guiatge a uns i altres perque «vingue(n) ab lo recato que.s
deu, y q(ue) estiguen retirats e n una casa de esta ciutat (Lleida) de hont ab tota seguretat podran tractar sos negocis». Valls
i Gilabert acordoren les paus un mes després, i obtingueren,
a més, remissió dels seus delictes respectius. Per tal de consolidar la treva els regents del Consell d'Aragó eren partidaris de bandejar uns i altres del Principat:
Este perdón ... se dé a los Valls, y tanbién al Gilabert para hazerlos
iguales... y para q(ue) dichas pazes se perpetúen mejor, sería muy
conveniente q(ue) al Valls q(ue) es más inquieto se le diese orden
q(ue)hiziesse una compañía de infantería de la gente q(ue) le ha seguido y sigue, y de los demás delinquentes q(ue) pudiese recojer para
ir a servir con ella donde se le mandare, y q(ue) tanbién se diese al
Gilabert otra compafiía, queriéndola.'~8
Pero, a més de no marxar cap dels dos, les hostilitats entre Valls i Gilabert rebrotarien no massa temps després per
terres de Lleida; i en una epoca que les denominacions de nyerros y cadells comencaven a escampar-se per la Catalunya occidental.
Nyerros i cadells, havien tingut, efectivament, un remarr 18. ACA. CA. 265, núm. 21.Sobre els tractes dcpaii, GILABERT,
Rekción, op. cit., phg. 496; BN. ME.1761, f . 393 i 395; ACA. CA. 131, núm.
8j;ACA. RC. 4760,f. 96-96",; id., 4717.f. 1 j o v . - r j ~ v .«Per
:
q u a n t havent durar per algun temps entrevosaltres los amats de la Real Magt. Hieronym Dezvalls y Lluís Dezvalls, donzells, en la ciutat de Lleyda domiciliats, germans, de unapart, y lo noble y amet de la RealMsgt. dan Francesch
de Gilebert, en dita ciutst de Lleyda populat, de part altra, algunes iniminlcies, odis y ranco(r)s y males voluntats per rahó de les q a l s ab interventio y medi de algunes notables y principals persones zelanr lo bé y sossiego
de vosaltres ... y de vostres parents, amichs y valedors, entre vosaltres és
estada feta y fermada pau final...u

cable protagonisme en les revoltes de Ribagorca. Les crbniques aragoneses no oblidaran pas de consignar la figura i actuació del Minyó de Montelli i d'altres capitosos bandolers
de l'brbita de Joan Cadell, el senyor d'Arsegue1. Perb, al seu
torn, els «lacayos del señor de Añier, que corrompido el vocablo llaman los nyerros», tampoc no passaren gens desapercebuts. Blasco de Lanuza diu que eren «vdentissimos ho(m)bresn, i que excel4iren en nombroses accions com ara la brega de Tolba, l'abril del 1588, on «sin duda se perdieran todos aquel dia, sino por los nyerros q(ue) detuvieron a los del
Condado, peleando animosamente». Si cal creure el testimoni de Céspedes, els nyerros («llamávanse assí los de Benavarre») aviat donaren nom als seguidors del duc de Villahermosa R e f o r ~inicial dels efectius militars del duc, acabaren per
bandolejar al costat de Lupercio Latrás. Quan el capitost aragones fou derrotat a Candasnos, «se halló que muchos de los
que fueron muertos por las casas eran perpiñaneses que Ilamaban nyeros ... que eran gentes muy belicosas y de hecho
tan dispuestos que aparecían gigantes»."g Bandolets nyerros
de la quadrilla d'en Barber participaren també, l'estiu del
1589, en el setge de Cubells, per terres de Lleida; un episodi
local de bindols que tenia per protagonistes inicials alguns
bandolers cadells del BatIle d'Albs. EIs fets de Ribagorqa, en
fi, han pogut cimentar l'anomenada extralocal dels bhndols
pirinencs de nyerros i cadells, les connexions entre els germans Valls de Lleida i el senyor d'Arskguel Joan Cadell, i la
rivalitat particular entre els Valls i els GiIabert, tots plegats
implicats en les guerres ribagorcanes, poden acabar d'explicar-nos, altrament, perquk aquestes denominacions han co119. MBLÓN, Lupercio, op. c i t . , pig. LIIde I'apkndiu; CBSPEDES,
Hip
toria apologética, op. cit., págs. 67-69; BLASCODE LANUZA;Historias eccle-

siárticas. op. cit., 11, pigs. 86-89.

m e n q a t p e r divulgar-se-primerament, s e g o n s sembla-per
les c o n t r a d e s de l a C a t a l u n y a o c c i d e n t a l .

Les alternatives de l a g u e r r a de Ribagorqa repercutiren de bon
c o m e n q a m e n t a les c o n t r a d e s f r o n t e r e r e s del P r i n c i p a t . A la
v e g u e r i a de L l e i d a , a més, els b h n d o l s a r a g o n e s o s v a n c o n j u m i n a r - s e a m b les r i v a l i t a t s t r a d i c i o n a l s de l a n o b l e s a local.
U n s i a l t r e s no s ó n p a s a l i e n s a l desgavell c r b n i c q u e s e m b l a
c a r a c t e r i t z a r aquella z o n a c a p a finals d e l a d e c a d a del 1580:
per quant e n les fronteres d e Aragó y Franga-s'exclama
el virrei
del Principat-per occasió d e les dissencions del comtat de Riba.
gorsa y les differkncies q(ue) són entre Hieronim y Lluys Valls germans d e una part ... (i) don Francesc de Gilabert de part altra se són
suscitabdes quadriües de bandolers, lladres y facinorosos hbrnens e n
tan gra(n) número...""

1 2 0 . ACA. R . 4759, f. 189.NO són únicament els Valls i Gilabert: a
A1br de Balaguer, per exemple, la situació sembla igualment f o r p greu I'any
1587, i el capitol de la Seu d'urgeii, senyor del lloc, resta impotent per
a imolantar I'ordre: eno.ns és oosible-escriuen els caoitulars-ab nostres
forces a soles resisitir-hi ayxí per la potencia de tants mals hbrnena, com
encara per haver-hi entre.11~persones exernptes»; en una altra Uetra adrep d a al virrei s'cxclamen «sobre los estragos, morts, incendis y rabos que
feren en dita vila de Alós dos quadrilles de handolers de diferents parcialitatsu, Pujor TUBAU,
Sant Jorep, op. cit., pigs. 38 i 75; a Cervera, el panorama tampoc és gaire més reconfortant: quaranta bandolers del senyor de
Gra han deslliurat violentament dos pressoners del comanador santjoanista Saportella, i altres cent circulenpels voltantsde laciutat, AMC. Conxell
(158715881,
f. 16". (19-1-1587);
cap a finalr del 1587cal enviar a Lleida,
i «a hon convingas, un jutge de cort «per a que entenga en alguns afferru,
ACA. RC. 4758 (5-1x-r587).

L'estiu del 1589 els paers de Lleida reclamaven una ferma acció contra els bandolers de la ciutat i les rodalies, pero
alhora no s'estaven de remarcar les arrels autkntiques dels excessos: «la principal causa de la desvergüernza con q(ue) se
atreven a cometer tantos delictos (els bandolers), procedece
dels amparo y favor q(ue) públicamente hallan en los cava!.leros»."'
Segons l'opinió dels paers, el cau del bandolerisme iieidat i no era sinó Arseguel, el castell de Joan Cadell en terres de
la Cerdanya:
el estar ellos (els bandolers) tan apoderados desta tierra es porq(ue)
tienen su fue(n)teen la montaña, en un lugar llamado Arsegol, q(ue)
es señor dé1Joan Cadell, el qual los ma(n)tiene y tiene allí los mks
principales dellos casados en dicho lugar, y de allí salen para hazer
todas las maldades.
A més de refugi o reducte, Arseguel era també el magatzem, «de donde no sale cosa sin composición». Recules de mules hi pujaven el botí de les quadrilles; un itinerari de lloques
assegurava la impunitat dels bandolers, i enlairava de mica
en mica, des de la plana d'urgeii, el bestiar capturat (cavalleries, sobretot) i tota mena de robatoris; en el castell de Joan
Cadell romanien presoners, a més, els homes segrestats pels
bandolers, tot esperant que amics i familiars fessin efectiu
el rescat. Pero si Arseguel era el vertex, la xarxa de cbmplices o fautors davallava fins a la ciutat de Lleida-o pel cantó
d'Aragó, cap al comtat de Ribagor~a,tot aprofitant el desori
d'aquells anys. Socis assenyalats de I'eix Arskguel-Lleida eren
els germans Francesc i Rafael Averó, una mena de cacics lo121. ACA. CA. 265, núm. 26 (les properes citacions no consignades
en nota aán d'aquesr memorial).

cals del lloc de Cubells, en el marquesat de Camarasa. Les
connivencies s'estenien per la vegueria d'Agramunt, on el
senyor de la Morana, Jeroni Cortit, era un dels principals
fautors dels bandolers cadells; recalaven, per terres de la vegueria de Lleida, en la casa del senyor de Puiggrbs, pupil
encara, i regentada aleshores pel seu oncle Joan Montsuar;
a
pels voltants de la ciutat de Lleida:
i eren f o r ~ nombroses
a Torrefarrera, Nicolau Melgar; a Raimat, Tomis Calcaterra i Miqiiel Solanelles; i a Vilanova de Segrii, Martí Claverol; tots plegats, cavallers. Un altre puntal del bando1 cadell
era Onofre Jordi, senyor de la Fondarella, a la vegueria de
Tarrega. Tots plegats treien bon profit de les activitats del
bandidatge: «todos estos-asseguraven els paers de Lleidason enemigos del Rey, y se están en sus casas donde no podían vivir antes, y a(h)ora q(ue) tienen amistad con los ladrones y los acogen, están sobrados y tienen cavaiios y se
tratan muy bien*.
A la ciutat de Lleida els bandolers aprofitaven el suport
i complicitat d'una anomenada <diga»de cavallers, els caps
visibles de la qual eren els germans Jeroni i Lluís Valls. Membres de la mateixa lliga, i fautors també dels bandolers, eren
Baltasar Claramunt alias Claramuntet, Jeroni i Josep Gomar,
un tal Espona, i altres cavallers amb f o r ~ ainfluencia dins i
fora de la ciutat. Altrament, el veguer Miquel Alentorn (de
la branca dels senyors de la Cardosa, a la vegueria de Cervera) era parent d'alguns elements de la lliga i, quan calia, amic
d e tots,
y por esta causa y por tener en Lérida muchos amigos y deudos tales
quales ellos y todos juntos con los más nombrados de fuera del pue-

blo confederados y jurame(n)tadosde valerse unos a otros por cualquier ocasión contra qualquier officialreal o otra qualquier persona
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q(ue) osare prender, dañar ni hablar ni atestiguar contra ellos... se
han hecho y hazen muchos casos.'"
Pel que sembla, els cavallers de la lliga restaven involucrats en moltes de les violencies perpetrades en els darrers
temps:
se han hecho en Lérida y en su districto-diuen els paers-muchas
muertes en las cuales se han hallado todos ellos, y se han hecho por
su orden destos de la liga, y esto porq(ue) dentro de la ciudad entran ladrones y de día los tienen en sus casas, y de noche salen todos
con ellos armados con muchos pedreñales y matan y hazen lo q(ue)
quieren sin q(ue) nadie les ose contradezir en nada.
Així moriren, entre d'altres casos, el batlle d e Ra'imat, un
pagks d e Lleida, un moliner d'Alfara, un home d e Tragó, un
tal Jaume Estevan-que volia impedir el casament d'una seva
tia amb un dels complices dels Valls-, i l'oficial reial Andreu Calaf, que hauria gosat perseguir alguns bandolers d e
la lliga. Testimoni d e la prepotencia dels membres de la lliga
és el cas de Baltasar Claramunt que, amb l'ajut dels bandolers, va emparar-se del lloc de la Figuera (vegueria d e Balaguer) i es féu retre homenatge per la forqa. D e vegades, pero,
calgué guardar les aparences. La presencia a la ciutat d e Lleida, a comencaments del 1589, d'un jutge d e I'Audiencia va
forqar la intervenció del veguer Alentorn, el qual hagué d e
recuperar una partida de cavalleries aragoneses, amagades fins
122. Lligues i pactes inter~en~arials
rimilars, fins acuradament formalitzats i tot, i en un clima de bandositats pro" semblant, js tren ben conegutr a I'hpoca medieval, vegeu Agusti DURAN
I SANPERE,
Llibre de Cernera,
Barcelona, r977, pBgs. 98.99 (pacte de finals del segle XIV, llavors de les
bandositats locals entre els Sacirera i els Oluja, amb una vigencia prevista
de cinquante anys, i signats per més d'una trentena de senyors); vegeu també
SERRA
1 VILARO, Baronier, op. cit., 11, phg. 217 (un teatimoni del 1291):

aleshores, i mentre esperaven ((passarlas a otras casas hasta
subirlas a la montaña», en una torre de I'horta de Lleida, l'amo
de la qual era precisament Claramunt. Pero si el bestiar, aquest
cop, fou recuperat, ningú no va fer cap diligencia contra Claramunt i el seu company Claverol, un altre dels implicats en
el robatori, «por ser de los de la liga».'z) A la ciutat, o pels
seus voltants, tot sembla indicar que els homes de la liga feien
i desfeien a caprici, «dando Abbadiados ... y dan(do) beneficios y cáthédras en la universidad a quien y como se les anto123. El veguer Alentarn seria finalment pracessat, ACA. CA. 353 (s.d.).
De Claramunt i la seva torre dels aforei de Lleida s'explicaven coses com
ara aquesta: un bon dia, Claramunt hi haurin convidar un tal Valentí, vei
de la ciutat; un cop arribat, pero, Valentí fou voltat per una colla de bandolers icomminat tot seguir a lliurar un total de dos-cents escuts sots pena
de la vida; l'infartunat canvidst hagué de pagar amh dos violaris de la seva
mullet, pero Claramunt i els seus van mantenir-lo segrestat una colla de
dies. En una altra ocasió, Claramunt mateix r'emparh per la forgn de la
baronia de la Figuera, i es féu rette tot seguit els homenatges pertinents.
Probablement, es tracta del mateix Baltasar Clsramunt que I'any 1612va
ser revocat de I'ofici de veguer de Lleida per tal com era *el más pernicioso
hambre que tiene la república, pobre sin casa ni hogar, amancebado con
una mujer casada con tanta ~ublicidadque el obispo de aquella ~ ~ I e s ai a
fuerga de censuras le ha hecho apartar della, y bive también apartado de
su muger más ha de daze años... amici~rimode bandoleros, valedor dellos,
de muy mala opinión, y que los de aquella ciudad se hazen cruzes de que
esté nombradon, ACA. CA. 269,núm. 36, i J. H. ELLIOTT,Lareuoltacatalana, r>gS-r640, Barcelona, 1966,phg. 78; no sabem, pera, si és el mateix
Claramunt empresonat per ordre del virrei I'any 1616,SOLERI TEHOL,Per o ~op.
, cit., p8g. 429. Altres cavallers de la lliga tenien, tanmateix, antecedents igualment turbulenta. L'sny 1584 Jetoni Cortit i una trentena de
bandolers havien deslliurat violentament Onafre Cortit de les mans d'un
comissarireial, ACA. RC. 4754, f. 3-5". Els Gomar havien protagonitzat,
I'any 1577, seriores alterscions a I'Estudi General de Lleida, i el seu nom
figura, repetidament, en els registres locals de treves, vegeu AML. Segure"ts, 335, s/f. ( 1 3 - v - 1 5 ~ i~ () 2 j - ~ ~ ~ - 1 5 7 4 ) .
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jan. Restwen inculpats, a més, en el celebre robatori de moneda del Minyó de Montella l'any 1587.~4
L'estiu del 1589 el ressb de les bregues de Ribagorca no
era encara del tot apaivagat. Altrament, la treva entre els Valls
i els Gilabert era forsa recent, i qualsevol incident podia fer
reviscolar les hostilitats. Les incursions dels bandolers cadells
en algunes baronies de les vegueries de Lleida i Agramunt eren
un altre focus de violkncies D'enci de finals del mes de julio] un grup de cavallers lleidatans perseguien esforqadament
la quadrilla del Batlle d'Albs, seguidor dels Valls i de Joan
Cadell i capitost de llarga traje~tbria:~rFiguraven entre els
perseguidors Francesc de Gilabert, Bernat de Guimeri, senyor
de Ciutadilla i Montclar; Onofre d'Alentorn, senyor de Seró,
i els seus fills Lluís, Alexandre i Jeroni; i els senyors de Rubió, Vilves i altres llocs de la val1 d'Artesa de Segre-tots els
quals entretenien també els seus propis bandolers. A primers
d'agost, una partida de seguidors del Batlle d'Albs, encalcats
per l'escamot de cavallers, hagué de cercar refugi en el lloc
de Cubells, el «feun dels germans Averó de la lliga. Assabentats de la brega, alguns homes de Cubells haurien sortit al camí
124. Revoltes de 1'Estudi en epoca provirió de catedres o vacants: ACA.
RC. 4759, ff. 1 - 3 (15871, i Ramón GAYAMASSOT,
Provisión de las cátedrar
en elEstudi GeneraldeLPrida, uAnalecta Sacra Tarraconenriar, XXX, 1957.
pags. 233.296, Estudiants arrnats i testirnonisdeI'agitadavidauniversithria local en kpoques diferents: ACA. RC. 4753. f . 747 (1583); id., 4753,
s/f. (20-111-1584); AML. Procerros de Bandera, rep. núm. 931, f f . 106 i SS.
(atac a I'Ertudi el 1577); i Josep LLADON~SA,
L'Estudi General de Lleida.
del 1430 al 1524, Barcelona, 1970.
125. Andreu Saura (a) el Batlle d'Al6s havia participat en el rabatori
de moneda de Sidamon del 1587.ACA. RC. 4862, f . 240V.; i a les alteracions del corntat de Ribagorqa, al costat del Minyó de Montella i elr germanr Valls. A Comensaments del 1589 les quadriller del Barlle d ' ~ l b si
els germans Garreta robaren, a Oliana, una partida de moneda de la Diputaciá, BC. F. Bon. núm. 2376.

per tal de protegir la retirada dels bandolers. Tot seguit, tancaren les portes de la vila.
El setge subsegüent de Cubells aplegaria una rnunió de
forces de ben diversa procedencia. Alla comparegueren ben
aviat altres cavallers, com ara mosskn Sacosta, senyor d'Alentorn; Lluís Ortiz, senyor de Concabella; Onofre d'Argensola, que ho era de les Pallargues; i mossen Castelló, senyor de
les Puelles. Tarnbé, els veguers de Lleida (ara ho era Onofre
de Merles) i d'Agramunt, un paer de la ciutat de Lleida i alguns comissaris del governador de Catalunya. Foren mobilitzats els sometents de les vegueries properes, i encara, alguns homes enrolats pels justícies de Fraga i Tamarit de Llitera.
Entre els assetjants, pero, també hi figurara la quadrilla de
Miquel Joan Barber, ve11 enemic del Batlle d'Albs per terres
de Ribagorca, i que, a instincies del veguer de Lleida, seria
guiada fins a Cubells per Guillem d'Ivorra, carli santjoanista de C o r b i n ~ . A
' ~ Última
~
hora, a més, el baró d'Erill oferí
desinteressadament, sense «pasión particular*, un altre escamot.
El setge de Cubells ofereix una bona perspectiva per tal
126. No ens és possible de precisar la data de la mort de Miquel Joan
Barber. BLASCODn LANUZA,Historiar eccleriánicar, op. cit., 11, pigs.
112-114,a~seg~lca
que aquest capitost haurin estat trait ¿l'any 15897 per
uns seus companys, anomenats els Pistoletes, bandolers naturals de Luesia. Consta que el julio1 del 1589 Barber bandolcjava per Almacelles. on
segrestava alguns veins, i demanava rescars per valor de durs mil Iliures,
AML. Coltellader, reg. 828, ff.70.72, i LLADONOSA,
Elbondolerirme, op.
cit., pigs. 49. Altrament, I'any 1593 un tal JoanBarber, de Binkfar, bandolejava pel Pallars amb una quadrilla de gent catalana, ACA. RC. 4765,
f. 142;ACA. AUD. 6324, s/f. ( 2 8 - v 1 - 1 ~El
~ ~nouveguer
).
Merlis era pro.
bablement cantrari dele Val13 i de la lliga de csdells. A comen~amcntsde
la dicada del 1580, si més no, els metlesos, aleshoies en guerra amb els
mangair, foren secundats pels Alentorn de Será, capitostos nyerros, ACA.
RC. 4747; f. 47; id., 4748,.ff. 181.181.

de coneixer els arrengleraments faccionals de la noblesa Ileidatana i la seva posterior divisió entre nyerros i cadells, que
es pot dir encetada en aquesta ocasió. Igual com els seus contraris, els cavallers de la lliga de Lleida també aparellaren la
seva gent per tal de socórrer els bandolers de Cubells; i «acudieron allí cerca los hermanos Valls con mucha gente de pie
y de cavallo, de cuya parcialidad eran dichos vandoleros», tot
i que per la munió del setge no gosaren intervenir, i «no hizieron más demostración de llegar cerca del dicho lugar y estarse a la miran. Finalment, tarnpoc no arribarien reforqos per
la banda de Ribagorca, tal com ternien les autoritats del setge, en favor dels bandolers de Cubells. La simple possibilitat, perb, reforca la idea que els bhndols ribagorcans i catalans romanien encara prou encavalcats.
La brega va comengar el divendres 1 1 d'agost, i duraria
tres dies sencers, perb els bandolers de Cubells no van pas
donar-se. A la tercera nit, i mentre els assetjants esperaven
I'arribada de l'artilleria, els homes del Batlle d'Albs aconseguiren de fugir després de foradar un pany de la muralla de
la vila. Camp enllh, retrobaren els germans Valls i el seu seguici. Descoberta la fuga de bon rnatí, els assetjants pogueren comprovar que a Cubells només hi restaven alguns cape
Ilans, les dones i la canalla, «perque sego(n)s se deie
públicament essent vila de doscentes cases... tots se n'ere(n)
anats ab dits Iladres~,llevat dels jurats de la vila i d'un tal
Francesc Montgai, que fou identificat com un dels valedors
del Batlle d'Albs. Tanmateix, un cop alcat el setge, els bandolers d'en Barber, «por estar resentidos delos que les (h)avían
muerto y herido», es lliuraren al pillatge, calaren foc a una
vintena de cases (la dels germans Averó, també eschpols, primer de tot) i rniraren de fer escabetxina entre la gent del lloc,
dones i canalla refugiats plegats a I'església de Cubells. El veguer de Lleida commini tothom a sortir de la vila, perb «per

lo número d e l s a l t r e s , entre los quals y ( h ) a v i e u n a
quadrilla q u e p u b l i c a m e ( n ) t los n o m e n e ( n ) e n C a t a l u n y a narr o s , no v o l e ( n ) t obeir d i t a crida ni p o d e r - l o s r e s i s t i r ... s e t e s t a r e ( n ) allí». La t e r n p t a t i v a d ' a l g u n s cavallers del s e t g e t a m ser ta(n)t

p o c no reeixí a t e m p e r a r e l s Anims d e l s n y e r r o s :
dits senyors veguer y los cavailers q u e ailíere(n) feye(n) dilijkncies,
braveses y esforssos co(n)tra dits nyarros per a llevarlos robos y
deixasse(n1 d e crema(r) y robar ... que lo sr. veguer Uevi uns qua(n)ts
robos als dits nyarros d e tal manera que dits nyarros bravejaveh)
co(n)tra dit senyor veguer lo qual a b la (elspasa tirada feie les forses
podie e n remediar(ho).. . y dits nyarros n o volgueren eixir encara que
fos estada feta crida y per los cavallers ... los fos dit moltes vegades.
L ' o p o r t u n a arribada del v i r r e i Manrique de Lara i l a s e v a
g e n t evitaria, finalment, u n desastre més g r o ~ . " ~
El s e t g e i d e v a s t a c i ó de C u b e l l s seria el p r e l u d i d ' u n reguitzell de r e v e n g e s e n t r e e l s b a n d o l s rivals, l e s quals a t r a p a rien tot s o v i n t u n a p a g e s i a i n d e f e n s a i p r o b a b l e m e n t a l i e n a
de l e s h o s t i l i t a t s . Uns dies d e s p r é s d e la b r e g a de C u b e l l s , els
b a n d o l e r s del B a t l l e & A l o s i els s e u s v a l e d o r s a t a c a r i e n l e s
1 2 7 Persecució del Batlle d'Albr, AML. Conrellr, reg. 432, f . 126. Sobre
el setge de Cubells, AML. Coltellades, reg. 828, ff. 117-121; ACA. CA.
265, núm. 26; id., 266, núm. 30; id., 347 (15-1-1601); també LLADOWOSA,
El bandolefirme, op. cit., phgs. 49-51. pet bé que l'autor ha capgirat les
filiacions del setge, i convertit els assetjats en nyerros. El mateix autor ha
identificar errbniament I'alias del Batlle d'Albr arnb un celebre capitost
de la decada del 1570, Arnau Escuder; vegcu, contrhriament, ACA. RC.
4862, f . 240". AML. Coltellader, reg. 829, s/f. (1-XII-rggo),arnb els nams,
tespectivament, d'Andreu Saura i T. Saura. Antoni Saura, fill del Batlle
d'Albs, seria condemnat a mort I'any 1599, ACA. AUD. 6924. s/f.
(8-111-1593). El seu progenitor, pel contrati, cantinuaria bandolcjant dos
anys després encara, segons LLADONOSA,
El bandolerirme, op. cit., phgs.
59-60.

terres d'alguns cavailers del setge, «haziendo los daños q(ue)
podían, mata(n)do algunos hombres y quema(n)do lo q(ue) podían». A Montclar, baronia de Bernat de Guimeri, «por ser
el sr. de aquel lugar de contraria parcialidad*, els bandolers
cadells robaren i mataren el bestiar, i cremaren tots els paIlers, «que fue una pérdida muy grande para los pobres labradores, por (h)aver sido este año muy estéril la cosecha, y no
saber cómo sutentar sus alimañas». A últims de setembre, les
violencies sovintejaven encara. Nicolau Melgar i altres senyors
bandolers de la iiiga de Lleida (els Claramunt, Calcaterra, Gomar), amb acompanyament de «lacays armatsn, mataren i degollaren alguns veins del lloc d'Almenar. D e tornada a la ciutat de Lleida, els cavallers de la lliga no foren pas importunats,
segons sembla Tot just després de I'acció de Cubells, els seus
bandolers amenaGaren alguns dels ciutadans que havien estat presents al setge. Cap a finals del mes d'agost, el sots-veguer Andreu Calaf, un altre oficial que havia estat a Cubells,
era assassinat a trets de pedrenyal davant de casa seva per
tres homes «ab capes negres (i) (em)hossats»."8 Hom temia,
amb bon fonament, un reviscolament de la violencia de faccions: sansí se vehe-conclou un memorial de 1'Audiencia-el
mal estado en q(ue) queda aquella provincia, y el peligro que
pasa no buelvan a rebolverse los Valls con Gilabert~.
La provisió de I'abadiat del monestir de Bellpuig de les
Avellanes, cap a finals d'aquell mateix any, confirma, a més,
128. La rivalitat entre Calaf i cls cavallers cadells arrencava d'abans
del setge de Cubells, perb. A comengarnentr del 1588 alguns bandolers de
la lliga devasteren una torre dels Calsf situada als afores de la ciutat, ACA.
RC. 4862, f . 256. El 1574 Cslsf mateix ja havia tingut diferencies amb
una de les famflies de la Iliga-els Gomar-AML. Seguretotr, rrg. j j g
(13-V-1574). Sobre el cas d'Almenar, AML. Colfeellades, reg. 828, ff.
148-151". i 220-233, i LLADONOSA,
El bnndolerisrne, op. cit., phgs. 51-52;
els fets de Montclar, ACA. RC. 4863, f. 2o6v.; ACA. CA. 265, núm. 15.

QVADKE
núm. 3
SENYORS NYERROS A LES VEGUERIES D E PONENT
(1589-1599)

ALENTORN:
sr. d e Ser6
Onofre
Lluís
Jeroni
Alexandre
ARGENSOLA:
sr. de les PaUargues
Onofre
CALDERS:
sr. de Segut
Miquel
CASTELLÓ:sr. de les Puelles
Climent
COPONS:sr. de la Manresana
t.
ERILL:baró d'Erill
Felip
GILABERT:SI. de Tudela i Montsonís; carla d'Albelda
Francesc
GWIMERA:sr. de Ciutadilla
Bernat
IVORRA:
carlh de Corbins
Guillem

QUADRE
núm. j (cont.)

PONS:sr. de Ribelles
Gispert
Martí
SACOSTA:
sr. d'Alentorn
Miquel
VILLALBA:
sr. del batlliu de Montmagastre
Francesc
T.T.: si. de Viives
T.T.: sr. de Rubió

QUADRE
núm. 4
SENYORS CADELLS A LES VEGUERIES DE PONENT
('589-1599)
ALENTORN:
sr. de la Cardosa
Miquel
AVERO:«cacics» de Cubells
Francesc
Rafael
donzell (?) de Raimat
CALCATERRA:
Tomas

QUADRE
núm. 4 (cont.)
CLARAMUNT:
sr. de la Figuera (?)
Baltasar
CLAVEROL:
donzeU 0) de Vilanova del Segrih
Martí
CORTIT:SI. de la Morana i Gra
Jeroni
ESPONA:cavaUer de Lleida
t.

GOMAR:cavallers de Lleida
Jeroni
Josep
JORDAN:
sr. de la Fondarella
Onofre
MELGAR:donzell (?) de Torrefarrera 20 d'Algerri?
Nicolau
MONTSUAR:
sr. de Puiggrós
Joan
MONTGAI:
jurat de Cubells
Francesc
SOLANELLES:
donzell (?) de Raimat
Miquel
VALLS(DESVALLS):
SI. de Poal i Gimenells
Jeroni Lluís

NYERROS 1 CADELLS A LES VEGUERIES
DE PONENT (1589-1599):
FEUS 1 BARONIES
m Nyerros

A Cadeiis

que els bandolers cadells continuaven tan actius com sempre.
El monestir de les Avellanes, de I'orde premonstratenc, era
aleshores un d'aquests establiments religiosos pendents de secularització arran de la reforma eclesikstica de les dibcesis catalanes; i les dilacions en la provisió d'un nou abat triennal
no devien de ser alienes a les temptatives de Felip 11de cara
a suprimir el monestir i aplicar les seves rendes a la construcció de la nova seu episcopal de Solsona."9 El llicenciat Joan
Cristbfor Abella, natural de la Seu d'Urgell i presumible beneficiari de l'abadiat, decidí tanmateix de no esperar massa
temps el nomenament formal, i el1 i el seu germk Francesc
es plantaren, a primers de desembre, a les portes del monestir. Per descomptat, s'endugueren una bona escorta: amb eUs
arribaren els germans Averó de Cubells, la colla dels Garreta
d'Oliana;3"
prop d'un centenar de bandolers (altres fonts
129, Eduardo CORREDERA
GUTIÉRREZ,
Elmonosterio deSanta Mana de
Bellpuig de lar Auelkan~s(época modernd y contemporánea), nIlerda», X X X I I ,
7971, P ~ S 55-89.
.

..
ticiparen en el robatori de moneda de Sidamon I'any 1587; l'estiu d'aquest
mateix any foren objecte d'un preces de regalia per haver tiratejat un camirrari reial, ACA. RC. 4758, f f . I I ~ V . - I T ~id.,
V . 4757,
;
f. 2 2 4 ~id.,
; 4755,
f . 66. Amb cl Batlle d'Alos, desvalisaren la casa del collidor de rendes del
General d'oliana, BC. F. Bon. núm. 2376 La rivalitat entre els Garreta
i e15 Clariana, una altra família d'oliana, assoli una gran virulencia en el
decurs de la dCcada del 1580, ALA. RC. 4774, f . 241 (assarsinat deJeroni
Clariana el 1581); AMC. Lletres (s. XIII-XVI), (25-111-1589):cns vuitanta
bandolers, presumiblement encapplats pels Garreta, urnatare(n1 Clariana.
oficial, y ron germh y sa mare y set o huit de altres...». Parcialitats d'Oliana a finalr dela anyr vuitanta, pujo^ Tuenu, Sontlorep, op. cit., pigr. 39
i 73: l'anada d'un ofi~ialdel capitol d'Urgell a Oliana wper sosegar les inquietuts que-y eren prou sufficients per revoltar totes aquertes Comarques
per ser poble gran, ple de joves bel.licosos y aparentats, y situat en la part
mér acomodada per a la seguretat y fortaleza dels bandolersn.

rebaixen la xifra f i n s a l a meitat) d e la quadrilla del Batlle
d'Albs. T o t seguit, els nouvinguts foragitaren I'abat cessant
P e r e Fontanella, i acomodaren Abella e n l a cadira abacial,
dizie(n)do q(ue) Joan Cadell se lo (h)avía escripto, y pidie(n)do el
Abbad y frayles de dicho monasterio con q(ue) provisiones le sacavan de allí y con orden de quien, respondió dicho Ahella sacándose
el pedreñal y flasco q(ue) con aquellas provisiones le hecheva "'
A b a t i frares, efectivament, hagueren d e fugir, negra n i t

i a corre-cuita, c a p a Balaguer. A m o s del monestir, els bandolers h i sojornaren uns q u a n t s dies, ahaziendo grandes insolencias y r o b a n d o la casa». Del monestir e s t a n t , prodigarien algunes incursions pels voltants, com ara al lloc d e Tragó,
del b a r ó d'Erill, o n maltractaren els veins. Pel q u e sembla,
els bandolers també rivalitzaren a fer punteria i destrossa a m b
algunes talles eclesiistiques:
de una cuchillada quitaron la cabega a una imagen de un santo ...
(y) salieron una esquadra dellos fuera el lugar y hecharon de arcabu$ayos a un Christo de una cruz de piedra como a quien tira a joya,
y le ronpieron un brago, y en otros pueblos se Uevan crismeras y otras
cosas de plata de las iglesias, y en algunas maltratan las figuras d e
los sanctos, y si no se remedian estas cosas, están en camino de ser
131. Corredera no esmenta el succés, pero f a al.lusió a les intrigues de
Fontanella per perllongar més del compte el seu trienni abacial, Elmonarteno, op. cit., phg. 6 2 . Altrament, no era la primera vegada que els bandolers intervenien e n els afers del monestir. Alguns abarn se rerviren de les
quadrilles per tal de foragirar violentament els visitadors de I'orde. ConREDERA, El monasterio, op. cit., pig. 61: el cas de Fabat Gesré i el seu nebot que, el 1576,nlevnntaron en armas a los pueblas del cpntornon contra
Elrenyorde Nyer, op. cit.. phg. 19,
el visitador Diego de Vergars; SALES,
nota 3: I'abat que refusa elr viiitadars nfaboreciéndose de los bandoleros
de aquellas montañas*; el monestir convertit en catau de bandolers, REGLA,El bondolerirme, op. cit., phg. 5 3 .

mucho más, y será esta tierra (lo q(ue) Dios no permita) peor q(ue)
Francia.
Tot i I'ajut d'última hora d'una altra partida del Batlle
d'Albs, els bandolers foren expulsats del monestir, quinze dies
després de l'assalt, pelgovernador de Catalunya i l a seva gent.
Els germans Abella foren capturats i empresonats a Lleida,
per bé que el seu captiveri no es va perllongar gaire temps.
Jeroni Valls n'havia sortit fiador, perb a primers de gener del
1590 tots dos germans escapaven de les presons de la
ciutat.13'
La persecució dels bandolers cadells i la desarticulació de
la lliga de cavallers de Lleida ja havia comengat, pero. Arran
dels fets de Cubells i el seguit de revenges posteriors les autoritats procuraren actuar enkrgicament i castigar els culpables. Calia, abans de tot, designar un jutge de cort «q(ue) no
tenga dependencias con ninguna de d(ich)as parcialidades».
E n una lletra de finals del mes d'octubre del 1589, signada
per Felip 11i adregada als paers de Lleida, hom feia notar els
inconvenients, a I'hora de fer justicia prompta i recta, dels
privilegis de la ciutat en materia penal. La presencia d'alguns
ciutadans en l'anomenada «Prohomknia de Ventura», trihunal criminal similar al «Juí de Prohoms» barceloní, era considerada un impediment seriós, «mayormente estando essa ciudad (como se tiene entendido) dividida en dos parcialidades,
y sería contingente que los dichos prohomens que huviesen
de entrevenir en la decisión de dichas causas fuesen de una
parte o de la otra»;*,, raó per la qual totes les causes passa132. ACA. CA. 264, núm. '7; id., 265, núm. 26.
133. La suspensió dels privilegis judicials de la ciutat seria ~ a l a m e n t
temporal, LLADUNOSA,
El bandole*me, ap. cit., pips. 52-53; jutge impatcial, ACA. CA. 353 (s.d.).El tribunal criminal de la ciutat era format pel
veguer, els paers i l'anomenada «Prohomenis de Ventura. (de composició

rien a mans de la cúria del governador de Catalunya. Podem
demanar-nos, pero, si totes aquestes prevencions foren de gaire
efecte. Les faccions locals recaptaven partidaris i valedors a
pertot, i fins el governador Enric de Cardona tampoc no restava liiure d e sospites. Se'l considerava «generalmente más
inclinado a la parcialidad de los nierros, porque le acudieron
quando las diferencias que tuvo en tomar la posesión de la
varonfa de Centellas, entre doña Biolante su muger, y el Conde
d e Quirra*, per bé que en el cas dels bindols lleidatans el governador semblava més «inclinado a los Valls, por contemplation de don Bernardo de Bojado(r)s, con quien tiene mucho deudo y profesa estrecha amistad».r,+
Tot i no conkixer el detall de l'acció judicial subsegüent,
res no semhla, efectivament, haver neguiteiat els germans
Valls. Un d'ells, Jeroni, era paer de Lleida l'any 1591.'" Altres membres de la Iliga, com ara Tomas Calcaterra, continuaren bandolejant pels voltants de la ciutat amb la quadrilla del Batlle d ' A l o ~ . ' >Les
~ dificultats d'alguns elements de
numerica variable), Rafael GRASy de ESTEVA,
La Pahcrín de Lérida, Lleida, s.d., pags. 75-83.
134. ACA. CA. 264, núm. 17. Violant de Centelles, muiier delgovernadar Cardona, eratgermana de Lluis de Carrós, bar6 de Centelles i comte
d e Quitra, que moririo sense successió vers cl 158"
135. AML. Conrellr, reg. 433. De la mateixa manera, acomensaments
del 1589, quan encara no havien fet les paus amb Gilabert ni aconseguia
la seva remirnió, els Valls no trobaren tampac cap impediment per a participar-i victoriosament-en les tradicionels juster esportiver de la confraria nobiliiris de Lleida, Concepció PÉREZi Josep LLADONOSA,
Libredel Copiral de la Confrona dek Cnvnllerr i Gentilhomer de la ciutnt de Lleido, Lleida,
1980, p8g. 266.
o )comensaments
.
136. AML. Coltellndes, r e g 829, s/f. ( ~ r - x r i . ~ g > )A
del 1591 un oficial reialprocuravapactar la zortida del BatUe d'Albs i dels
seus seguidors cap a Italia o Ftansa-temptativa potser fracassada, ACA.
RC. 4760, ff. I ~ I v . - T ~ ~ .

la lliga, que no sortiren tan ben parats, sobrevingueren probablement una mica casualment, i no pas per la decidida acció del governador Cardona. A finals de setemhre del 1589
Nicolau Melgar, Rafael Averó i alguns dels seus lacais havien
estat capturats a 1'Almúnia de Sant Joan, en territori del comtat de Ribagorga, per un comissari reial, «con fragancia de
haverlos hallado en hábito de vandoleros de seguidas (duien
a sobre un virolat arsenal de pedrenyals, espases i punyalets).
Baltasar Claramunt, que els feia companyia, va defugir I'empresonament perquk un tal Lamaison alias el Sastre va saber
identificar el senyor bandoler com a un dels pacífics veyns de
I'Almúnia. Duts a Saragossa, foren objecte de processament,
t s procediment en la seva
tot i haver a1,legat i ~ r e ~ u l a r i t ade
captura. Tanmateix, interferkncies insospitades amenagaven
de diferir sine die l'execució de cap sentencia. Rafael Averó
va morir de malaltia, l'any 1591, mentre romania empresonat, pero Melgar tenia prou influencia, segons sembla, per
entretenir dia rera dia la seva sentencia. A primers de setembre del 1592 el lloctinent del Justícia d'Aragó s'exclamava
de les dilacions en la causa de Melgar, «que haze cassi tres
años (que) está preso y es digno del castigo que le está mandado dar. Han favorecido tanto su caussa deste hombre personas que assisten cabe la de su Magd. que lo tienen desvanecido y muy lexos de pennsar que ha de morir». Pel que sembla,
algú havia fet desaparkixer el sumari de la causa. Melgar, a
més, conservava alguns papers de compromis signats pel marques d'Almenara, representant del rei llavors de la qüestió
del virrei estranger en el regne d'Aragó: «no sé si es inco(n)veniente el tener este hombre algunos villetes del sr. Marqués
de Almenara co(n) algunas promessas y offerimentos ... que
como el Melgar es tan artifficiosso se los sacó al marqués que
(h)aya gloria».'"
137. ACA. CA 344

(1-IX-1~92)
i (I-x.1592).Sobrela qüertió del "ir-

Ara com ara, una hipotktica participació de cavallers ibandolers catalans en la revolta de Saragossa del 1591-tal com
aventuren alguns autors-no ha estat pas verificada. Melgar,
si més no, va tenir-hi un petit-i poc lluit-paper, pero. Les
ofertes d'Almenara sembla que cal relacionar-les amb certa
temptativa de subornament per tal que Melgar fes de testimoni contra Antonio Pérez-en una epoca que tots dos eren
a la presó de manifestats de Saragossa. Segons una altra versió, Melgar restava complicat en un projecte de fuga de Pérez i els seus companys, tot i que finalment el cavaller catala,
seduit tal vegada per alguna promesa d e les autoritats, hauria acabat per denunciar la temptativa. Tot sembla indicar
que Melgar continuava empresonat un cop acabada la revolta
'En canvi, no hi ha cap senyal que Joan Cadell, «capitaneando los bandoleros catalanes», hagi fet acte
de presencia a Saragossa el mes de novembre, llavors de la
revolta; afimació que és, sens dubte, una tergiversació dels
fets de Ribagor~a.Mal podia ser aquesta, doncs, la raó del
setge i enderrocament d'Arseguel l'any 1592, tal com han deduit alguns autors. La persecució de Cadell, que havia comenqat uns anys abans, tenia més a veure amb les seves activitats
de bandolerisme per terres del Principat que no pas amb cap
eventual intervenció en els afers aragonesos o suposades simpaties pels particularismes forals-com ha estat també suggerit.')9
rei aragonbs, MARQU~S
D e Prnhi., Historia de lar alteraciones, op.cit., 1,
pigs. 255-280; COLAS
I SALAS,
Aragón en etsiglo XVI, op. cit., pigr. 616.631.
138. El nom de Melgar figurava encara en una llista de <Presos en las
cárceles de Zaragoza y exceptuados» del perdó reial de comengamenta de
1592, MARQUÉS DE PIDAL,
Historia de laralter~ciones,op. cit., 111,p i g 304.
Vegeu tsmbé. Gregorio MARAGÓN,
Antonio Pérez, Madrid, 6a. ed., 1958,
11, pigs. gjo-53I i 804-806,que qualifica Melgar de «agente provocador».
139. Tot fa pensar, efectivament, que la suporada participació de Joan
Cadell en la defensa de Saragossa I'any 1391 ha estat un error de lectura.

De feia temps, les autoritats catalanes maldaven endebades per eradicar alguns caus muntanyencs de bandoletisme.
A comenqaments de l'any 1587, tot just després del robatori
de moneda del Minyó de Montera pels voltants de Sidamon,
el virrei ordenava el segrestament del lloc i casteii d'Arseguel;
L'embolic historiogrhfic resultant hauria, anat més o menys així: Antoni
de Bofarull, a la seva Hirtoria crítica, op. cit., VII, pig. 258, esmentava,
tot seguint la monogrsfia del marques de Pida1 sobre les alteracions aragoneses, la participació del Minyó de Montellh i les quadrilles de Cadeli a
les revoltes de Ribagorga; en un passatge posterior, el mateix autor recordava al lector *que en tiempo de las alteraciones de Arag&, fue allí, capitaneando los bandoleros catalanes, un Juan Cadelln (Ibid., VII, pig. 318).
bbviament, Bofarull volia referir-se a les revoltes de Ribagorgs, pera Franceic CARRERAS
I CANDI,a la seva Geografkgeneralde C n t a l u n y ~Barcelona
,
[ c . 1908.181, vol. ncatalunyas, phg. 1032, interpretara que Cadell era a
Saragossa el novembre del 1391. La confusió passari ales planes de Ferran
SOI.DEVILA,
HistV~iade Catalunya, Barcelona, za. ed., 1962.63, 11, pigs.
939-940, i persirtiri encara en bon nombre d'autors, com ara VILAR,Catalunyn dinr ['Espanya moderna, op. cit., 11, pig. 353, que en dedueiv que
els cadells, a diferencia dels nyerros, representarien el'heretatge del particularisme dels furs*. Ara com ara, pero, sabem només que Cadell es passi
bona part de l'any 1591 cercant una remiasió judicial, pet bé que pels volts
delmesde setembre aquesta mena de tracter ja havien fracassat. A comengaments de I'any següent el senyor d'Arsegue1 tornava a bandolejar pel vescomrar de Csstellbo, tal com veurem tot seguir.
Sobre l'actitud catalana llavors de la revolta de Saragossa, vegeu MAR~ u É sDE PIDAL,
Historia de lar alteraciona, op. cit., 11, pigs. 268-277,
319-322 i 446-451; BOFARULL,
Historia cdtica, ap. cit., VII, pigs. 205-224,
que vol reivindicar el maderantisme catale per tal d'evitar amalentesoss;
en una línia aemblant, SOLDEVILA,
Hirtdria de Cntolunyo, o p cit., 11, pigs.
938-940; actitud de les corporacions locals, Elies SERRA
I R~FOI.S,
LIeido
i lertorbocionr d'Aragó, «Revista de Catalunya», IV, 1926, phgs. 398-400:
a Lleida-igual com a Tortosa-la fidelitat al re¡ passa al davant de tot.
Una reavaluació recent del tema, farsa ponderada, i que temarca la peculiar i simultinia conflictivitat institucional catalana, Xavier GII. I PDJOL,
Catalirnya i Aragó, qgr-1592: Una solidaritoti dor dertins, «I Congrés d'I-Iistbria Moderna de Catalunya», Barcelona, 1984, 11, phgs. 125.131. La re-

fets, tots dos, que n o poden n o tenir una relació directa, per
tal com Cadell era u n dels fautors del Minyó, i perquk una
part del botí acaba per arribar a Arskguel i a la val1 d e Querol.'40 Sabem, a m é ~ ,que el Minyó, en Barbafina i altres
bandolers implicats en el robatori de Sidamon rebutjaren, del
castell d'Arskguel estant, els seus perseguidors. El segrestament ulterior fou encomanat a Gabriel Rey, sots-veguer del
Pallars, per b é que a última hora, i per suggeriment d e certs
cavallers, I'oficial hauria confiat la missió a u n tal Baltasar
Riembau; la qual cosa suscita les ires del virrei per tal com
l'esmentat Riembau
és inculpat de (h)omicidis y altres molt graves delictes ... y senyaladame(n)t que és molt companyó y amich del Minyó de Mo(n)tellk
y dels bandolers y lladres de sa quadrilla e finalment té tanta amistat y tracta ab dit Joan Cadell que (b)aver-hi dexat (alcartelO al dit
Riambau ab soldats és estat comanar-lo (el segrestament) al mateix
Joan Cadell y bandolers de la quadrilla del Minyó de Mo(n)teiii perque en lo esdevenidor debaix de nom de sequestre real continue(n)
de tenir aU so(n) recuiiita los bandolers.
Similars reprovacions calia fer arribar al veguer Boquet
d e la Seu d'urgell, que havia d'ajudar el sots-veguer de Pallars en el segrestament d3Ars&guel,tot i «lo parentiu q(ue)
vós teniu ab Joan Cadell y amistat a b altres persones q(ue)
causan molt gran dany ... ».'4'
presrió de la revolta de Saragossa inclou, pero, I'enderrocament del castell
d'Albelda de Francesc Gilabcrt, u n dels participants de les alteracions de
Ribagorca (tat i que la seva intervenció directa en la rebel.lióde Saragossa
no sembla pas gaire probable), Emilio LUNA,El castillo de Albelda. Noticias deru demoliciónpor Felip 111(sic), «Linajesde Aragóna, 11, 191 I, pkgs.
3 1 1 - 3 1 4 i 335-340.
140. Vegeu, supra, nota 1 0 6 .
141. ACA. RC. 4755, f f . 2 3 8 ~ .i 269v.; id., 4756, ff. 254-261; id.,
4757. f f . 257". i 269". iHi hacaprelació entreel segrestament d'Arshguel

Cap a finals del 1588 el virrei Manrique de Lara, assabentat dels «mdeficis feyen los bandolers de la parcelitat de
moJonot Cadell de Arseguel en la terra de Cerdanya y en altres parts circumveynes*, envih comissaris a Puigcerdh, Lleida i la Seu d'Urgell per tal de concertar una Unió contra el
bandolerisme i, assenyaladament, contra Cadeii i els seus seg u i d o r ~ Les
. diligencies, aquesta vegada, fructificaren rhpidament, i el mes de desembre el castell d'Ars&guel era assetjat pels sometents de Puigcerdh i la Seu, i les hosts particulars
d'alguns cavallers, com ara Tomas de Banyuls, el senyor de
Nyer, que reforgaria els efectius del setge amb una columna
de tres-cents bandolers i seguidors. Al seu torn, Cadell era
auxiliat per les quadrilles del Minyó de Montelli i d'altres
capitostos, alguns dels quals sembla que comandaven bandolers francesos o-segons el parer de les autoritats-«buguen o s » . El setge va durar una setmana sencera, fins que els freds
i el mal temps feren desistir els assetjants. En el decurs de
la brega, pero, havien estat morts alguns dels principals seg u i d o r ~de Cadell, com ara I'anomenat Minyó de Capcir i el
mateix Minyó de Montellh. Tot seguit, el senyor d'Arseguel
fou objecte d'un procés de regalia, inculpat de fautoriade bandolers i resistencia a I'autoritat reial, i fnu condemnat a penes per valor de deu mil Iliures, l'execució de les quals, pero,
va allargar-se-com era habitual-més del compte, si és que
algun cop arribaren a fer-se efectives del t ~ t . ' ~ '
i els bhndols simultanis de la vila de Puigcerdi la concordia dels quals cercaria, inútilment,un jutge de ]'Audiencia?, Dietnri de lafidelísjima vilo de
Pzigcerdi, op. cit., pig. 76.
142. A finals de ,591 la venda en encant públic dels béns de Cadell
noera encara rematada,.ACA. RC. 4759, ff. ~ ) 5 ~ . - 2 >i 8240;
~ . id., 4760,
f f . 69, 2 2 0 i 227.129; id., 4761; ff. 2 5 7 ~ . - 2 5 8Sobre
.
el setge del 1588,
Dictan de lafideltssima vila de Puigcerdd, op. cit., pig.
77; REGLA,El han.
dolerirmi, op. cit., pag.'48, f a com si el Minyó de Montellh bandolegks encara per terrer del Segcii a mitjan 1589.

Les vicissituds del senyor d'Arseguel recorden prou bé les
del senyor de Nyer deu anys abans. A mitjan 1590 Cadell demanava la seva remissió. Els síndics de la Cerdanya, els consols i alguns prohoms eclesiastics de Puigcerdi i la Seu d'Urgell, abonaven el perdó, i remarcaven alhora els profits de
col.locar Cadell en la defensa militar de la frontera francesa.
Practica i recursos, ben cert, no li'n faltaven pas:
seria de mucha importancia su assistencia en aquella frontera por
la experiencia q(ue) tiene de las cosas della y facilidad con q(ue) dizen podría juntar quinientos y más hombres entre sus deudos y amigos en qualquier ocasión q(ue) fuessen menester, por ser persona de
mucho séquito.
CadeU, perla seva banda, havia fet saber, a través del comte de Prades, que s'estimava més d'anar a servir a Ora, al costat
del duc de Cardona. El Consell d'Aragó semblava, pero, més
decantat cap a la solució pirinenca, i els tractes s'allargaren
durant tot aquel1 any Finalment, l'estiu del 1591 foren expedits guiatges per tal que Cadell i dos oficials reials «vage(n)
a les partides de la Seu de Urgell y altres parts ... (i) p(ro)cure(n)
de replegar y juntar los bandolers y gent de seguida q(ue) podra(n) per a q(ue) vage(n) a servir a sa Magt. a la guerra en
la Provensa o en Franca o Italia». Per un memorial posterior
sabem que els bandolers cadells no restaren pas inactius en
el decurs de les negociacions anteriors. L'estiu del 1590 un
tal Jonot Canedelles, que «(h)avie anat a Arseguel a parlar ab
mo. Cadelln, va aplegar-ne una colla per tal de socórrer una
altra partida de bandolers que bregaven amb el sometent pels
voltants de Mosset. No massa després, els bandolers cadells,
ajudats per l'alcaid del castell de Puigcerdi Nuri Joan Sorribes (que era «capiti y emparo dels bandolers de la partialitat
de Arseguel y Caro1 y altra mala gent en lo Comptat de Cer-

danya*), bregaven amb el sometent de Puigcerdi. 1potser tampoc no foren absents de la bandositat, a comenqaments del
1591, entre els canonges de la Seu d'Urgell i «los de la dicha
ciudad*; conflicte que féu necessiria la presencia d'un comissari reial, «q(ue) si faltasse ... serían forqados dichos canónigos (a) dexar su yglesia por miedo d e no tener seguras sus vidas». Pels volts de setembre, en fi, la remissió de Cadell i els
seus seguidors es podia considerar ja del tot fracassada, ates
que «los bandolers de la voluntat de C a d e l l ~refusaven de prendre bandeig del Principat, tal com exigien les cliusules del
p e r d 6 . 1 ~El senyor d3Ars&gueltampoc no tardaria gaire a reprendre les hostilitats.
A comencaments del 1592, el nou governador del vescomtat de Casteiibb, Alemany de Tragó, referia al virrei l'estat
d'aquelles contrades, tradicionalment conflictives: «en mita(d)
del Biscondado (e)stava(n) alojados dozientos bandoleros, y
con ellos Cadel, Phelipe de Queralt y Averó, con otros caud a o s y capitanes ... (y) en el robar y vellaquerías, después que.1
mu(n)do anda, no se ha oído maiores desvergüensas~.Els bandolers gaudien, segons sembla, de la venia i complicitat de
l'ex-governador Lluís de Gravolosa, que hauria procurat destorbar la presa de possessió de Tragó, «que ha muchos días
que anda con requestas con los cónsoles de acá diziéndoles
que no dexará de governar ni entregará el castillo por más
privilegios que vengan». Una amenaGa simultinia provenia
del comtat de Foix: «temo-escriu Tragó-q(ue) todo ha de
ser corto para poder valernos con tanta furia y preparatorios
que se hazen acá y al condado de Foix.. . que se huyen los hombres de los lugares entrándose por las villas con sus manteni143. ACA. CA. 266, núm. 16; ACA. RC. 4760, f . 214; id,, 4761, f f .
65 i 68; conflictes de la Seu d'urgell, ACA. RC. 4383, f . 153v.; Sorribes,
fautor de bandolers, ACA. CA.'j42 (1591).

mientos, dexando sus casas y heredades sin cultivailas...». T o t
i q u e els bandolers d e Cadell, llavors d e I'arribada del govern a d o r Tragó, havien reculat cap al Barida i desocupat el vescomtat, h o m temia u n a eventual alianga e n t r e cadells i
foixencs:
después que he llegado (los bandoleros) se han ido del Viscondado,
y querría que este temor les durasse sin provar mis fuergas, que son
tant (sic) pocas ... que sin falta nos romperán a todos, y como dizen
públicamente que hazen alianza con los luteranos, es de temer. Anda
Phelipe de Queralt entre ellos (h)echri un loco sin honra ni juhizio,
(y) Cadell que pretiende que con esta furia, hará e1 Rey lo que eli
(sic) querrá. Por los lugares del Cabildo y del Obispo (de In Seu d'Urgel0 se andan montando las gentes y haziendo cosas de hereje~...».'~~
B e n e n t e s , els seguidors d e Cadell n o e r e n pas els únics
a f e r renou. C a p a l a mateixa epoca dues quadrilles d e p r o p
d e dos-cents bandolers cadascuna, l'una d e cadells i l'altra d e
nyerros, devastaven el vescomtat:
los nierros van p(er) la co(n)ca y terra haxa, y los cadells p k r ) estos
mon(t)s Pirineus; per allí hont passen ho dexe(n) tant net com lo
foc ... en Organyh són entrats, han.y mort dos ho tres homes, ensagniades dos ho tres dones y rohat p(er) mil ducats ... tenen grans ganes de entrar en Castellbb segons blasonen ... (i) dits bandole(r)s tenen certes correspondensies ah los luterans, los quals nos fan tantes
manasses que ab les corregudes que.ns han donades y ab les comendations que.ns envien restam mitg (ehpantats,

r44. ACA. CA. 344 ( 2 3 - n ~ - ~ 3 9i2(24-111-1~92).
)
Cany 1601 Alemany
de Tragó seria assassinst per Perot Cadell aliar Ribó i altres bandolers, a
insthnciadelcanonge Moreig, i upor causes feas y que andavan bien públicaru, ACA. CA. 34713.VI-1601).

escriuen els consols de Castellbb:~ Una mica després són els
cbnsols de Vilamitjana, lloc de la mitra d'urgell, els qui s'exclamen davant del seu senyor de les reiterades escomeses dels
bandolers nyerros de Bernat de Guimera, senyor de Montclar, i perseguidor uns anys abans dels seguidors de Joan
Cadell i els germans Valls. Ara, els seus bandolers havien assolat les vinyes i camps dels voltants de Vilamitjana, i amenaqaven encara de tornar per tal de cremar la mica de collita
i els portals del poble: «estam vuy tant opremits dels nerros
en tota aquesta ribera ... y aquest poble en particular ... p(er)quk
lo tenen de tema y no procuren ni maquinen altra cosa sinó
corn lo poran acabar de asolar*. La deria envers els de Vilamitjana era una revenja de les quadrilles pel fet que, una mica
abans, el sometent local havia participat en la persecució d'una
partida de bandolers nyerros pels voltants de Sant Serni. Els
seus companys haurien reaccionat amb celeritat i, a més de
devastar Vilamitjana, esparliaren la palanca i el molí de Tremp,
i enderrocaren les forques de Talarn, «hont estavein) penjats
deu o dotze de la sua companyan. Un sometent encap~alatpel
sots-veguer de Pallars hauria donat e n c a l ~a la quadrilla, perb
un vespre que els perseguidors feren parada a Sant Romi
d'Abella, senyoriu també de Bernat de Guimeri, alguns veins
del lloc avisaren d'amagat els bandolers, i l'endemi de matí
els homes del sometent foren facilment emboscats. E n previsió de nous altercats, els de Vilamitiana s'havien fet protegir
t
per bandolers de la facció contraria («nos és estat f o r ~ a de
(h)aver-nosde amprar dels qoldats dels cadels per a nostra def e n ~ ay reparo»), perb pel que sembla aquests es feien pagar
massa car el seu ajut, i els veins decidiren de recórrer al seu
senyor, «que si lo remey no ve prest V. Sr. pot ésser sert (que)
nosaltres nos acabarem del tot y V. Sra. (sera) restada ab un
145. ACA. CA. 3 4 4 (22.11-159t).

loch menos de la menqan. Pero el bisbe d'urgell, incapaq de
trobar-hi remei, es limita a traslladar el problema al rei.'q6
Davant d'aquest panorama general potser no cal buscar cap
explicació particular per a comprendre el setge d'Arskguel l'octubre del 1592.'~~
A diferencia del setge anterior, el 1588, aquest cop foren
mobilitzats recursos excepcionals. Ultra els sometents de la
Cerdanya i vegueries voranes, el virrei «féu desembarcar de
certas galeras havia en Barcelona» una companyia de dos-cents
soldats. Quan la nova del setge arriba a la Diputació, va fersc tot scguit extracció d'una «divuitena» o comissió per trac146. ACA. C h . 343 ( 5 - v ~ - ~ 5 9i2()1 2 - ~ ~ - 1 5 9 2L'agost
).
del 1592 fou
segresrada la jurisdicció d'alguns llocs de Hernat de Guimera, ACA. RC.
4759 (29-VUI-159') i ACA. AUD. 6324 (18-virr-1594, elqual continuava
bilndolejantI'any srgüent, ACA. RC. 4716, f f . 284v.-*86 (sssasíinat d'un
tal Jaumr Pancea de Tirrega-implicat probablement en el segrestament
jurisdiccional-amb la complicitat de Lluis O r t i i de Cabrera, senyor de
Concabrlla) i ACA. AUD. 6324 (?-ii-rggj)(ordre de captura contra Guimerh). Sobre el context d'aquests fets, i els vsledors de Guimerh (entre
els quals hi figurara, dc Roma estant, un duc de Sessa), vegcu, ara, Eva
Snnnh, Els Guimeri, uno nobleso de la terra, «Recerqueso, 23, 1990, phgs.
9-36.
147. Cal descartar la hipbtesi del setge d'Aríhguel com una represalia
d'una inverificada participació de Cadell n la revolts de Saragossn del 1591
(sustentnda per CARRERAS
I CANDI,Geogrufia, op. cit., vol. «Catalunyan,
phg. 1032, ]tepresa per VILAR,Catalunya dinr ('Espanyo moderno, op. cit.,
11, pig. 353, nota 2x6). Segons R O G L ~E!, bondolerirme, op. cit., pag. 94,
Cadell hauria ertat assetjat pel fet d'havcr aixecat una quadrilla de bsndolers «hugonotsu, perb ni Cndell era I'únic capitost a mantenir bandolers
francesas entre els seus seguidors, ni potser no n'eren gaire, d'huguenots,
els bnndolerr rrclutatr a I'altra b a n d ~de la frontera, vegeu infra, 1.3. Si
més no, no tenim cap prova per a convertir el setge d'Arreguel en u n episodi subaltern de les guerrrs de religió. J. H. ELLIOTT,La reuolta, op. cit.,
pig. 48, ha relacionat el setge smb el rerafons general del bnndidatge i les
lluites de parcialitat (que l'autor qualifica de virtual guerra civil) de la diocesi de I'Urgell-hipbtesi f o r ~ amés plausible.

tar de l'afer. Els diputats acordaren, finalment, de sufragar
un total de quatre-cents soldats i el seu capiti-tots els quals,
va especificar-se, haurien de ser catalans-per a un termini
de dos mesos; una resolució tanmateix forqa insolita en els
annals del General, tal com no s'estava de remarcar el bisbe
de Girona i diputat eclesihstic Jaume Cassador, un dels artífexs de i'empresa:
No eran pocas las difficultades y inconvenientes que se proponían,
en abrir esta puerta, por no hallarse ningún exemplar de que en cosa
semejante se (hluviesegastado del dinero desta Generalidad.. . pero
esfor~ándolocon las razones que para ello (h)an sido a propósito,
ha tenido efecto lo que tanto convenía.
Tot i així, el virrei no n'estava prou satisfet: els soldats
li semblaven massa pocs i el termini de dos mesos, massa curt
(senyal, sens dubte, que hom preveía un setge ben Ilarg). Sorgiren dificultats, a més, a l'hora de nomenar el capiti i reclutar els soldats, prerrogatives que el virrei considerava sevesen virtut segurament del seu cirrec de capiti general. Finalment, si els soldats foren allistats perla Diputació, el seu comandant fou designat pel virrei: Jeroni d'Argensola, un militar que s'havia fet un nom a les guerres de Flandes, i
I'experikncia del qual potser es considerava necessiria en el
setge d'Arseguel. La tibantor entre virrei i Diputació va mantenir-se durant tot el setge, més per raons de competencia institucional que no pas per discrepincies de fons en la resolució del problema. Així, quan arriba I'hora de fer efectiu el
pagament dels soldats-unes quatre mil Iliures-. els diners
foren duts directament al lloc del setge per un comissari de
la Diputació, la qual cosa tampoc no complagué al virrei. A
desgrat de les friccions, els diputats catalans reberen una efusiva lletra del rei. No cal descartar la possibilitat que Cadell

no hagi tingut, entre els diputats, alguns partidaris o valedors, sobretot quan sabem que algun dels jutges de I'Audiencia procuri de destorbar els preparatius del setge, perb aquestes
dissensions, potser massa minoritiries, no s'han transparentat en els papers oficial^.'^^
Entre els encastellats d'Arskgue1 hi figuraven el cavaller
Felip de Queralt i alguns bandolers d'anomenada, com ara
els Garreta d'Oliana i en Barbafina, aixícom gascons i «aragonesosn; tots plegats, sumaven potser més de dos-cents homes. Aquesta vegada, pero, Arseguel no reeixiria pas, i després d'un mes de setge, Cadell i els seus seguidors optaren
perla retirada. De nit, i aprofitant potser un relaxament momentani de la brega, escaparen plegats, «en companya ... de
molts pagesos de dit lloc (d'Ars;guel) y sas muile(r)s y família ... y ab la indústria y pri(c)tica de la gent de la terra, foren
guiats y portats dins lo comptat de Foix». L'endemi de la fuga,
els assetjants incendiaren el castell i assolaren el poble. El virrei
Maqueda, perb, es malfia d'un desenllaq tan sobtat, i féu explicita la seva sospita sobre la possible complicitat del capiti
Argensola. Calgué fins i tot la intercessió de la Diputació per
evitar l'engarjolarnent de l'heroi de Flandes, que bagué d'ama148. La comissió o divuitena del General encarregada del cas d'Arseguel era formada pels diputats Jaume Cassador, bisbe de Girona, i Jaume
Fartuno.. rewesentant
del brac reial (el deleeat militar restava absent de
.
la ciutat); el3 oidors Marc Llentes, pel brag militar, i Pere Saconomina,
pel reisl (absent el representant eclesiistic); el prior de I'orde de Sant Joan
de Jerusalem, el comanndor santjasnista de Vilafranca del Penedes Frede;
ric Meca, pel braq eclesi&stic;elduc de Cardona, Bernat de Boixadars, Francesc d'AguUana i de Calders, Ramon d'Oms i Francesc d'Argensola, pel
militar; i Joaquim Setanti (conseller en cap de Barcelona), Miquel d'Oms,
Frederic Vilana, Enric Terré, Josep de Ferrera i misser Jaume Pineda, pel
reial, BC. F. Bon. núm. 9087. Gcstions del bisbe Cassndor, i deliberacions
del cas, ACA. CA. 344 (12-IX-1582)i ACA. GEN. Deliberncionr, N-157,
ff. 1082-1108.
Complicitat del jutge Oliba, vegeu infro, IV.1.
u

gar-se una temporada, fins que el virrei cessa d'importunar-lo.
Posteriorment, es feren crides contra Cadell i els bandolers
fugitius, alguns dels quals foren localitzats dies després per
la vall d'Andorra. Per la persona de Joan Cadell hom oferia
aleshores una recompensa de ).ooo ducats (la meitat si era
lliurat mort) i un total de zo remissions; pel seu company Felip de Queralt, 1.000 ducats i 10 perdons; xifres, totes, considerables i forga indicatives del valor que hom donava a la
seva captura.'q9
Ben entes, la derrota d'Arsegue1 no significa tampoc la
fi de Cadell, tot i que no sabem gran cosa sobre les seves activitats després de la fuga del 1592.Dos anys després encara
figurava en una crida de gitats de pau i treva, pero el 1595
el seu nom apareix e n una llista de bandolers indultats, tots
els quals havien d'embarcar cap a Flandes, per bé que, a última hora, Cadell sembla haver-se'n desdit. A mitjan 1598,i
mentre alguns dels seus bandolers feien incursions per la vall
de Querol amb el suport d'alguns rnossurs de la frontera, Cadel1 tornava a demanar la seva remissió i oferia de servir en
la frontera francesa (en una epoca de guerra declarada entre
Franfa i Espanya). Tampoc no tenim constancia que, aquest
cop, els tractes hagin arribat a bon port, pero una hora o altra el senyor d'Arseguel hauria guanyat alguna mena de perdó. Sabem, si més no, que a les corts del 1599 el rei atorgi
la restitució dels béns de la família (¿a Joan Cadell mateix?),
149. ACA. RC. 4863, f . 18. Afer Argensola, ACA. GEN. Deliberacions, N-r57, f . rrzo. Sobreel setge d'Arniguel, «lo niudels bandolers de
Catelunya», Jeroni SACONOMINAS,
Llibre de memonor ( 1 ~ ~ 6 - 1 6 0 AHMB.
3)~
Ms. B-29, f . 3gv.; Dietande lafidelissirna u i k de Puigcerdd, op. cit., pigs.
60-61 (relació forgaernbullada, iambdatade r ~ q en
j llocde 1592); Dietaride I'Antich ConrellBorceloní, Barcelona, 1892-1975, V I , pags. 436-440;
ACA. RC. 4761, f . 234v.; id., 4762, ff. 225, 230 i zjqv.; id., 4763, f f .
77.-8. Bandolers encastellats a Arskguel, vegeu infro, apkndix núm. 3.

confiscats arran del setge del 1 5 9 2 . ~ 5A~ comenqaments del
1600 subsistien encara algunes quadrilles fetes de bandolers
«de las reliquias de Arshgal, y otros, de la voluntad de Cadel», com ara els incombustibles germans Garreta d'oliana,
en Lletuga-un lloctinent del Batlle d'Albs-i alguns dels seg u i d o r ~dels germans Valls de Lleida. Tots plegats tornaven
a bandolejar per la plana d'Urgell i la r a d a d'Aragó, «roband o por los caminos, desafiando y echando cédulas para sacar
dinero, como se acostumbrava el año de (MD)XC ...». Ben aviat,
a mis, altres membres de la familia Cadell prendran el relleu
del celebre senyor d'Ars&guel.'~'
No sernbla pas que cap cavaller de la lliga de Lleida hagi
participat, el 1592, e n la defensa del castell d'Arshgue1, tot
i que, un any després tot just, les autoritats aragoneses detectaren altra vegada la presencia dels germans Valls per terres de Ribagor~a:
Lluis Valles y su hermano, con mucha gente ruin se han acogido
al Condado de Ribagorga, y conviene... que los hechen de allí, porque de otra manera harán daños notables, y Luis Valles ... sabrá poner zigaña y reholvcrlo, porque es más hombre que Lupercio
Latrás.'5'
Igual com féu Joan Cadell, els germans Valls també cercaran reiteradament la seva remissió. En una lletra de marq
del 1593 Jeroni Valls demanava al rei «un entretenimiento
conforme a su calidad con q(ue) pueda sustentarse»; citava
com a merits particulars la participació d'ell i el seu germa
Lluís «en las alteraciones q(ue) huvo ... en el Condado de Ri150. Dietaridelajidelírrimo uila drPuigcerdd, op. cit., phgs. 60.61; ACA.
RC. 4771, f . 144; ACA. CA. (6-IV-1598);id., 265. núm. 7 2 .
15'. ACA. CA. 345 (7-1-1600).Sobre altres Cadell, itqfra, 11.4.
152. ACA. CA. I J I ( z J - I x - I ~ ~ ~ ) .

bagor~a,y persecución de Lupercio Latrás>>,i manifestava la
intenció de continuar servint el rei, «como no sea fuera destos Rey(n)os por ser casado~;finalmente, assegurava que «no
puede vivir en su casa con quietud por los émulos q(ue) en
aquella tierra tiene».'>,
Per aquel1 temps, pero, les autoritats semblaven més decantades per una política de forga que no pas per contemporitzar amb els senyors bandolers. Entre les ordres de captura
dictades a comenqaments del 1593 hi figuraven alguns dels
principals contrincants dels Valls: els germans Lluís i Jeroni
Alentorn, Francesc de Gilabert, els Sacosta, senyors d'Alentorn; mossen Casteiió, senyor de les Puelles; el senyor de Montclar, Bernat de Guimera, inculpat ensems amb Lluís Ortiz,
senyor de Concabella, de diverses morts perpetrades en la vila
de Tarrega:5?
E n aquesta operació de meteja» hom no féu
distincions entre nyerros i cadells. N'és un senyal indirecte
l'evasió de les presons barcelonines, el mes de mar$ del 1594,
de Jeroni Valls i altres cavallers de la lliga de Lleida, com ara
Jeroni Gomar i Jeroni Cortit, la captura dels quals datava de
no sabem quan. Lluís Valls seria empresonat a comenCaments
del 1595,després d'haver estat atrapat per terres de CasteIla. Tots plegats guanyarien, una mica després, la seva remissió particular a canvi d'uns anys de milícia a Flandes, tot i
que, pel que fa als germans Valls, probablement romangueren fugitius en algun indret del P ~ i n c i p a t . ~Les
~ ' vicissituds
133. ACA. RC. 4383, f. 219.
153 bis. Vegeu, rupra, nota r46.
154. ACA. CA. 265, núm. 72, El bandejament dcls Valls i altres cavaUers de la lliga afligiria I'abadessa del monestir de Pedralbes, Magdalena
de Montcada, la qual intercediria, ternpr després, en favor dels germans
Valls, Onofre Jordan i altres cavallers, els qusls acostumarien d'afavorir
I ~ ~ ~ de
) .Lluis
econbmicament el monestir, ACA. CA. 477 ( I ~ - v I ~ - Captura
Valls per tcrres de Castella, ACA. RC. 4765 (6-1-1596);ACA. CA. 80

del perdó dels Valls s'allargarien ben bé fins a finals de segle.
El sistema de recompenses, segons el qual la captura d'un bandoler qualsevol autotitzava la reniissió d'un altre delat, oferia naturalment tota mena de tripijocs. Quan el sots-veguer
de Barcelona captura u n tal Arnau de la Farga, I'oficial va
sol.licitar el perdó de Jeroni Valls, perb e n aquesta ocasió el
nou virrei duc de Feria, a més de denegar la petició, empresonaria el mateix sots-veguer.
Cap a finals del 1598 els Valls i altres cavallers (Onofre
Jordh, membre de la lliga de Lleida; el nyerro Bernat de Guimera) so1,licitaven altre cop la seva remissió. Feien valer, com
a descarrec, la seva participació en la defensa de Perpinyh,
atacada I'any anterior pels francesas, perb l'argument tampoc no va convencer les autoritats. A finals del 1600 els Valls
feren una altra temptativa, tot adduint els mkrits contrets durant les corts del 1599,«(h)aviéndose los dos con sus deudos
empleado con gran demostración ... en serv(icio) de V. Magd.
e n todo lo q(ue) en las Cortes de Barcelona se offreció~.Altrament, la seva inveterada rivalitat amb els Gilabert es considerava clausurada de feia temps: «estos hermanos están ya
muy quietos y se tratan con amistad con los Gilaberts, q(ue)
era su vando contrario». Finalment, hom feia notar el greuge
comparatiu, car «V. Magd. usó de clemencia con otros sus contrarios q(ue) avian cometido semejantes y aún más feos delictos», i se citava a tal1 d'exemple I'indult (del 1593?) del senyor
de Nyer.
(16-II-r5951.Evasió de les presons de Barcelona, Dietavi de I'Antich ConrellBorceloni, op. cit., V I , pkg. 485; ACA. G E N . Deliberacionr, N-158,
ff. 160-167; ACA. RC. 4863, f . 57". Operació contra els nyerros, ACA.
AUD. 6324 (16-11-1593);Guimerh, ACA. R C . 4716, ff. 284-286; L l u í ~
d'Alentorn tenin també bindol particular amb Tomas d8Ager,ACA. AUD.
3393, f. 420; remissió amb aperdó de la p a n » del senyor de Concabella,
ACA. RC. 4716, ff. 284-286.

El virrei duc de Feria, pero, no sembla haver estat tnai
partidari de la remissió dels Valls. Si més no, Lluís Vaiis («siempre cargavan más al dicho Luys ... el qual siempre ha continuado en su mala manera de vida») restava inculpat en dos
homicidis recents: el del comissari reial Antoni Solanells i el
de Jeroni Gilabert (iparent de Francesc Gilabert?). Quan van
matar-lo, Gilabert duia instancia secreta contra Lluís Valls
perque el bandoler «no le dexava labrar sus tierras, haziendo
violensias a los labradores que ivan a cultivarlas». La mort
del comissari era una derivació del mateix afer. Pel que fa
als Gilabert, sembla que no gosaven confrontar-se altra vegada amb els Valls:
En el caso de mr. Gilabert no (h)ayal presente instan~ia,aunq(ue)
tiene muger y herederos que la pueden hazer, y la voluntad no es
de ~erdonar,sino q(ue) el silen~ioproyede del miedo que quedó de
la muerte de mr. Gilabert, y así concluyo-escrivia el virrei-que
no se puede hazer remisión.

De parer contrari eren els jutges de I'Audiencia que, llevat del regent Lluís de Peguera i de misser Magarola, aprovaven el perdó, potser per evitar altres complicacions. A comensaments del 160r la qüestió dels germans Vaiis era encara
materia de discussió. Una nava negativa seria, sens dubte,
«occasión de nuevas inquietudes y bandos». ~ L ' a n a d adel governador de Catalunya a la ciutat de Lleida, l'any 1606, per
tal de pacificar les bandositats locals, tenia res a veure encara amb una fallida remissió dels Valls, I'activitat dels quals
com a senyors bandolers perduraria encara vint anys després
de la seva intervenció a Ribagorsa? Que Francesc de Gilabert, el ve11 enemic dels Valls, fos paer de Lleida l'any 1605,
abona potser aquesta darrera interpretació:"
155. Gilabert pacr, i agredir un any abans per un hostaler dela ciurat,
Teresa IBARS,
La delincuencia en la Lérida delriglo XVII, sI Congrés d'His-

Durant l'últim quart del segle xvr la correspondkncia entre
les autoritats del Principat i algunes localitats o corporacions
de la frontera pirinenca forneix f o r ~ anoticies sobre les incursions c h u g u e n o t e s ~(així en diuen, si més no) i la complicitat entre els delats de la terra i I'enemic protestant. Les referkncies sobre I'amenaqa d e l ~
bandolers i escamots del comtat
de Foix són reiterades peribdicament per les missives dels cap i t u l a r ~de la Seu d'urgell:
nosaltres estam assí-diu una lletra de l'any 1581-en frontera dc
Franca y a una jornada del comptat de Foix, ahont vuy estant com
en un port molt segur los lutherans y heretges ... y són malta gent
de peu i de cavaii sernpre en armes; y estant tan prop com estant
dits heretges no estam sens gran recel y temor de alguna trahició
en esta ciutai, del que ells acostumen usar ardiniriarnent.
Una missiva del 1582 adregada al bisbe d'Urgell recalca:
«com de molts anys atrhs los lluterans han tingut Ilancats los
ulls a desi(t)jar entrar en la ciutat e yglesia de la Seu de Urgell». La proximitat de les valls andorranes, la jurisdicció de
les quals era compartida pel bisbe d3Urgelli el comte de Foix,
facilitava, segons els capitulars, les temptatives i escomeses
dels bandolers foixencs per les contrades urgellenques:
los inimichs tenen un pas de Andorra molt segur, perque corn los
andorrans qui estant dessa lo port de Fran~asien vassalls del príncep de Bearn y compre de Foix, venint los dits inimichs per aqueix
tbrin Moderna de Catalunya», op. cit., 1, p i g r 459.460. Anada del governador de Catalunya, ACA. CA. 348 ir4-v111-1606).
Remissió dels Vallr i
assassinat de Jeroni Gilabert, ACA. CA. 477 (jo.x1.r~98)i (9-xrt-1398);
id., 265, núm. 64; id., 347 (15-1-16or).

pas y arribant a la Seu de Urgell són segurs que ningú los pendri
les (e)spa(t)lles,perqne los andorrans no vindran contra llur senyor
com sie aixís que tots estos hugonaus sien vassalls y soldats del dit
comte de Foix y se creu que tot lo que fan es ordre y trassa sua.
Les disputes entre el comte de Foix i 1'Església d'Urgell
foren, efectivament, repetides. Regla i altres estudiosos del
bandolerisme catala n'han vist una prova de «Venvestida protestants i, arribat el cas, de les connivkncies entre huguenots
i bandolers. Tot sovint, pero, aquests conflictes tenen més
a veure amb una clissica disputa de carhcter feudal que no
pas amb cap antagonisme religiós. Foren, justament, les incursions &un tal Aünsó, capitost protegit pels oficials del comte de Foix, allo que destorbi, tal i com escriuen els capitulars
d'Urgell al seu bisbe, la subhasta o arrendament de les rendes andorranes del capítol d'Urgell I'any 1582:
que és anat tant mal que no se ha trobat ningú que hage volgut dir
a dites rendes a un preu ni altre si no és estat la mateixa terra que
ha promes un preu molt baix y ab gran dasavantatge nostre; y assb
perque se ha entes que una quadrilla de vallacos, entre los quals és
Alinsó, van per la [erra de Andorra coadunats (i) fent los mals que
poden ab manasses que han de pendre totes les rendes així les de
V. S. com les nostres.
Uns mesos després, pero, un representant del cabild havia arribat a una entesa amb el veguer andorrh del comte de
Foix, fautor d'Alinsó i la seva colla, el qual «(e)stave molt
persuadit en no tocar delmes de la iglesia ni del bisbe (d'Urgelljn. Els termes de la transacció, perb, recorden més aviat
el final d'una de tantes bandositats feudals que no pas cap
episodi subaltern de les guerres de religió. Un estudi rigorós
dels drets i render dels co-senyors d9Andorra,així com de les
percepcions d'altres senyors dominicals en territori andorri

i en diversos indrets de la dibcesi d'Urgell aclariria segurament l'autentic rerafons d'aquestes disputes.
La correspond&ncia del capítol d'Urgell remarca tot sovint la complicitat entre els seguidors foixencs i els bandolers catalans: «van per assí-diu una lletra del 1583-algunes
quadrilles de bandolers dels quals n0.s pot esperar cosa bona,
ans bé se tem que tenen alguna alianqa amb los hugonaus y
. n una altra carta del 1585, els capitulutherans de F r a n g a ~E
l a r ~notifiquen al bisbe que:
csian aplegats una mala companyia de bandolers en número de 150;
y blazonen que han de entrar en esta sua ciutat, lo que no crehern
atrevesquen sens ajudar-sedels heretges y liadres del comptat de Foix
com han fet altra vegada, perquk aqueils són més (alvesats y més prictichs dels artificis y rnachines de guerra contra muralies y fortalezes
que no són los bandolers.
L'amenaga foixenca encara durava el 1588, tal i com s'indica en la carta següent:
ab moltes y diverses cartes se ha fet entendre a V. Exa. quan tiranitzada esti aquesta terra ... y la opinió que.s té dels lutherans vehins que desi(t)jen aprofitar-se de la ocasió de la falta de les armes
de aqueiles comarques, pera posar-lcs en apreto ab la correspondCncia
que poden tenir los enemichs de la terra ab los francesos infels ...
los lutherans ... se van fent amos dels camins y continuant la correspondencia ab los adelats.
Tot i la repetida alarma dels capitulars, no sernbla pas que
la ciutat d'Urgell hagi patit gaire sovint les incursions dels
seguidors del comte de Foix-si ens atenim a la documentació localitzada. Durant la decada del 1580-quan els avisos
del capítol són potser més anguniosos-hom pot comptabilitzar únicament un parell de temptatives, i encara de no gai-

re envergadura. Una carta del capítol d'Urgell al seu bisbe,
l'any 1585, fa referencia a
I'apreto en que.stroba estos anys passats en esta sua ciutat, circuhit
delutherans y lladres, los quals tingueren tan grm desvergonyimcnt
que vingueren a la vista de V. S. Illma. sens respecte algu(n) acompanyats y guiats de un caudillo tant inimich de la iglésia y de sa propia patria com los mateixos lutherans.
Tot fa pensar, pero, que es tracta de I'expedició efectuada, cap a finals de l'any 1581, per Galceran Cadell, germi
del senyor d'Arseguel, i que aplega un total de tres-cents francesas, «que,sdiu són (h)ugonaus». Tot i que els capitulars d'Urgel1 asseguraven que els seguidors de Cadell «vénen dret aquí
per destruir esta iglésia y c i u t a t ~la
, temptativa sembla relacionada més aviat amb les bandositats entre guilles i cadells,
un dels escenaris de les quals havia estat, a comencaments
d'any, la ciutat de la Seu d'Urgell. No coneixem, de fet, cap
gran expedició foixenca contra la ciutat. 1 algunes incursions
de bandolers francesos no devien passar de la simple escaramussa. Es el cas de I'atac d'un tal Plometa (Plumette, a les
fonts franceses) i una quarantena de seguidors, I'abril del 1588,
al lloc d'Alis, «ab determinació, segons monstraren, de prendre la vila». Rebutjats pel sometent, els bandolers saquejaren algunes cases dels voItants, i «a hosa de migdia, en companyia de alguns adelats de la terra, vingueren per la partida
anomenada la Olla fins a la Palancha a acometre la ciutat (~'UYgell),). Tarnbé aquí, pero, foren facilment dispersats. Tot plegat, ben poca cosa per fer de la Seu d'urgell un escenari a
petita escala de les guerres franceses de religió; o de la rivalitat entre I'església urgellenca i el comtat de Foix, una replica
llunyana del conflicte religiós europeu.'5"
136. Incursiona contra la Seu d'urgell, PUJOT.
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F o r ~ amés nombrases i destructives foren, en canvi, les
incursions dels bandolers foixencs per terres del vescomtat
de Castellbb, ala qual vezcomdat com és estat algun temps
del dit compre de Foix, qui també se fa dir rey de Navarra,
sempre han manassat de cobrar-lo».'l7 Alguns llocs del vescomtat, com ara la val1 d'Aguilar i OrganyA, pertanyien a la
mitra i capítol d'urgell, respectivament. És probable, doncs,
que algunes d'aquestes incursions hagin estat una perllongació de la rivalitat entre el comte de Foix i 1'Església d'Urgell
com a senyors feudals. La citació precedent suggereix, pero,
que aquestes tensions artencaven ptobablement d e comenqaments del segle XVI, llavors de la conquesta de Navarra per
Ferran 11i I'annexió subsegüent del vescomtat de Castellbbpossessió, fins aleshores, de la casa de Foix. Trobarem, si més
no, altres testimonis explícits sobre aquestes temptatives de
«reconquesta» de Castellbb menades pels bandolers o «soldats» de Foix.
A comencaments de la decada del 1590 la situació del vescomtat-a tenor d'allb que escriuen els síndics de Castellbb
el 1392-sembla forga conflictiva:
Esta terra (e)sti tant oprimida y sens justicia que tenim tota la
Ilistima del món de haver de comptar tans treballs, que los luterans
per una part nos corren cada1 dia, y los bandolers se aposenten en
n(ost)res cases de les quals no ixen fins a tant que han acabat Ics
y bandidos en el Pirineo caralán. Lo actuación de Son Ioré de Calnsonz en Urg e l ( 1 j 8 7 - 1 ~ 8 9"Estudios
),
de Historia Moderna»,IV, 1954, pigs. 207-224;
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provisions que en elles tenim, de modo que exits ells de nostres cases havem de anar aplegant p(er) amor de Déu ... y particularment
en la vila de Organyh ... han entrat en ella los dits bandolers, saquejant, matant y ensagniant p(er)sones,parla(n)t heretgies que segons
sabida (?) y lo que,s sona (?) fan Uigansa ab los Uuterans de Foix.
Entre els bandolers ensenyorits del vescomtat hi figurava la quadrilla de Joan Cadell, el senyor d'Ars&g~el.'57~'~
La val1 Ferrera, a la ratlla del comtat de Foix, patí igualment repetides escomeses dels bandolers foixencs, «aviendo
amenazado-diu un memorial del síndic de la vaU-q(ue) pues
el Vizcondado de Castelibó fue suyo, le han de conquistar por
armas». El mateix síndic explicava que el governador del comtat de Foix els havia fet saber «q(ue) si le prometían dar de
tributo en cada un año quinientos ducados y dos cavallos no
les haría ningún daño, y quando no viniesen bien en ello,
(h)avía de entrar con mano armada y matarles y assolarlo todo*.
{Es tracta de simples extorsions o-tal com ha suggerit N.
Sales-de reclarnacions perla forqa de rendes i tributs endarrerits o usurpats, reminisckncies potser de i'antic domini de
la casa de Foix sobre Castellbb? Sigui com sigui, l'any 1597,
en plena guerra entre Felip 11 i el rei de Franga (Enric IV,
intitulat rei de Navarra i comte de Foix), la val1 Ferrera fou
efectivament assolada per un exircit de I ,600 «luterans» vinguts de Foix:
y aunq(ue) se juntaron los vezinos de d(ic)ha valle y con sus armas
se defendieron quanto pudieron ... huvieron de retirarse con gran
~érdida,y assi comengaron los contrarios a saquear y robar todos
seis lugares (de la valle) y las yglesias dellos, llevándose consigo el
Smo. Sacramento, los cálizes, custodias, relicarios y reliquias, y los
ornamentos, quebrando muchas imágenes, y matando a todos los que
157BrS. ACA. CA.
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pudieron haver, quemando muchas casas y una yglesia, llevándose
quanto tenían de hazienda y ganado, cuativando 24 hombres, los
más ricos de d(ic)ha vaiie... y aún no contentándose con esto, a cabo
de ocho días bolvieron por el mismo passo tres mil y trezientos luteranos, y acabaron de quemar todo el lugar de Areu.
Els vsins abandonaren la vall:
ha sido el daño de manera q(ue) se han despoblado d(ic)hos lugares
y la pérdida qhe) en ellos han hecho passa de quarenta mil ducados,
con más de diez mil hanegas de trigo q(ue) han quemado, y padecen
por esto hambre y suma pobreza, y si no son socorridos de V. Magd.
será impossible bolver a habitar lo^.'^^
Incursions i devastacions similars trasbalsaran de tant en
tant tota la frontera catalana. Afectaren també la val1 d'Aran
i les terres altes del marquesat de Pallars. El port de Salau
era, alli, la via d'entrada habitual dels escamots francesos.
La vila d2Esterri,a la vall d'Aneu, «población de 70 vezines
y (que) está situada en los montes Pirineos cerca del puerto
de Salou, a una legua de Francia, y es la más principal y la
llave de la tierra para resistir a los franceses y enemigos*, en
fou ben sovint I'objectiu. L'any 1592 «entraron gran multitud de luteranos en ella; y de la yglesia robaron muchos ornamentos, custodias, cálizes, patenas y otras cosas para el culto
divino y lámparas, que la dexaron desnuda de todo». El curs
de les hostilitats entre Franqa i Espanya propiciaria, a més
d e ritzies esporidiques, autkntiques invasions militars menades indistintament per capitostos catblics o protestants. A
la primavera de I'any 1397-les incursions segueixen el ritme del desglaf-, Esterri fou altre cop atacada: «vino sobre
d(ic)ha villa un grande exército de luteranos, y entrellos el
158. ACA. CA. 477 (7-11-1598)

Vizconde de la Cort y mossur de Durban y otros capitanes»,
i saquejaren, a més de I'església, unes quantes cases de la vila.
Aquest cop, perb, els homes d'Esterri reeixiren a reaccionar
i «con mano armada entraron por algunos lugares de Francia
de d(ic)ha frontera y assolaron y quemaron tres o quatro lugares con que atemorizaron al francés».'~gUna segona invasió, amb «tres mil tres-cents Iluterans~encapgalats pel vescomte de Saint Girons (que havia militat, perb, en el bando1
catblic), va tenir lloc el mes de novembre d'aquell mateix any.
E n represklia, el baró d'Erill i el d'Eroles, amb prop d'un miler d'homes, entre vassalls propis i altres pallaresos, haurien
entrat posteriorment al Coserans, on mataren bon nombre
de francesos i robaren molt de bestiar. Atacaren Ilocs, pero,
ben c a t b l i ~ s : ~Les
~ filiacions religioses, un cop més, no semblen haver estat determinants en aquestes lluites de frontera.
La Cerdanya va passar per vicissituds semblants. El Dietari de la vila de Puigcerda consigna peribdicament les entrades i depredacions dels escamots francesos. Igual com la correspondencia capitular de la Seu d'Urgell o d'altres testimonis
contemporanis de diversa procedencia, aquesta crbnica municipal remarca ben sovint les complicitats entre els bandolers de la terca i els huguenots. Quan IPany1581 un contingent de més de 300 ~francesosurgonaus», cridats segons
sembla pcr Galceran Cadell, germh del senyor d'Arseguel, va
envair la val1 de Querol, un pas fronterer estrategic, ningú
no els va
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(e)storvh(r)la entrada, empero encara foren molt ben arribats y foren molt ben hospedats y festejats per los hómens de dita vaU y foren guiats per la terra de Cerdanya p(er) alguns de dita vall.
Els francesos, «passant per los llochs robaven lo que podien, y.s menjaren sinquanta moltons de la vila (de Puigcerda)».Ja hem fet notar anteriorment lapossible relació d'aquesta incursió «huguenot» amb les disputes entre guilles i cadells.
Camí de la Seu d'urgell, i comandats per Galceran Cadeii,
els francesos travaren combat amb el sometent a l'al~adadel
lloc de Lles, saquejaren les esglésies de Bor i Sampsor on «robaren la custodia ab lo Santíssim sagrame(n)t, y co(m) troharen que no era de plata sinó de piltre la llansaren en unes barses», i recularen, finalment, cap a la vaii de la Llosa, per on
se'n tornaren els uns cap a Andorra i els altres vers el comtat
de Foix:&.
El Dietari cerdi dóna notícia d'una altra expedició de 600
o 700 francesos, eentre.1~quals hi havie molts ugonauss, I'abril
del 1583. Com altres cops, entraren per la val1 de Querol, i
foren guiats per un tal Vicenq Tasquer, natural de Querol mateix, i un home de Puigcerdi anomenat Pere Millet, els quals
«los havien dit (que) ere ficil de pendre lo castell de Querol
y la vila y castell de Puigcerda». Els francesos saquejaren els
llocs de Bena, Tor i Salit, pero la reacció del sometent va ferlos recular i prendre el camí de la retirada per Pimorent. Entre els capitostos de la incursió el cronista consigna els noms
d'un tal Bernadeix, germi d'en Rubert de 1'Hospitalet (un
altre «home principal dels francesas»), un germi d'en Tardin
d'Ax, els capitans Borredó i Capseta (aquest darrer «soldat»
del castell de Merencs), el batiie del lloc de Rocasell, i alguns
161. Dietavide lnfidelirrimo uik de Puigcerdd, op. cit., pig. 53; ACA.
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mossurs de la frontera, com ara el senyor d'Orlu i un gentilhome de Mirapeix. La tropa, pero, és feta sobretot de gent
dels llocs fronterers:
de Achs (h)y havie cerca de vuytanta hbmens y de Merenchs y del
Espitalet tots fins als minyons pensant conquistar la vila (de Puigcerda); diu-se ja havien partides les cases principals entre l(1)urscapitans y que Perot Millet havie dada la trassa ... no.ns fiem-conclou el cronista-de semblants vehins com són Achs y Merenchs,
y tingam gran mirament ara y en esde~enidor.'~'
De l'any 1588 data una altra temptativa dels francesos,
ara encapcalats per naossurde Lara, nebnt del governador del
comtat de Foix, el conegut capiti Capseta de Merencs i el
no menys familiar Rubert de l'Hospitalet, per bé que aquesta vegada, arribats a la portella d'OrIu, «no gossaren passar
y se'n tornaren sens fer ningun efecten Soldats del castell
de Merencs, «tots igonaus», feren el 1590 una altra ritzia per
terres cerdanes, ajudats per alguns bandolers de la vall de Querol i els seus voltants, com ara en Cua de Llop i Lo Sandiu
d'Angostrina-expedicions que, perla seva freqüecia i poca
volada, no sempre són rnereixedores de figurar en els annals
de la vila de Puigcerdi. F o r ~ amés important fou la invasió,
I'any 1578, d'un exercit de 3.000 francesos encapqalat per
mossur Durban, el vescomte de Lacour (els mateixos que un
any abans havien saquejat la vila d7Esterri),i «molts altres
cavallers francesos~.No pogueren enfilar la vall de Querol
en direcció a Puigcerdi, ni tampoc passaren més enlla de Llívia, perb «feren grandíssims (e)stragos, robant Iglésias, portant-se'n lo Santíssim Sagrament y tot lo que trobaren per
162. Dietati dehjidelísrirna uilo de PuigcerdB',op. cit., phgs. 55-57; ACA.
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las casas» (per Dorres, Angostrina, Vilanova de les Escaldes),
i acabaren fugint pel camí de Pimorent. L'episodi és sens dubte
una derivació de la guerra, aleshores declarada, entre Franga
i Espanya. També aquest cop, perb, els atacants haurien estat ajudats «per molts bandole(r)s, naturals de esta terra de
Cerdanya, los quals se eran recullits en lo comptat de Fox després de la ruyna y destrucció ... del castell d'Arseguel» l'any
1592.Entre els bandolers identificats pel cronista retrobem,
efectivament, els noms de Vicenq Tasquer, queroli, en Barrabam, natural de Sareia, i el també queroli Cua de Llop, tots
plegats coneguts seguidors de Joan Cadell que figuraren entre els defensors d'Arseguel el 1592, entremig de molts altres bandolers d'origen gascó i al costat d'un tal «Robert, frances», tal vegada el mateix Rubert de 1'Hospitalet que uns anys
abans capitanejava incursions franceses per la Cerdanya.1~3
Ben entes, les escomeses del frances no són sempre obra
d'autentics huguenots. Núria Sales ha fet notar que moltes
localitats franceses de la frontera, a desgrat de la influencia
de la casa de Foix i d'altres prínceps o barons protestants,
es mantingueren tothora catbliques (al Narbones, les FenoIledes, el Sabartes-pais de Foix-, la vall d'Aure o la d'Ossau-a la ratlla d3Aragó-, Coserans, Comenge; i de vegades,
aferrissadament catbliques, tal com succeeix a 1'Alta Bigorra). Ax i la vall d'Arieja-tan temudes pels cerdans-són terres
descrites pels mateixos foixencs com a veritables reductes catblics. Passa el mateix a les valls de Vicdessós i de Siguer, li163. Scguidors de Cadell el ,792, v ~ g e uaptndix núm. 3. Sobre Robert, nfamosísim bandoler y igonauu, i els soldats del csstell de Merencs,
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mítrofs amb les valls andorranes, i que no foren mai dominades pels huguenots, que només hi feren ritzies ocasionals. Poblacions, en fi, que són vistes tot sovint, i pels protestants
mateixos, també comuna mena de «quinta columna» de l'enemic religió~.'~4
És veritat, tanmateix, que alguns mossurrno pas tots, pero-implicats en les repetides incursions contra pobles i viles del vessant catala de la frontera eren de filiació genuinament huguenot. El castell de Merencs, la guarnició del qual sembla prodigar, amb el capiti Capseta com
a capitost, les ritzies per les contrades cerdanes, era una fortalesa dels comtes de Foix Habitants de localitats frontereres com ara Ax, Merencs mateix o l'Hospitalet, tot i no tenir
potser cap filiació religiosa massa decantada, podien ser f i cilment engrescats en aquestes expedicions d e pillatge peribdicament organitzades pels escamots foixencs, probable perllongació de rivalitats inveterades entre pobles fronterers, que
sempre trobaven un o altre valedor entre els querolans i els
bandolers del costat catala. Les sospites d'una entesa o connivencia efectiva entre huguenots i bandolers del país són incrementades, a més, pel fet que els indrets de procedencia
de moltes incursions franceses coincideixen ben sovint amb
els refugis o «santuaris» tradicionals de les quadrilles fugitives del Principat-sobretot en el cas dels bandolers cadells
de les darreries del segle x v ~ .
La proximitat de la frontera francesa oferí tothora una
fhcil escapatoria als bandolers del Principat. «Tenemos proveydo-escriu Carles V l'any 1539-que se escriva a Francia
para que no se recojan (allá) la dicha gente» Diligencies semblants són una constant en la persecució de les quadrilles.
L'any 1565 és el virrei del Principat el qui fa gestions sobre
«lo del castillo de Francia, donde se acogen los malhechores».
164. SALES.«Bandolierr erpaignolrr, op. cit., pig. 5 3 .

Merencs, l'any 1568, ja era un refugi habitual dels bandolers
catalans. Nou membres de la quadrilla de Montserrat Poch
foren capturats, el 1571,pel governador del comtat de Foix.
El 1581el vúrei catali procura aixecar una companyia de 300
soldats per tal d'impedir que « p a s e n molts hbmens de
(E)spanya en Fransa, que acostumen a fer robatoris de persones y bestiars grossos y menuts, y aquests passar en
Fran~a»:~5
La documentació catalana, tant els avisos locals com les
lletres i memorials de I'Audiencia, rarament especifica els itineraris i amagatalls regulars dels bandolers catalans per terres franceses-senyal, probablement, que no sempre eren prou
ben coneguts. EIi abunden dades i referkncies sobre l'estada
i tornada posterior d'algunes quadrilles, pero sense gaires precisions sobre la seva localització i activitats més enlla de la
frontera («los bandolers y lladres que diuen del Montseny són
vinguts de Franqa»; «alguns bandolers qui estaven retirats en
Franqa ...»). Clarícies esporidiques, i fonts una mica més explícites-com ara el Dzetan'de Puigcerdi-, fan possible, tanmateix, reconstituir algunes rutes de fugida i, alhora, identificar alguns dels caus habituals.
Sens dubte, un dels passos fronterers més freqüentats per
les quadrilles catalanes era el camí de Pimorent, autkntic corredor del bandolerisme pirinenc, i que pel lloc de Porta, darrera localitat catalana en aquel1 punt de la frontera, i I'anomenada Torre Cerdana, defensa militar apostada al peu del
col1 de Pimorent, comunicava directament la val1 catalana de
Querol i les terres foixenques de l'alta Arieja. Ruta de fugida
característica dels bandolers catalans, la canal querolana, un
estret i esventat congost de dotze kilometres de llargada, era
alhora la porta d'entrada de molts immigrants francesos i, per
165. R E G L ~El, bandolerrrme, op. cit., phgs 47, 72, 79, 8 3 i
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descomptat, la via de penetració de moltes ritzies o expedicions «huguenotes» contra Puigcerdi i els seus voltants (i,
eventualment, cap a la Seu d'urgell). Passat el col1 de Pimorent hom hi troba successivament, i tot seguint el curs de
I'Arieja, els llocs de I'Hospitalet, Merencs i Ax, i una mica
més amunt encara, Lussanac, un altre dels caus dels bandolers catalans expressament esmentats en la documentació; i
pobles, tots plegats, repetidarnent bescantats pel Dietari de
Puigcerdh a finals del segle X V I . ~ ~ ~
Indrets d'acollida dels bandolers catalans, les terres de
1'Arieja i el comtat de Foix tampoc no ignoraven l'existencia
d'un potent bandolerisme autbcton. L'any 1613 els cbnsols
d'Ax eren els prirners en deplorar les grans «voleries qui se
commettent au pays de Foixn. El camí d'Ax a Prada, en par.
ticular, era un «pas fameux en bandouliers~,igual com el col1
de Marmare, que comunicava Prada i Cassou, i on els viatgers eren assaltats al crit de «quitto la bourse e t la dague!».
Entre Ax i Tarascó, els llocs «pleins de brigandsn no eren pas
menys característics. Com al Principat, altrament, aiguns
senynrs foixencs emparaven aquestes q~adrilles:~7
No és casual que els «santuaris» de les quadrilles catalanes hagin arrelat precisament en els principals reductes del
bandolerisme foixenc. Autors i fautors de nombroses ritzies
per les contrades cerdanes eren els soldats del castell de Merencs:
so és, t. Abran y alrcs, tots igonaus, y (que) són los qui vénen a robar y fer en Cerdanya los mals qui fan, y recullen los lladres qui,ns
roben los bestiars y cativen los hbrnens en Cerdanya y se n'apporten en Fran~a,
166. Vegeu mapa núm. 6 . Querol i la immigració francesa, R E G L ~Fe,
lip 11, op. cit., & 186.
167. DOURLET,
Ler brigands, op. cit., parrim.

diu un memorial dels cbnsols de Puigcerdh I'any 1591.'" Segons aquest mateix document, Merencs i altres llocs de la vall
de 1'Arieja eren, cap a finals del segle XVI,el refugi habitual
de molts bandolers cadells (els Cua de Llop, Barrabam, Barbafina), alguns dels quals, com ara lo Sandiu d'Angostrina
o el queroli Vicenq Tasquer, restaven inculpats de complicitat en diverses incursions franceses o «huguenotes». Quan Joan
Cadell i els seus seguidors, I'any 1592,foren expulsats del
castell d'Arskguel i cercaren refugi adins lo cornptat de Fox»,
potser no anaren a raure massa Uuny de Merencs mateix o
altres llocs habituals d'asil o retjrada.
El pas perla vall de Querol, certament, mai no degué representar cap obstacle seriós. Els querolans no gaudien pas
de millor anomenada que els foixencs. Un escrit del virrei,
I'any 1566, titllava tots els habitants de la vall-aleshores una
,
y acuytats de la real
vintena de focs-de ~ d e l a t sfacinerosos
magestat». Un any abans, el mateix virrei havia fet cremar
«moltes cases» de les valls de Querol i de Ribes per fautoria
de bandolers. Cap a finals d e segle, les autoritats de Puigcerd i acusaven els querolans d'emparar i afavorir delats de tota
mena:
Quant los bandolers o altra mala gent són perseguits de la iustitia
en les altres parts, ells se recullan en la vall de Carul y allí tenen sa
guarida o recullida ta(n)t segura com I'(h)an manester.
Querolans, «en companyia de altres bandolers qui (e)stan
retirats en lo lloc de Merencs de Franca», es dedicarien a robar el bestiar de gent de Llívia i Puigcerdi, i Iliurar-lo tot seguit a e n Capseta, Sygonau y capita de Merencs p(er) lo príncep de Biarm, i capitost habitual de les cavalcades franceses
168. ACA. CA 342
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perla Cerdanya; querolans eren també aquells bandolers que
captivaven veins de Llívia, Puigcerda i altres Ilocs, i els tenien presoners en una casa dels voltants d'Ax, d'un tal Casalucas, també <<igonau»,a l'espera del rescat corresponent (que
podia tardar, en algun cas, entre set i vuit mesos ben bé). Ningú no ignorava, altrament, que era en la vall de Querol on
finalment es féu fonedissa una porció substancial de la moneda robada pel Minyó de Montelli a Sidamon l'any 1587,
i que entre els assaltants mateixos hi figuraren coneguts bandolers querolans o companys seus-com ara en Cua de Llop
i lo Sandiu d ' A n g ~ s t r i n a . ' ~ ~
Pot semblar-nos paradoxal, pero ni les repetides incursions
franceses, ni la reiterada alarma de les autoritats davant els
senyals de connivencia entre huguenots i bandolers, no van
redundar en un seguit de mesures de cara a un millor control
i defensa dels passos fronterers, tal vegada per falta de recursos. Aixo pot explicar, almenys a la vall de Querol, la llibertat de moviment dels bandolers. Cal pensar, pero, que la complicitat d'algunes autoritats de la frontera podia afavorir
encara més la impunitat de les quadrilles. ¿a Torre Cerdana,
emplaqada en el coU fronterer de Pimorent, controlava el trhfic
de la vall de Querol. La jurisdicció de la fortalesa, com de
tota la vaii, pertanyia a I'alcaid del castell de Puigcerdh (i que
també ho era, a la vegada, del castell de Querol). Ofici de
designació reial, i de durada no precisada, el cirrec d'alcaid
169. ACA. CA.342 (1591);cases cremades, Dietari de lafidelírrimn
uila de Puigcerdi, op. cit., phg. 45; judici del virrei sobre els querolans, REcid, El bondolerirme, op. cit., pig. 73; població dela val1 de Querol, segans el fagatge del 1553 iJosep Icresr~s,Elfogatge de 1553,Barcelpna,
1979-81, 1, phgr. 79-80):

Porta i Porter:
La Tor:
Vall de Querol:

5 focs
7 focs
6focs
.,
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Perpinyi, a la segona meitat del segle XVI, passi per tringols semblants (incursions franceses dels anys 1564, 1567,
1569), i a la primavera del 1570 la ciutat seria assetjada per
un nodrit contingent huguenot, derrotat finalment per un ex&cit catali de 20.000 homes. Cap a finals de segle, el periil subsistia encara. L'estiu del 1597, quan la guerra entre Franca
i Espanya era declarada, i mentre els ~luterans»entraven per
la val1 d' Aran i Pallars, la invasió gairebé simulthnia de les tropes catbliques del mariscal Alfonso Corso originaria una «guerra del Rosselló» de grans proporcions. Corso arriba
con exército formado... hasta las puertas de Perpiñán para tomaiia,
y no saliendo con su intención se bolvió saqueando los lugares que
pudo y robando las iglesias y ganados q(ue)topó, que se juzgó el daño
por entonces que seria de más de duzientos mil ducados.

A I'any següent, un «buen golpeo de francesos-la filiació religiosa dels quals no figura enlloc especificada-bandolejaven pel Capcir, «matando y robando en muchos lugares»,
i prenien els castells fronterers d'Opol i Salvatierra, on «se
van fortificando a toda furia», diu un avis adrecat al virrei.
Menttestant, les defenses militars de la frontera rossellonenca romanien encara e n un estat lamentable:
(a Perpinyi) no (h)ay sino diez piecas de artilleria y... no son mayores q(ue) mosquetes de posta ... las paredes de los contrafosos del
castillo no están acabadas y queda la viiia abierta y con gran peligro ... y para q(ue) el enemigo no pueda entrar a inquietar los vezinos y moradores de aquellos condados con la facilidad que lo suelen
hozer conviene mucho ... reedificar la torrc del Grau q(ue) está muy
cerca del castillo de Salces por donde puede entrar fácilmente.'i'
171. Sobre l'estat de les guarnicions de la frontera durant l'últim quart
del segle XVI (amb soldats afamats, indigents, sense paga, i que deserten

Alguns textos de I'kpoca, efectivament, han pogut prendre per incursions autknticament huguenotes allb que no eren
sinó un seguit de ritzies o expedicions de caricter aleatori
o indiscriminat. Ben entes, hi ha escamots del comtat de Foix
que s'arribaven fins pel Capcir i el Conflent, com ara I'any
1592, quan el conegut Casalucas d'Ax i el capiti Lostet de
la Bastida, acompanyats per mossur de Castellet i un nombre
no detallat de seguidors, saquejaren la vila i església de Vinya, hi mataren alguns veyns i robaren la casa del cavaller Mac i i d'Orís. Bandolers foixencs, el 1596, entraven a Molig i
travaven una violenta escaramussa amb els homes del somentent local, «dan(do) sobre ellos con una furia del infierno, que
los ronpiero(n) y desbarataro(n) en un momento, y degollaro(n) y mataro(n) muchos». El lloc d e Mosset pati incursions
semblants: «este condado de Foix es tan mal vesindado en
materia de ladrones que no lo puede ser más ...y digo que si
V. Magd. no manda meter cien arcabuceros en Mossete este
verano. .. sucederán muchos fraquasosu, escrivia el governador dels comtats el 1596. Mentre els foixencs amenayaven
Mosset, mig centenar de soldats del governador de Llenguadoc, després de travessar terres del catblic duc de Joyeuse,
es plantaven a Estagel, en territori catala, i s'enduien els ramats. Altres cinquanta soldats del governador Montmorency
repetien, no massa després, la temptativa, i capturaven, pels
voltants de Salses, «una vacada de dos~ientasvacas»-per bé
que aquest cop, el duc de Joyeuse, oportunament amonestat
per les autoritats catalanes, aconseguí de recuperar el botí.
o es lloguen en alguna altra feina), 1. A . A. THOMPSON,
Guerra y decadencia. Gobierno y administracidn en la Erpaña de los Aurtriar, z ~ 6 0 . 1 6 2 0Bar,
celona, 1981, pigs. 94-95. Entrada de Corso,devastacions i vulnerabilitat
de les defenies fr6ntereres, ACA. CA. 477 ('0.1~-1598);SALES,«Bandolien erpoignoh; op. cit., pig. 47; Dietari de I'Antich ConrellBorcelani, op.
cit., VII, pigr. 36 i ss. Setge del 1570, REGLA,Felip 11, op. cit., pig. 89.

Incursions regulars, efectivament, pero que-fem-ho notarno sempre provenen de les files dels huguenots. L'any 1592
Alemany de Tragó, governador aleshores del vescomtat de
Castellbb, podia afirmar que «muchos destos danyos nos vienen de tierras destos mosures católicos sú(b)ditos del de
J~iosa».~''
Ratzies menades per rnossurs catblics o huguenots, com
ara les del senyor de Durban per terres del Conflent i Rosselló (l'any 1573)O dels Vivier contra Mosset (el 1597)~
devien
de ser esdeveniments corrents en aquelles contrades frontereres-així com les ritzies i represhlies d'origen catala, menys
ben enregistrades en la documentació de la cancelleria barcelonina. Fonamentades potser en antics i mig suprimits drets
de marca i represalia, atiades per rivalitats inveterades entre
comunitats frontereres (com ara l'hostilitat entre l'alta val1
d'Arieja i la plana de Cerdanya, que encara durava a comenqaments del segle XVIII), no es pot dir que aquesta mena de
violkncies fossin un fet anteriorment desconegut ni una derivació directa de les guerres de religió.z-il
El botí caracteristic d'aquestes expedicions de pillatge era,
de sempre, el hestiar. Abundaren, tanmateix, els segrestaments
i les composicions. L'any 1588,els capitulars de la Seu d'Urgel1 s'exclamaven particularment dels raptes de capellans:
se han donat los gascons y altra gent facinorosa a captivar tants capellans y maltractar-los per haver-ne majors rescats que la ciutat esti
plena de rectors forgats de apartar-se de ses residencies per evitar
la mort ho captiveri.
172. ACA. CA. 3 4 3 ( 2 4 - ~ 1 1 - 1 5 9 1Moli8,
);
ACA. CA. 265 ( 2 8 - I V - 1 5 9 6 ) ;
Moíset, ACA. CA. 265 ( 3 - V - 1 5 9 6 ) ;Vingi, ACA. RC. 4 8 6 3 ff. 7 2 " . 73".
1 7 3 . Ratzies foixenques i represhlies catalanes a cornengarnents del segle xvij, DOUBLET,
Les brigands, op. cit., passim; Durban i Vivier, SALES,
«Bandolierr espaignolsr, op. cit., &S.
5 1 i 53. . .

ara Mosset o Molig, que eren l'objectiu reiterat de les ritzies
franceses, pero la inseguretat sembla forqa general en tot el
comtat. Una lletra del virrei, l'any 1592, assegurava que per
causa dels «francesas, gascons y huganaus, quins maleficis són
tants ... no gosen passar los de Rosselló ni Conflent a Cerdanya», i viceversa. L'any 1598 un sindic de Perpinyi recalcava que:
por ocasión de dichos robos y cautiverios se van despoblando muchos lugares y la gente dellos se passa a vivir a otras p(ar)tes del Principado y dexan de labrar sus campos y sembrarlos por temor de ser
presos o que se les talen y abrasen como acostumbran los fruto^."^
Quk podem dir, e n definitiva, sobre I'eventual complicitat entre huguenots i bandolers catalans. De primer, que les
reiterades incursions franceses o «huguenotes» per la frontera no eren pas, a la segona meitat del segle XVI, cap novetat.
Durant la primera meitat de la centúria, si més no, l'estat de
guerra latent o declarada entre Franga i Espanya propiciaria
també incursions i complicitats semblants. Citem, a tal1
d'exemple, la invasió, el 1544, d'un contingent de 3.000 francesas, encap~alatspel conegut bandoler catala Antoni Roca,
que devastaren els llocs de Via, Bajanda i Ro. La guerra podia prendre tot sovint la forma de ritzies frontereres a la recerca de botí, com ara l'any 1542, quan una companyia d'infanteria espanyola, secundada per molta gent de la terra de
Cerdanya, envaí territori francks i s'empari d'un ramat de
400 vaques-en represalia probablement per una anterior incursió francesa contra Puigcerdi. A l'kpoca de les guerres de
(10-11-1598);REGLA,Elbandolenrme, op. cit., p8g.
segrestaments, ACA. CA. 265 (3-v-rgg6);el senyor de Molig, capturar pcr eigonausn, ACA. RC. 4747, f . 153; capellans de la Seu d'Urgcll,
PUJOL
TWBAU,
Sant Jorep, op. cit., p8g. 79.
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religió, determinades cavalcades franceses podien tenir per
origen conflictes feudals específics (com ara les disputes entre I'església urgellenca i els comtes de Foix) o tensions tradicional~entre pobles fronterers, i que aleshores prengueren
la coloració propia de les lluites religioses del temps. El boti
era l'objectiu principal de moltes incursions dels mossurs fronterers. Podien assolir, aixb no obstant, un carhcter militar,
mal fos a la manera d'una maniobra de distracció. Aquest és,
si més no, el iudici dels regents del Consell d'Aragó davant
la notícia, l'any 1603, d'un atac contra Vilafranca de Conflent menat per alguns senyors francesos (entre els quals hi
figuraven el vescomte de Mirepoix, els mossurs de «Rius»,
«Onós» i «de la Cerpent*, i l'inevitable senyor de Vivier:
se puede creer q(ue) todo su intento es ver si pueden meter la guerra
dentro de España para ocupar a V. Magd. en su casa, y qbe) no pueda
con tanta facilidad acudir a las otras partes que pretenderán infestar.
E n cas de guerra declarada entre Franca i Espanya, tal
com succei en els anys 1595.1598,els MOSSUYJ fronterers no
feien sinó perllongar, des d'una bptica militar i legalitzada,
la practica secular de ratzies i pillatge. El mateix devien de
fer, naturalment, els senyors de I'altra banda de la frontera.'75
Entre nyerros i cadells, diguem-ho de passada, I'oposició
no sembla prendre cap matis religiós consistent. L'estreta vinculació, a finals del segle xvr, entre foixencs i querolans, sembla suggerir un decantament dels cadells en favor del bindol
huguenot; caldria demostrar, pero, que aquestes vinculacions
175. Maniobra de distracció, ACA. CA. 267, núm. 1 4 ; PuigcerdA el
1540, Dierori de Ln fidelíssimn vilo de Puigcerdn', op. cit., phgs. 39.40.

no són producte d'un fet més elemental, com ara la proximitat geogrifica i les facilitats de refugi i acollida que oferia el
comtat de Foix a les quadrilles que operaven per Cerdanya.
Altrament, també el senyor de Nyer-igual com molts altres
senyors pirinencs-ha estat inculpat, una hora o altra, d'haver reclutat efectius «luterans». Les guerres de religió franceses tampoc no són el rerafons de les faccions catalanes.

'

Si durant l'última decada del segle XVI les terres de Ponent
i de la Cerdanya romangueren alterades per l'activitat de Joan
Cadell i les bandositats entre Valls i Gilabert, el comtat de
Rosselló, paral.lelament, també conegué les seves trifulgues
particulars. Cal advertir que, en general, les fonts document a l ~són forqa més explícites pel que fa a les violencies de bindo1 que no pas sobre el fonament originari de les diputes. Tampoc no sabem, doncs, les raons que impulsaven Guerau de
Cruilles, baró de Mosset, quan decidí de desafiar, amb totes
les formalitats del cas, Tomis de Banyuls, el senyor de Nyer,
I'estiu del 1590. La repetida a l i a n ~ aentre els Cruilles de Mosset i els Cadell d'Arsegue1 pot ser tot un indici, perb no tenim cap prova que el desafiament hagi estat una derivació de
la rivalitat entre els senyors de Nyer i Arseguel. Podem resseguir, tanmateix, els preparatius de guerra privada que el desafiament va desencadenar tot seguit.
A primers de julio1 arribaren a Perpinyi el comanador santjoanista Miquel Junyent i el noble Gispert de Guimeri, els
quals van presentar-se a les autoritats de la ciutat com una
delegació de la Diputació encarregada de prendre informació contra algunes persones inhabilitades per a concórrer a
les properes eleccions del General. Tot fa pensar, perb, que

es tractava d'un pretext per tal de romandre a la ciutat sense
desvetllar cap mala sospita. Uns dies després, assabentats de
l'estada de Tomas Banyuls a Perpinyi, els germans Guerau
i Gelabert de Cruilles feien acre de presencia a la ciutat, i
no gaire després Guimeri i el comanador Junyent aturaven
Banyuls per tal de comunicar-li, en nom de Guerau de CruYiles, el desafiament. Tot seguit, heralds i desafiador abandonaren Perpinyi i marxaren cap a casa de Joan Llupii, senyor
de Castellnou, i senyor bandoler bandejat del Principat l'any
1582, llavors que tenia quadrilla propia i bindol amb el senyor
de Nyer; connexions que suggereixen unes inveterades línies
de rivalitat. Heus aci, el text del desafiament, tan semblant
a les característiques «Iletres de batalla» de les darreries de
l'epoca medieval:
Lo sr. Don Garau de Cruylles nos ha dit a nosaltres Don Gispert
de Guimera y comanador Junyent de part sua a V. M. sr. Thomas
de Banyuls sr. de Anyer que tenia algunes coses que averiguar ab
V. M. ab una espasa y capa y que entenent que aquesta terra per
los molts bandolers y gent inquieta que (h)yha en ella n0.s podia
posar en effecte li assenyalava la ciutat de Barcelona per a que de
allí hisquessen (a) averiguar les diferencies que (h)yha entre los dos
de la manera dalt esta dit y si dit lloch no li apareyxia bé li assenyalava la ciutat de Gerona ho la vila de Fraga ab la mateixa forma dalt
dita, y que nosaltres dits Don Gispert de Guimera i Junyent lo asseguravem per part de Don Guerau y q(ue)V. M. dit sr. Banyuls port(i)
altres dos cavallers que asseguraven a Don Guerau per part de V. M.
La replica del senyor de Nyer no es féu esperar. Feia observar, pero, que no calia anar gaire lluny per batre's, sobretot pel fet que tant a Barcelona com a Fraga o Girona, aquesta mena de conteses eren perseguides per les autoritats:

Per lo que Vs. Ms. me digueren de part de Don Guerau d(e) Crylles
n0.m par cipia en rahó que essent assí Don Guerau y jo, hajam de
anar a Barcelona ni a Fraga ni altra part ahont per semblants actes
com hy fossem ne hauríem de exir, y axi responch a V. M. que tostemps y quaut Don Guerau me assegure lo camp com és just y de
rahó jo aniré a respondre li a la pretenció ab un cava11 y espasa de
la mida y una llan~agineta.
Simultiniament, totes dues parts aparellaven la seva gent
d'armes, i el desafiament original amenafava de convertir-se
en una guerra privada de grans proporcions. Assabentat dels
fets, el governador dels comtats cerca la manera de forqar la
signatura de treves:

.

.

..

perque los uns i los altros entenia yo que feyen aplech de quadrilles
de mala gent avolotant tota aquesta terra ab sos amichs y valedors...
(que) foren molts, uns ab ses persones que acudien a la una part y
a l'altra, y altros dexant-los armes y cavalis.
S'assoliren, efectivament, treves zn extremzs, i per temps
de mig any. Entre els valedors dels CruYlles figuraven els Llupia
de Castellnou i un Sentmenat, alcaid de Cotlliure; al costat
de Banyuls, els Vilanova, senyors de Paracolls i un Alemany
de Bellpuig (vegeu quadre núm. 5 ) ; noms, tots plegats, ben
coneguts entre les bandositats pirinenques precedents. Per
tal d'evitar una represa posterior de les hostilitats, els regents
del Consell d'Aragó recomanaven la incoació de processos de
regalia i el segrestament de les jurisdiccions dels cavallers rivals. Fou suggerit, també, de procedir per via eclesiistica, i
apellar als decrets tridentins que probibien tota mena de duels
i desafiaments. Finalment, hom reparara en la presencia del
comanador Junyent, que segons sembla tenia forfa antecedents
en materia de bhndols. El rei mateix va ordenar-ne la seva
captura, i féu gestions prop de la jerarquia santjoanista per

a expulsar-lo del país. Inopinadament, pero, el comanador va
fer sort e n les eleccions del General (en f o u e x t r e t d i p u t a t
eclesiistic) i , u n c o p confirmada la seva expulsió, els diput a t s s'hi van oposar. Junyent, tanmateix, acabaria desterrat
a Malta.17"
QUADRE
núm. 5
LES TREVES DEL 1590 ENTRE CRUILLES
1 BANYULS:
SIGNATARIS
C R ~ I L L E SGuerau
:
dc Cruilles, senyor de Mosset
Gelabert de Cruilles (germi de Guerau)
Miquel Junyent, comanador santjoanista
Joan Llupii, senyor de Castellnou
Carles de Llupia (germi de Joan)
Bernat de Llupii (germi de Joan)
Galceran de Sentmenat, alcaid de Cotlliure
Ferran d ' o r t a f i , alcaid de Perpinyi
Galderic de Martí
Antoni Trinyac,'burg&s honrat de Perpinyi
BANYULS: Tomas de Banyuls, senyor de Nyer
Ramon de Vilanova, senyor de Molig
Joan de Vilanova (germk de Ramon)
Anton Giginta, senyor de Vespella
Onofre Canta, senyor de Castell-Rosselló
Macii d'Orís, donzell de Perpinyi i senyor d'Oris
Francesc Llupia, senyor de Corbera
Guerau Ballaró, burgks honrat de Perpinyi
Rafael Rocafort d'Orís, donzeU de MiUars
Jaume Alemany de Bellpuig, senyor de Bellpuig
Jaume Delphs, senyor de Sant Marga1
176. ACA. GEN. Deliberacionr, N-156,f . 728. L'any 1596 el comanador fou autoritzat a fer estada al Principat per tal de resoldre slguns nfers
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Si el bando1 entre els Cruilles i Banyuls sernbla haver estat dominat a temps, no es pot dir el mateix de les discbrdies
posteriors entre els mateixos Cruales i els Vilanova, que reprengueren velles hostilitats de mitjan segle xvr. Ara es feren la guerra (tper qüestió de fargues potser, o com una derivació del desafiament contra Banyuls?) durant els anys
1593-1595. Guerau de Cruilles fou un altre dels presoners
que escaparen, el mar$ del 1594, dels circers reials de Barcelona, en companyia d'alguns cavallers de la lliga de Lleida.
El1 i el seu germi Lluís (queja era gitat de pau i treva el 1569)
foren bandejats a Flandes l'any 1595. Guerau mateix, pero,
tenia bindol; quatre anys després, amb el tot just nomenat
governador dels comtats Joan de Queralt, al qual acusava de
tenir tractes amb els francesos, per bé que, com va poder provar-se després, tot havia estat una maniobra del senyor de
Mosset, que aspirava al mateix cirrec. Tot aquest historial,
en fi, no fou cap impediment perque Guerau fos fet, a les corts
del 1599, primer comte de Montagut:77
Si l'activitat dels Banyuls de Nyer com a senyors bandofamiliars, ACA. CA. 265, núm. lo. Sobre qüestionr entre Banyuls i CruiIles, ACA. CA. 266, núm. r q i núm. 27; id., 268, núm. j o ; id., 242, núm.
79. Sobre I'armament discutit en el deseiximent original, vegeu-ne les característiqucs a Martí de RIQWEK,L'amss del cauoller Armes i nrmadurer
catalanes medievair, Barcelona, 1968 (en triar la Ilansa de gineta, Banyds
ha desestimat la més mortífera de les armes de glavi: I'anomenada llsnqa
de «córrer puntesu).
17;. Cruilles contra el governador, infra, 1V.j. Bandejament, ACA.
CA. 265, núm. 72. i ACA. RC. 4863, f. 5 7 ~ Sobre
.
Lluís CruiUes, ACA.
RC. 4771, f . r (gitats de pau i treva). Fuga de les presons de Biircelona,
vegeu rupra, nota 135. Guerra Cruilles-Vilanova. ALART,Notices hirtoriques, op. cit., 1, pag. 47. Molts senyors dels camtats tenien interessos fer.
rnteri, SALES,Elrcnyor de Nyer, op. cit.-igual com molts banderiror bastos, altrament-,
Julio Cnno BAXOJA,Introducción a lo hirtorio rocial y
económica delpueblo uarco, Sant Sebastih, s.d., phgs. 99-roo.

lers sembla remetre o declinar amb el final de la ~entúria;'~
no es pot dir el mateix dels Cadell d'Arskgue1 i d'altres branques d'aquesta família, autkntica nissaga de senyors bandolers. L'any 1601 un tal Perot Cadell alias Ribó (el nom del
qual no figura en cap de les genealogies consultades) i altres
bandolers mataven, per instigació del canonge Moreig (parent de la muller d'Anton Cadell, fill del senyor d'Arskguel),
Alemany de Tragó (potser governador encara del vescomtat
de Castellbb), «por causas feas, y que andavan bien públicas».
Foren també bandolers d'Ars&guelels qui ajudarien el canonge
a l'hora de cercar refugi en territori francks. Com a represilia, temps després, els seguidors de Tragó haurien «minada
y ab un barril de pólvora volada~la casa d'una vídua sospitosa d'haver amagat dos dels assassins: hi moriren, entre homes, dones i criatures, un total de deu persones.xlg Altres
dos Cadell (Anton i Gaspar, de la branca de Prullans) foren
els autors l'any 161 I de I'assassinat d'un altre governador de
Castellbb. Tots dos germans eren I'any 1614 «las cabegas de
uno de los vandos q(ue) tienen destruyda ... toda Cataluña*.
Ramón Cadell, donzell de la Pedregosa, va tenir quadrilla durant els anys 1626-1632, i restava inculpat de «diversos crims
y delictes* comesos pels voltants de P~igcerdi:~"
Tot i la multiplicitat o complicació dels conflictes recopilats (una mínima part, sens dubte) en les planes precedents,
178. No en tenim, si més no, cap tesrimoni posterior, llevar de I'acolliment dispenrat per Tomas de Banyuls a Serralionga en els últims anys de
la decada del '620, CORTADA,
Proceso instruido, op. cit., phgr. 80-83.
179. PUJADES,
Dietan, op. cit., phg. 239; ACA. CA. 347 (3.~1-1601).
180. ACA. RC. 5275 (18-1-1628).SobreRamonCadell, R E G LElban~,
dolerirme, op. cit., pigs. 173-174;
Joan REGLAi Joan PUSTER, ]oon $errallonga. Vida imite delfamór bondoler, Barcelona, 1961,phgs. 86, 98, 103
i 1 0 5 El Cadell de Prullans, ACA. CA. 269, núm. 25; assassinat del governador de Castellba, infra, IV.1.

és possible tanmateix discernir-hi unes linies de forqa relativament coherents. La rivalitat entre els Tragó de Castellbb
i els Cadell d'Arskgue1 arrenca, si més no, del primer ter$ del
segle XVI, i perdura encara a comengaments de la centúria següent. Una persistencia semblant tenen les lluites entre guilles i cadells o entre els Llupia de Castellnou i els Vilanova
de Paracolls, encetades d'enqi, almenys, de mitjan segle XVI.
L'arrenglerament reiterat dels CruUes de Mosset amb els Cadel1 i els Llupii, en pugna tot sovint amb els Banyuls i Vilanova, tradicionalment aliats, fa possible de delimitar-per damunt d'un seguit d'ankcdotes inconnexes o de les naturals
excepcions-l'esquelet basic de les.dues principals faccions
pirinenques (vegeu quadre núm. 6). L'articulació interna de
les bandositats devia de recolzar ben sovint en els entroncaments familiars. Els Vilanova i els Tragó emparentaren a mitjan segle XVI; el 1590, llavors del bando1 entre els Cruilles
i el senyor de Nyer, els Cantai els Giginta, parents dels Vilanova, també signaren treves com a valedors de Banyuls (vegeu quadre núm. 5 ) . Perb els lligams familiars tampoc no són
mai cap garantia absoluta. Moltes bandositats han comenqat
justarnent per les disputes intestines d'una mateixa familia,
i altres seran aturades o apaivagades rnitjanqant l'intercanvi
matrimonial entre els llinatges enemics. Recordem, finalment,
que Tomas Banyuls mateix era fill d'una Llupia, per bé que
aquesta vinculació no va evitar les obstinades bandositats entre
totes dues famílies.xg~
Es fhcil adonar-se que les successives ramificacions familiars han pogut facilitar la difusió arreu del Principat de les
denominacions muntanyenques de nyerros i cadells. Quan en181. Genealogies i entroncaments de senyors bandolers pirinencs a dels
comtats a Philippe LAZERME, Noblera catalana. Cauallerr y burgeror honra*
de Rorrelló y Cerdnnyn, La Roche-Sur-Yon, 1975.77 (4 vols.).

tre les parcialitats vigatanes de finals del segle XVI hom hi retroba noms com ara els Orís (parents d e l ~Banyuls de Nyer),
Descatllar o Cruilles-Vilademany (ilinatges d'ascendencia o
entroncaments pirinencs), la hipbtesi d'una difusió de les denominacions per via familiar sembla guanyar consistencia. Ja
hem fet veure de quina manera el nom de nyerros i cadells
ha pogut arrelar pel cantó de les terres de Ponent. 1-Ia estat
suggerit, a més, que la divulgació d'aquest vocabulari ha pogut venir ajudada pel ressb de i'actuació dels seguidors de Nyer
i de Cadell en el conflicte del comtat de Ribagorca. Afegimhi, ara, la possible incidencia d'alguns significatius entroncaments familiars ponentins i pirinencs, com ara entre els Alentorn de Seró i els Oms, senyors de Corbera (al Rosselló). No
oblidem tampoc el fet que, per les seves possessions, escampades en diferents contrades, la noblesa, tot sovint, no en té
gran cosa de «local». 1els senyors pirinencs-com ens ha recordat Núria Sales-no en són pas cap e ~ c e p c i ó . ' ~ '
Tot plegat, pero, potser no explica prou bé encara I'autentic problema: el fet que dos petits barons de Ia muntanya
hagin donat nom a les parcialitats de tot un país durant més
de mig segle, almenys. Quan hom recalca la feblesa relativa
dels capitostos originals (aquests «minsos i llunyans personatges» que-en paraules de Vilar-«han pogut interesar tot el
Principat~),aquest petit entrellat histbric sembla irresoluble.
Caldria no negligir, tanmateix, els lligams entre la petita noblesa i la gran aristocracia catalana. Sabem que els Banyuls
de Nyer eren feudataris del vescomte d'Évo1. En el cas dels
Cadell d'Arskgue1, la seva xarxa de relacions és encara forca
182. Núria SALES,Clarrer arcendents i clnsses dercrndcntx a la Catalunyn
francera d'Antic RSgim: la noblera rorreIlonr$a, arnriaadn i dirminuid~?,a
Tena, trebdl ipropietot. Ciarres agririer i rrgim renyorialalr Paisor Catalanr,
Barcelona, 1986, pigs. 34-15.
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núm. 6

BANDOSITATS 1 RIVALITATS PIRINENQUES (segle xvr)
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Persecuciá de Banyuls.
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Setge d'Arrtgue1.
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mal coneguda, pero no hi ha dubte que mantingueren uns Iligams estables o regulars amb els ducs de Cardona: Miquel Cadell, pare del Joan Cadell assetjat el 1592, era governador dels
Cardona (ton?) l'any 1578; Anton Cadell, fill de Joan, era
governador del marquesat de Pallars el 1616;i potser no és
casual que Joan Cadell mateix, quan cercava la seva remissió, el 1590, volgués anar a servir a Ora, al costat d'un duc
de Card0na.'~3Lligams vassallitics o clientelars són unes altres vies de possible difusió del vocabulari de nyerros i cadells (sense que aixb vulgui dir, en el cas de Cadell, que els
Cardona hagin estat per forca cadells). No podem descartar
tampoc la influencia institucional d'alguns membres de la noblesa o burgesia pirinenques. L'Audiencia de finals del segle
XVI mostra un sorprenent predomini dels jutges de filiació cadella, alguns dels quals-els rnés influents-eren originaris
de les contrades cerdanes, imbit caracteristic de les activitats del senyor d'Arskgue1 i els seus seguidor^:^^
Vinculacions familiars, vassallatiques o clientelars han pogut contribuir, en suma, a la divulgació del vocabulari de les
faccions. Diguem, tanmateix, que nyerros i cadells han esdevingut, d'enqi de finals del segle XVI, el mirall, en realitat,
d'un seguit de conflictes i antagonismes locals. L'estudi de
les parcialitats vigatanes del tombant de segle no fa sinó confirmar aquesta impressió: que nyerros i cadells eren, abans
de tot, meres etiquetes, que s'imposaren, arreu, gairebé fortu'itament.

183. Miquel Csdell, Philippe LAZBRME,
Nobleia catalana. Cauallerr y
burgeroi honratr de Rosselló y Cerdonya, La Roche-Sur.Yon (Vendbe),
1975-77,I, pig. 2r8; Anron Cadell, ACA. RC. 5214, f f . 1gjv:194;Joan
Cadell, ACA. CA. 266, núm. 16.Banyuls i el vescomte d2Éval,CAPEILLE,
1-lirtoirede InMniron, op. cit., i SALES,Elrenyorde Nyer, op. cit., pPg. jj.
184. Vegeu infra, IV.1.

LES PARCIALITATS VIGATANES

A la vegueria de Vic les lluites entre nyerros i cadells esclataren cap a finals del segle X V I , sobretot a la ciutat i les rodalies de Vic; hi perduraren, amb intermitencia o intensitat variable, una vintena d'anys ben bé; i cuejaren encara, potser
menys aferrisades o amb altres noms, durant vint anys més.
E n el decurs de les hostilitats, alguns bandolers seguidors d'una
o altra facció, guanyaren una celebritat llegendiria, com ara
Rocaguinarda, Trucafort o Serrallonga. Tanmateix, les lluites de facció arrossegaren capitostos i seguidors de tota condició: senyors feudals, com ara Carles de Vilademany o el baró
de Savassona, i cavallers de menys volada, com ara els Dom h e c i Paratge de Bellfort, en foren els instigadors en el traspis del segle x v ~ ciutadans
;
honrats, homes de lleis i d'altres
prohoms urbans, igual que un bon nombre de pagesos benestants o menestrals en foren, tot sovint, els seguidors més significats; bisbes i canonges tampoc no restaren al marge de les
disputes, i alguna vegada, pel contrari, les seves discbrdies
intestines en foren el detonant; finalment, si les lluites urbanes han estar, a comencaments del segle X ~ I Iparticularment
,
violentes, disputes d'una virulencia semblant han esclatat també a la ruralia, connectades o no, segons els casos, amb els
bindols de la ciutat de Vic.
No és gaire senzill determinar, a la ciutat i vegueria vigatanes, la data inicial de les hostilitats entre nyerros i cadells.
Testimonis locals de comencaments del segle XVII (1603) feien
remuntar els orígens dels bindols, de manera una mica imprecisa, als comenFaments de la decada del 1590; «de deu anys

a esta part poc més o ma(n)co dita ciutat de Vich esta dividida en... factions ... de Gnerros y Cadells*. Soler i Terol, el
bibgraf de Rocaguinarda, feia coincidir aquestes dades, una
mica arbitrhriament, amb el setge d'Ars6guel de I'any 1592:
«Tots dos (bhndols) aumenthren moltíssim desde la defensa
de'N Joan Cadell ... quasi en lo metex any varen ser duts a
Vich ... y als pobles de la Plana». Tanmateix, l'autor no donava cap testimoni explícit sobre la connexió entre tots dos
fets. A les actes i correspondencia del consell de Vic, altrament, tampoc no hi hem sabut trobar cap indici plausible,
i la primera menció expresa de nyerros i cadells en els fons
locals-un procés criminal de I'arxiu de la vegueria-data de
I'any 1 5 9 7 . ~ ~ 5
183. AVV. CR. (f) Segle XVI (1j-vrr1-1gg7). Argumenració de S o i . ~ n
TEROL,Peror, op. cit., phgs. 17-18. La documentació vigatana no abona
la hipbtesi d'una connexió directa o immediata entre el setge d'Arseguel
i le difusió dels bhndols de nyerros i cadeUs a la ciutnt i rodalies de Vic.
El sometent vigata-com el de moltes altres municipalitats de les vegueries septentrionals-va ser instar a col.laborar en el setge mitjansant sengles lletres camminatbrier del virrei duc de Maqueda, el governador dels
comtats Joan de Queralt, el jutge Josep Mur i cl comissari reial Ramon de
Tarrelles. Els consellers de la ciutat fcren tot seauit les diligencieí habituals prap de les confraries i els homes de la dccadent Unió local contra
el bandidatge. La contribució final de la ciutar no va ser, certament, gaire
3 6 homes. i pagats
per a 1 5 dier únicament. Els consellers
significativa:
.
. - .
justificaren el fet per l'enistencia a la ciutat de molta gent pobra i mai armada-arguments i reticencies probablement exagerats o interessats, pero
que eren f o r p habituals en aquesta mena de casos i rnobilitzacions. Altrament, hom aprofitaria i'avinentesa per rehabilitar la persona de Francesc
Ferran, mercader de la ciutat, i un dels capitans de la Unió, que romania
fugitiu de la justicia arran d'una baralla amb el veguer de Vic (vegeu infra,
cn aquest mateix epigraf). En cap moment, pero, squerta cantribució deficithria a lleugerament condicionada al perdó de Ferran no sembla tenir res
a veure amb cap mena d'cventualr simpaties envers Cadell i els seus seguidors. Si hi hagué, a més, cap divergencia intestina, aquesta no ha restar
consignada o transparentada en els papers oficials, AMV. Acords, 9
I

Les dificultats, perb, no són únicament d'índole documental. Si la cristal,lització dels bhndols rivals arrenca tot sovint
de conflictes inveterats, i d'enemistats familiars tradicionals,
renovades generació rera generació, aleshores els autentics
orígens dels nyerros i cadeiis de finals del seglexv~potser caldria cercar-los, a Vic com en d'altres bandes, en una extensa
retrospectiva. A la vegueria de Vic, com una mica a cot arreu, les lluites de bandols han estat intenses i reiterades durant tota l'epoca medieval. Les disputes entre els bisbes de
Vic i alguns magnats locals, assenyaladament els Montcada,
al voltant de les castlanies de la dibcesi vigatana o de Ics rendes de la ciutat de Vic dataven, si més no, de comenqaments
del segle XII. A comenqaments del segle XIII (1224) les disputes urbanes acabaren en un repartiment jurisdiccional d e la
ciutat de Vic, fraccionada d'enyh d'aleshores entre la partida
episcopal, entre la seu i el mercadal, i la dels Montcada, dominada pel castell (vegeu grhfic núm. 1).La frontera interior
de la ciutat fou minuciosament delimitadai, quan arriba l'hora
de la representació consular, cada partida tingué el seu propi
consell, aplegat en llocs distints, els uns a l'església de Sant
Francesc, i els montcadins a la de Sant Sadurní. La dualitat
jurisdiccional entre el bisbat (i d ' e n ~ hel I 3 15, llavors que la
partida episcopal passi al domini reial, entre el monarca) i
els Montcada originaria, perb, reiterades friccions i violencies, essent el desencadenant de les inacabables bandositats
urbane~:~~
(28-IX-1592)
i (1-X-1592);
AMV. Carterdc, 5 (28-IX-1592)
i (1-X-1~91).
La
ciutat havia fet serveis similars anteriorment, sobretot llavors de les entrades del frances per la frontera, Eduard JUNYENT, La ciufut de Vic i (a
reva hirtoria, Barcelona, l a . ed., 1980,phgs. 178 i 206.
186. Vegeu, ibid., p i p s 95.104 i 131.145;i del mateix sutor,]urirdiccionr i privilegir de /la ciutat de Vich, Vic, 1969 Sobre el bisbat de Vic i
els seus conflictes iurisdiccionals, assenyaladament-pero no pas Ú ~ c a -

G n h c núm. I
VIC: LA CIUTAT MEDIEVAL

Foni: E. Junyent, Li1 cii<tnide Vic i la reua birtdM, Barcelona, *a. ed., 1980. p8g.
437. La Unia puntejads correspon a ladivisbris entre les partiden epismpal
irnontcdina.

Reiterades Eoren també les lluites entre el bisbat de Vic
i la casa de Montcada al voltant de la jurisdicció de la val1
de Torelló en el trasphs del segle XIII (1z96-1j12)-i que, segons Parassols, haurien estat I'origen autentic dels bindols
de nyerros i cadells '87 D'enqi de finals del segle x ~ v pero
,
les hostilitats entre els magnats locals es multiplicaren, tant
a la ciutat de Vic com a la seva rodaba: els Orís contra els
Centelles i Savassona (1398); els Malla, Orís, Montreal i d'altres, contra els Savassona, Altarriba, Cortada i Regis
(1408-1409). Encapsalades pels magnats locals, les disputes
arrossegaven tota mena de partidaris, i podien assobr proporcions,del tot remarcables. A comenFameots del segle xv, Ilavors del bando1 polaritzat entre els Malla i els Savassona, els
implicats en el conflicte sumaven més de mig miler de persones de toca condició i procedencia Els guerrejants només
s'avingueren a fer les paus després d'una inflamada predica
del celebre dominic valencih Vicent Ferrer, que féu un pare11
d'estades a la ciutat de Vic, expressament comissionat per les
autoritats r e i a l ~ . ' ~ ~
Unificada la ciutat sota el domini reial, I'any 1450, les bandositats tampoc no amainaren pas. Pel contrari, durant una
ment-amb la casa de Montcada, Francesc CARRERAS
I CANDI,Notes dolzentisler d'Aurona, a Miscellinia hirtVnca cotolana, Barcelona, 1906, phgs.
361-463; Josep GUDIOL,
Les bregues robre lo renyoriu de Vich en temps del
rei Jnume 1, «I Congrés d'Hisr0ria de la Corona d'Aragón, Barcelona, 1909,
1, pigs. 194-278; John C. SHIDKL~R,
Les toctiquerpolitiquer des Montcada,
reigneunrlr VicdudébutduXIIIc. siecle, nAusan, I X , 198r, pigs. j 2 9 - j q ~ ;
i sobretot, Paul H. P~EEDMAN,
Tradició i regeneració a la Calalunya medieval. La didcesi de Vic, Barcelona, 1983.
187. Pnn~sso~s,
Nyerror i codellx, op. cit.
188. Honorio GAncíA, San Vicente Ferrer en Vich, Castelló de la Plana, 1953; J. E . MART~NEZ
FBRRANDOi Francisca SOLSONA
CI.IMENT,San
Vicente Fever y lo Cara real de Aragón, ~AnalectaSncra Tarraconensian,
XXVI, 1953, p i g ~ 1-143.
.

colla d'anys van polaritzar-se a l'entorn dels Altarriba, donzells de Sant Julia de Vilatorta, i els Cruilles, barons de
Rupit. &ascuna part-escrivien els consellers de Vic el
1451-(e)sta amassada ab gran gent armada*. Tots dos bindols, pero, tenien forca partidaris a la ciutat: «los ciutadms
e habitants de la dita ciutat-deia una missiva reial-se mesclen en les dites bandositats ... e fan valences e acompanyen
cavallers e gentils hbmens de aquelles e altres bandositats*.
La mort de Jofre Gilabert de Cruilles a mans dels seus rivals,
I'any 1452, preludiava un reguitzell de violencies, «attks que
lo dit Cruilles era del singular linatge de Catalunya, e en aquesta guerra confronten dels potents hbmens de tota Catalunya~.
Bandositats, doncs, que malgrat la seva aparenga, faríem malament de considerar simplement com a discbrdies d'imbit
local i restringit-i el mateix podem dir d'alguns episodis de
nyerros i cadells en el segle XVII.
El paper dels bandolers en aquestes lluites medievals tampoc no difereix massa de l'actuació de moltes quadrilles dels
segles XVI i XVII:«los dits bandolers-s'exclamen els consellers de Vic Pany 1453-dins e fora la ciutat van a tota l(1)ur
I(1)ibertat... e no dupten dins los límits de aquella perpetrar
enormes crims e delictes)). Un any després, els consellers elaboraven i aprovaven unes ordinacions d'emergkncia per tal
d'aturar «les fervents guerres, bandositats e infernals operacions» dels Cruilles, Altarriba i els seus seguidors
No es pot dir que aquesta mena de lluites hagin estat sempre un succés efímer o insubstancial dins la vida local. Tot
i una precaria pacificació, l'any 1456, I'esclat subsegüent de
la guerra civil catalana facilitaria la perllongació de les tradicional~bandositats entre Cruilles i Altarriba, que prengueren partits oposats en el conflicte de bon comenqament. Acabada la guerra, les hostilitats particulats dels bandols vigatans
no conegueren cap moment de treva. A comengaments dels

anys vuitanta, l'activitat dels guerrejants amenaqava amb «cremar e destruir tota aquesta tema», segons els consellers de
Vic. D e I'any 1491 data una de tantes incursions del seguidors d'Altarriba contra la ciutat de Vic, amb cuna flota de
gentn armada, i al crit d'«Altarriba, Altarriba! Muyren lo
senyor rey e los de Vichl*. Fou Ferran 11,pero, el qui obligaria, un any després, a fer signar treves entre els guerrejants,
ates, diu el monarca, que «el dicho bando pone en todo esse
nuestro Principado grandes turbaciones y mo~irnientos».~~9
Bandositats «locals» similars tarnpoc no desaparegueren
en els prirners decennis del segle XVI. Recordem, únicament,
les lluites oligirquiques de la ciutat de Lleida o la pugna, originhriament gironime, pero amb repercussions que arriben fins
a Barcelona, entre dgullanes i saurieues '9" A Vic, la guerra de
faccions, tot i l'apaivagament de les tradicionals bandositats
entre Cruilles i Altarriba, reviscoli pels volts del 1513,quan
els consellers de la ciutat escriuen al virrei per demanar «la
pacificació dels bandolers d(e) aqueixa ciutat». Capdavanters
de les faccions eren ara els Savassona, Prat i Vergós, d'una
banda, i els Fontarnau, Montrodon i Orís, de I'altra; noms,
alguus dels quals, queja figuraven entre els principals vale189. Bandositats Cruilles-Altartiba, Francesc CARRERAS
I CANDI,
Llorenr d'Altnniba y lo assalt de Vich del 1475,a Efemerider hirtdricos de Catalrinyo, Barcelona, 1893, pags. 5-26; i del matein autor, Lo cabdill uigati
Bernot Guillelem d8Altawiba (regle XVJ, +<JocsFlorals de Barcelonau, 1895,
phgs. 235.310; una sintesi de les bandositats locals dels seglea xrv-xv,
JUNYENT, Ln ciutat de Vic, op. cit., phgs. 95.110 i 131-152;la correspondencia municipal vigatana permet de resseguir els conflictes de les darreries del segle xv i comensaments de la centúria següent, AMV. Cartcr de,
3. f f . 324-355.
190. Marti de R I Q W ELuchas
~,
entra Agullanar y Sonieras en elriglo XVI,
«BRABLBu, X X X , 1963-64,pags. 7-17, i Quinzegenerocionsd'unn família
catalana, Barcelona, 1979, pags: 25-254, També, LLADONOSA,
El hnndolerisme, op. cit., pags. 1 4 - 2 1 .

dors dels Cruilles i Altarriba; i noms, tots plegats, que retrobarem altra vegada, amb aliances diferents en algun cas, prop
d'un segle després, iiavors de les bandositats entre nyerros
i cadells. Unes treves generals signades el 1516 aplegaven un
total de 150 individus gairebé, entre els quals hi figuraven
forga mercaders i menestrals de la ciutat, i fins i tot vuit canonges de la seu (quatre per bando])-detall que prefigura també el protagonisme de I'estament eclesiastic vigati en les futures dissensions entre nyerros i cadells. Tot i tenir l'epicentre
a la ciutat, la bandositat havia reclutat partidaris i valedors
en moltes localitats de la vegueria i, encara, de llocs com ara
Solsona, Manresa, Girona o Puigcerd?1:9~
Ciutat i vegueria foren, durant tot el segle XVI, un focus
característic de bandolerisme. Unes ordinacions municipals
de l'any 1523, ~ r o m u l ~ a d earran
s
dels «insults, bregas,
ramo(r)s, invasions, tirame(n)t de ballestes, homicidis, desafios e altres crims y delictes se són seguits de un temps ensi ...
en la ptesent ciutat e vagueria de Vich», prescrivien, entre
d'altres providencies de bon govern, que «ningú qui (e)stiga
en bandositat e valedors y adherents seus de qualssevol (e)stame(n)t o condició sien no pugue(n) residir ni entrar en la dita
ciutat ne límits»; i que eningun bandoller de les bandositats
qui vuy concorren* tampoc no pugui habitar o ser acollit per
altri dins el terme de Vic. L'any 1540 el virrei ordena al governador de Catalun~aque faci acte de presencia a la vegueria de Vic, «por ser uno de los lugares de Cataluña donde más
concurren los delados, y donde (h)ay más rebueltas~.Les freqüents estades del capitnst Antoni Roca, que acostumava a
refugiar-se pels voltants de Centeiies i a les baronies del comte
de Quirra, no són alienes, segons sembla, al desgavell, i el
191. ACA. RC. 3896, ff. 97-98v.; AMV. Carter de, 3 , ff. 327-328;
AMV. Cortes o, I (23-xi-1513).El banda1 cuejava encara I'any 1519.

virrei acaba per segrestar la jurisdicció d e Centelles. Cap a
mitjans de segle, I'arrel del desordre són les bandositats entre Sorts i Masons. L'any 1576 el veguer de Vic Antoni Joan
Cunyat sera mort «dins la ciutat de Vich proditbriament y
sens procehir deseximents alguns ab tirs de archabusos pedrinyals». L'autor material de l'homicidi era el notari vigati
Joan Antic Canals que, tot i haver estat gitat de pau i treva,
obtingué no gaire després perdó de la part i va composar-se
amb els familiars de la víctima Entre els cbmplices de l'atemptat-en el qual foren nafrats tres soldats de l'escorta del veguer-hi havia d'altres homes de la ciutat, com ara els germans Fontanelles, potser el mateix sots-veguer de Vic, i els
germans Croses, tots plegats persones benestants i significades posteriorment en les discbrdies entre nyerros i cadells.
L'assassinat del veguer coincideix amb les activitats d'en Jaume Palmerola i la seva quadrilla, un centenar i mig d'homes
que bandolejaven per la ciutat i vegueria de Vic; i amb l'arrest d'uns quants capellans acusats de dispensar allotjament
als bandolers, tot i que segons el cabild de la seu vigatana es
tractava de vicaris i rectors d'esglésies apartades que es veien
obligats a contemporitzar amb les quadrilles:9'
Les tensions internes de 1'Església de Vic esclataren per
la Candelera de I'any 1580, tot i que probablement arrencaven de forsa temps abans. Els fets han estat intepretats per
192. Lluis B . NADAL,
Epir~opulopiode Vich, 111, Vic, 1904, pig. 25.
Palrnerola, AMV. Crrrtes de, 4 (23-IX-157~);
REGLA,El bondolerirme, op.
cit., pig. 82; JUNYENT, La ciutat de Vic, op. cit., pig. 176. Assassinst del
veguer, AMV. Cartes de, 4 (3-IX-1576);AVV. Pregonr; ACA. RC. 4861,
f f . 16". 1 7 ; id., 4862, ff. 16-18.Antoni Roca, Manumenta Hirtorico, op.
cit., I1,pigs. 103-104, I Z O - 1 1 1 ,2 1 0 i 3 7 7 . SortsiMasons, REGLA,Elbandolerirme, op. cit., pig. 66. Ordinacionsdel 1523, Xavier TORRES,
Ordinncionr loc~lrcontra el bandolerirme: la ciutat de Vic a comenpmentr del segle
XV1, cornunicació presentada a les 'Jornades sobreprdinacions baronials
i rnunicipds a Catalunya (s. X I I - X I X ) ~ , Villr, 1 ~ / r 6 - x 1 - 1 ~ 8 6 .

E. Junyent com el veritable comengament de les bandositats
entre nyerros i cadells, tot i que aquestes denominacions no
figuren pas en els documents de I'afer, extractats per Nada1
en el seu Epircopologa'o de Vich:93 Poden considerar-se, tanmateix, una rnena de nyerros i cadells auant la lettre, tant per
la naturalesa de les disputes-les rendes eclesiastiques-com
pel caricter violent que arribaren a assolir-amb recurs de
les parts als bandolers. Com en altres seus catalans de l'epoca, les dissensions entre bisbes i capitulars de Vic tenien per
origen les atribucions jurisdiccionais episcopais i la mútua competencia i freqüent usurpació dels ingressos eclesiastics. Tal
com passava una mica a tot arreu, aquestes discbrdies intestines traspasaren tot sovint I'ambit dels claustres i trobaren
valedors entre tota mena d'estaments urbans.
Els canonges vigatans s'exclamaven, de feia temps, de les
extralimitacions i abusos d'autoritat del bisbe Pere d'Aragó,
el qual, segons el plec de carrecs capitular, empresonava capellans arbitrariament i pel sol fet d'embutxacar-se els diners
de les composicions cortesponents; apujava a caprici les tarifes dels drets episcopals mentre retallava els ingressos capitulars procedents de les escrivanies; feia negoci amb les concessions de beneficis i prebendes eclesihstiques; i s'arrogava,
en fi, prerrogatives del cabild-greuges, tots plegats, característics dels capítols de les seus catalane~,~gq
i que seran repetidament invocats pels canonges vigatans. Quan el bisbe
Pere d'Aragó, I'any 1580, va desautoritzar el costum catedralici de tirar candeles des de la trona en la missa de la Candelera, la revolta capitular esclath. El prelat argumentava que
el cerimonial degenerava en tumult i desordres entre els feli193. NADAL,
Epi~copologio,op. cit., 111, pigs. 35-51; JUNYENT, La cirrtarde Vic, op. cit., p i g s 176-177.
194. Tonn~s,Elr bandolen, op. cit., pigr. 84-85.

gresos, perb els canonges, que demanaven ser consultats en
I'afer, van ignorar la prohibició, i el dia de la celebració repartiren candeles com de costum. L'incident, aparentment
banal, va dur aldarulls a tota la ciutat. El bisbe va fulminar
un seguit d'excomunicacions, les quals afectaren successivament els canonges recalcitrants, alguns ciutadans simpatitzants seus, els consellers de la ciutat, que també feren costat
al capítol, i finalment el veguer i sois-veguer de Vic. El dissahte de Rams, dia de mercat, grups de forasters armats de
pedrenyals, entre els quals hi havia alguns handolers d'anomenada i forqa gent de les baronies episcopals, entraren a la
ciutat avalotant. Els consellers cridaren a sometent, perb mentre el veguer comenfava a empaitar-los, els nou vinguts passaren al palau del bisbe, on romangueren, per raó de la immunitat eclesiistica, a recer de l'autoritat 1eial.~95
Bisbe i canonges continuaren bandolejant I'any següent.
Cap a finals del 1582 els consellers de la ciutat elaboraren
un memorial de greuges contra el prelat, al qual acusaven d'actuar guiat «per ses particulats affectionsn i de tenir agran faUn any després, i'afer arribava al
cilitat en excornuni~ar».~9~
Consell d'Aragó, l'actitud del qual no sembla haver estat ben
195. AMV. Acordr, 8 (26-111-1580)i (25-rv-1580). Narració detallada
de les desavinences entre bisbe i capirulars, NADAL,Epircopologio, op. cit.,
111, pigs. 35-7r. El punt devista delaciutat es pot resseguir a AMV. Cnrter de, 4 (parrim). A finals del 1581 el bisbe encara mantenia nalguns hbmens facinorosos. homicidas y lladrcs en son palau, en la qual fan castell
fort», AMV. Corterde, 4 (4-xr-r58r). Segons els consellers, «les dites qüestions eran y rón per dos causas. La una pcrquk lo sr. bisbe sol, sens lo capi.
tol, vol ordenar en la seu... y l'altre perq(u8) lo dit sr. bisbe sol, sens aduint
(?) de capitol, maiorment en visita, vol conkiner dels canonges. E los dits
canonges p(re)t(e)nen lo contrarin, AMV. Noticies de caros particula~s.
196. En catarze mesos el bisbe haviaexcomunicat sis vegades tots quatre
cansellers, AMV. Acordr, 8 (5-IX-1582)i ('8-IX-1582); vegeu tamb6, REGLA, El bandolerisme, op. cit., pig. 86.

bé favorable al bisbe de Vic: «q(ue) sobre ello-diu el dictamen-es (sic) escriva al Virrey de Cataluña ... para q(ue)...
(h)aviendo certidumbre de lo q(ue) el cabildo y canónigos diten, cargue la mano al Obispo»:y' L'any 1584 Pere d'Aragó seria traslladat a la seu de Jaca.
La marxa del bisbe féu retornar la calma a la ciutat i Església de Vic. Apaivagament momentani, tanmateix. Les discbrdies entre bisbe i capitulars rebrotaren, més virulentament
que mai, l'any 1598, llavors del'arribada del nou prelat Francesc Robuster, ex-bisbe d'Elna i futur capitost del bando1
cadell. Els testimonis locals contemporanis-que no són pas
neutrals-atorgaren a Robuster un paper crucial en el reviscolament de les velles qüestions catedralícies i el subsegüent
desencadenament de la violencia de faccions a la ciutat. Sense voler minimittar aquest protagonisme, cal dir tanmateix
que les bandositats urbanes, desconnectades de les baralles
de la seu, eren ja forga abundants i arrelades molt abans de
I'arribada del nou prelat, tot i que sera durant l'episcopat de
Robuster (1598-1607) quan assoliran, indestriables de les disputes eclesiastiques, una més gran virulencia-i quan prendran el nom característic de nyerros i cadells, bandositats de
finals del segle XVI, pero que a Vic, comen altres llocs, cavalcaren en unes divisions preexistents d'indole o naturalesa diversa.
Durant la decada del 1590 les enemistats particulars, puntuals o insistentment renovades, entre els habitants de la ciutat
han estat, una mica com arreu, abundants. E n els registres
de la vegueria de Vic s'han conservat forqa testimonis sobre
aquestes discbrdies i incidents, aplacats per les autoritats mitjansant la signatura de treves temporals (normalment de sis
mesos de durada) entre els adversaris i els seus valedors; tre.

.

197. ACA. CA. 264, núm. 49.
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ves i conflictes que aplegaven persones de tota condició: cavallers contra menestrals, carnissers contra mercaders, merc a d e r ~i menestrals contra cavallers i criats de cavallers, etc.
(vegeu quadre núm. 7 ) . x ? 8
De vegades, pero, incidents aparentment menuts o localitzats podicn desembocar, un cop mobilitzats els valedors i
partidaris respectius, en autentiques batalles campals i bandositats de llarga durada. Es el cas, per exemple, del casament de la pubilla Fullona l'any 1592 episodi de rivalitats loc a l ~que, a banda del seu interes intrínsec, prefigura la futura
composició d e les faccions vigatanes d e nyerros i cadells. Dos
faarins rivalitzaven com a pretendents de la pubilla Fullona:
I'hereu Feliu Torra,pagis de Tagamanent, el pare del qual
era el tutor de la noia, i Pere Joan Torrent, un blanquer de
la ciutat de Vic. A finals del mes de juny 1'Audiencia barcelonina, asabentada de les discordies, va pronunciar-se pel segrestament temporal de 1s pubilla a casa del mercader de Vic
Francesc Ferran, i fins que les parts no arribessin a un arranjament pacífic. La designació de Ferran com a segrestador va
suscitar les primeres protestes entre els valedors de l'hereu
Torra, com ara el cabiscol de la seu Miqucl Palmerola i els
cavallers Paratge de Bellfort, tots els quals haurien tractat de
prendre la xicota mentre romania custodiada per un oficial
reial. Les pressions dels valedors de I'hereu Torra, secundats
pel veguer de Vic Pere de Peguera, aconseguiren finalment
que el segrestament fos fet efectiu en una casa neutral-la
del conseller segon de la ciutat Joan Codina.
Uns dies després, pero, els valedors de I'hereu Torra, amb
la complicitat del veguer Peguera, el cabiscol Palmerola, i al198.Vegeu, per exemple, AVV. MA. (1595-1398),(zo-v-rgq5),
(14.~111-1595).
(26.~11.1596)
i (30-XI-1596);i, en general, totn squesta se-

rie documental.

LES TREVES LOCALS, UN EXEMPLE: FONTANELLES
CONTRA DOMENEC (1597)

FONTANELLES:
Salvi Fontanelles, mercader
Benet Raguer, paraire de llana
Gaspar Raguer, paraire de llana
Jaume Raguer, paraire de llana
Climent Torra, clergue
Salvador Via, mercader de Barcelona
Montserrat Puig, paraire de llana
garants:
Antoni Bosch, bracer
Bartomeu Casasubirana
Montsetrat Rovira
DOMENEC:

garants:

Gaspar Alexandre Domenee, cavauer
Gaspar Codina, cavaller
Josep Codina, cavaller
Gregori Domenee, c a v d e r
Joan Franch, ciutadi honrat
Segimon Bruguer, mercader
Joan Llobet, pages
Bernat Llobet, pages
Antoni Avinyó, paraire de llana
Joan Roura, baixador
Gabriel Vexeres, paraire de Uana
Gispert Moracuc, argenter
Pere Salits, argenter

Ponr: AVV. MA. 1595-1598(9-vi-1597).
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guns bandolers que feien guardia a la porta de I'església de
la Pietat, concertaren el casament de la pubilla, tot i la resistencia del conseller Codina, que «ab la gramalla e insignias
d e la ciutat, y cridant Visca lo Rey, y que tenia la dita pubiila
segrestada per la regia cortv, volgué impedir la cerimonia. Consumat el casori, totes dues parts romangueren alertes. A la
tarda, després de diliar, van succeir les primeres topades entre els valedors. Francesc Ferran i el cavaller Miquel Prat,
d'una banda, i Segimon Paratge i un dels seus fadrins, de I'altra, tragueren les espases rnentre passejaven pel Mercadal i
I'avalot va comentar. Les baralles continuaren per les voltes
del Mercadal i per la plaga Nova, cap on va fugir Segimon
Paratge, encalgat per la colla del blanquer Torrent, el pretendent burlat d e la publilla Fullona. Entre els perseguidors hi
havia els Nadal, pare i fill, i pagesos de la rodalia, així com
alguns ciutadans posteriorment significats en rota mena de
bandositats, com ara Francesc Arnós, Damia Perers i Alfonso Benítez. Mentrestant, a la plaga del Mercadal, els fadrins
de l'hereu Torra havien disparat els pedrenyals contra el cavaller Prat. El veguer Peguera, que era cunyat de Segimon
Paratge, prengué partit, en aquesta contesa, pel bando1 dels
Torra, i volgué arrestar al cavailer Prat.
L'endema mateix de les baralles el consell de la ciutat va
fer una sessió d'urgencia per tal de mitjangar en el conflicte
i deturar el ressorgiment de «malicias velles~;sabedors, els
conseliers, que «totes les parts eran potents y que si n0.s remediave prest (elstave en carní de seguir-s'hi molt mal y tornar en peus les enemistats que antigament eran en esta ciutat». Els conseilers decidiren de fer arribar al virrei una
informació neutral dels excessos, «sense fer quexa de algú ni
carregar algú», i fer alhora una ambaixada al bisbe per demanar-li la seva intervenció en els tractes de concordia. Treves
fins a sis mesos, i sots pena pecuniaria de cinc-centes Iliures,

foren assolides un pare11 de dies després (vegeu quadre núm.
8). L'animositat del veguer de Vic contra els valedors de Torrent destorbaria, perb, la pacificació. Féu canviar, a més, l'actitud dels consellers de la ciutat, que de la neutralitat inicial
passaren a la defensa activa dels represaliats pel veguer, que
eren tots seguidors de Torrent i del mercader Francesc Ferran. Els consellers, certament, no simpatitzaven gaire amb
el veguer Peguera. Criats seus havien suscitat més d'un incident violent a la ciutat. La parcialitat i intransigencia de Peguera en l'afer de la pubilla Fullona mantenia alterada tota
la ciutat com escrivien els conseíiers al virrei cap a finals d'any:
la causa de tot asso (és) que lo veguer qui deuria ser la balanca de
la Justicia vulla fer parcialitat com fa, y lo que pi(t)jor és que aporta
en sa companyia ordinariament gent armada y homens facinorosos
y enemichs de sa Magt.
Devia de ser difícil, de 1'Audikncia estant, verificar acusacions semblants i destriar els autentics instigadors dels rebomboris locals. Informes contradictoris i mútues inculpacions
decantaven tot sovint els magistrats de 1'Audiencia cap a solucions de caricter salombnic. Si el veguer Peguera acabi el
seu mandat triennal, les gestions dels consellers en favor dels
ciutadans represaliats també haurien fructificat ben aviatFrancesc Ferran, que romangué amagat de la justícia una temporada, obtingué l'any 1593 una de les conselleries de la ciutat. Per un escrit posterior sabem, perb, que l'animositat entre el cavaller Miquel Prat i el veguer de Vic no va tenir un
riipid final: l'any 1598 Prat s'adreqava al rei, després de dur
uns quants anys «retrahído» per «haverse acuchillado» amb
Peguera, i sol.licitava la seva remissió.'99
199. ACA. CA. 477 (7-Y-1598).
L'agreqi "va tenir Iloc, segons sembla, el novembre del ,594. ACA. RC. 4863, ff. ~ o ó v . - ~ o - /Sobre
v.
l'afer

QUADRE

núm. 8

TREVES D E L C A S A M E N T D E LA PUBILLA FULLONA (1592)
FERRAN: Francesc Ferran, mercader
Joan Prat, cavaller
Miquel Prat, cavaller
Alfonso Benitez, mercader
Francesc Arnós, paraire d e llana
Montserrat Bruguer, mercader
Pere Joan Torrent, blanquer
D a m i i Perers, paraire
Ftancesc Codina, paraire
Bernat Nadal, pag&
Pere Nadal, pages
Raimon Laforja, teixidor de llana
garants:
Bernat Ferrer, forner
Enric Argemir, notari
Salvador Casals, escrivi
D a m i i (?)
Bernardí Vivet, pedrinyaler
Pere Bru, boter
Fullona, vegeu: casament i baralles, AVV. CR. Pau i Treva ( I ~ - v I I - I ~ ~ ~ ) ;
AMV. Cartes de, j (13.vn-1392); AMV. Acordr, 9 ( I ~ - v u - I ~ ~treves,
z);
ACF. Montserrate PRIXANA,
Manualnúm. 4 (13-VII-1592);persccució dels
seguidors de Torrent, ACF. Procerros (1592) i AMV. Curtes de, 5
(7.~111-1~92);
processats (Ferran, Miquel Prat, Francesc Arnós, Alonso Benitez, Dama Perera, Pere Joan Torrent uy altres» ciutadans), ACA. RC.
~.;
de la ciutst en favor de Ferran i els altres,
4760, ff. 2 6 9 ~ . - 2 ~ 0gestions
AMV. AcorrL-, 9 ( ~ ~ - v I I I - ICorte$
~ ~ z )de,
; 5 (j-IX-1592)i (28-E-1~92);
Calter
a, 4 (4-IX-1592);la ciutat contra el veguer, AMV. Cartcs de ( z ~ - x I - I ~ ~ z ) ;
potser per tal d'apaivagar les qüestians, el virrei proposava Peguera en una
terna per proveir la vacant d'algutz'ir ordinkri, ACA. CA. 266, núm. 79
( l o - ~ 1 . 1 ~ 9Ferran
~ ) . seria finalment rehabilitat: I'any 1597 era conseller
en cap de la ciutat, i el 1601, quan va morir, era oidor de I'estament reial
de Vic, AMV. Cortes de, 5 (9-~11-1602).
'

,

Q U A ~ K Enúm. 8

(cont.)

Guerau Vertut, taverner
Pere Oller, cirurgii
Jaume Alou, candeler
Jaume Prixana
Jaume Verdaguer
Joan Antic Canals, notari
Antoni Avinyó, paraire de llana
PARATGE:Segimon Paratge, cavaller
Gaspar Joan Paratge, cavaller
Joan Franch, ciutadi honrat
Joan Llobet, pages
Bernat Llobet, pages
Joan Francesc Labrossa (o Brossa), mercader
garants:
Pere Vilanova, sastre
Pere Vilanova, calceter
Guerau Camps, calceter
Baltasar Bussanpa, sastre
Font: ACF.

M.Prixana, Comri, núm.

4 (r)-vn.rgg2).

Algunes topades ocasionals, fins i t o t e n t r e persones d e
condició no pas rellevant, han pogut esdevenir l'origen d e llargues i extenses bandositats. La captació d e valedors poderosos, el seguici d e partidaris o el recurs habitual als bandolers
confereix t o t sovint una fesornia nova a les disputes originiries i intranscendents. L'accidentat casarnent d e la pubilla Fullona va tenir u n resso instantani, el mateix dia, a la placa del
Mercadal:
e com totes les dites parts tenien en esta ciutat amichs potents, y
sentint-se l'altre part y sos amichs nafrats... trobant-se totes les parts

ab llurs amichs lo després dinar en la plassa del Mercadal vingueren
a renyir y envestir-se.
Fem notar, pero, que les aliances suscitades pel casament
mateix i els aldarulls posteriors coincideixen, forga exactament, amb la composició de les futures faccions locals de nyerros i cadells, els «caps o principalsn de les quals seran «per
part dels Gnerros ... los cavallers Prats, y per part dels Cadells ... Domknechs y Paratgesn. Els Prat i altres seguidors del
blanquer Torrent, com ara els mercaders Francesc Ferran i
Alfonso Benítez, restaven vinculats als senyors de Taradell
i Savassona, Carles de Vilademany i Antoni Vila, respectivament, i que serien, uns anys després, els caps visibles de la
facció dels nyerros tant a la ciutat de Vic com a tota la vegueria, i que esdevindran enemics irreconciliables tant dels Paratge de Bellfort com del cadell bisbe R o b u ~ t e r : ~ ~
Amics i parents dels Paratge i alhora del veguer Peguera
eren els germans Domenec, senyors del mas Barri de Tona
i instal.lats a la ciutat de Vic. Tot i no tenir constancia de
la seva participació en les violencies del casament de Fullona, tots dos germans esdevingueren no gaire després-si més
no, als ulls del consell vigata-avalotadors habituals de la ciutat. De l'estiu del 1595 daten unes treves signades entre els
Domknec i el mercader Salvi Fontanelles, després d'uns confusos incidents entre aquest darrer i la muller del carnisser
~ ~ 1597 els Domknec tornaven a proBernardí L l ~ b e t . 'L'any
tagonitzar noves violencies, i acoltellaren Pere Osona, un notari de Vic que els havia reclamat un deute. Salvi Fontanelles, ve11 enemic dels Domenec prengué partit pel notari. Tot
2 0 0 . Capitanies de bhndol, AHPB. Procds Roburter, f . j r v . Vinculacions intetnei entre els membres i seguidors dels bandols, infra, 111.4.2,
201. La qual incriminava a Fonranellcs « p e q u e m'& (e)stat alcevot...
(i) (m'lha amanada al seu (hlort ...u, AVV. MA. (1595-1598). ( I ~ - V I I I . ~ S ~ ~ ) .

i haver-se fet, com era habitual, signatura de treves entre les
parts, el notari Osona s'adregi als consellers de la ciutat, tot
demanant-los que:
vullen posar los ulls del modo de anar té dit Domknec (Gregori)per
ciutat, que encara q(ue) fos a la ra(t)lla de Fran~ano (h)u
la ~(rese)nt
farie de altre manera, coadunat contínuament ab gent armada (i)posant en contingentia de haver-se de perdre totala ciutat y habitants
en aq(uc)lla.
Com altres vegades, pero, la ciutat imputa el clima de violencia a I'actitud del veguer-aleshores Quirze de Mallars-,
que toleraria I'estada de gent armada pels carrers de Vic i propiciaria, per la seva «remissió o fluxesa*, desordres sovintejats i «alguns escindols». Cal pensar que les disputes entre
el notari Osona i els Domenec devien de prendre el rumb d'una
bandositat de més amplitud. Si més no, un comissari reial féu
tot seguit acte de presencia a la ciutat per tal de «fer fermar
una treva tant general que en aquella compren quasi totes les
cases de la p(rese)nt ciutat patrimoniades de cavallers, ciutedans, mercaders, notaris y menestrals y quasi totes les cases
de bons pagesos dels L(l)ochs Units y de la plana ...» tot i que
el comissari, segons el parer dels consellers, i en un excés de
zel, també «fa fermar persones pacificas ... y fora de tota
passió».'O'
Tot i l'extensió de les treves, la pacificació tampoc no va
reeixir. Cap a finals d'any el conflicte romania polaritzat eniaz. AMV. Acordr, 1 0(27.~1-1597)(els anomenats «llocs unitsr ercn
Malla i la quadra de Vilagelants).LBciutat contra el veguer, AMV. Carter
dc, 5 (5-111-1597)i (16-VI-1597);Malari processat pels jutges de taula en
acabar el seu regiment, AVV. Bandolerr (4-IX-1797); emmangarada la port a del veguer, ACA. RC. 4863, f . rrg. Baralles entre Domtnec i Osona,
AVV. MA. 1595-1598,(9-v1-r597);AMV. Acordr, 1 0 ( I O - V I - ~ > ~ ~ ) .

tre els Domenec i Carles de Vilademany, el senyor de Taradell; rivalitat que venia segurament de Iluny, i que pot considerar-se un dels eixos de les hostilitats entre nyerros i cadells.
Totes dues parcialitats, i els seus bandolers, es disputaven la
plasa del Mercadal, escenari característic de les guerres urbanes de facció:
esta nit passada y vuy aprks de missa-s'exclamen els consellersse són volguts passeiar la una parcialitat y I'altre en lo Mercadal,
molts de quiscuna part ab llurs pedrenyals, que és (e)stat misericbrida del Sr. que no's haia seguit algun eschndol, y los officials no (h)u
remedien.
L'arribada del nou veguer Jeroni de Marimon tampoc no
va millorar la situació de la ciutat. Als ulls dels consellers,
Marimon semblava tan contemporitzador amb el desordre com
els seus predecessors en el cirrec, i així ho feien saber al virrei. Marimon, perla seva banda, acusava els consellers de falta
de col~laboracióen la repressió dels avalots. El virrei, llavors,
amonestava els representats de la ciutat, i aquests, al seu torn,
replicaven que Marimon els difamava. Aquesta dialectica a
tres bandes, a forga de repetir-se, esdevingué un fet habitual
e n les reiacions entre la ciutat i les autoritats reials
Tot i tenir la seva manifestació més visible a la ciutat, els
bhndols de nyerros i cadells tampoc no eren desconeguts en
les rodalies de Vic. No sabem ben bé si les violencies rurals
cal interpretar-les com una derivació directa de les lluites urbanes o si es tracta de conflictes locals diferenciats i amb una
dinhmica propia. Tampoc no podem descartar la hipbtesi d'un
encavalcament simultani de conflictes i rivalitats. Les rela'O)

203. AMV. Cortesde, 5 (7-1-1598)i ( 1 3 - 1 . 1 ~ ~ 8
Parcialitats
).
al Mercadal, AMV. Acordr, l o (7-XII-1597);Carterde, 5 113-1-1598);ACA. RC. 4765

(13.~11.1597).

cions entre ciutat i ruralia eren extremadament fluides, i refermades o ampliades per la xarxa de connexions familiars
o clientelars i els lligams de dependencia personal. Senyors
de la ciutat (el bisbe també) podien mobilitzar vassals de les
seves baronies, i molts d'aquells bandolers que prenien cada
dos per tres la placa del Mercadal eren fadrins vinguts dels
afores amb un o altre parent o valedor a la ciutat.
Intestins o «importats», els bhndols rurals no eren pas
menys aferrissats que els partits urbans. A Santa Eugenia de
Berga lalluita entre nyerros i cadells va polaritzar-se, a finals
del segle XVI, entre els Duran i els Catala, famílies capdavanteres de la localitat:
Jaume Dura(n) y mon marit-declarava la vídua de Pere Catalan0.s parlava(n) ni.s saludava(n)... y jo he hoit a dir ... parlant de les
parselitats y malisias de aquest terme, que na Durana veUa ... deya...
que en Cathala costava molt a la casa del Duran, y que li donava
de parer que tots los trehalls que tenia(n) y patian, que en Cathalb
ne era causa.

La vella Durana acusava Pere Catali de la mort del seu
marit, succeida, en circumsthncies mai no aclarides, en el camí
de Barcelona; i no s'estava de dir «que ella tenia fills de bons
y de valents per a vengar-se de ses injúriesn. E n Jaume Duran, I'hereu, assegurava que «aqueix traydor (en Catald) no
deuria de anar sobre la tema», i Miqueló, el germa petit, cridava: «o(b) lo traydor de Pere Cathala... que més de trescentes lliures costa a la casa del Dura(n)!». Quan Jaume Duran
fou batlle de Santa Eugenia, el1 i Catala disputaren sovint
públicament. Miqueló Duran, en una altra ocasió nafri Catala d'un tret a la cama. Tot dos germans i alguns companys
seus, com aral'hereu Gili de Vilalleons, passaven rnolta estona a casa de la Serradora, una vídua de la sagrera de Santa

Eugenia amb fama d'alcavota. Des d'alli espiaven les anades
i vingudes d'en Catala, que mai no sortia de casa sense I'arcabús. Els Duran freqüentaven també la casa del sastre Antoni Soler, a l'aguait i tot esperant el moment propici.
Els Catali, tanmateix, tenien també els seus amics a la
sagrera: en Segimon Soler, un teixidor que era germh del sastre Soler, els Llagostera, en Mateu Castanyer, un altre teixidor, i els Generó, pagesos. Uns i altres arribaren a les mans
diversos cops. E n Catala i un dels seus amics, Joan Llagostera, havien escapat, una vegada, d'una emboscada preparada
per la fadrinalla dels Duran (en Miqueló, Gaspar Font alias
Paró Font, I'hereu Fontanelles de Roda i altres). L'estiu del
1597,pero, Llagostera fou assassinat a trets de pedrenyal quan
feia cami cap a casa seva. Assabentats dels fets, el veguer i
sometent de Vic encalfaren i assetjaren els assassins en una
pairalia dels voltants. Tot i oferir resistencia, Paró Font i els
seus companys acabaren per iiiurar-se a les autoritats. La interpretació que Font mateix va fer del setge del veguer de
Vic és simptomatica de l'abast de les parcialitats locals: «jo
no sé-va declarar-que haja anugat a ningú, sinó perque hom
és de la una voluntat y ells són de la altra perque nosaltres
som nyarros y los q u i m tenian assetiats eren cadells>>.Segons
alguns testimonis de la localitat, Paró Font havia amenaqat
de mort en Llagostera per haver declarat judicialment contra
els Duran. Interrogat pel jutge de la vegueria de Vic, Font
negaria totes les evidencies: «Señor. jo axb may ho he dit sinó
que el1 (era) cadell y jo era nyerro y a x í n 0 . n ~deyam res». Dos
anys després de la mort d'en Llagostera, era Miqueló Duran
el qui finalment acomplia la revenja familiar i matava Pere
Catala en un descampat.'a4
204, AVV, GR. (f) SegleXVI, (1j-vi11-1>97)
i (17-vr-1gg9).
PereCatala havia estar comissari reial l'any 1596:va tenir baralla amb l'hereu Gili

Aquestes vendette familiars són a l'origen de molts gitats
de pau i treva i futurs bandolers, alguns dels quals, com ara
I'hereu Gili de Vilalleons, company i lloctinent de Rocaguinarda uns anys després, guanyaren una celebritat supralocal.
A les rodalies de Vic, taut Miqueló Duran com Paró Font,
pages també de Santa Eugenia, tenien fama de díscols i avalotadors. Tot sovint s'ajuntaven amb altres fadrins dels voltants: l'hereu Miquel Fontanelles de Roda, un xicot de vint
anys (igual com Paró Font); els germans Antoni i Antoni-Joan
Bach (aquest, d'edat de trenta-sis anys) de Folgueroles; en
Pere-Joan Puig, del lloc de Sora, un tal Roget Duran (zpotser
dels Duran de Santa Eugknia?, tl'anomenat Regullós de Caselles de l'Emporda?, l'hereu Vida1 de Granollers de la Plana, l'esmentat Gili d e Vilalleons, i altres seguidors ocasionals.
Caus habituals de la colla eren algunes cases i masies igualment escampades: a Santa Eugenia, a més del Duran, la Serradora, can Roure i el Bolló; a Calldetenes, a casa d'un tal
Mateu; a Sant Julia de Vilatorta, al mas del Llió; Climent Aimeric, a Sant Martí de Riudeperes; a Gurb, els Saig; un tal
Fetgedes a Vilanova de Sau; en Bernardí Vivet en una torre
dels afores de Vic. A la ciutat de Vic foren acollits diverses
vegades pel mercader Salvi Fontanelles (parent potser de I'hereu Fontanelles de Roda) i els cavallers Prat, capitostos nyerros. La colla feia distancies curtes, a peu, i freqüentava els
pobles dels voltants amb designis mai no prou clars. Tots plegats procuraven, pero, no ser agafats in fagranti o aquadrillats,
i prenien les seves precaucions:

de Vilalleons alaplaFadelMercadaldeVic (ACA. RC. 4765, ff. 2 0 5 - 2 0 7 ) ,
i la mort d'cn Duran potser cal relacianar-la amb I'exercici d'aquest c i r rec; l'any 1591 havia estat batlle de Santa Eugknia; aquest rnateix any, pero,
fou acusat de falsificar moneda, ACF. Procerros criminnls, rj73-r7r6,
(r,.V-1591).

je ne.lls he vistes anar cohadunats, sinó que anavem-diu un dels
de la colla per les plassas que arribavem de hu en hu per les plassas
y aprks baranavam plegats y apres nos ne anavem de dos en dos y
de voltas tots solls.
Tot sovint I'estada dels bandoelrs per pobles i places era
propiciada per les mateixes autoritats locals o els caps de facció respectius. El batlle de Gurb hauria fet venir més d'un
copla colla del Duran. Un diumenge del mes de julio1 de 1597
un criat del mercader Salvi Fontanelles a n i a trobar Paró Font
i els seus amics per endur-se'ls al Mercadal de Vic. Arribats
a la ciutat, els fadrins van repartir-se per diverses cases:
$0 és-diu
un dels Bach de Folgueroles-mon jermi y yo y lo hereu
Fontanellas, en Paró Font y lo altre nom recordo, a casa de mo Janot Prat, y aquí menjkrem y beguere(m1, y los altres se.n anare(n1
a casa de ma Fontanellas y a casa del canonge Prat.'"5

De la participació en les lluites locals de facció al bandolerisme itinerant de les grans quadrilles la passa no és massa
gran, i sovint es fa de seguida. Ja hem fet esment del cas de
l'hereu Gili de Vilaileons, que figurara ben aviat entre els homes de Rocaguinarda. L'evolució d'en Paró Font és una mica
més complicada, pero igualment significativa. Tenim la seguretat gairebé que el Gaspar Font que l'any 1601 era porter
reial de Vic, i que un any després perseguia, coma comissari
reial, bandolers cadells (com ara els germans Coixard) pels
voltants de Vic, és el mateix Paró (o Gaspar) Font que l'any
1597 mata en Llagostera de Santa Eugenia. No hi ha dubte,
AVV. CR. (f) SegleXVI, (13-viii-1597). Gili i Rocaguinarda, SoTEROL,Pelot. op. cit., pigs. 66, 9 2 , 1 1 3 i 1 2 6 .
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altrament, que Paró Font era encara I'any 1611un actiu saltejador de c a m i n ~ . ' ~ ~
Fets com ara els de Santa Eugenia no s6n pas insblits en
altres localitats de la vegueria. A la ruralia, com a la ciutat
de Vic, les bandositats locals eren un fet quotidii abans de
I'arribada del bisbe Robuster. Segons tots els indicis, pero,
l'actuació del nou prelat, en ressuscitar les velles qüestions
de la seu vigatana, hauria exacerbat les tradicionals disputes
de bindols. Inicialment, res no feia preveure un increment
semblant de les violkncies. El nomenarnent de Robuster com
a bisbe de Vic, a comenqaments de l'any 1598, va coincidir
amb un apaivagament relatiu de les lluites de la ciutat. Carles de Vilademany, el senyor de Taradell i capitost dels nyerros, havia estat cridat a l'ordre. Abandona temporalment la
ciutat, i obtingué remissió completa de tots els «crims y delictes per vós comesos ... fins la present jornada», diu I'acta
del perdó, datada el mes d'octubre del 1598.~~7
Pero allb que
afavorí decididament la pacificació de la ciutat fou la marxa
cap a Barcelona iper conveniencies particulars, bandejats o
autoexiliats? de la plana major del bando1 cadell (els Paratge,
Malla, Franc, mentre que els Domknec «poch residien en
Vich»). El decantament de Robuster, pero, sembla haver capgirat el signe d'una partida que els cadells, almenys a la ciutat de Vic, tenien del tot perduda:
perquk ... ja se anaven refredant dits bandos perquk los Par'atges y
altres cavailers caps dels cadeiis se n'eran anats (a) estar a Bar(celo)na,
y los Domknechs estaven poch en Vich, pero des de que lo sr. bisbe
prengué po(sse)ssióy comensh a estar en Vic se són molt animats
los cadells perque dit sr. bisbe los ha afavorit.
206. ActuavaenelcamiSsnt Celoni- Arenysde Mar,ACA. RC. 5274,

f . 133.
207. ACA. RC. 4767 (30-X-1598).

La intervenció interessada del prelat e n les parcialitats locals, en lloc d'afavorir i completar la pacificació de la ciutat,
originaria contririament una perdurable represa de les hostilitats:
les qüestions de Vich-diu un altre testimoni nyerro-de després
que lo Rm. Sr. Don Fran(cis)co Robuster y Sala és bisbe de Vich,
entra Gnerros y Cadells, se són més augmentades que no desminuides ... y en dits temps s'(h)i han seguits cassos a t r ~ ~ o s . ' ~ ~
No podem pas refiar-nos totalment de I'exactitud d'aquestes apreciacions, que mai no són segurament imparcials o desinteressades. No podem pas dubtar, tanmateix, sobre el protagonisme del bisbe de Vic en la lluita de faccions dels anys
1598.1605, quan en un radi prou extens, i que englobava des
de la ciutat de Vic fins a la plana de Cerdanya, les faccions
de nyerros i cadells passaren a anomenar-se nyerros robusters.

La figura del bisbe Francesc Robuster i Sala (1544-1607) ha
estat polkmica de bon comencament. Un retrat seu-«calva
la testa, arrissats els polsos, la barba, proeminent el mentó,
afilat el nas, els ulls vivíssims d'ilduminat esguardant f i i a un
Crist ...», segons la descripció de Josep Iglésies-fou col.10cat en la galeria de reusencs i l , l u ~ t r e s . Tanmateix,
~~9
i'origen
208. AHPB. Procér Roburrer, ff. 3 2 - 3 2 " ; 55~.-56;97v.; 1 0 1 - I O Z V . ;
106".
209. Jmep IGLESIES,
Lagema ~ ' O I I D I , Barcelona, 1949, pigs. 85-86. Un
ciutedh de Vic que vn tracrar directament amb el prelnt el feia «molt gentil, (amh) presentia de home y sens cabells hlancsa, AMV. Cortes a , 5
(29-v-1398).

natal del prelat ha estat I'objecte d'una menuda, pero afer:
rissada controvirsies entre la historiografia local. Cal descartar
una filiació vigatana, conjecturada per Iglésies mateix, i segons la qual el prelat hauria estat fill d'una germana del bisbe reusenc Cristofor Robuster, casada amb un apotecari de
Vic. Vehement, i més ben documentat, el canonge Amadeu
Amenós ha reivindicat la filiació igualadina de Francesc Robuster, no sense criticar, de passada, certes reticencies dels
reusencs envers la figura del bisbe:
Igualada-escriu Amenós-ha palesat documentalment ésser la seva
terra nadiua i ha treballat per a bandejar les calúmnies i faises acusacions que s'havien forjat contra el seu bon nom; Reus, taiment sembla que s'acontentava amb un fill mutilat. Igualada l'ha volgut sencer, moral, social i políticament.
Referincies abrandades que volen evocar, segurament, la
llegenda negra de Robuster arran de la seva intervenció en
les lluites faccionals del traspis del segle XVI,tant al bisbat
d'Elna com, una mica després, a la dibcesi de V ~ C : ~ ~
E n els arxius parroquials de la vila d'Igualada Amenós localitzh una partida baptismal, datada el 18 de setembre del
1544,i amb el nom de Francesc Sala i Robuster, fill d'un apotecari igualadí de nom Antoni Sala, casat amb la pubilla del
mas Robuster de Reus; document que podem, sens dubte, considerar autentic. Les dades, si més no, concorden prou exactament amb I'encapqalament del testament redactat per Robustet mateix lPany1606, una mica abans de morir: «Nós don
Francesch Robuster y Sala ... fill legitim y natural dels Srs.
Antoni Sala de la vila de Ygualada, bisbat de Vich, y de
Mo(n)tserrada Robuster de aquel1 muller, de la vila de Reus,
2 1 0 . Amadeu AMENÓS,
Igualada pdtrza indaci<tiblede l'ilm. i Rdm. Bishe Francerc Robrrrter i Solo, «Mircellanea Aqualatensia*, 1949, pigs. 1 - 8 .

Archabisbat de T a r r a g o n a ~ . ' ~La
' inversió dels cognoms familiar~no és pas cap fet sorprenent o contradictori Sabuda
és la prevalen~adels cognoms femenins, quan provenien de
cases de més renom, per damunt dels paterns o els del marit.
En aquest cas, el trasphs de l'apotecari igualadí, no gaire després del naixement de Francesc, i el trasllat subsegüent de
la familía al clos pairal de Reus, facilitaria segurament I'adopció
del cognom matern. Que els Robuster de Reus haguessin donat, en el curs del segle XVI, dos o tres rellevants personalitats eclesihstiques , ha pogut influir en el patronímic del futur bisbe de Vic. Fem notar, altrament, que el bisbe mateix
se signava, de vegades, Sala i Robuster-i per aquest ordre
de filiació el saludaven, l'any 1598, els consellers de Vic, un
cop assabentats de la seva designació com a prelat de la
dibcesi.".
La vinculació del bisbe de Vic amb els Robuster de Reus
també fou ressaltada pel cronista carmelita fra Joan de Sant
Josep, segons el qual Francesc Robuster provenia d'un Ilinatge procliu a fornir personalitats religioses; «de la antigua e
illustre Familia de los Robusteres, cantera de tan insignes varones, que pudieran enriquecer los annales eclesihsticos». Efectivament, un oncle de Francescc Robuster havia estat canonge de la seu de Tarragona i regent de Carles V a la cúria
romana. Un altre dels seus avantpassats, Gabriel Robuster,
canonge tarragonípromocionat igualment cap a Roma, havia
fet amistat amb el poderós cardenal Sforza, i va tenir una remarcable intervenció en la reforma de l'orde carmelita. Finalment, Cristbfor Samant i Robuster, auditor de la Rota ro2 1 I . A H P B . Joan PAREJA,Plec de testarnentr roltr, r587-r6og, núm. 257
(g-VI-1606);Amenós referma, de fet, la hipbtesi original de NADAL,
Epircopologio, op. cit., 111, p i p s 155-156.
212. AMV. Carter de, 5 (20-v-159.3).

mana, «se hizo tanto lugar en Roma, que su autoridad era de
las primeras en aquella grande cúria, siendo muy estimado y
honrrado de Gregorio XIII y de Sixto V>>.xx,
Com els seus familiars, Francesc Robuster va fer estudis
a Tarragona. Per aquesta época, segons el seu bibgraf carmelita, era «modesto, grave, callado, circunspecto, y de tan maduro sesso, que más parecía maestro que estudiante*. Acabats els seus estudis, de seguida va guanyar-se un fidel i nodrit
auditori: «nadie faltava a sus sermones, y toda Tarragona, pasando de la alabanqa a la admiración lo oía y celebrava gustosa». L'any 1579 era nomenat ardiaca de Santa Maria del Mar,
a Barcelona, i el 1582 obtingué una canongia a la seu barcelonina. Un any abans havia sortit diputat eclesiastic de la Generalitat. Compaginaria totes dues prebendes eclesiitiques
fins a I'any 1389, quan se li féu provisió del bisbat d'Elna,
al Rosselló. Conegué de ben a la vora, doncs, l'escenari original de nyerros i cadells, l'etapa formativa d'aquestes bandositats i les ritzies i incursions dels naossu~si bandolers francesas, que alguna vegada, durant I'episcopat de Robuster,
arribaren fins a la mateixa catedral d'Elna."4 Tot just arribar a la dibcesi, Robuster hauria trobat, segons el cronista
fra Joan de Sant Josep, «harto estragadas las costumbres del
pueblo, y por esso trató de aplicar todo su conato a la reformación>>.Un rigor semblant hauria emprat amb algunes comunitats religioses, també prou «estragadas»:

213. José M.BMAWUXELL,
El Obispo de Vich Francisco Roburter y Inr
bandosidader de nnyevosr y rcndellsu, «Analecta Sacra Tarraconensia~,
XXIV, Iygr, pigs. r4g-zyj, amb un encertat apendix documental del
pracés.
214. ACA. CA. 265 (3-V-1596).Nornenament de Robuster com a bisbe d'Elna, ACA. RC. 4383, ff. roqv.-103.

(H)avia en Perpiñán un convento de Religiosos de cierta Orden, que
con el tiempo (h)avía descaecido en sus observaciones, y obiigaciones, y el buen Prelado, con santo zelo, y mucha prudencia, los reduxo a su ser, quitándoles algunos abusos y dexando establecidas
otras cosas de mucha perfección, especialmente la oración mental
por la mañana y tarde.. .
Per l'abbé Capeille sabem, a més, que Robuster va tenir
més d'una topada amb el procurador reial dels comtats Gabriel Llupii, a qui va excomunicar I'any 1593 per no haver
respectat les imrnunitats eclesiastiques."~
A comencarnents del 1598 Felip 111, molt satisfet «de su
buena y exemplar vida, y por las letras y sufficiencia y otras
buenas partes que en su persona concurren, y por lo bien que
se ha governado e n dicha Iglesia (d'Elna) que ha tenido*, nomena Rubuster bisbe de Vic. Assabentats del fet, els consellers de la ciutat dispensaren una cordial acollida al nou prelat:
Es tant lo contento que esta ciutat ha rebut de la tant acertada electi6 que sa Mat. ha feta de la persona de V. S r . Ema. en prelat y
s(eny)or nostre, que n0.s pot explicar ni dir ...
Cap a finals del mes d'octubre el nou bisbe prenia possessió de la mitra vigatana i feia el jurament davant de l'ardiaca
Pau Fabra, un dels seus immediats e n e m i c ~ . " ~
Efectivament, tot just arribat a la seu de Vic, Robuster
s'enemisti de seguida amb els seus capitulars, i no massa després, amb els capitostos nyerros de la ciutat i vegueria. La
versió que el bibgraf carmelita de Robuster ens ha iiegat so215. CAPEILL~,
üictionnoire, op. cit., 331-332; zelreformadordelprelat.

MADURELL,
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bre l'origen de les dissensions entre el cabild vigath i el seu
prelat és, si més no, curiosa. Segons sembla, Robuster hauria
volgut fer tancar alguns passadissos de la catedral, massa «ascusados y escuros, dispuestos a indecencias de gente licenciosa, y poco proporcionados a la santidad que se deve a la
casa de Dios)), pero el cabild de la seu, en lloc d'acatar aquesta disposició, s'hi hauria oposat rotundament, tot aldegant
que el nou prelat usurpava les atribucions jurisdiccionais dels
capitulars. Podem acceptar, és clar, que aquest incident aparentment banal hagi suscitat serioses friccions. Sabem, si més
no, com va acabar I'afer de les candeles l'any 1580. Pero la
narració de fra Joan de Sant Josep és del tot infundada quan
conclou:
No se sabe qué se resolvió de los passadissos, pero sí, que viendo
el prudente P~eladoque por ellos se entrava a toda prisa la discensión y falta de paz dc la Iglesia, procuró con tantas veras la unión
pacifica con su Cabildo, que la alcanqó con aplauso y edificación de
todos, y la conservó toda su vida amado y venerado de toda su Iglesia.
Pel contrari, la pugna entre bisbe i cabild s'allargi i perdura, en un clima de violencies i tensions, fins ben bé I'any
1 6 0 5 A insthncies del cabild, Robuster mateix fou objecte
d'un procés eclesiastic-per bé que, segons sembla, mai no
arriba a fer-se efectiva cap sentencia, probablemente perquk
les temptatives de concordia acabaren per reeixir finalment.
Durant aquesta epoca, a més, tant la seu com la ciutat de Vic
foren escenari d'una aferrissada lluita de faccions, amb nombrosos altercats i successos vioients, tant entre persones laiques com eclesibstiques. Sabem que Robuster i els seus bandolers en foren uns singulars protagonistes.
Els autentics orígens de les discordies entre bisbe i capit u l a r ~no tenien, tanmateix, gran cosa de novetat. Un testi-

moni allunyat de les disputes, com ara el memorialista barceloní Jeroni Pujades, no dubtava de bescantar la figura de Robuster:
Tot li ve de la avaricia, que ja quant era bisbe de Elna se adquirí
moltes males voluntats per fer composicions injustes y immoderades y ab extercions, y en Vich ha fet lo matex»."'
Els greuges capitulars contra Robuster, altrament, recor~
den prou bé els carrecs contra el bisbe Pere d'Aragó r a n 1580.
Són abundants, com altres cops, els retrets sobre presumptes
abusos d'autoritat per part del prelat, sobretot en materia de
disciplina i exercici de la jurisdicció criminal sobre els capellans de la seu; sobre favoritisme a l'hora de proveir vacants
i prebendes diocesanes; «composicions pecuniiries extraord i n i r i e s ~i gratuites en el decurs de les visites pastorals; o sobre innovacions de ritual mal encaixades pels capitulars:

1I'
(

no ha volgut obeir (Roburter) altre monitori de la congregatió dels
rits en que li manaven oís de la sua cadira pontifical lo sermó confforme eU y sos predesesós tenien acostumat, y dexis la novetat que
(h)avieententada de seure en una cadira portitil en la porta del cor
davant les dones, lo que a tot lo poble te escandalisat."'
El litigi de les escrivanies esclesiastiques, segons la documentació conservada a I'arxiu de la mensa vigatana, s'ha de
dir ben bé secular. Prou anterior a l'episcopat de Pere d'Aragó (1377)~
a I'epoca del bisbe Robuster-que sera acusar d'arruinar els drets capitulars de les escrivanies-assoliri una sin-
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gular virulencia, perb cuejava encara, després de reiterades
i peribdiques concbrdies, cap a finals del segle X V I I . " ~ No
eren pero, les escrivanies, l'única font d'ingressos objecte de
disputa. Si els canonges asseguraven que Robuster usurpava
delmes del capítol i rendes de les pabordies, el bisbe mateix,
al seu torn, acusaria el cabild d'apropiar-se de determinades
partides de la mensa e p i s c ~ p a l . ~Origen
'~
de noves tensions
seria la decisió del prelat vigata d'admetre, contra tota consuetud, una representació dels beneficiats e n els sínodes diocesans, «lo que mai s'ere fet ni (h)u podie dit bisbe fer». La
pugna entre canonges i beneficiats era un altre factor d'inestabilitat de la seu de Vic. De feia temps, els beneficiats volien co1,legiar-se, pero el capítol romangué tothora intransigent i arriba a desautoritzar el notari dels capellans, alguns
dels quals, fills de la ciutat, recorregueren aleshores al conse11 municipal, que inicialment abonaria les seves aspiracions.
Pero sera Robuster qui, arran de les seves diferencies amb
el cabild, afavorira decididament les reivindicacions de la clerecia beneficial:
y per aquesta rahó se són moli crescudes ditas enemistats y malitias
entra dits canonges y beneficiats, perque dits beneficiats tenian nlas
y favor del di1 sr. bisbe, y los donava anima per a que perseverassen, y axi dits beneficiats se descomponien y descomponen co(n)tra

dits canonges."'
Les relacions entre bisbe i canonges esdevingueren cada
cop més tibants. Diverses vegades el consell de la ciutat mira
endebades de concordar totes dues parts i fer de mitjancer.
El resso de les disputes arriba ben aviat a les altes instincies,
AME. Ilig. núm. z r o a ; vegeu també NADAL,
Epircopologio, op. cit.
ACA. CA. 477 ($.d., ir602?).
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tant civils com eclesihstiques, i tant de Roma com del Conse11 d'Aragó i el Principat. Valedor del bisbe de Vic, a la cort
del rei, era Pere Franquesa- «criatura» del valzdo duc de Lerma-i natural-com Robuster mateix-de la vila d'Igualada
N o és potsrr casual que els principals partidaris del bisbr, a
I'Audiencia catalana, hagin estat dos jutges-lluís de Peguera
i Josep Ferrer-de coneguda tendencia cadella (mentre que
Joan Magarola, magistrat nyerro, li era segurainent contra~ i ) :Tot
~ ~ i tenir també fama de nyerro, el virrei (1602-1603)
i arquebisbe de Tarragona Joan Terés tenia, segons sembla,
alguna mena de parentiu (o si més no, estreta amistat) amb
Robuster. Aixb pot explicar-nos el fet que Terés hagi pres
partit en favor d'un significat capitost del bindol cadell, per
bé que e n el cas de les disputes de la seu de Vic, c o n e n d'altres conflictes de naturalesa similar, Terés potser no feia sinó
defensar la posició doctrinal i ortodoxa de la jerarquia eclesihstica davant I'actitud recalcitrant de molts cabilds del país.
Malgrat la seva extensió, potser val la pena extractar alguns
passatges d'un llarg memorial, adregat per Terés al monarca
l'any 1603, que sintetitza, ben clarament, la versió oficial de
1'Església catalana sobre les reiterades disputes intestines de
les seus locals:
Si V. Magd. ... es servido poner la mano en entender la ocasión de
donde nace y tienen principio las littes, contentiones y enemistades
PUJADES,
Dietmi, op. cit., 1, pig. 253;filiscions bandoleres deis
de 1'Audi;ncia. infro, IV.1. Sobre Franquesa, Julián J u o ~ n í ~Los
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entre los obispos y sus cavildos y canónigos que son la total ruyna
y destrucción de las iglesias, y en particular las que corren entre el
obispo de Vich y su cavildo y canónigos, se hallará tienen fundam(cn1to y proceden de querer los obispos reformar las iglesias, quitar abusos, renovar los sagrados cánoncs antiguos que disponen aCerca
de la vida y honestidad de los ecclesiásticos, guardar lo nuevam(en1te
decretado en el sagrado concilio Tridentino, extirpar vicios y pravas costumbres y reduzir los súbditos a la disciplina eccl(esiást)ica.

L..)
Pero en tocar a cualquier dellos (els canonges) no solam(en)te en su
persona, pero en querer remediar les abusos en que fundan sus privilegios y exempciones, no solam(en)te se alteran ellos, pero aún rebuelven, alteran y (e)scandalizan todo el clero, y hazen que se pierda la obediencia a l perlado ... y 1; peor es que le infaman, deslustran,
inquietan y cansan a f u e r p de pesares, gastos y travajos, les levantan falsos testimonios, publican mentiras.

L..)
Son los canónigos y cavildos recibidos y oydos en Roma y sus cosas
mejor recibidas que las de los obispos por los provechos que a los
officiales de la cúria acarrean con sus pleytos y pretenciones, de que
procede que se les aumentan las fantasias y bríos, y cobran más ánimo para emprender qualquier ob(is)po por más Santo y irreprehensible que sea...
Las disputas d e la seu d e Vic n o tenien pas, segons Terés,
u n origen diferent:
Yo, señor, ha muchos días que se lo que en aquella Iglesia passa.
Los capítulos son de manera que no quieren se les toque un maraved í de lo que antes tenían, y como el Obispo les reformó las (e)scripturas, el provecho de las quales era suyo, procuraron ... de que su
San(tida)d reformassc el vicariato, el provento (sic) del qual es del
Obispo, de manera que le dexan casi sin cosa.

En conseqükncia Terés demanava al rei escriure i

representar a su Sancti(da)d (para) que ataje todas estas cosas y pleytos, porque de otra manera yo veo las cosas en términos que los cavildos se al~arancon la hazienda y auctoridad de los prelados, a los
quales en las yglesias catedrales desta provincia, apenas les queda
más del nombre de Obispos, (h)aviéndosepoco a poco los cavildos
al~adocon toda la administración y jurisdicción de dichas catredales (sic).
Sobre l'acusació que Robuster tenia «co(n)sigo ge(n)te facinerosa y roin ... digo a V. Magd. que (es) pura calumnia»,
concloia Terés en una altra missiva adregada al monarca."l
Robuster, efectivament, no fou el darrer prelat de Vic a
tenir disputes amb el seu cabild. La imatge d'uns canonges
poderosos, rebels a I'autoritat episcopal i litigiosos amb tota
mena de persones o institucions, era encara en voga I'any 1615,
aaffirmándose que con la Ciudad y con el Aryediano y con
los beneficiados y con sus obispos tienen (els canonges) siempre pleitos, y que por esto y otras cosas están aborrecidos y
nadie los puede
Pero seria durant el mandat de Robuster quan aquestes dissensions inveterades assolirien potser una més gran virulencia. Per comparació amb els fetsforga similars-succeits durant l'episcopat de Pere d'Aragó,
aquest cop les violencies foren també més nombroses i perdurables. La coincidencia dels bindols de la seu amb el seguit de lluites urbanes mal cicatritzades de la decada del 1590
pot haver estat, en temps de Robuster, l'origen autentic de
les proporcions assolides pel conflicte. Aixb no obstant, allb
que desencadena les hotilitats fou un sagnant episodi de les
dissensions eclesiastiques: I'assassinat, l'any 1600, de l'ardiaca
223. ACA. CA. 346 (19-1x1-1603).
Int~rvencionsde Teres en favor de
Robuster, ACA. CA. 345 (24-~rr-1603);
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),
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i síndic capitular Pau Fabra-eperque després ensa que matare(n) lo sr. Ardiacha Fabra d e Vic ... sempre se (h)an seguits
morts, tirs de padrinyals y altres desastres»."l La complicitat del bisbe Robuster mai n o va ser plenament demostrada,
i fins alguns ciutadans d e Vic i tot, amics d e l'ardiaca assassinat i simpatitzants dels nyerros, tampoc n o gosaren incriminar directament el prelat. E r a segur, e n canvi, que el procurador del bisbe, Francesc Sarda, havia contractat dos sicaris
per matar i'ardiaca, fos per complaure el seu superior o-tal
com assegurava el virrei Terés-«por interesses suyos particuE n aquelles circumstancies, pero, era ben difícil n o
imaginar el bisbe, mal fos per negligencia, net d e tota culpa
perquk
essent com era lo dit ardiacha president de dit capítol deffensava
la part de dit capítol ... y també he oit a dir que estava desgustat
dit bisbe contra dit ardiacha perquk havia entes que dit ardiacha
havia (elscrit en cnrt donant memnrials contra el bisbe.
La mateixa actitud d e Robuster, que no sembla haver-se
molestat a aturar els rumors, devia d e contribuir a enverinar
l'assumpte:
no faltó-escriu el bisbe al virrei-quien puso en rumor q(ue) yo
sabría algo deste caso ... Pareciéndome esta boz desatinada, maliciosa
y sin fundam(en)to, dexela correr como indigna de toda satisfagión.
Pero como después he visto que de mi tolerancia y cilencio (sic)han
tomado ánimo los émulos ... me ha parescido dar q(uent)a dello a
2 2 5 . AHPB. Proch Robuster, f. gov. Sobre l'assassinat de l'ardiaca,
NADAL,Epis~opol~gio,
op. cit., 111, phgs. 178.197; ACV., 2 , Memorial de
agravis; AMV. Carta de, 5 (23-V-1600);
AVV. Bondolen (17-v-1600);ACA.

CA. 344 (5-iv-1600);id., 478 (s.d.).
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V. S. ... (para que) esté prevenido de la calidad y autoreiq(ue) esta
malicia tiene."'
Sigui com sigui, l'assassinat de l'atdiaca Fabra marca l'inici
d'una autentica guerra urbana entre les parcialitats. Si anteriorment les violencies de bando1 no eren pas desconegudes,
ni facilment dominades per les autoritats de la ciutat, podem
ben dir que, d'enqi de la mort de I'ardiaca, no trobaren atu, cinc anys, fomentades tant per
rador per espai, a l m e n ~ s de
les disputes eclesihstiques com per les tradicionals rivalitats
feudals. És fhcil d'imaginar, altrament, que les dissensions
de la seu no podien no tenir un ressb immediat en tota la ciutat i entre tota mena d'estaments. Tant els canonges com els
QUADRE
núm. 9
BISBES 1 CANONGES DE LA SEU DE VIC
BISBESDE VIC (1574.1625)
Bernardo de Josa
Seu vacant: regencia de I'ardiaca Jaume Paratge
BeUfort
Pcte d'Aragó
Joan B. de Cardona
Pedro Jaime
Francesc Robuster i Sala
Onofre Reard
Antoni Gallard i Traginer
Andreu de Sant Jerani
Fovt: Lluls
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CANONGES
DE LA SEUDE VIC (1604)

* Josep Bru, ardiaca
Francesc Tudela, sagrista

* Gabriel Rexach, degh

*
*

*
*
*

"

Pau Lledó
Jaume Oriola
Pere Perpinya
Gaspar Prat
Galceran Despujo1
Gaspar Codolora
Andreu Santmartí
Jaume Rexach
Antoni Esbert
Joan Antoni Marmitia
Joan Rexach
Valentí Comalada
Baltasar Bergadi
Joan Gonfaus
Francesc Santmartí.

"=Familia representada al conícll de la ciutar.
Bru = Canongesnaruralsde laciutar ivegueriadevic, o ambparcnts alaciutat
o vegueria (casos comprovats).

F m t : AME. Ilig
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(concordia del 1604).

beneficiats tenien, si més no, parents i aliats poderosos a la
ciutat o als seus voltants (vegeu quadre núm. 9). Antoni Vila,
baró de Savassona i capitost nyerro, hauria fet anar «fedrins
seus moltes voltesn a la seu, per tal de sguardar dits canonges, y que no y hagués escindols contra dells n i . 1 ~affrontassen» els beneficiats o «los criats y familiars de dit sr. bis-

be»:~E 1el mateix devien de fer altres cavallers de la ciutat,
com ara els Prat, seguidors també dels nyerros, que tenien
un seu parent (el canonge Gaspar de Prat) entre els enemics
directes del bisbe i dels beneficiats. Beneficiat de la seu de
Vic era, precisament, Sebastii Domknec, un dels dirigents
de la facció dels cadells, i decidit valedor del bisbe Robuster
en tota mena de bregues. Tampoc no devien restar gens inactius, en fi, tots aquells ciutadans amb un o altre familiar a
la seu, canonge o beneficiat, sobretot si gaudien de cirrecs
o influencies a las institucions urbanes.
Com a senyors temporals, a més, els bisbes de Vic reclutaven els seus governadors i procuradors entre la noblesa i
prohomenia locals (vegeu apkndix núm. 4). Nyerros i cadells
semblen haver-se aiternat en aquesta mena de cirrecs. El baró
de Savassona actui com a procurador episcopal els anys 1581
i 1588. En temps de Robuster, perb, la representació del bisbe sera confiada a Gaspar Codina, donzell de Vic i seguidor
del bindol cadell. Com a senyors temporals, pero, els bisbes
de Vic arrossegaven nombrosos litigis jurisdiccionals amb la
noblesa local. Cap a mitjan segle XVI,el senyor de Taradell
disputava amb el bisbe de Vic per la castlania d'El Brull. Un
aitre senyor de Taradell, Carles de Viademany, pledejava amb
Robuster, Vany 1602, per les baronies episcopals d'El Brull
* g Vilademany i Robuster s'hagin fet la guerra,
i S e ~ a . ~Que
a comensaments del segle XVII,en nom de nyerros i cadeiis,
respectivament, no ens pot sorprendre, doncs. La circumstincia il.lumina, perb, el quadre enrevessat de la conflictivitat local. canonges contra beneficiats, prelat i beneficiats contra el cabild, perb també canonges i senyors contra beneficiats
i prelats, senyors contra senyors, ciutadans contra ciutadans.
228.
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La coincidencia en el temps d'un seguit de conflictes de distinta naturalesa pot explicar, tal vegada, la virulencia de la
lluita local de faccions durant I'episcopat de Robuster. Caldria demostrar, tanmateix, que sota Robuster els litigis entre la mitra de Vic i la noblesa local hagin experimentat un
augment significatiu. Diguem, si més no, que Vilademany no
és pas un cas aillat. La simple enumeració dels plets del bisbat de Vic durant els segles XVI i XVII confirma que les oportunitats de conflicte entre prelats i senyors locals o detentors
d e drets dominicals no eren pas escasses (vegeu apendix núm.
5 ) . A Vic, entre finals del segle xvr i comensaments del XVII,
les bandositats dites de nyerros i cadells aplegaven una pluralitat de litigis i rivalitats particulars, recents o renovats, i
no sempre d'origen identic. És el cas, pero, que esdevingueren, a la practica, indestriables.
Que el bisbe Robuster s'hagi fet cadell, i no pas nyerro,
seria conseqüencia únicament dels lligams existents entre els
capitulars i la facció dels nyerros: «dit sr. bisbe-diu un testimoni local-s'és adherit y afficionat a dita parcilitat y factió dels Cadells perque de aquella manera pugue millor haver
la rahó dels canonges y no per altre respecten. El conseller
de la ciutat Antoni Bronsal era del tot explícit: el bisbe es
féu cadell «per a poder millor perseguir dits canonges».'jo U1tra el suport dels Paratge, Domenec i altres enemics tradicionals dels capitostos nyerros, la influencia del bisbe de Vic aconseguiria multiplicar els efectius de la facció i recaptar partidaris
fins i tot entre els seus contrincants, sobretot entre els eclesiastics:
alguns que abans eren Gnerros se són caragirats a la part dels Cadeiis per fer-ne pler a dit sr. bisbe, perque eii los assegurava que los
zjo
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Cadells no.1~matarien ni.1~farien dany, y dit Rm. Bisbe percegueix
los capeiians qui són de la part dels Gnerros y molts dells per temor
se són fets Cadells.
La intervenció de Robuster acabaria per capgirar l'equilibri de les faccions:
y vuy (1603)és molt majar la dels Cadeiis, perque la Iglesia si és
posada, so és dit Rm. Sr. Bisbe, en ta(n)t que tots los monestirs y
capellans, (e)studiantsy altra gent que (e)stisubjecte a dit Rrn. Sr.
Bisbe tots, o per amor o per temor se són fets y adherits a dita par-

cialitat dels Cadeiis.'"
Era l'epoca que el bisbe era anomenat el Cadell Gros, «y
quant dit Rm. bisbe ve a Vich se diu públicame(n)t per la ciutat los Cadells xichs se alegren perque ja ve lo Cadell gros»;
i l'epoca, també, que «en lloch de dir Gnerros y Cadells deyen
i diuen Gnerros y Robusters~.Segons Pujades, un testimoni
allunyat dels fets, Robuster «se és fet cap de la parcialitat dels
cadells, y dit que gastaria per ells trenta mil ducats fent-se
de bandositat~.')'
Les repercussions del conflicte sobre la vida de la ciutat
foren múltiples i variades. Bregues i atemptats, sobretot al
Mercadai i pels voltants del palau episcopal, foren abundants;
i alguna vegada acabaren en una veritable batalla campal amb
forga participació de bandolers i veins de tata condició. Pero
les rivaiitats de bindol afloraren e n les circumstincies més
diverses. així:
qua(n)t los frares de Jesús van dernana(n)t charitat perla ciutat los
diuen en algunes cases, anau a cercar charitat a les cases dels Ca231. Ibid., ff. 43v.-44.
232.
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dells, i de abans se tenia gran devotió a la iglesia del monestir de
St. Thomas, que és de dits frares de Jesús, y vuy ... apenas may y
va ningun Gnerro, sinó sols los Cadells, y tot a<On0.s fa sinó perque lo guardia de nit monastir qui.s diu ira Franch s'és adherit y
afficionat a dita parcialitat dels Cadells.
Quan a finals del 1602 Robuster féu tancar, a tal1 de represalia, totes les esglésies de la ciutat i terme de Vic, calgué
fer els enterraments en parrbquies foranes, «que.s patiren
molts treballs». 1 mentre els canonges de la seu retardaven
I'hora de matines, per temor de cap atemptat, i anaven per
ciutat amb «un home de guarde qui.1~aco(m)panye», molts
ciutadans s'ho pensaven dos cops abans d'acostat-se al palau
episcopal:
los qui no són de dita parcialitat o factió dels Cadells no gossave(n1
anar a dit palau per a tractar sos negocis per temor de la gent armada que de continuo estava en dit palau.'"
«Gent incbgnita armada de padrinyals*, que feia guardia
en els merlets del palau episcopal, escortava Robuster i els
seus seguidors i hostilitzava els nyerros de la ciutat, és repetidament denunicada en els memorials dels consellers de Vic
i en bon nombre de processos de l'arxiu de la vegueria. Tot
i la freqüent parcialitat d'aquesta mena de testimonis, les relacions entre Robuster i els bandolers no poden ser ignorades: «dit sr. bisbe després ensi que sés adherit y afficionat
a dit vando dels Cadells, aporta y acostuma portar en sa
co(m)pañia y té y deffensa en sa casa y sustenta de menjar
y beurer públicame(n)t molta gent de la vida irada y aplegadissa», afirma el conseller Antoni Bronsal. «Una semmana
233. AHPB. Procér Roburter, ff. 37v., 43v., 51v.. 59v.-60

-corrobora un altre testimoni local-eran tants los que dit
sr. bisbe tenia en sa casa que despenguere(n) unes vint quarteras de blat, y begueren més de deu cirregas de vi, y que
cadaldia se menjave(n) quatre o sinch ovelles y altres tants
moltons ... (i) un divendres despengueren vint reals per a
co(m)prar arangades per a donar,los almorsar».^>*
Com a senyors temporals i alts-justiciers, els bisbes de Vic
podien convocar i mobilitzar, arribat el cas, els seus vassalls
de les baronies de la mitra. El bisbe Pere d'Aragó, I'any 1580,
no hauria actuar altrament. E n una guerra perllongada, com
aquella que Robuster mantenia a comencaments del segle XVII,
devia de ser més efectiu, pero, cercar l'ajut d'algunes de les
quadrilles, a voltes f o r ~ anodrides, que pul~lulavenpels voltants de la ciutat o pels camins de la vegueria. Senyors bandolers, com ara els Paratge i els Domenec, enemics irreconciliables dels capitostos nyerros, podien oferir al bisbe Robuster
un bon nombre de partidaris arrauxats. Entre els molts bandolers (fins a dos-cents homes, en una ocasió) reclutats i emparats pel bisbe de Vic, n'hi hagué uns quants que guanyaren
anomenada arran de les lluites urbanes: citem els casos d'en
Clot de la Mora i els seus fadrins; en Bernat Llobet, pages
del mas del mateix nom del terme de Vic; Pere Magí, un ferrer de Torelló; Antoni Vicens alias Dacbs, de Gurb; l'hereu
Puigrobí i d ' o r i s t i ? ; en Vilamala de Bas (donzell, probablement); un trio inseparable, Baltasar Gual, Jacques Pantiner
i el Flasquer, tots tres de Vic; 1'Estudiant Damians de Tore11ó; i sobretot, els germans Coixard, futurs caps de quadrilla
de llarga trajectbria.'j5
Fills d'un serraller de Vic, els germans Josep i Lluis Coixard
esdevingueren els capitostos dels baudolers del bisbe. Deben
2 3 4 . Ibid.,
2 3 5 , Ibid.,

ff. jzv. i

ff. 3 4 ,

56.
Gqv., 87". i 133.
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VIC: TOPOGRAFIA URBANA DE

LES BANDOSITATS

(casos localitzats)
NYERROS
A CADELLS
Fiació no precisada,
pero involucrats en
les parcialitats

La línea puntejada cortespon a la divisbria medieval entre les partides episcopal i montcadina; divisoria que, evidentment, no coincideix amb la topografia urbana de nyerms i cadeik

joves, havien estat ja perseguits arran d'alguns petits robatoris succeits a la ciutat. Més endavant, a I'ombra de la immunitat eclesiistica, els Coixard pogueren dedicar-se, amb tota
impunitat, a falsificar moneda en els claustres d'algunes esgiésies, com arael convent dorninic de Sant Francesc, als afores
de Vic, o a l'església de Roda, un altre feu cadell, i amb el
beneplhcit del bisbe Robuster, segons sembla:
és aquexa la pública veu y fama en dita ciutat de Vich que dit Rm.
Bisbe afavoreix a dos germans Coxarts ... los quals són inculpats de
homicidis y de un robo que.3 féu en la iglesia de Toraiió, y també
de fer moneda falqa, y los quals estan y (h)an estat recuiiits y retirats en la casa de la albergaria (annexa alpalau epircopal de Vic) que
gaudeix de imrnunitat ecc(1esiisti)ca... (h)an fet y perpretats altres
diversos delictes, y després fugian en dita albergaria y lloch sagrat.
Com altres seguidors de Robuster, els Coixard gaudien
també del favor i complicitat del veguer de Vic Bernat Joan
de Tord (1602-16031, aliat del bisbe en les disputes entre nyerros y cadells. A la vegada, els Coixards eren l ' e n l l a ~amb altres bandolers dels voltants, com ara l'esmentat Estudiant Damians de Torelló, alguns fadrins de Roda (els Bruguera, Bach
i altres), o els Catali de Santa Eugknia de Berga.'>"
Coneixem també la identitat d'alguns bandolers nyerros,
com ara I'anomenat Gascó de Caldes i la seva colla. Altres
seguidors eren fadrins de les rodalies, com ara els Duran de
Santa Eugknia de Berga, i'hereu Fontaneiies deRoda, els Bach
de Folgueroles o I'hereu Gili de Vilalleons; tots plegats, fadrinalla ben significada en les bandositats locals de finals del
segle XVI. Aquests i d'altres bandolers dels voltants (un tal
Roqueta de Taradell, en Jaume Alboquers, pages de Santa Eu236. AHPB. Pracdr Roburter, f f . 33 i6qv.; AVV. Bandolen, O - ? - ~ s g j ) .
Sobre els bandolerr de Roda, infm, 111.3.

lalia de Riuprimer) eren acollits tot sovint pels capitostos nyerros de la ciutat de Vic (els senyors de Taradell i de Savassona, els germans Prat, el mercader Salvi Fontanelles). Com els
seguidors del bisbe Robuster, els efectius nyerros podien assolir també xifres considerables, com ara cap a finals de I'any
1602, Ilavors que els nyerros provaren de prendre per assalt
el ben custodiat palau episcopal. Alguns caps de quadrilla que
guanyarien fama i celebritat uns anys després, feren les seves
primeres armes en aquestes bregues de Vic. Ja hem fet esment
dels germans Coixard. Entre els nyerros, Perot Rocaguinarda, bandoler d'Oristh, és sens dubte el cas més notable.'ji
No hem de reproduir aquí el detall de les hostilitats subsegüents entre nyerros i cadells, que es perllongaren, a la ciutat de Vic, durant cinc anys consecutius ben bé (per bé que
el lector podri fer-se'n una idea aproximada tot consultant
l'apkndix núm. 6).'j8 Diguem, únicament, que les disputes
de la seu, després de reiterades temptatives de concordia, amainaren d'engi de l'any 1604, llavors que el carmelita fra Josep
Serrano, mitjancer entre bisbe i capitulars, aconseguí una pacificació duradora. De manera similar, un any després se signaven unes treves generals entre els bhndols de la ciutat, a
insthncies de tota mena de mediadors, i sota l'autoritat d'un
jutge de I'Audiencia, expressament delegat pel virrei del Principat. La solució de les diferencies eclesiastiques degué d'afavorir les iniciatives de concordia. La pressió dels conseilers
de Vic, alarmats per les repercussions econbmiques de les ban237. Vegeu, sobre aquest capitost, la biografia de SOI.ERI TBROT,
Perot Roca Guinarda, op. cit., encara insuperada per manca de noves trobal l e ~substanciores.
238. Vegeu, també: TORRES,
Ler bandoritotr o lo Catalunya de 1'Anlic
Rigim, op. cit., 111; també, NADAL,Epircopologio, op. cit., 111, pags.
161-256,que ofereix una bona sintesi de lainformació procedent del procés del bisbe Robuster.

dositats locals, tampoc no devia de ser aliena a l'obertura de
negociacions:
lo tracta y comer5 d'esta ciutat-escriuenl'estiu del 1605-esta arruinat y perdut per no poder venir liberame(n)t en aquella los circunveins y comarcans per causa de las enemistats que són entre algunes persones a tot(h)om notbrias.'39
La pacificació de la ciutat va completar-se mitjan~ant
I'aixecament d'una Unió o sometent confederat contra el bandolerisme. Si no es pot dir que les faccions i les violencies
urbanes hagin desaparegut l'any 1605, les disputes ulteriors
mai no assoliran, a la ciutat de Vic, les proporcions i la durada de comenGaments de segle:4' Un sotrac similar en la vida
de la ciutat, per bé que de naturalesa prou diferent, no arribari, que sapiguem, sinó el 1640, llavors de la revolta dels
Segadors.
Nyerros i cadells, a Vic com arreu del Principat, subsistiran també fins a mitjan segle XVII. Cal que ens aturem, tanmateix, sobre la composició de les faccions vigatanes de comengaments de segle, tant per verificar el grau d'adhesió dels
diferents estaments urbans a les parcialitats com per rescatar
potser algunes diferencies de caricter intern, susceptibles d'explicar-nos-mal que sigui un cas local-el rerafons de les lluites
de nyerros i cadells en el Principat (resultats parcials que voldríem poder comparar amb d'altres futures monografies loc a l ~sobre els bindols catalans).

239. AMV. Acordr, 1 1 (23-v111-160~1.
240. Si més no, d'acord amb la documentacióconservada en el3 arxius

de la vegueria i municipi de Vic.

Dirigents de les faccions urbanes vigatanes eren-hem
alguns membres de la noblesa local:

dit-

dita ciutat de Vich ... esti dividida en dos vandos o parcialitats...
y cada una de eUas té son cap o capith, so 6s que los Gnerros tenen

per cap los srs. Prats y altres, y los CadeUs a Dornknechs y a Paratges y altres."'
Entre els nyerros, la influencia de Carles de Vilademany,
senyor de Taradell, i el baró de Savassona, tot i passar desapercebuda en algunes fonts, no pot ser negligida; es tracta,
pel contrari, dels autentics cabdills de la facció. Altres famílies de cavallers, com ara els Malla i els Vergós, abonaven els
cadells, per bé que d'enqi de comenqaments del segle XVII la
veritable capitania del bando1 sera ostentada pel bisbe Robuster.
Nyerros i cadells, com qualsevol altre bandositat anterior
o coethnia, recaptaren seguidors entre tota mena d'estaments.
Vic no és pas I'excepció. La relació adjunta (vegeu quadre núm.
10) dóna idea de la diversitat de categories socials i ocupacional~implicades en el conflicte. Cal fer, tanmateix, una primera constatació: a Vic, tot i la poderosa influencia del bisbe
Robuster, els nyerros han estat tothora majoria-els seus efectius arriben a triplicar el nombre de seguidors cadells. Per descomptat, un contrast tan remarcable pot ser irnputat a les deficiencies propies de la documentació localitzada i utilitzada,
pero la mateixa evolució del conflicte-rarament decantat,
llevat d'uns pocs episodis sense continu'itat, en favor dels cadells-i d'altres dades significatives-com ara, la preponde-

241.

AHPB. Proc6s Robuster, f . 9ov.; tamb.6, ibid., ff. j r v . i

102.
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NYERROS 1 CADELLS A LA CIUTAT DE VIC: CAPITOSTOS I
SEGUIDORS (1398-1616)
CONDICIÓ SOCIAL
Eclcsihstics
Nobles i cavallers
Ciutadans honrats
Notaris
Apotecaris, cirurgians
Mercaders, botiguers de teles
Paraires
Teixidors
Sastres i calceters
Guanters
Abaixadors
Cinters, passamaners, mercers
Sabaters
Assaonadors, blanquers
Fusters i boters
Argenters
Candelers
Pedrinyalers
Forners
Hostalers i taverners
Pagcsos
Bracers
Descaneguda

Veguers
Oficials reials (veguers et a l . )
Insaculats al conseii municipal
Familiars del Snnt Ofici

NYERROS

CADELLS

10
II

II

5

2

5

9

3

8 (+4)
14

(+

11

4

I

I

3

3

1

I
2

I

I

I

5
3
2
2

I
1
2
2

2

3

6

9
25

2

3
4
5

3

* Inclou els veguers cadells.
* * Les nifres entre parenresi han estar ~ornprabilitzadesa I'cpígraf de
~ciuradanshonratsr.

Cal que fem una segona consideració sobre el valor real
de I'estadística elaborada. El desequilibri de dades dificulta
inicialment una perfecta comparació de l'estratificació social
interna de cadascuna de les faccions; i pres literalment, pot
distorsionar la seva autentica significació, i suggerir, malgrat
les aparences, un esquema interpretatiu erroni. Així, el fet
que nobles i cavallers siguin percentualment més ben representats en el bando1 cadell no es pot considerar cap dada concloent, sinó una conseqükncia, simplernent, de la menor diversificació social interna de la facció, i en darrer terme, del
menor nombre d'efectius comptabilitzats en el recompte particular; mai no sera, doncs, indici evident de la coloració nobiliiria del bindol, sobretot un cop verificada la composició,
gairebé simktrica en termes de categories o estaments socials,
tant de nyerros com de cadells.
En un conflicte essencialment u r b i (tot i les seves derivacions rurals), no ens pot sorprendre l'escassa representació
de pagesos i jornalers entre els seguidors de les faccions. Bandositats originades o reviscolades per les discbrdies de la seu,
I'alta participació de I'element eclesiistic tampoc no demana
cap explicació o aclariment suplementari. El nombre de seg u i d o r ~entre els mercaders, professionals i menestrals de la
ciutat, sobretot en el bindol nyerro, no és un fet inusual o
extraordinari, altrament. Com en altres bandositats antigues
o coetinies transparenta, d'una banda, la influencia de la noblesa sobre els estaments urbans. Determinats fenbmens de
conflukncia no són aliens, perb, al perfil social, mixt o «barrejat», de les faccions. A Vic, com a Barcelona i altres ciutats
del Principat, el renovellament de les classes dirigents locals,
arran de la fusió entre aristocracia tradicional i oligarquia urbana, és un fet prou visible d'engi, almenys, de finals de segle xv. Una ripida descripció de les característiques d'aquest
procés pot fer-nos forga més intel.ligible la bigarrada compo-

sició d e les faccions d e comenqaments del segle xvrI i, en definitiva, la seva significació.
QUADRE
núm.
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REPARTIMENT JURISDICCIONAL DEL PRINCIPAT
1 DE LA VEGUERIA DE VIC (1)
A COMENCAMENTS DEL SEGLE XVII
PRINCIPAT

]uuirdicció
Baronial laica
Baronial eclesihstica
Total
Reial
Total

VEGUERIA DE VIC

Llocr

%

Llocr

%

1.114%

46,7
24,7

51'h
II

62
13

1.704

71.4

62'h

75

681

28,5

20%

25

2.385

99>9

83

589%

100

Fontr:
- Dsder del Principat, J . H. ELLIOTT,La revoltn cot~lona,r598.r6qo, Barcelona, 1966,.
phi?.
. 90;
. rklcul elaborat d'scard amb l a relació iurisdiccianal de
Lluis de PEGUEKA,
Prddico, f o r m ~y ertildeeelebrnr Corts &nerdr en CathaIuny~,Barcelona, 1632 (les jurisdiccianr mintes o campartider han cstat comptades com una meitat).
- Sobre la vegueria de Vic, X. TORRES,
Les bondoritotr o lo Cntolunyn de I'Antic R&im Nyenor r Codellr o IB Plnno de Vic frjgo-16qo1, U.A.B., 1 9 8 3 ,
111, pig. 7 8 7 .

A la vegueria de Vic, en el decurs dels segles XVI i XVII,
la preponderancia senyorial es fa f o r p evident. Una primera
avaluació del repartiment jurisdiccional de la vegueria abona
aquesta impressió: el 75 % del total de jurisdiccions són d e

domini senyorial; prop d'una cinquena part en mans de 1'Església, assenyaladament la mitra de Vic, i la resta repartida
entre els Aitona, Centelles, Savassona, Vilademany i altres
barons de menor influencia en el territori de la vegueria (xifres o percentatges, altrament, que s'adiuen prou exactament
amb els cbmputs jurisdiccionals globals de tot el Principat;
vegeu quadre núm. I 1). De considerar, únicament, les xifres
relatives a la jurisdicció criminal, el balan5 final tampoc no
resulta massa diferent: un 68 % pertany als senyors (una cinquena part a 1'Església; vegeu quadre núm. 1 2 ) . A la vegueria de Vic, comuna mica a tot arreu del Principat, la jurisdicció reial sembla, a primer cop d'ull, gairebé asfixiada per
l'hegemonia feudal (vegeu mapa núm. 9 ) .
QUADRE
núm.
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REPARTIMENT JURISDICCIONAL DE LA VEGUERIA DE
VIC (11): LA J U R I S D I C C I ~ CRIMINAL
Jurirdicció

Llocs

%

Baronial laica
Baronial eclesiastica

47'h

57

9

1I

Total
Reial

Total

56%.

68

26%

32

83

100

Fonl: X . TOKKES,
Ler bandoritarr n IB Caralunya de l'Antic R&im Nyerros i Cadellr a lo Plana dc Vic, U.A.B., 1983, 111, 788.

L'avaluació del pes efectiu de la noblesa pel sistema d'un
simple recompte jurisdiccional no és, tanmateix, un metode
precisament irreprotxable. El panorama resultant pot ama-

MAPAnúm. g
REPARTIMENT JURISDICCIONALDE LA VEGUERiA DE VIC
(C. 1550-1650)

gas, si més no, substancials diferencies d'ordre intern. ~ C o m
fer assimilables elements tan dispars, com ara la ciutat de Vic,
una aglomeració de prop de cinc mil persones i un estes ventall d'activitats artesanes; la val1 de Torelló, amb prop d'un
a
menestral; i una parrbquia
miler d'habitants i f o r ~ empenta
de muntanya, com ara Sant Julia de Cabrera, tot just cent cinquanta animes? A tall d'índex corrector hom pot mirar d'esmorteir les deficiencies de l'estadística original mitjancant un
segon recompte jurisdiccional d'acord amb les dades demogrifiques de cada circumscripció-tot i que, idealment, caldria prendre en consideració d'altres factors encara, com ara
la diversitat dels recursos econbmics o les variacions particul a r ~en materia de drets i prestacions senyorials. Diguem, tanmateix, que el balan$ del recompte demogrific, tot i temperar una mica les diferencies, confirma el pes i I'hegemonia
de la jurisdicció senyorial o privada: només una tercera part
dels habitants de la vegueria (i la majoria corresponen al cens
de la ciutat de Vic) roman en regim reial estricte; una mica
més del total de la població figura sota completa jurisdicció
baronial; hi ha, finalment, algunes localitats (una mica més
del r o % en termes demogrhfics) subjectes a jurisdicció mixta, reial i baronial. La correlació entre jurisdiccions és clarament decantada: dues terceres parts de la població de la vegueria de Vic restaven lligades totalment o parcial (jurisdicció
civil i/o criminal) al domini feudal (vegeu quadre núm. 1 3 ) .
No tots els senyors gaudeixen, ben entes, d'una influencia local semblant. Tot i la falta d'un estudi seriós sobre I'evolució del feudalisme a la vegueria de Vic durant els segles XVI
i XVII,hom pot assajar una primera gradació d'influencies,
susceptible d'explicar-nos el perfil i caient de les bandositats
locals. Hi ha senyors, d'una banda, amb massa pocs recursos
per recaptar un seguici comarcal gaire nodrit o poderós, com
ara els Orís o els Clariana-Altarriba. i un bon nombre de sim-

QUADRE
núm. 13

REPARTIMENT JURISDICCIONAL DE LA VEGUERIA
DE VIC (111): ADSCRIPCIÓ JURISDICCIONAL
DELS SEUS IIABITANTS
Jurisdicció

Habitants

'Mixta

%

,

Habitants %

II

Baronial laica
Baronial eclesiistica
Total
Reial
Mixta*

Total

1
1

7673
1,704 43
10
9377

53

6.419 35,5
2.064 I I ,
17.860 roo

~

l/I!

1,431
633

9.104 5'
2.337 13
11.441 64

2.064

8.483 48

Nata: Les xifres de població corresponen al cens del 1626. El total del recompte, perb, és inferior a la població real de la vegueria, atesa la
fiilta de dades del cens esmentat.
FORI:

X. TORKES,
L a bnndoritatr o lo Cntolunyn de I'Antic RPgim. N y e v o r
i Codellr a IB PIonn de Vic (r>go.r6qoJ, U . A . B . , 1983, pag. 111,
790.

ples donzells o cavallers amb migrats patrimonis familiars. El
seu paper en les bandositats locals no és, tanmateix, negligible. Com a seguidors i aliats d'una o altra facció han pogut
assolir, de vegades, un remarcable protagonisme. Altrament,
poden erigir-se, arribat el cas, e n els autentics capdavanters
d'alguna parcialitat local, potser no massa potent inicialment,
pero forca belligerant, i susceptible d'aprofitar el reforq eventual d'altres capitostos de més volada. Els dirigents cadells
de la ciutat de Vic han sortit, justament, dels rengles d'una
petita noblesa sense gaires possessions ni grans poders juris-

diccionals, pero afincada 3 la ciutat i f o r ~ aactiva en el món
de les rivalitats urbanes, com ara els Domenec, Malla o Paratge, i que, posteriormenr, trobaran en el bisbe Robuster un
valedor d'excepció.
Per contrast, grans senyors com ara els Aitona o els Centelles, forca ben representats en I'imbit jurisdiccional de la
vegueria de Vic, romangueren habitualment allunyats de les
disputes urbanes i locals. PeI seu rang mateix, pels seiis interessos, escampats fins i tot fora del Principat (el comte de Centelles ho era, alhora, del comtat sard de Quirra), són cridats
a més altes empreses-per bé que, de vegades, litigis de caricter familiar o successori poden revitalitzar i mobilitzar una
extensa xarxa de fidelitats locals, tal i com succeí el 1586,
llavors de la successió de la baronia de CenteiIes:q' L'absentisme baronial, tant entre petits com entre grans senyors, pot
explicar, en darrera instancia, la configuració definitiva de
les capitanies de bhndol, que no sempre s'adiuen del tot amb
els llinatges de més anomenada, ni comprenen tampoc tots
els petits senyors de la contrada. Den entes, aixb no significa
que aquestes baronies hagin restat al marge de les disputes
de faccions. L'absentisme dels senyors jurisdiccionals oferia
als seus oficials i representants (procuradors, veguers i governadors reclutats sovint entre la petita noblesa dels voltants)
l'oportunitat d'estr&nyer tota mena de lligams amb els capitostos i seguidors de les parcialitats locals. Malauradament,
no sabem gran cosa encara sobre la identitat d'aquests representants de l'autoritat senyorial.
H i ha senyors, finalment, tothora presents i involucrats
242. Quan elsvilademany i altres futurs senyora bandolerr nyerros de
la vegueria ahonaren Violant de Centelles contra el seu cosí Joaquirn de
Carrós. Sobre l'afer, ACA. RC. 4383, ff. 64, 90, 103 i 152v.: ACA. RC.
4768, ff. 273". i 276; ACA. CA. 347 (23-1-16o1).

en els afers locals, com ara Carles de Vilademany, el baró de
Savassona o el bisbe de Vic. Podien tenir, com ara Vilademany mateix o la mitra vigatana, feus i possessions, potser
tant o més importants, en d'altres demarcacions o vegueries
(Blanes i Santa Coloma de Farners o Artés i Castellnou de
Bages, respectivament). Pero, a diferencia d'altres barons de
la vegueria de Vic, poden considerar-se els autentics senyors
de la contrada, tant per raons de residencia efectiva com per
la seva reiteradaintervenció en tota mena d'afers de la regió.
No por sobtar-nos, doncs, que en epoques de discordia hagin
esdevingut els caps principals de les faccions en lluita. Senyors
jurisdiccionals de diverses localitats de la vegueria, són també els personatges més influents a la ciutat de Vic, on tenen
casa i residencia, així com un bon nombre de seguidors.
Entre ciutat i baronies hi ha, és clar, tensions i friccions,
tal i com denuncien els consellers de Vic l'any 1624:
tota esta ciutat esta rodada y circuida de b'arons, q(ue) a una lleuga
de Vich tenen iiurs jurisdictions lo Compte de Centelles, la casa de
Vilademany, los bescomptats de Cabrera, los srs. de Oris y St. Barthomeu del Grau, les dignitats del (E)stany y lo sr. bisbe, q(ue) si
se'ls donan tals territoris aniquilaran lo comers, y los drets y emoluments valran molt manco . . . ' 4 3
Les topades entre els oficials de la ciutat i els de la jurisdicció feudal-acusats de fer captures i composicions arbitriries de firaires i mercaders en el terme de Vic-abonen la
impressió d'unes relacions tibants. Tanmateix, els lligams entre senyors i ciutadans prevalen per damunt de cap discrepancia ocasional. Senyors jurisdiccionals dels voltants reclutaven els seus procuradors i funcionaris curials entre els
juristes, notaris i persones benestants de la ciutat (vegeu apen243.

AMV. Carter de, 8 (7-x-1624).

dix núm. 4). Alguns ciutadans devien de ser, al seu torn, arrendataris de drets senyorials, i beneficiaris, per tant, de la
renda feudal (per bé que aquest aspecte no ha estat encara
e s t u d i a t ) . ' ~1~tal i com succeia en d'altres latituds, alguns
membres de l'oligarquia mercantil vigatana culminarien la seva
ascensió social amb l'adquisició de terres i algunes senyories
(tot i que, ara com ara, tampoc no en tenim prou evidencia
documental).*45
La identitat d'interessos entre senyors jurisdiccionals i oligarquies urbanes té una altra vessant característica: les vinculacions familiars. No podem oferir una periodificació detallada del procés d'urbanització de l'aristocricia local els
orígens del qual, a la vegueria de Vic com arreu del Principat, caldria cercar en el segle xv. Cap a finals del segle XVI,
si més no, senyors com ara els Vilademany i els Savassona,
i famílies de donzells i cavallers, corn ara els Domenec, Prat
o Montrodon, tenien casa i residencia a la ciutat de Vic. La
fusió familiar entre els rengles de la vella noblesa i els estaments benestants de la ciutat ha seguit, probablement, un ritme para1,lel. Un pare11 de casos-entre molts altres exemples
ficilment detectables en els protocols vigatans-poden servir-nos d'il~lustració.L'any 1563Angela GraeU, filla d'un mercader de Vic, casava amb Antoni Vila, baró de Savassona (amb
un dot de 2.500 Iliures). Tres anys després, Gaspar Graell,
germi d'Angela, i mercader com el seu pare, esposava Hipolita Despujol, fiiia d'una família de donzells de Sant Hipblit
de Voltregi, pero domiciliada aleshores, segons sembla, a la
ciutat de Vic. Com a hereu dels Graell, Gaspar va rebre la
244. Sobre I'activitat de paraires i negociants locals corn a arrendataris, TORRES,
La Val6 de Torclló, op. cit.
245. És el caa dels Brassa, mercader3 dela ciutat, i senyorr, I'any 1629,
del castell d2Esparreguera, AVV. Varia, Segle XVIl (f), (16-1-1629).

casa de la familia, situada a la placa del Mercadal, un total de
cinc mil Iliures, i un molí i algunes peces de terra als afores
de la ciutat. Una altra germana de Gaspar, Joana, havia maridat un mercader de Barcelona, Pere Cervera.'4' El parentiu
entre els Graells i els cavallers Prat, futurs capitostos nyerros, datava de la primera meitat de la centúria: el canonge
Gaspar de Prat era cosí germh de Rafael Graell, el pare de Gaspar. Pel casament d8Angelaamb el baró de Savassona, pero,
els Graells emparentaren amb d'altres famílies nobles de la
ciutat i vegueria de Vic, com ara els Alemany-Descatllar i el
mateix Cerles de Vilademany. No pot sobtar-nos, doncs, de
trobar els Graell, llavors de les disputes de nyerros i cadells
de finals de la centúria, entre els seguici urbi dels Vilademany
i Savassona, capitostos nyerros. L'any I58j Gaspar Graeiiobtingué el títolde ciutadi honrat i, posteriorment, el I jgg, fou
fet cavaller. Pel casament de Rafael, fill de Gaspar, i donzell
de Vic, els Graell emparentaren amb una altra distingida família de mercaders i ciutadans honrats de Vic: els Brossa.
Joan Francesc Brossa, fill d'un mercader de Vic, casava
en primeres núpcies amb Estasia Bosch i Fontarnau, germana de Jaume, ciutadi honrat de Vic. Pel seu segon matrimoni, arnb Elena Moradell, vídua de Lluís de Gualbes, emperenta amb aquesta noble familia de Barcelona. Dues seves
germanes casaren, respectivament, amb Rafael Graell i Joan
Francesc Ferreres, tots dos donzells de Vic, mentre que dues
altres germanes maridaren Salvador Alberc i Antoni Bronsal, mercaders benestants de la ciutat de Vic '47 Per i'enllaq
246. ACF. Salvio BEUI.O,
Capítoir, r j 6 r - r > 6 ~(11-IX-1563)~
,
Angela
i Antoni; ACF. Gaspar Benet PRAT,Capltols, r557-1560, (17-11-?), Joana
iPere; id., Capítoli, 1562-1568, (13-rv-15661,Gaspar i Hipolita; ACF. Joan
T o ~ n n Tertamenü,
,
1565.1585, (24-IX-15661i (3-11.1574)~ Rafael.
247. ACF. Joan VINYES,.Testamentr, r 6 q - 1 6 3 0 , (4-11.16~7) i
(22-v-162~).

MAPAnúm.

10

JURIDICCIONS BARONILS DE LA VEGUERIA DE VIC

amb els Graell, els Brossa emparentaren amb els Savassona,
Vilademany i altres famílies rellevants de les contrades vigatanes; com els Graell, també els Brossa prengueren partit
pel bindol nyerro. La seva escalada social, perb, mereix potser un comentari particular. Joan Francesc Brossa, l'any 1599,
era ciutadi honrat de Vic i familiar del Sant Ofici. Un seu
germi, Antoni Joan, guanyaria tito1 de ciutadi ho'nrat I'any
1610, arran dels merits contrets en la persecució de bandolers. El virrei mateix no s'estava d'avaluar lapersona d'Antoni Joan, tant pels seus serveis com perqueels Brossa eren
«molt hicendats i ab parentiu ab qualques cavallers~.L'any
1 6 2 , Joan Francesc sol.licitava un privilegi de noblesa. ALlegava en favor seu haver «casado dos veces con hijas de cavalleros d e los más principales de Cathaluña ... y gastado mucho dinero en persecución de ladrones». Es deia carla
d'Esparreguera (dos anys després, perb, es nomenava senyor
del castell d'Esparreguera), i assegurava gaudir d'una renda
anual de 2 . 0 0 0 ducats, entre «delmes, censos, censals, y heretats ultra de las altras molt pinguas entradas que acostuma
tenir>*.A la ciutat de Vic era conegut perla seva munificencia, que «de ssobrenom (sic) li diuen lo Rey de Vichn. Tanmateix, les seves relacions amb el bo i millor de l'aristocricia barcelonina no haurien estat pas, segons sembla, menys
rutilants, «que e n los convits ha fets lo Duch de Cardona
d e saraus, bateixs i altres festes, entre los nobles, cavallers
y ciutadans hnnrats ha convidat al dit Joan Francesc Brossan. Entre els personatges barcelonins bescantats per Jeroni
Pujades en el seu Dzetari no hi falta tampoc un dels Brossa
(probablement, un fill de Joan Francesc mateix), cavaller
de Vic, arrendador de les carnisseries de Barcelona, i «home
de alguns vint anys, alcat de la pols de la terra, fill de gavaig,
mercadejant y traficant fet cavaller». Reticenies i menys-

preu que són un senyal de l'auge incontestable dels nouving~ts."~
Un rumb similar han seguit d'altres families vigatanes lligades al món mercantil, com ara els Granollacs, la branca barcelonina dels quals, ennoblida en el decurs del segle XVI,exceiliria tant en els afers comercials com en l'adquisició, en
territori de la vegueria de Vic, de terres i senyories en el primer terc del segle XVII. Si els Granollacs de Vic emparentaren amb famílies de cavallers com ara els Prats, futurs capitostos nyerros, altres membres de I'oligarquia vigatana, com
ara els Franch, mercaders i ciutadans honrats d'enqi del 1585,
travaren relació amb alguns donzells de filiació cadella, com
ara els Paratge i els Domenec.'49
Connexions semblants entre senyors i ciutadans no exclouen alguns factors d'inestabilitat potencial, com ara la pugna de la noblesa per tal d'accedir als chrrecs municipals. No
es pot dir que les aspiracions de la noblesa urbana no hagin
estat presents una hora o altra en els debats i sessions del consell vigata, per bé que la polemica no sembla haver desembocat mai e n u n enfrontament obert i perllongat entre senyors
i ciutadans. Si els cirrecs municipals eren una font d'ingressos alternativa, podem pensar que els cavallers cadeiis, menys
ben dotats econbmicament que no pas els seus contraris, han
pogut encapqalar la reivindicació i haver-ne fet i tot un dels
signes distintius del bando1 propi. Tanmateix, cap a finals del
segle XVI, la bandera de les aspiracions nobiliiries és defensada tant per nyerros com per cadells, els interessos dels quds
no podien pas.diferir en aquest punt. Foren ciutadans promi248. PUJADES,
Dietari, op. t . , IV, pig. 188; ACA. CA. 500
(II-11.1627). Sobre Anioni Joan, SOLERI TEROI.,
Pemt, op. cit., pig. 2 2 1 .
249. Vegeu, sobre genealagics vigatanes, TORRES,
Ler bondoritats o la
Cotalunya de L'Antic R&ina, op. cit., 111 (apkndix geneali>gic);baronia delr
Grsnollacs, TORRES;
Lo V d 1 dc Torelló, ap. cit.

nents del consell, emparentats amb una o altra família de mil i t a r ~i, susceptibles d'esdevenir ben aviat ciutadans honrats
(i per tant, exclosos ells mateixos de les bosses municipals),
els primers interessats en la derogació de les clausules d'execució. L'any 1581 el mercader i aleshores jurat del conseii Joan
Franch, ciutadi honrat quatre anys després i persona vinculada de feia temps amb els Paratge i els Domknec, futurs capitostos cadells, suggeria, en una sessió municipal, «que seria cosa convenie(n)t al bé comú, que los cavallers fossen
admesos en lo regiment de la p(rese)nt ciutat, així com són
admesos en les altres ciutats, y d'esta manera seria també quietada dita questión. Sotmesa tot seguit a deliberació, la proposta del jurat Franch va trobar una acollida positiva (aixo
vol dir, vint o més vots favorables sobre un total de trentasis de possibles), i el conseil determina d'adreqar-se al virrei
per tal d'endegar les diligkncies oportunes. Els cavallers residents a la ciutat, segons les previsions del consell, serien insaculats gradualment, i d'acord amb les baixes successives,
en les bosses de consellers en cap i la primera de jurats-i fins
i tot, si el consell ho ratificava en una votació ulterior, e n
la bossa de síndics de la ciutat. Malgrat uns pronunciaments
tan favorables, pero, l'assumpte va entretenir-se uns quants
anys sense cap resultat tangible-i sense que els debats municipal~posteriors es facin resso de I'autkntic origen de les
dificultats i dilació.
L'any 1592 el jurat Francesc Fontanelles, presumiblement
parent del mercader i ciutadi honrat Salvi Fontanelles, home
del bando1 nyerro, s'adreqava al consell d e la ciutat per tal
d e renovar els trimits sobre la insaculació dels cavallers.
Aquest cop, pero, les discrepincies internes impediren de prendre cap determinació. Les actes municipals no forneixen cap
indicació sobre el rerafons de les divergencies. Cal pensar,
tanmateix, que les dissensions entre les faccions urbanes, que

esclatarien violentament no gaire després arran del disputat
casament de la pubilla Fullona, devien d'influir en el curs de
les deliberacions. Tot i la falta de testimonis directes poster i o r ~la
, proposta del jurat Fontanelles no sera tampoc la darrera temptativa de forgar l'entrada dels cavallers en el govern
urbi. La mateixa documentació municipal en facilita alguns
senyals intermitents, com ara una copia del privilegi consular original, amb el corresponent epígraf sobre l'exclusió dels
militars, datadaI'any 1607 i destinada probablement a reprendre el debat d'una qüestió tan antiga com polemica. Una primera escletxa dins I'ordenament municipal tradicional és un
privilegi de I'any 1617, segons el qual els ciutadans honrats
de Vic podien ser insaculats en la bossa de consellers segons
i, progressivament, en funció de les successives vacants, en
la de consellers en cap. Tanmateix, la plena incorporació de
l'estament nobiliari en el govern de la ciutat no arribara fins
a la segona meitat del segle XVII (privilegi del 1654 i sentencia posterior del 1666 sobre el pagament de drets urbans per
part de la noblesa insaculada):~~
No fóra estrany que l'exclusió nobiliiria dels cirrecs municipal~,llargament mantiguda, hagi planat damunt les lluites urbanes entre nyerros i cadells de finals del segle XVI. Tanmateix, no sembla havcr estat mai el desencadenant inicial
ni principal de les bregues de facció. Si el nom de nyerros i
cadells pot haver amagat, de vegades, un conflicte d'aquesta
mena, els bindols vigatans no en són pas un cas semblant o
comparable. Vic no és pas Igualada, vila en lluita gairebé perpetua amb la jurisdicció circumdant dels ducs de Cardona.
2 5 0 . Juan D L ~ ~ NOGUEK,
ÁN
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QUADRE
núm. 1 4

CONDICIÓ SOCIAL DELS CONSELLERS DE VIC (1590-1609)
Notaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciutadans honrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Botiguers de teles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calceters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adroguers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedrinyalers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(No especificada)
Total

..............................

Font: AMV., A~orrlr,n ú m s
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Tot i romandre apartats forca temps del govern municipal,
les relacions entre senyors jurisdiccionals i consellers urbans
han estat, a Vic, relativament cordials, llevat dels habituals
i localitzats frecs jurisdiccionals, que mai no arribaren a ser,
altrament, un obstacle insuperable. Pel contrari, en temps de
dificultats, la ciutat no dubta de recórrer al patrocini aristocratic. Una entesa d'aquesta mena és forga visible, a comengaments del segle XVII, en el decurs de les negociacions del
«quint», un impost reial de nova introducció (o reinttoducció, segons el fisc reial), i que la ciutat de Vic, com els altres
municipis del país, procurara de defugir reiteradament mitj a n ~ a n tla mobilització de tota mena de recursos i influkncies. Valedor principal de la ciutat, $en$ l'any 1607 almenys,
i fins ben bé deu anys després, sera precisament Carlis de
Vilademany, el favor del qual reclamatien repetidament els

consellers de Vic, perquh «Lo dit don Carles y sos predecessors són estats sempre grans patrons y fauctors d'esta ciutatn.
Les influencies del baró de Taradell (entre les quals hi havia
Joan Sabater, regent catala del Consell d'Aragó) i els seus bons
oficis, aconseguiren d'ajornar diversos cops els terminis de
pagament de l'impost: «nos (h)a procurat-escriuen els consellers de Vic el 1609-dos vegades que lo dit temps se sia
disferit i allergat fins ara»; «ab sos medis y amistats ... sempre ho entreté-diu una altra lletra del 1610-y desi(t)jant
que esta ciutat fos relevada de aquexa molestia (h)a procurat
que certa persona en prengués el negocin. Consta, igualment,
que altres membres de la noblesa local, com ara Miquel de
Clariana o els Prat, s'avingueren també a co1,laborar en la lluita
contra el «quint» reial.'~' Tractes i favors, en fi, que es repetiran en temps de revoltes i aldarulls (com ara el 1 6 4 0 ) ~i
que fan forfa improbable, en definitiva, una oposició rigorosa i duradora entre ciutat i senyors. Difícilment, doncs, les
lluites urbanes de nyerros i cadells han pogut expressar mai
un conflicte d'aquesta naturalesa. La mateixa divisió dels ciutadans i les autoritats de Vic, decantats per una o altra facció, n'és un altre indicador negatiu.
L'extracció social i ocupacional dels seguidors urbans de
les faccions vigatanes palesa que cap estament o grup d'ofici
no s'arrengleri uniformement en cap dels bindols rivals (vegeu quadre núm. 10). Així, si els Brossa, Graell o Fontanelles secundaren els nyerros, els Franch, Beuló i potser els Bosch
Fontarnau, tots plegats ciutadans honrats, prengueren partit, contririament, pels cadells. No tenim documentat cap noAfer del «quintn, i mediadors. AMV. Acords. 1 2 (27-xr-1609)i
Cartes de, 6 ( 2 9 - I - I ~ I O()2, - V I - I ~ I O(21-VI-1610).
),
(10.111.r611), (2.v1.1611), ( I ~ . x I . I ~ I I )(3-111-1613)
,
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;
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QUADRE
núm. 15

NOMINA D E CIUTADANS HONRATS DE VIC (iggo-1650)
1540
1585

1599

r6ro
1622

6
.

1643

Bosch Fontarnau, Jaume
Beuló, Agusti; notari
Beuló, Pau
Bru, Jaume
Codina, Francesc
Codolosa, Jaume; mercader
Coromina, Pere
Fontanelles, Salvi; mercader
Franch, Joan; mercader
Graell, Gaspar; mercader
Martí, Joan
Ponsic, Joan
Ponsic, Pere Andreu
Sala, Onofre Josep
Beuló, Jaume
Brossa, Joan Francesc; mercader
Campana, Joan; doctor drets
Clota, Jaume; doctor drets
Folchs, Jaume; doctor drets
Gartia de Arista, Pere
Masgrau, Joan
Pujolar, Salvador
Serrat de. Nespli, Rafael Joan
Vilanera, Cristbfol
Villa, Francesc
Brossa, Antoni; mercader
Saleta, Joan
Regis, Josep
Fontanelles i Pradell, Josep
Puigbreu, Joan
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tari cadell, professió ben representada en els rengles nyerros,
pero cal fer notar que els Beuló mateix exerciren aquest ofici
per generacions-a més d'emparentar, sobretot, amb famílies de notaris de la ciutat. Paraires i negociants-per bé que
en proporció diversa-figuren en tots dos bandols. El món
menestral de la ciutat tampoc no reacciona unanimement. Hi
ha més seguidors nyerros que no pas cadells probablement (si
la diferencia no és imputable a les insuficiencies de les fonts),
pero trobem sastres, teixidors, passamaners o sabaters tant
entre eis uns com entre eis altres.
No sempre és possible escatir el genere de lligams entre
capitostns i seguidors. Les relacions de caricter clientelar, que
podem imaginar forqa desenvolupades i operatives en el marc
urbi, rarament han estat consignades per escrit. El gruix de
connexions entre ciutadans i senyors jurisdiccionals caps de
facció es pot resseguir-no sense alguna dificultat i paciencia-entremig dels protocols notarials i els processos de lavegueria quan hom no disposa, com és el cas, dels corresponents
arxius baronials. Dades d'aquesta mena poden ajudar-nos a
reconstituir el teixit interclassista de les bandositats. Una primera-i malauradament ben poc extensa-recopilació de testimonis permet d'endevinar la manera com alguns benestants
ciutadans de Vic pogueren romandre vinculats a les faccions
aristocrhtiques o involucrats en les reiterades disputes eclesiastiques de la seu: el mercader Francesc Ferran, un dels protagonistes de I'accidentat casament de la pubilla Fullona l'any
1592,ja era procurador baronial de Carles de Vilademany deu
anys abans; Jaume Onofre Calvet era notari de la cúria taradellenca dels Vilademany, i albora, un dels escrivans del capito1 de Vic, ensems amb el també notari vigati Enric Argemir; Jaume Clota era el metge dels canonges de la seu, i com
a tal restava exclbs de les deliberacions municipals de temitica eclesiistica; Joan Vinyes, notari i escrivi del consell de

la ciutat, era un altre sat&l.litdels Vilademany; el paraire Joan
Pere Angelet, partidari nyerro igu.al com tots els anteriors,
figurava'l'any 1591coma procurador del baró de Savassona,
un altre dels principals dirigents de la facció-relació que es
perpetuaria en els anys següents.'sz
No hi ha dubte, pero, que les vinculacions i fidelitats familiar~constituiren, més que no pas cap altra mena de lligams
segurament, I'espina dorsal de les faccions. H i ha, naturalment, algunes excepcions, com ara el cas dels Bosch Fontarnau, emparentats amb seguidors de tots dos bandols. E n un
mercat matrimonial potencialment il.limitat, pero condicionat, a la practica, tant pel marc geogrific com pels prejudicis
de classe, duplicitats semblants devien de ser inevitables. Altrament, el joc d'aliances i rivalitats familiars no és pas un
fet estitic o immutable: els Vila Savassona i els Malla, que
entroncaren a comenCaments del segle XVI, eren enemics, contririament, cap a finals de la centúria. Una anilisi genealogica retrospectiva sobre les families de nyerros i cadells revelaria exemples i contradiccions similars. Tanmateix, la correlació
entre parentiu i filiació de bindol és altament positiva com
per ser negligida o menysvalorada. Comensa per manifestarse, si més no, entre els mateixos caps de facció: si els Vilademany i els Vila Savassona, dirigents dels nyerros, restaven
emparentats, passa igual e n el cas dels Paratge, Malla i Domknec, capitostos del bindol contrari. Parentius col,laterals
i successives aliances familiars multiplicaven ficilment els efectius potencials de les faccions: si els Graell i els Brossa, mú252. Vegeu Jaaquim SERRAVILELLA,
El1 bnronr de Snoarrona, «Rada
dr Ter», 24-27, 1965.1968; i ACF. Joan RIBOT, Tertnrnentr, núm. 2 ,
( 1 j - 1 1 1 - r 6 2 ~Sobre
).
Ferran, ACA. RC. 4748, f . 51, i AMV. Acordr, g
(6-vn-rggz);Calvet, Miquel A. SAURINA,
Hütdria de Taradell(inedita, rgoz),
pags. 42 i 46, i AMV. Acordr, 1 1 (15-~1.1602);Argemir i Clota, AMV.
Acordr, I I (15-v1-1602);Vinyer, AMV. Acordr, r 2 (1j:iri-r6ro).

tuament entroncats, podien dir-se parents tant dels Vila Savassona com dels Vilademany, els Franch o els Beuló, al seu
torn, tenien lligams directes o secundaris amb els Paratge i
la seva parentela. Ben entes, no tots els parents llunyans o
acostats han participat activament o amb una vehemencia semblant en les bandositats locals. L'estructura de les faccions,
perb, trobaria en els ressorts i obligacions familiars un mecanisme natural tant d'integració com de creixement: si els Beuló, posem per cas, podien presumir d'una selecta parentela
de notaris, donzells, canonges i algun jurista, qualificats seguidor~nyerros, com ara els GraeU, Brossa,.Granollacs o Fontanelles, podien mobilitzar en favor dels seus una extensa nomina de mercaders, donzells, notaris, botiguers de teles o
menestrals. Fóra excessivament feixuc destriar i reproduir detalladament la totalitat dels nexos familiars que han pogut
sustentar la trama de bindols. Hem procurat sintetitzar la
informació aplegada, que caldria completar mitjan~antuna
segona recerca més exhaustiva en els protocols notarials vigatans, en sengles organigrames orientatius (vegeu quadres
núms. 16 i 17).
En una ciutat dividida, i travessada per les fidelitats familiar~,clientelars o faccionals, les actituds neutrals han estat segurament l'excepció. No podem esperar, doncs, que les
dissensions i bandositats urbanes no s'hagin reflectit una hora
o altra en el mateix govern de la ciutat. Un examen de la nomina de jurats i consellers dels anys 1590-1610 confirma aquesta impressió inicial (vegeu quadre núm. 18). S'ha pogut documentar la filiació de bindol d'una trentena de memhres del
consell (un 16,8 % del total); percentatge no negligible, perb
relativament baix, i que sembla impugnar més aviat la hipotesi d'un elevat índex de bandositat en el consell urbi. Fem
notar, perb, que el recompte peca forqosament per defecte,
ateses les deficiencies de les fonts: les filiacions individuals,

QUADRE
núm. 16

ORGANIGRAMA FAMILIAR DEL BANDOL NYERRO A LA CIUTAT DE VIC
(quadre simplificat)
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tot i ser públiques i ben conegudes, rarament són formalment
consignades enels documents. La falta de constancia escrita
dels debats municipals (hom pren nota únicament dels acords
definitius) impedeix de coneixer millor I'abast i la composició dels partits o tendencies. Finalment, de considerar els lligams familiats interns dels membres del consell, cosa que hem
preferit de no fer per evitar distorsions en sentit contrati,
el nombre d'adherents d'una o altra facció esdevindria notablement incrementat. Altrament, si prenem com a mostra la
nomina de consellers exclusivament, el percentatge de partidaris (un 30 96)resta sensiblement augmentat-tot i mantenir-se encara, d'acord amb les consideracions anteriors, forFa per sota probablement de l'índex real de bandositat e n el
consell. La inferioritat numerica dels seguidors cadells és, pero,
prou patent en tots dos recomptes, i cal pensar que aquest
desequilibri institucional no és sinó una traducció fidel de i'autentica correlació de forces en tota la ciutat, on els seguidors
nyerros (tal i com reflecteix I'estadística del quadre núm. 10)
són majoria.
QUADRE

núm. 18

NYERROS 1 CADELLS AL CONSELL DE LA CIUTAT
(1590-1609)
JURATS
1 CONSELLERS:

CONSELLERS:
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Cadells:

2
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Total:
Nyerros:
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4
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2

17
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El representants locals de l'autoritat reial tampoc han restat immunes a la influencia de les faccions. En el cas dels sotsveguers de Vic, nomenats pel rei entre una terna de ciutadans, el favoritisme i les activitats faccionals no poden sobtar-nos. Aquí també, entre 1570 i 1610, els nyerros hanestat
en avantatge (vegeu quadre núm. 17). La parcialitat dels veguers, cirrec triennal de designació reial, pero que no podia
recaure en cavallers o militars domiciliats en la ciutat o vegueria de Vic,'>j demana una explicació particular. Diguem,
abans de tot, que les relacions entre ciutat i veguer no han
estat mai, almenys en el període considerat, gens cordials. Llevat potser del cas de Jeroni Siurana (veguer els anys
1600-1602), la ciutat desqualifica un reta l'altratots els successius mandataris reials: Pere de,Peguera (1591-1594), a més
d'enverinar innecessiriament I'afer de la pubilla Fuilona, acostumaria de voltar-se de gent facinerosa i bandolera; Quirze
de Malars (1594-1597) toleraria desordres dintre de la ciutat, i es dedicaria a «extorquir diners de molts pagesos y altres qui venian en la p(rese)nt ciutat, capturant-los sens enquesta ni culpa alguna»;''4 Jeroni de Marimon (1597-1600)
tampoc no actuaria energicament per tal d'aturar el clima de
violencia; en una epoca de gran conflictivitat, la figura del
veguer Jeroni Siurana (1600-1602) no sembla haver desvetllat l'animositat de la ciutat, tot i que alguna vegada hauria
lliurat presoners de la jurisdicció reial al bisbe Robuster; el
seu successor, Bernat Joan de Tord (1602-16oj), que tampoc
no completaria el seu cirrec triennal, era-sempre segons els
consellers-un decidit partidari dels cadeils, i afavoria els bandolers del bisbe Robuster, a més de fer composicions arbitra2 5 3 . Justament, per evitar els faooritirmes de bandol. JUNYENT,Juris2 9 0 i 298; diaposició tanmstein vulneradade vegadiccionr, a p . cit.,
des, AMV. Corter de, 4 (zj-11.1575).
254. AMV. Carter de, 5 (5-111.15y7).
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VEGUERS 1 SOTS-VEGUERS DE VIC
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ries o tolerar jugadors i tafurers; Miquel d e Montagut
(1603-1604) fou inculpat d e b o n c o m e n p m e n t d e diversos
abusos d'autoritat, i tampoc n o acabaria e l seu regiment a la
ciutat; amb I'arribada del non veguer Julia d e Pallars, la d e -

signació del qual va retardar-se forqa temps, la situació sembla normalitzar-se. Degué de contribuir-hi la simultinia pacificació de les bandositats urbanes i el subsegüent aixecament d'una Unió o sometent confederat contra el
bandolerisme; tot plegat, sota I'atenta supervisió del virrei
del Principat, que considerava aquella vegueria com un dels
principals reductes de les quadrilles.
Les imputacions de la ciutat contra els representants reials
rarament poden ser verificades. Tot sovint, pero, devien tenir per origen rivalitats de caracter faccional. Que els veguers
de Vic, en una epoca de forta conflictivitat entre els partits
urbans, s'hagin decantat reiteradament en favor dels cadells,
no és un fet negligible, pero pot obeir a raons d'índole diversa. Tot i el seu caricter foraster, els lligams familiats entre
els veguers i alguns capitostos dels bindols urbans vigatans
poden explicar perfectament algunes d'aquestes simpaties. El
cas de Pere de Peguera, parent dels Paratge, i potser el de
Bernat Joan de Tord, família vinculada als Peguera, en són
un bon exemple. En d'altres casos, la influencia del bisbe Robuster pot haver estat determinant en l'actuació dels representants reials, sobretot en una epoca que cap veguer sembla
baver congeniat amb els consellers de la ciutat. Tampoc no
podem descartar la possibilitat que la predilecció dels veguers
pels seguidors cadells no hagi estat una manera de contrarestar l'hegemonia del bando1 contrari a la ciutat-política d e
contrapks que el mateix virrei del Principat hauria d'emprar
en la Reial Audiencia per evitar de caure presoner d'alguna
de les faccions:5' E n qualsevol cas, la filiació o simpaties
dels veguers de Vic no són pas cap prova definitiva sobre I'bipotetic caricter «reialista» o pro-monirquic de la facció dels ca2 5 5 . Vegru

infro, IV.2 i 1 V . j

dells-interpreració que ha estat suggerida per alguns estudiosos dels bandols catalans.
Si la composició dels seguidors urbans de les faccions vigatanes, socialment equivalent o equiparable, no facilita cap
contrast interpretatiu, una comparació particularitzada entre els capitostos nyerros i cadells revela algunes diferencies
significatives, i susceptibles, en definitiva, d'explicar el distint pes específic de cada bandol.
Bandositats marcadament interclassistes, els seus capitostos han sortit d'unes poques families amb vitola militar i afincades a la ciutat de Vic. Fem notar, pero, que els barons de
més recursos i anomenada han estat nyerros. Sobre el prestigi de Carles de Vilademany a la ciutat no podem pas dubtarne: col,laboraria-com hem dit-en la lluita contra I'impost
del «quint»; col.loca l'any 1596 la primera pedra de la futura
universitat literaria presidia (i potser organitzava) certamens
poktics; i el seu seguici incloia des d e cavaiiers i ciutadans
honrats fins a simples menestrals. Habitava una casa de la
placa de Santa Maria, al davant de la catedral, i fronterera
amb el palau episcopal, niu dels cadeiis a I'epoca del bisbe
Robuster. La base del seu poder i influencia era essencialment
territorial, pero. Possessions dels Vilademany, cap a finals del
segle XVI, i a la vegueria de Vic, eren els llocs de Taradell,
Viladrau, Rupit, Pruit i Fornils, alguns dels quals detenien,
sembla, en qualitat de subfeudataris dels marquesos d'Aitona; devien de ser encara castlans d'El Brull, lloc de la mitra
de Vic, per bé que aquesta jurisdicció compartida (o usurpada, tal com argumentaven els prelats vigatans) sempre porti
enrenou. Feudataris dels Vilademany eren els Vila Savassona, senyors de Tavkrnoles, Savassona, Sau, Vilanova de Sau,
Castanyadell, Sant Andreu Baucells, Querós, Tavertet, Sant
Bartomeu Sesgorgues, Sant Miquel Serrarols i Montsoniu. A
la vegueria de Girona, els Vilademany eren senyors de Santa

Coloma de Farners, els llocs de Castanyet i I'Esparra (que adquiriren de mans dels marquesos d'Aitona) i la vila de Blanes
(per bé que tots tres últims llocs figuraran, en la relació jurisdiccional de Lluís de Peguera, que podem datar de finals del
segle XVI, com a baronies dels Aitona); l'any 1591 Carles de
Vilademany es deia també senyor del castell de Solterra, infeudat aleshores als Sarriera; finalment, sabem que els Vilademany tenien senyories directes o eminents en els pobles de
Sant Feliu de Codines, Santa Eulalia de Ronqana, Parets, Lliqb
i Caldes de M~ntbui:>~
Fill de Lluís de Vilademany i Constanqa d'Agullana, Carles casaria I'any 1595 amb Jerbnima Vila, una germana del
baró de Savassona, i emparentaria de retruc amb els Olmera,
família de la muller del baró savassonenc, i senyors de Les
Planes, Bianya i Savall (per terres del vescomtat de Bas), i
emparentats, al seu torn, amb els Orís, senyors del castell i
terme del mateix nom, a la vegueria de Vic. Per l'enllaq amb
els Vila Savassona, els Vilademany entroncaven també amb
altres famílies militars de la vegueria vigatana, com ara els
Alemany-Descatllar, senyors de Besora, o els Clariana, que
ho eren del lloc de Múnter (i de Plegamans al Valles), i que,
igual com els Olmera, mantingueren tothora una estreta vinculació amb els Orís. Les relacions entre els Prat, família de
256. AHPB. Joan BASSA,Capbreu Illurfri Nobili Domini Caroli Ulmis
Crudillir et de Vihdemnny (rjgg-1600); id., Pere Vicens, Capbreve de les
Practica, forrentas de don Cnrlos de Vilademany (16oj); Lluis de PEGUERA,
ma y estilde celebrar Cartr Genero& en Cothalunya, Barcelona, 16j2, ja.
part; Vila Savaasona, feudatarir, Elr cartrllr catiilanr, op. cit., IV, phgs.
978.987; elBruU i Solterra, ibid., 111, phg. 4 4 j , i IV, phg. 763; Josep GuDIOL, La Uniuersifat Literaria de Vich, Vic, 1924; certhrnens pohtics, Predetic SENA, Cómo rc diverflan los vicenses en el siglo XVII, <iVichn, 1962; i
del msteix autor, Nyemr y Cadells, «Vich», 1965, que ofereix un rhpid perfil
dels csps de bandol.

cavallers radicada a Vic, perb amb algunes possessions perla
banda del Lluqanes, i els barons de Savassona dataven ben
bé de comenqaments del segle XVI. No és casual, doncs, que
uns quants membres de la família Prat hagin esdevingut, cap
a finals de la centúria, rsputats capirostos nyerros.'l7
Per la scva banda, Carles de Vilademany era fill d'una
Agullana i nebot d'un abat de Vallbona (dibcesi d'Elna), d'un
comanador santjoanista i de dos alcaids d'Elna. Descendent
dels Oms del Rosselló, senyors de Corbera, era parent també
de la faniília dels barons de Santa Pau; cunyat d'un baró de
Púbol, emparentar& també amb els Perapertusa, vescomtes
de Jóc (al Conflent), i futurs hereus del patrimoni del rnateix
Carles de Vilademany, que moriri sense ~ u c c e s s i ó . ~Vincur~
lacions i parentius que no són pas exhaustius, perb que són
suficients per copsar l'irea d'influkncia potencial del bindol
nyerro. Afegim-hi, a més, per terres de la vegueria de Vic i
els seus voltants, fidelitats localitzades de caricter clientelar
o vassall&tic, forqa efectives en la guerra local de bindols, i
reclutades entre la pagesia benestant i idhuc caciquil dels termes, com ara els Rocafort de Santa Maria de 1'Estany o els
Rocabruna de Sant Feliu de Terrassola.'r9
Vilademany i el baró de Savassona han estat els caps visibles del bindol nyerro a la ciutat de Vic. Tanmateix, l'activi257. Sobrr els Vila Savassona, Els cartellr catnlanr, op. cit., IV, phgs.
978-987; SEKRA
VILELLA,Elr harom, op. cit.; José M n . B ~ s s o G
~ es ~ r sDon
,
José Francisco Ferrer de Llapia Brorra y Vila-Sabarona, barón de Snbnsona,
1764.1826, Vic, 1957. Vinculaciona Clariana-Oris, ACF. Josn VINYES,Tertaments, 1605-1630,ff. 43 i s s . (test. de Francesc Joan d'Oris el 1625).El
senyor Frederic Sena va tenir la gentilesa de facilitar-me les dades relatives nls cavallerr I'rat. Per a la resta vegeu T o n n ~ sLrr
, handoritatsa IB Catalunya de I'Antic Rrgim, op. cit., 111, i SENA,Nycrrus y codellr, op. cit.
258. Vegeu genealogies Oms i Cruilles a la Grrin Enciclopedi~Cntalann, a cura #A. de Fluvil.
259. SENA,Nyerro~y cadellr, op. cit.

tat de tots dos capitostos no es limita únicament als afers o
disputes urbanes. Pel contrari, la seva presencia es detecta
en tots els grans conflictes o bandositats de l'epoca, i tant
a dins com a fora de la vegueria de Vic: el plet, iniciat pels
volts del 1586, per la successió del comtat de Centelles, en
el qual afavoriren la part de Violant de Centelles, muller del
governador de Catalunya; les disputes, els anys 1609-1611,
entre la vila i l'abadiat de Ripoll, on prengueren partit pel
senyor de la vila; o la brega, el 1613, entre Lluís Descatllar
i Maria de Cardona per la possessió de la baronia de Sant Mari
(vegueria de Girona), i en la qual els vincles d'origen familiar no foren cap obstacle a l'hora de prendre les armes con.~~~
tots plegats, que si per una
tra un D e ~ c a t l l a rConflictes,
banda concitaven noves rivalitats i enemistats, simultiniament multiplicaven també els valedors i simpatitzants nyerros.
La trajectbria de tots dos capitostos-Vilademany i el baró
de Savassona-és forca similar. Reiteradament inculpats de
reclutar i afavorir bandolers d'enqa de finals del segle XVI;
fautors incondicionals de Rocaguinarda i la seva quadrilla de
seguidors nyerros, implicats en bandositats de tata mena, tots
dos barons, a la segona dkcada del segle XVII,acabarien per
esmercar les seves energies en la persecució de bandolers cadeUs, assenyaladament la quadrilla dels germans Trucafort,
per terres de la vegueria de Vic. Com a recompensa, tots dos
senyors bandolers obtingueren successives remissions de delictes avalades pel mateix ~ i r r e i . ' ~ ~
Menys ben parats haurien sortit alguns coneguts capistos260. ACA. RC. 5116, f . 179v.; ACA. RC. 5274, f . 83v.; ACA. CA.
274 ( 8 . ~ 1 . 1 6 2 ~ACA.
) ; CA. 355 (3-x-1613);ACA. CA. 356 (26-IV-1614).
Sobre Centelles, vegeu rupra nota 242. Ripoll, infra, «Epíleg».
261,ACA. RC. 5188, f . 55; SOLERI
TEROL,
Perot, op. cit., p i g r 204
i 365.369. Pe~secuciódels cadells, AVV. Bondolerirme, ( ~ ~ - V I I I - I ~ Ii J )
(25-IX-,614);ACA. RC. 5213, f f . 1 4 7 ~ . - 1 4 8 .
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tos cadells d e les bandositats vigatanes, la volada i influencia
dels quals-fem-ho avinent-mai no sembla pas comparable.
Tant els Paratge com els Domenec, principals dirigents de la
facció, poden ser considerats exemples representatius de la
perita noblesa local. Els Paratge eren senyors de la casa de
Bellfort i el mas Parer de Manlleu; tenien: segons sembla, algunes peces de terra a la val1 de Torelló; i a la ciutat de Vic,
ultra la casa del carrer de Sant Sadurní, eren amos d'algunes
botigues del Mercadal (adquirides finalment per la ciutat I'any
1620). Un Paratge, a comengaments del segle XVI,havia estat abat del Canigó, i altres tres membres de la família foren,
en el decurs de la centúria, canonges de la seu de Vic, per
bé que a I'epoca de les lluites entre nyerros i cadells cap Paratge sembla haver estat representar en I'Església vigatana.
Dels Domenec, afincats al carrer de Dues Soles de Vic, sabem únicament que eren senyors dels masos Barri i Puigdecorbs de Tona amos d'un molí fariner en el terme de Vic; i
que es feien dir senyors del lloc de Sant Andreu de Costa.
Arribaren a tenir-potser temporalment només-alguns masos al terme de Vilalleons. Cap Domenec-familia de francesos immigrants originiriament-sembla haver despuntat en
la seu de Vic, tot i que, a finals del segle xvr, Sebastii Domenec, un dels fidels seguidors del bisbe Robuster, era beneficiat de la ~atedral.'~'
La parentela dels capitostos cadeiis tampoc no sembla poder competir amb els seus rivals. Els Paratge havien emparentat amb els Vergós, senyors del mig derruyt castell de Bar162. Domhnecs: ACF. Joan h~mn,
Inuentner, 1631-1640, (1-x-,636);
a Vilalleanr, AVV. Varia, SegleXVIl (f) ( z ~ - v I I - I ~Paratges,
o~).
eclesiAstics, NADAL,
Epzscopologio, op, cit., i Jaume RIPOLL,
Notas para un catdlogo
de Prebendados de In Sta. Iglesia de Vich (ms.) vol VIII; censos dels Paratge
a Torell6, Fortih SOLA,Histdno de Torelló, Barcelona, 1947-48,1,
pAg 359.
Sobre elr capitostas cadells, SENA,Nyewor y cadells, ap. cit.

res, i de la casa i mas de la Parra, a Santa Maria de Corcó,
i perceptors d'una part del delme de I'esmentada parroquia;
els Malla, senyors de la quadra de Conanglell (a Sant Esteve
de Vinyoles) i amos dels forns de pa de la ciutat de Vic (adquirits perla ciutat el 1612); i amb els Vilamala, una familia
de donzells del vescomtat de Bas, que participaria activament
en les bandositats vigatanes de nyerros i cadells; entroncaren també, els Paratge, amb els Peguera de Manresa (el famós jurisconsult Lluis de Peguera sera fill d'una Paratge); i
amb algunes families de la mercaderia vigatana, com ara els
Franch, ciutadans honrats, i els Casamitjana. Tal i com succeia en el bando1 nyerro, els principals dirigents cadells també restaven directament emparentats d'enqi del casament,
I'any 1596, de Paula Paratge amb Gregori Joan Domknec, familia vinculada, alhora, amb els Malla,26~
A diferencia dels caporals nyerros, l'activitat faccional dels
Domenec i Paratge sembla forqa circumscrita geogrificament.
A banda de la ciutat de Vic, el radi de la seva influencia no
supera gairebé els límits propis del clos pairal: Tona, Manlleu i, esporidicament, intervencions puntuals en els bandols
locals d'algunes poblacions dels voltants, com ara Torelló:'q
Tot plegat, doncs, sembla reforqar la impressió inicial d'una
bandositat forqa localitzada i comparativament feble. No sabríem dir, pero, si la seva bel.ligerincia, sobretot a la ciutat
de Vic, cal interpretar-la ben bé com la reacció inequívoca
263. Vergós: Elr cartellr catalanr, op. cit., IV, p8g. 767, i ACF. MarqneratdeRupit ('testament de JoanRamonde Vergós, 5-1v-r>80);els Malla
i elr forns de Vic, JUNYENT, Jurirdiccioner, op. cit., pbg. 783.
264. Cf. infia, 1II.j. El localisme dels cadells no hauria de ser exagerat, prrii. L'any 1602una columna d'un centenar d'homes, comandada per
en Mnsons de Parets, capitost cadell del Valles, amenacava d'entrar a la
Dietari, ap. cit., 1,
ciutat de Vic pet tal d'afavorir els Domenec, PUJADES,
pag. 207.

i exasperada d'una noblesa vinguda a menys, o si la bandositat ha estat, pel contrari, una estrategia deliberada per forqar els camins de promoció social. Caldria coneixer forqa millar I'evolució particular de les famílies implicades. Sigui com
sigui, sobre la inferioritat real del bindol cadell a la ciutat
de Vic no podem pas dubtar-ne, pero. Una anilisi de les hostilitats del període 1597-1606 (vegeu quadre núm. 20) pot suggerir, ben cert, una hipbtesi contraria: el balang de víctimes
de la guerra de bindols, d'acord amb la documentació localitzada, hauria estat francament desfavorable als seguidors
nyerros. Aquestes dades, perb, poden ser interpretades negativament, és a dir, com una prova indirecta de la feblesa
intrínseca del bando1 cadell, que, menys ben situat en el joc
d'aliances i influencies, i sense massa recursos institucionals
per explotar, a diferencia dels nyerros, no hauria trobat altre
camí que el recurs a la violencia directa. Altrament, si la guerra
de bindols ha tingut, a desgrat de les treves de I'any 1605,
uns perdedors, aquests han estat, sens dubte, els capitostos
cadells: un dels cavallers Domenec seria nafrat mortalment,
I'any 1603, en una brega als afores de Vic. El fet que significats ciutadans cadells, com ara els Franch i els Llanga, hagin
acabat per marxar de la ciutat i afincar-se a Barcelona tper
conveniencies propies únicament? ¿auto-exiliats potser? és tal
vegada un altre indici del desenllag de les hostilitats.'6~

D'engi de finals del segle x v els
~ pobles de la contrada, sobretot les localitats dels voltants de Vic, restaven també migpartits entre nyerros i cadells; i, tal com s'esdevingué a la ciu265. Franch, AMV. Acordr,

10 (17-11-1600);
Llanp,

ibid
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V~CTIMESDE LA BREGA D E NYERROS 1 CADELLS A LA CIUTAT D E VIC
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ORIGEN

Eclesiastics
Nobles i cavaliers
Ciutadans bonrats
Oficials reials
Advocats i nataris

I

Vic (ciutat i terme)
Manlleu
Torelió (amb Sr. Pere)
Roda
Sta. Eugknia de Berga
Gurb
Orormort

1

(3

9
3
7
2

Mercaders

Apotecaris
Argenters
Paraites
Teixidars
Sabsters
Calceters
Fustera
Mestres de cases
Forners
Pagesos

O)

BANDOL
33

Nyerros

5
4

Cadells

0)

31
7
14

3
3
I
I

3
2

I
I
2

I
I
12

3

TOTAL

52

52

52

Fontr: X.TORRES,Les b~ndorimuo la Cotolrrnyo de i'Antic RPgim. Nyerror i c~dellro la Plana de Vic (r3go-rbqo),
U.A.B., 1983, vol. 111.

tat, els assassinats i les violencies de bindol assoliren, en epoques determinades, una intensitat i aferrissament comparables, tal com va passar, durant els últims anys de la centúria,
en el terme de Santa Eugenia de Berga i Vilalleons. La participació de cavallers i senyors jurisdiccionals en les bandositats urbanes de comenqaments del segle XVII,aixícom el gruix
de nexos personal5 i econbmics entre camp i ciutat, poden
haver «contagiat», i arrossegat a la baralla, bon nombre de
llocs circumveins. L'actuació mateixa dels bandolers i seguid o r ~de les faccions urbanes, no pas restringida únicament
a I'ambit d e la ciutat, ha pogut, igualment, afavorir la difusi6 d e les disputes i rivalitats. Durant una llarga temporada
els bandolers del bisbe Robuster seran coneguts amb el nom
de cbandolers de Roda», per tal com allh hi tenien un altre
cau assegurat. Valedors dels Coixard i la seva patuleia eren,
efectivament, algunes famflies del terme, que no dubtaven
d'acollir-los regularment en les seves masies (la Bruguera, les
Basses, el Bach, el Bonamich i el Fontseré, i l'hereu Cavalleria del lloc de La Guardia, parroquia del mateix terme). Ben
entes, a Roda, com a d'altres indrets, la unanimitat mai no
hauria estat absoluta, i els Coixard i altres bandolers cadells
hi tenien també alguns contraris i enemics particulars. Els Vilamala, una família de teixidors, n'haurien estat, segons sembla, uns decidits contrincants, pero a comenqaments de I'any
1602, Guillem Vilamala, un fadrí de vint anys d'edat, seria
assassinat als afores del poble per un dels germans Coixard
i un tal Antoni Duran alias Antoni Janot, un altre xicot natural de Roda. «Alguns-deia en Vilamala pare-han vist molt
bé quant han tirat a dit mon fill, pero per temor q(ue) no.1~
maten, ningú gosa parlar». Els Coixard i Janot mateix mataren, no gaire després, I'hereu Joan Pau Pujolar, pages de La
Guardia, i enemic també dels bandolers cadells. De Roda estant, la colla dels Coixard prodigava les incursions pels vol-

tants, saltejant pel camí d'Olot o buidant, com succei a Torelló, alguna església de les rodalies; boti que collocaven
posteriorment entre alguns botiguers i argenters de Vic que
acceptaven genere de qualsevol p r o c e d k n ~ i a . ~ ~ ~
Tot i la influencia de les faccions urbanes, les disputes comarcanes tenien tot sovint arrels ben propies i locals. A ManIleu, irea d'influencia dels Paratge, la rivalitat entre nyerros
i cadells sembla haver esclatat l'any 1604 (tot i que anteriorment tampoc no faltaren alguns incidents, amb els Coixard
pel mig). Dues famílies de la vila-els Mas i els Corominahan estat els oponents principals. Un Jaume Coromina, cap
de casa, hauria estat mort, segons sembla, per un dels germans Mas i, tot seguit, els Coromina haurien pres revenja en
la persona d'un oncle dels xicots. Pero les violencies no es
consideraren clausurades entre totes dues families. Els Coromina, ben relacionats amb els cavallers Paratge, també mantenien tractes amb la colla dels Coixard, la qual freqüentaven tot sovint a la plaga de Roda, tot ultimant potser una
revenja definitiva. El primer dia de desembre, la Coromina
de Manlleu era plena de gent endolada, en memoria del cap
de casa traspassat. Alli feren acte de presencia Segimon Paratge, un tal Ballester, I'hereu Pla, fill del batlle de la vila,
un notari de Rupit, els Costa, de la Cavalleria de Manlleu,
i altres coneguts de la família. Tot d'una, pero, seto vuit bandolers de la casa-els Coixard i el també cadell Galant de la
Goula entre d'altres-emboscaren els gerrnans Onofre i Jaume Mas, que rondaven, segons sembla, pels voltants de la Coromina. Aquests provaren de recular i mirar de parapetar-se
en alguna banda, pero acabaren per ficar-se a I'era de la Coromina. Eren homes morts. Els bandolers van crivellar-los alla
2 6 6 . AVV. B~ndolers,(1>-n-1602)i (31-ir-1602);AHPB. Pmcér Robuster, f . 3 3 .

mateix, mentre en Costa de Manlleu i Segimon Paratge s'ho
miraven des d'un racó. Manlleu, igual com el lloc de Roda,
seria per una colla d'anys un altre feu dels ~ a d e l l s , ~ ~ ~
Tot al contrari de Torelló, on els nyerros foren sempre
la facció dominant, tot i que alguns bandolers cadells d'anomenada, com ara els germans Trucafort, f o r ~ actius
a
uns anys
després, seran fills d'uns masovers del terme. Com a ManIleu, les hostilitats haurien esclatat també cap a finals de Yany
1604, llavors que un comissari del marques d'Aitona (senyor
del lloc) i el batlle de Torelló, el paraire Bernat Calveria, cridaren a sometent i assetjaren la casa dels Damians. Hom volia capturar Pere Joan Damians alias 1'Estudiant Damians, beneficiat de I'església de Torelló, i un d e l habituals
~
seguidors
dels Coixard. L'anomenada del beneficiat, d'acord amb alguns testimonis locals, sembla remarcable:
quinze o setze anys ha després del Blat Negre, que deian era tant
gra(n) bandoler, sempre he vist anar lo dit capella Demians ab codrilletes y camarades de gent obligada, y el1 armat de ordinari de padrinyal, a voltes dos y a voltes tres, per la vilapúblicame(n)t,y sempre vehem que ab ell fan cap tots los vellacos de sa voluntat y en
particular los Cotxarts... los quals es fama pública han robada la iglesia de Torelló. .. y que dit capella Demians y ha sabut y cabut, y que
saben totes les maldats y lladronissis que,s fan en esta terra, y que
tot se recull a la casa de Demians, y que aquí.5 menja y se fon lo
que roba y fa robar dit capella Demians, y que sa mare Raphaela
Demians viuda y saben tot assó és cosa tant pública per aquest terme que (h)u diuen fins als minyons.
Rafaela, «muller desemperadan de I'honorable Joan Damians i vídua des de feia més de vint anys, era una Codolo267. AVV. Bnndolcrirme, (17-XII-1604);
bandols i vialencier posteriors,
Tonnns, La Val1 de Torelld, op. cit.

sa-una de les famílies tradicionalment benestants i respectades de la localitat. Després de la mort del seu marit, perb,
Rafaela hagué de pujar una fadrinalla de vuit fills, quatre noies
i altres tants xicots. Dos germans del capelli Damians, Jeroni i Bernat, seran també bandolers. 1tot fa pensar que foren
les creixents dificultats familiars allo que convertí el Darnians
(abans, una casa respectable) en un cau de bandolers. Ben cert,
els joves Damians tenien alguns valedors a la vila, perb no
eren pas gaires: l'hereu Carrera (casat amb una germana de
Rafaela); en Jaume Tartera, hereu de la tercera part del mas
del mateix nom de Saderra, i que acabara per emparentar amb
els Carrera; un tal Pere Magi, ferrer d'ofici; els germans Torrent, filis dels masovers de la Goula, i coneguts temps a venir amb el nom de Trucaforts; en Benet Serraller, i un tal Vilaiiobas, aque tots són uns y de sa camarada*. ContrLiament,
cap de les principals famflies de la localitat (els Puigdessallit,
Codolosa mateix, Parella, Amalric o Calveria) fari costat als
Damians. El batlle Calveria, els anys 1604.1605, en sera fins
i tot u n esfor~atperseguidor.
De fet, la forga dels cadells de Torelló radicava en el concurs de la colla dels germans Coixard. El dia del setge, al Damians s'hi estaven, a més dels Coixard i un dels Bach de Roda,
altres coneguts membres de la quadrilla, com ara el gascó Joan
Baró i els anomenats la Mortria, el Gat i el Recamat. Aquel1
dia, pero, les coses anaven mal dades per al Damians, per be
que, a última hora, els bandolers foren salvats per I'arribada
del veguer de Manlleu, oficial del marques d'Aitona, i un altre dels complices de la colla. Tot just assabentats de la vinguda del veguer de Manlleu, el batlle Calveria i el cornissari
Sala (oficial també dels Aitona) aixecaren voluntiiriament el
setge, tal vegada per evitar una brega de conseqükncies imprevisibles. Aleshores, els bandolers del Damians ecomensare(n) de axir de la dita casa ... ab gran alegria, fent gambades

y grans alarits per la hera». Amb el veguer de Manlleu arribaria també el cavaller Sebastii Domenec, capitost cadell ben
conegut a la ciutat de Vic, i un dels lloctinents del bisbe Robuster. Els nouvinguts parlamentaren tot seguit amb el batIle de Torelló,
y lo veguer de Madeu ... li f6u moltes p(re)fertes, y ab dit veguer

era rno Dornenech, qui anave ab un cavall blanch, armat ab dos padrinyals... y feya també moltes pírelfertes al dit batlle, dint-li que
no comportas en son terme Nyerros ni Cadells, y se departiren ab
moltes berratades y cornplimen(t)s.
Les paus, tanmateix, no durarien gaire. El capelli Damians
i els seus seguidors amenacaren la gent de Toreiió que havia
pres part en el setge, i desafiaren el batlle Calveria: que «no
gosave jo estar sol perque dit capelli Demians anave dient
que.m volia cremar la casa y matar-me alla hont me trobaria
y a tots los qui anirian ab mi, y per aqueixa occasió a pens
trop ja qui.m vulla acompanyarn. Calveria, doncs, hagué de
recórrer als seus parents i alguns amics de tota confianqa, com
ara el seu cunyat Pau Camps, un tal Pere Vila, també de Torelló, i els Cortada d'Orís, parents també dels Calveria. Les
hostilitats esclataren altra vegada a mitjan gener de l'any següent, llavors que els cadells assetiaren la casa de Feliu Barrera, un altre dels veins desafiats. Tot seguit, Calveria cridi
a sometent, i envii un missatger al veguer de Manlleu, la intervenció del qual potser faria desistir els atacants. El sometent local rebé I'ajut dels Cortada d'Orís i d'uns quants pagesos d'aquest terme i, tot i patir algunes baixes, tots plegats
aconseguiren de foragitar els bandolers, que marxaren de la
vila tot cridant «O(h) nyerros de Torelló!». Perseguits pel sometent, Damians i els seus demanaren ajut a Manlleu, i a l'alcada de la Cavalleria, u n mas cadell, ja trobaten gent armada

que els venia a favor. El veguer de Manlleu, que també féu
via cap alli, mai no aturi els bandolers ni tampoc no afavorí
el sometent torelionenc, que finalment hauria de cercar refugi a la masia del Llafranc de Sant Martí Sescorts. Calveria
i la seva gent romangueren assetjats prop de dues hores gairebé, tot i que els seus contraris optarien, a la fi, per aixecar
voluntiriament el setge (tal i com havia succeit llavors de la
brega del Damians). Entre els assetjats hi figuraven els cavallers Sebastih Domenec i Segimon Paratge, és a dir, la plana
major del partit cadell. Mesos després, les baralles encara duraven. A finals de maig fou mort el capella Damians (no sabem si per homes del sometent torellonenc o per alguns bandolers contraris). Cap a finals d'any, alguns companys del
capelli Damians perseguien encara Calveria per matar-10.'~~
Els arxius de la vegueria de Vic ofereixen una visió parcial i fragrnentiria (i no sempre prou articulada ni del tot intel.ligible) de les característiques i evolució d'aquesta mena
de conflictes locals. Cal pensar, pero, que la consulta paral.lela
d'alguns arxius de senyors jurisdiccionals de la vegueria oferiria una informació tant o més valuosa sobre aquestes bandositats. La composició d'aquestes faccions comarcanes tampoc no ens és prou ben coneguda encara, si més no, per
comparació amb els seguidors i adherents urbans. La dispersió de les fonts i els buits intermitents de l'arxiu del veguer
no fan possible de reconstituir una serie estadística nodrida
i significativa. De tota manera, un cop d'ull sobre les dades
disponibles, i concernents al període 1597-1616, pot donarnos unes primeres indicacions (vegeu quadre núm. 2 1 ) .
268. ACA. RC. 5203 ( r 9 - x ~ - r 6 0 5 mort
) ; de Damians, APT. Llibrer ragramentnlr, núm. 19; lluites de bando], AVV. Mala vida ( ~ - I I I - I ~ RafaeO~);
la Damians, APT. Notarial, iiúm. 20, f . 916v.; els Codolosa, SOLA, Hirtdria de Torelló, op. cit., 1, phgs. 97-98; sobre els valedors de Damians, i
families del terme, TORRES,
La Val1 de Toreffd, op. cit.
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Eclesiistics
Donzells i cavallers
Pagesos
Braccrs
Moliners
Paraires
Teixidors
Sastres
Ferrers
Fusters
I-Iostalers
Desconeguda

Batlles locals
Oficials reials
Oficials baronials
Familiars del Sant Ofici
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Font: X . TORRES,
Ler handositati a 60 Calalunya de I'Antic RPgim. Nyerror
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E n t r e els implicats e n les bandositats rurals hi h a alguns
donzells o cavallers, persones eclesiistiques i u n cert nombre
d e menestrals (teixidors, sastres, etc.), per bé que una majoria són, naturalment, pagesos. Sempre és difícil d e saber allb

que amaga exactament el vocabulari social estereotipat dels
documents judicials. H i ha paraires que són, en realidat, autkntics negociants, amb interessos en una amplia gamma d'activitats (compres i distribució de les primeres matkries tkxtils, arrendaments de drets senyorials, petites inversions en
. ~manera
~~
semblant, el nom de
rompudes de terres, e t ~ . )De
pagks pot designar, de vegades, tan aviat emfiteutes benestants com simples masovers, petits arrendataris o pagesies de
poca entitat. En el conjunt de la mostra recopilada, pero, crida l'atenció el percentatge no negligible ( 2 0 %) de persones
influents i socialment rellevants implicades en les bandositats, com ara batlles reials o baronials, oficials i comissaris
d'una o altra jurisdicció, i familiars del Sant Ofici; cirrecs
i funcions assignats o repartits, generalment, entre els notables de la l0calitat,'7~i que reflectirien, en datrera instancia,
el protagonisme d'aquests grups socials en les bandositats
rurals.
Rurals o urbanes, pero, les bandositats vigatanes de nyerros
i cadeiis no feien sinó aglutinar i homogeneitzar (mal que fos,
de vegades, d'una manera merament nominal) un seguit d'antagonismes locals, farniliars o socialment circumscrits, i que
tendien invariablement-a desgrat de la composició interclassista de les faccions-a polaritzar-se al voltant dels senyors
i dels estrats socials més influents o benestants. No hi ha, per
tant, dos «partits», en el sentit vuitcentista del terme, ni cap
269, És el car dels ParreUa i Calveria de Torelló, per exemple, TonLa Vallde Torelló, op. cit.
270, Sobre fsmiliars del Sant Ofici i notables rurals, vegeu els treballs

RES,

de Jaime CONTRERAS,
El Santo Oficio en el Principado: 1568-1640. Papel
politico y análirir raciol, ú Congres d8Hist6riaModerna de Caialunyau,
Barcelona, 1984, 11, pags. 1 1 1 - 1 2 4 , i Roberto López VELA,Inqairición y
guerra de Catolrrña. La acluocidn del tribunalde Barcelona, ibid., 11, pags.
539-548-

genuina oposició de classes. Aquesta és, si més no, la lectura
que es desprkn dels fets vigatans, un cop reconstituits en detall. 1és possible que altres monografies locals puguin corroborar aquesta conclusió. Tot i el marcat caricter local dels
antagonismes de nyerros i cadells hom no podria negligir, perb,
I'eventual projecció d'aquestes bandositats en determinats imbits institucionals, forsa més generals i, sobretot, políticament
més decisius. Una recerca d'aquesta índole no sera sinó un
altre test particular per tal de verificar cap hipotetic contingut polític de les faccions. E n suma, voldríem saber si en uns
imbits semblants-sigui la Reial Audiencia, la cancelleria virregnal o les institucions catalanes-nyerros i cadells han obeit
a una logica similar o si, pel contrari, s'han empeltat d'una
coloració política, fins patribtica i tot, que hom troba a faltar tant en el cas de les parcialitats vigatanes suara examinades com en el cas-no menys instructiu, en aquest sentitde les bandositats pirinenques ressenyades anteriorment.
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FAMILIARS DEL SANT OFICI A LA VEGUERIA DE VIC (1607)
NOM

CONDICIÓ

LLOC

Albanell, Francesc
Carnporat, Esteve Jaume
Casanoves, Joan Francesc
Codina, Damia
Coromines, Jaume
Cortada, Joan
Costa, Antoni Joan (a) Cavalleria
Fontanelles, Onofre
Gdabert, Narcis
Llobet, Gabriel
Mas, Bernat
Quadres, Jaurne
Rexach, Viceng ( a ) Plantalamor
Sala, Joan
Soler, Francesc B.

Pagks

Malla
Maniieu
Sant Julia d e Vilatorta
Vic
Sant Julia de Vilatorta
Manlleu
Manlleu
Roda
ManUeu
Vic
Sant Pere de Torelló
Gurb
Santa Eugenia de Berga
Folgueroles
Vic

Pagks
Pages
Pagks
Pages
Pagks
Paghs
Pages
Pagks
Negociant

Font: AMV. Correr de, 6 ( 1 8 - r 1 - ~ 6 a(relació
~I
incompletn. segurament).

BANDOL
C (?)

N
C
N
C

N

N = Nyerra
C = Cadell

EL FACCIONALISME INSTITUCIONAL

S ' h a exagerat, de vegades, el caricter banal i localista dels
conflictes de bindol. Així, nyerros i cadells han estat comparats per algun autor amb determinats fenbmens esportius de
I'actualitat, i assimilats «al que avui podria ésser una divisió
dels habitants d'una ciutat entre els fanitics de dos equips
de futbol»:7' Si judicis o comparacions semblants volen recalcar el fet que nyerros i cadells no han estat I'encarnació
d'autkntics «programes» o ideologies polítiques, I'apreciació-a banda de la fortuna dels exemples escollits-es pot dir
acceptable. Deduir-ne, perb, que les bandositats no han tingut cap transcendencia en la vida política del Principat fóra,
tanmateix, equivocat; fins i tot, tractant-se de conflictes «loc a l ~ »Així,
.
quan el bisbe Robuster litigava violentament amb
els seus capitulars de Vic, dos jutges de l'Audikncia, i el virrei mateix, li feien costat; quan, tot just acabades les corts
del 1599.alguns diputats aturaren la publicació de les constitucions corresponents, entre els oponents del virrei hi ha27'. REGLA,Elbandolerirme, op. cit., pkg. 3 3 : i del mateix autor, Elr
"irreir, op. cit., pag. 3 1 . Tanmateix, els bkndols hanpogut assolir, devegades, una neta i intensa projecció esportiva, com ara a les ciutats italianer
medievals, Hnnns, Elclon familiar, o p . cit., p i g . 263; i del mateix autor,
Fere*, jeur et joutes danr les rociétér d'occidrnt B lafin du Moyen Age, M o n treal-Paris, 1971,pigs. 77-118.
Unaprojecció similar, o augmentada i tot,
retrobcm en el cas dels partits de colors bizantins ( L o u i ~BREHIER,Les inrtitutionr de l'empire byzantin, Pavis, 1970, pigs. 159-1651 a el circ roma
(Roland AUGUET,Crueldad y civiliroción: lor juegos romanos, Barcelona,
1972, pags. 129-159).

via alguns coneguts caps de parcialitat, com ara Onofre d'Alentorn, el senyor de Seró; sabem, en fi, que durant les inconcluses sessions de les corts del 1626, <(losmás nobles se las
tiraban y no atendían, conservando con mayor tesón el bando de los narros y cadells; (y) los eclesiásticos, de la misma
manera».*7> Destriar l'abast exacte de les parcialitats de
nyerros i cadells-un marc polític exclusivament local o, pel
contrari, projectat alhora Principat enfora-i les seves eventuals connotacions institucionais-tpatriotes versus «espanyolistes* o «col~laboracionistes»,com ha estar suggerit repetidament?-fóra l'objecte d'aquest capítol.
Sobre la incidencia de les parcialitats en les institucions
del país no podem pas dubtar-ne. A les Corts, a la Diputació,
hi seuen reputats senyors bandolers, com ara els Alentorn mateix, o significats seguidors de les faccions, tant de l'estament
reial com del braq eclesiistic. Les vinculacions familiars i les
aliances de caricter clientelar poden afavorir igualment la influencia de nyerros i cadells en d'altres hrees decisives: els
Peguera, família involucrada en les bandositats de Manresa,
Berga i Vic de finals del segle XVI,havien co1,locat un dels
seus membres (el famós jurisconsult Lluís de Peguera) a 1'Audiencia;*73 un altre jutge de 1'Audikncia de comenqaments
del segle XVII, i que posteriorment seria nomenat regent del
Consell d'Aragó, Miquel de Salbh i de Vallseca, restava emparentat amb els nyeros i arrauxats Alentorn de Seró, La lluita
per I'obtenció de chrrecs i prebendes-canalitzada a través
de I'Audikncia i el Consell d'Aragó-no feia sinó exacerbar
les tendkncies i partits institucionals: a 1'Audiencia de finals
272.

Eulogio ZUDAIRE,El Conde-Duque y Cotnluña, Madrid, 1964,

*ag. 5'.
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Bandositsts entre cls Peguera i els Sorriber a Berga i Manresa,
ACA. RC. 4716, f. 49v.i id., 4757, ff. 232-236, 248 i q o v

del segle XVI,un grup de doctors i magistrats, cadells i originaris-alguns-de
les contrades cerdanes, féu notar la seva
hegemonia en aquesta mena de litigis-tal i com veurem tot
seguit. Es pot afirmar que alli on es ventilaven els afers del
poder, les bandositats hi afloraven espontiniament.
Sobre el pes institucional de les faccions en som, tanmateix, desigualment informats. Sembla haver estat esporidic
i marginal en el Conseli de Cent barceloni, corporació de fort
ascendent en la vida política del Principat.'74 A la Diputació,
tant els pactes i desacords a l'hora de proveir les vacants com
alguns seriosos altercats interns,'75 suggereixen un món
ric-i encara poc explorat-d'influencies i clienteles. E n el
brag militar, la divisió entre nyerros i cadells és patent, i ha
pogut influir en tota mena d'acords i delibera~ions,'7~pero
274. Aquesta és la conclusió deJnmes AMELANG,
L'oligorqui~ciuiadan a o ia Borcelono moderno: una oproximació comparotiua, nRecerques», 13,
1983, phg. 2 2 , que remarca el paper dels procediments de loteria en la provisió de chrrecs i el caricter obert de l'oligarquia cam a factors inhibidorr
i abstaculitzadorr de la consolidació d'autentiques faccions municipals. Pero
vegeu Esteve Gilabert BRUNIQUER,
Rúbriquer, Barcelona, 1912-r6,I, phg.
155: UA 30 de No(v)embre 1592, ans de fer Extracció d e Consellers, de
part del Virrey fou presentar un manament per que no habilitassen certei
persones si exien, per que eren cridats per enemichs del Rey, o Bandejats,
y ja abans ne havIen presentar altre als habilitadors pera que no insiculassena nengudels dits ...u. (Té res a veure-ens demanem-amb el forca recent setge del castell d'Ars&guel?El manament del virrei, ?cal relacionarlo amb una ordre de captura contra Julia de Nave1 (ACA. RC. 4862
(24-vn-1592)), futur regent de la vegueria de Barcelona, i perseguidor I'any
1609 de Rocaguinarda-raó per la qual hom arriba a conceptuar.10 tot sovint de cadell? (vegeu SOLERI TEROL,
Peror, op. cit., phgs. 126,203, zz3-zzq
i~ ~ 8 ) .
275. ELLIOTT,
La revolta, op. cit., pig. 125.
276. Vegeu, per exemple, PUJADES.Dieta", op. cit., 1, phg. 366, sobre
una reunió del b r a ~militar I'any 1604: nells estan dividits en Nyarros y
Cadellr~.

tampoc no s'ha fet fins ara cap segniment sistemitic de les
intervencions dels senyors bandolers i altres portavens de parcialitat en les corts catalanes. ¿Constitu?en, nyerros i cadells,
autenriques i consistents faccions parlamentiries o privaven,
pel contrari, d'altres consideracions i agrupament ad hoc de
naturalesa diferent? Malauradament, la manca de constancia
escrita de les deliberacions intestines de cadascun dels bra$OSde les corts fa prou difícil una comprovació d'aquesta
mena. Caldri esperar, doncs, que l'anilisi de tot un seguit
de contenciosos institucionals pugui proporcionar-nos alguns
indicis sobre el veritable abast dels bandols catalans en aquest
contert específic-única manera de verificar la possible existencia, ara com ara merament hipotetica, d'un partit de la
terra d'un partit «col~laboracionista»o «espanyolista», tal com
presumien alguns autors vuitcentistes.
A la Reial Audiencia els senyals de bandositat són forqa
més evidents. Que la magistratura catalana restava dividida
entre nyerros i cadells és una convicció expressada, de fa
temps, per alguns estudiosos del tema-per bé que no sempre se n'hagin adduit prou testimonis.'77 Si cal creure les imputacions d'alguns escrits de I'kpoca, la parcialitat podia afectar el mateix virrei i tot, fos catala o-com era el cas més
freqüent-un aristbcrata foraster. Tot esperant la designació d'un nou virrei, el jutge Francesc Puig demanava que fos
«persona que sie richa y no necesitada, que la pobresa és causa
de que.s fan coses indegudes i n0.s fa lo servey de sa
Mat.».'7' No sempre és possible, certament, de verificar
l'exactitud de moltes inculpacions de parcialitat o fautoria
277. REGLA,
Elil;imix, op. cit., pig. 127, nota 28, que afirma haverho consultst amb Elliatt, autor quc en dóna alguns casos concrets, La re.
uolta, op. cit.,
68 i 84.
278. ACA. CA. 343 (23-111-1592).

de bandolers entre els membres de la cancelleria catalana, dic.
tades potser perla simple enemistat o rivalitat intestina. La
mateixa profusió d'acusacions i recusacions és una prova, pero,
que el favoritisme dels virreis envers alguna de les faccions
o les relacions entre jutges i bandolers no era un fet inversemblant o completament desconnectat de la realitat. Suggereix, a més, que la volada i persistencia del bandolerisme catala fóra incomprensible sense aquest suport o complicitat
institucional, i que les bandositats, contra l'opinió de Bofarull, eren no tant un afer de simple <<policía»sinó també «de
alto gobierno».'7"

Feix de competkncies judicials i governatives i pilar de l'administració reial, 1'Audiencia tenia un paper de primer ordte
en la vida política del Principat. D'enqh de la seva institucionalització formal, cap a finals del segle xv, aquest organisme
passi per successives reformes o reestructuracions en el decurs del segle XVI.L'any 1599 resti definitivament configurat en tres sales o magistratures, dues de carhcter civil i una
tercera que era inicialment tribunal d'apel.lació: pero que, amb
l'afegit de tres jutges de cort, esdevenia consell criminal. En
formaven part, ultra el virrei, president de I'Audiencia, un
canceller, sempre persona eclesiistica i president, al seu torn,
de la primera sala; un vice-canceller o regent de la cancelletia, que era alhora president de la segona sala; i un total de
279. El següent epígraf és una relaboració i ampliació de la comunica.
ció presentada al *I Congrés d'Hist6ria Moderna de Catalunyan, Barcelona, r,/zr-xi1.rg8q, ipublicada a «Pedralber», 5, 1985, pigs. 147-171, amb
el tito1 de Les bandoritats de nyerror i cadellr a la ReialAudi@nciade Catatunyn (1590-16joJ:qolicia o alto gobiernos?

disset doctors o magistrats; cinc a cadascuna de les sales del civil, i quatre o un total de set, segons fos tribunal d'apel.lació o
consell criminal, a la tercera. Relators de les causes criminals
eren els iutges de cort, un del1 quals actuava com a advocatfiscal, assistit per un procurador, que era un notari de la cancelleria; presidents del consell criminal n'eren el virrei o, en cas d'absencia o impossibilitat, el regent de la cancelleria. Tots els cdmecs
de l'Aud2ncia eren de cardcter vitalici (lleuat de I'ocasionalsuspensió o expulsió de l'ofici) i de nomenament reial, per bé que
les ternes o candidatures de reposició de uacants eren uotades i
proposades pels mateixos doctors en actiu. Ultra els afers de justícia, pero, I'AudiPncia actuaua simultiniament corn a consell
conrultiu del virrei (raó per la qual el tribunal rebia tumbé el
nona de Consell Reial). Bons coneixedors de la realitat del país
i experts en mat2ria de dret, els membres de l'Audi2ncia assessorauen el uiwei (generalment un aristdcrata foraster) tant sobre la
provisió i candidatures d'oficis i prebendes corn sobre la interpretació de les lleis de la terra, tan souint contradict6ries amb
les disposicions ernanades de la jurisdicció reial, i radicaltnent
defensades per les institucions autdctoner. Era aquesta funció
consultiva, i exercida tan a la uora de la persona de l'alter nos
del monarca, allb que conferia als homes de 1'Audiencia una
influencia tan gran en tots els afers del país; influencia considerable i susceptible alhora de ser posada, arribat el cas, al
servei d'alguna de les grans parcialitats locals.'8"
Malauradament, i'estudi de la burocrhcia de la magistratura catalana en els segles XVI i XVIIresta gairebé per ence280. Manca, a hores d'ara, una veritable manografia sobre I'Audikncia catalana, la seva practica judicial i política i, en
la íeva significació dins el context de i'obra ferrandina (¿simple reorganitaació o racionalització de funcions públiques?) i el regiment dels Austria.

tar. La necessitat d'una rnonografia semblant ja era recalcada, fauns quants anys, perJ. H. Eiliott, que recomanava, entre
d'altres recerques possibles i pertinents, de resseguir el procés d'enlairament social d'aquelles famflies del Principat que
aconseguiren de situar-hi, a I'Audikncia, un o altre representant, ates els avantatges intrinsecs del cirrec. Els salaris (unes
mil lliures annuals, o la meitat en el cas dels jutges de cort)
i les porcions de les composicions pecuniiries de delictes no
eren pas l'únic incentiu. Un lloc a 1'Audiencia podia significar un arnpli venta11 d'influkncies i fidelitats locals i, a la llarga, I'obtenció potser d'una vacant del Consell d'Aragó o la
' ; els orígens socials
recompensa d'un tiítol de n ~ b l e s a . ' ~Ultra
i geogrifics, una monografia sobre els magistrats catalans tampoc no hauria de descuidar, perb, els seus lligams i aliances
familiars, que són a l'origen del joc de patronatge i clientela
i, eventualment, de la divisió subsegüent entre jutges nyerros o cadells.
Nepotisme, parcialitat o corrupteles no podien restar impunes, almenys sobre el paper. Peribdicament (cada sis anys,
segons acordaren les corts del 1599)un funcionari del Consell d'Aragó revisava els afers de 1'Audikncia i les activitats
dels seus membres. En el decurs d'aquestes «visites» (tal com
s'anomenava el procedirnent) alguns jutges foren trobats efectivament culpables, per acció o per omissi6, de diverses irregulitats i e n foren oportunament sancionats amb inhabilitacions temporals (a voltes reiterades, com ara Joan Gallego,
expedientat els anys 1604 i 1614, arran de sengles visites) o
281. ELLIOTT,
La reuolta, op. cit., phg. 82 i 556. Recentment, James
Amelang ha estudiat I'nscensi6 de les professions legals a la Barcelona deis
segles xvr i xvn, Barrirterr and Judger in Eorly Modern Barcelona: The Aire
ofa LegalElite, «American I-Iistorical Reviear*, 89, 1984, phgs. 1264.1384;
i del mateix autor, La formación de una cloredirigente: Barcelon~,rqgo-r7rq,
Barcelona, 1986, pigs. 76-80.

fins i tot (com ara el cas del jutge Rubíi Col1 l'any 1614) desprovei'ts de l'ofici a perpetuitat. La naturalesa dels cirrecs,
d'acord amb els testimonis disponibles era prou variada. Del
doctor Gallego ja se n'exclamaven els cbnsols de Baga l'any
1589, tot dient que no havia «curat sinó que ha umpleni sa
b o s s a ~i, que «ha castigat los bons y ha dexats los dolents y . 1 ~
ha remesos per no res». Essent «en sos principis ... judicat ser
home molt recte y pio, e aprés odiat de tothom*, Gallego tenia l'any 1604 ((grans instantias de part públicament declaradas», i una topada amb el procurador del convent barceloní
de Sant Agustí sembla haver estat la causa del seu processament i suspensió ulterior, per temps de sis mesos, I'any 1605.
Cirrecs semblants (si és que no es tracta d'un cas de fautoria
de bandolers) poden haver-li originat una segona inbabilitació temporal l'any 1614. Forga diferent era el cas del jutge
Josep Mur, suspes del'ofici l'any 1601 i transferit finalment,
a tal1 de cistig, a la cancelleria de Sardenya per haver fet matar un advocat barcrloní que s'entenia amb la seva muller.
Josep Dalmau, 13any1605, fou destituit de manera fulminant
per haver facilitat la fugida d'un bandoler que romania presoner al castell de Valencia de Pallars (dels Cardona), tot i
que uns mesos després, el rei mateix ordenaria la seva restitució e n el chrrec. Un final ben diferent va tcnir la causa del
doctor Rubí i Coll, inculpat de delictes semblants i de parcialitat cadella, que acabaria per ser expulsat definitivament
de 1'Audiencia l'any 1614. Un afer passional, forga confús
en els documents, hauria estat, segons sembla, la perdició del
jutge Francesc Roig, cadell també, que seria destituit de i'Audiencia i desterrat del Ptincipat I'any 1622.'~'
281. ACA. C A . 275, núm. 5; PU~ADES,
Dietari, op. cit., 111, paga 79;
ACA. RC. 5274, f . 5 4 . SobreRubí, ACA. CA. 269, núm.25; Dalmau,PuJADES, Dietari, op. cit., 1 p a p ~393-395; ACA. CA. 268, núm. 97 i 117;
Mur,ACA. CA. 267, núm. 102; PTJADES,Dietari, ap. cit., 1,pbgs. 165.166

T o t i els testimonis precedents, n o p o d e m esperar q u e les
visites puguin donar-nos compte d e totes les possibles irregularitats d e la judicatura catalana d e l'epoca. Massa espaiades i, a l a llarga, cada c o p més esporhdiques, trobaren forga
entrebancs e n t r e els mateixos interessats; resistencies q u e pod i e n complicar o retardar considerablemente les diligencies
o indagacions dels visitadors i, arribat el cas, diferir o ajornar sine die c a p sentencia d e f i n i t i ~ a . ' ~E) l s jutges, per descomptat, n o acceptaven d e bon grat una fiscalització semblant,
i atribuyen les imputacions o acusacions a la influencia dels
seus enemics particulars: t a l i c o m llegim e n u n memorial d e
l'any 1605, adregat al monarca i signat pels doctors d e l a tercera sala:
hont se vulla que.s parla de Cathaluña és ah renom y apel(l)ido de
moltes escabrositats y inquietuts y com la justícia criminal sia lo frc
y di(s)ciplina ab que.s acostuman de reprimir y castigar, necessiriament ha de ser avorrida, com ho són estats sempre los ministres
d'ella ... perquh estant ya en los anys atris comesos los negocis crim i n a l ~als jutges de cort, en totas las corts generals que.3 celebraven, los que y tenian vot procuraven perseguir-los, cercant y dema-

i 394; Gallego, ACA. CA. 269,núm. 25; SER~AVILARO,
Boronier, op. cit.,
1, phg. 280; PUJADES,
Dietari, op. cit., phgs. 343.344 i 3 8 7 .
2 8 3 . Segons el fantasiós viatge de Pere Porter als inferns, unapep ra-

tirica de comencaments del segle XVII, doctors del Consell, ndvocsts, notaris i cavallers (en un nombre indeterminar) s'aplegaren sovint a l'església
barceloninn de Sant >Tust.. I'anv, 16oa.
oer tal de orocedir contra el visita,, .
dor Diego Clavero, na fi i efecte de que no se prosseguís be la visita i no
poguesscn ells ser casrigatrs, NovelIer nniororer i moralr, a cura d'A. Pachecoi A. Bover, Barcelona, 1 9 8 2 ~MOLC, núm. 7 3 , pág. 321-una altra
versi6 del wiatgeu, amb un tito1 mes ajustar, Gaieti VIDALVALENCIANO,
Lo m6n invisible en Lo literatura catolano, «La Kenaixensas, 1, 1 8 7 7 , phgs.
1, 81, '53, 2 3 3 . El visitador Clavero es gusnyh igualment la repulsa de
PUJADES,
Dietari, op. cit., 1, phg. 3 8 8 .

nant medis com desauctoritzar-los y amedrantar-los, axí ab visitas
com altrament.
El virrei mateix tampoc no era gaire partidari de les visites per tal com la possible publicitat dels expedients o la sola
expectativa de sancions podia malmetre l'autoritat i resolució dels homes de 1'Audiencia. 1més d'una vegada faria costat als seus subordinats:
inporta mucho-escrivia el marques d'Almazán-mande V. Magd.
hnnrrar a sus ministros sin creerse de ligero, ni admitir memoriales
en nombre fingido, y sin autor que esté obligado a tratar verdad,
que harto arrinconados y tímidos los tienen para proceder con libertad y brío, las visitas en que están sujetos a quatro pícaros y jente desalmada, que ya desde agora les hazen coceos y amenazan con
la que de aquí a cinco años ha de ~ e n i r . ' ~ 1
Altrament, les visites demanaven temps, costaven forfa
diners-a expenses de la Generalitat-i tampoc no tenien garantida la seva eficacia. D'enqa del 1614 esdevingueren cada
cop més rares.
«En I'atmosfera d'intriga, d'enemistats familiars i de rivalitats entre nyerros i cadells que enverinava la vida catalana ... resulta tan impossible posar en dubte com substanciar
les freqüents acusacions de favoritisme i corrupció Ilanqades
contra els jutges~,escriu E l l i ~ tTot
.~~
i aquesta
~
mena de dificultats, els indicis sobre l'adhesió del magistrats a les parcialitats dominants iles seves complicitats amb les quadrilles
són abundants i reiterats i, en determinats casos, contrastats
per fonts de distinta naturalesa. Una lletra de Carles V al vir284. ACA. CA. 355 (3.x-16x3)~
id. (23-v-1614);id,, 348 (2-VI-1605).
285. ELLIOT,
La revolta, op. cit., phg. 83.

rei del Principat, I'any 1539, ja feia esment particular de les
connivencies dels membres de 1'Audiencia amb els bindols
de l'epoca, i advertia que si els doctors <<noguardaren, como
deven, el secreto (de les deliberacions delconre10 y no se apartaren de parcialidades, que nos dicen cornienqa haber algunas, nos sería forgado hazer tal demostración de castigo, que
~ ~ I'any 1603 el
no podríamos dexar de a f r o n t a l l o s ~ . 'Quan
nou virrei duc de Monteleón arriba a I'Audiencia, s'adregi
tot seguit als doctors de cada sala per a fer-los saber «que le
(h)avian dicho que tota (sic) la Audientia estava partida en
vandos, que T. era de T. camarada, y T. de T., (y) que era
menester se pusiesse remedio en ello». Tot i la subsegüent protesta dels jutges, Pujades, un bon coneixedor de les interioritats de la política catalana del temps, referrnaria les impressions del nou virrei: «El1 diu massa veritat y per go estan
mal~ontents».'~7
Era I'kpoca, si més no, que un germi de
misser Pineda, doctor de I'Audiencia, «anava per ciutat ab
una quadrilla de ñerros, y en Masons de Parets ab una de cadells» i, tot sovint, totes dues parcialitats travaven violentes
escaramusses pels carrers de Barcelona. Masons, en opinió de
Pujades, era
la confusió de la maytat del Valles... diuen que és cadeli, y axi lo
defensen misser don Lluis de Paguera, misser Ferrer y misser Regis, y li són contraris misser Magarola ... rnisser Bonet y rnisser Pineda, que són narros, y a estos val lo l(1)octinentde regent misser
Joan Castelló.
Quan Masons fou capturat (en lioc eclesiistic i tot vulnerant la immunitat), Magarola (que havia fet torturar, fins a
matar-lo, un moneder qparcelitari d'en Masonsn, segons es
286. Monumento Hirtorico, op. cit., 11, pAg. 609
287. Pynoes, Dietari, op. cit., 1, phg. 287.

deia) e n fou designat relator d e l a seva causa. N o pot sobtarnos q u e e n Masons hagi estat sentenciat a mort, pero I'execució d e l a sentencia va diferir-se per l a intervenció del visit a d o r Clavero, q u e hauria suspes temporalment t o t s els jutges nyerros implicats e n la causa.'88
L'any 1605 el monarca ordenava al virrei Monteleón indagar les complicitats e n t r e els magisttats i els bandolers:
se ha entendido que Cataluña está llena de quadrillas de bandoleros.. . y que no (h)aypasso seguro... y que los caminantes no tienen
seguras sus vidas ni haz(ien)das y se entiende q(ue) alg(unos) del
con(sejo) fomentan estas parcialidades, y que assí que ponga (el uirrei) mucha dilig(enci)a en la persecución de los delinquentes ... y que
avise quienes son los del con(sejo) que fomentan estas parcialidades, y q(ue) les advierta q(ue) hagan su officio como están obligados, otram(en(te su Magd. les mandará castigar.
La requisitoria reial revolth-com altres vegades-els magistrats d e la tercera sala, q u e n o saberen estar-se d e replicar
a m b contundencia:
Si la naturaleza (sic) dels d'esta Provincia no fóra tant notoria, ocarió teniam de representar-la a V. Md. per ser com és la causa y origen de tots los mals que en ella succehexen. Pero lo siti de la terra
en frontera de diverses nacions, la asperesa d'ella, la condició dels
naturals, las passions encorporades en los maiorazgos ab successió
de pares a fills, y la llibertat de las leys, la fan tant coneguda, que
hont se vulla que.s parla d e Cathaluña és ab renom y aquel(l)ido de
moltes escabrositats y inquietuts, donant-las per calitat que naix ah
la naiuraleza.

288. Tot i que uns dies despres el rci matcix manaria revocar les sus-

pensions. Tot I'afer, ibid., 1, phgs 2 6 1 - 2 6 4 , 360.362, 3 6 6 , 3 6 9 , 3 7 5 , 380
i 396.

QUADKE
núm. zj
NYERROS 1 CADELLS A LA REIAL AUDIENCIA (rboo)

ASTOR,Jeroni
BENACH,Josep
BONET,Francesc
C A S T E L LJoan
~,
DALMAU,Josep
FERRER,Josep
FONTANET,Salvador
GALLEGO,
Joan
MARAGOLA,
Joan
MUR, Josep
OLIBA,Antoni
PEGUEICA,
Lluís
PINEDA,Jaume
PUIGMSI~A,
Jaume
REGAS,Narcís Pau
ROIG, Bernat
ROVIROLA,
Rafael (canceller)
SALBAi VALLSECA,
Miquel
SANJUST,
Jeroni
SESCASES,Francesc
TORNER,
Jeroni
UIIACII,Francesc

N

N

C
C
N
C

C
C

N
C

N(?)

EquivalGncier: N = Nyerio
C = Cadcll

Fonlr: La nbmina de dactors de la Reial Audiencia ha ertat localitzada a
ACA. CA., 344 ( x - I X - 1 6 0 0 ) .Malauradament, aquert memorial no
dóna noticia de la distribució per sales. Sobre les filiaciani de bandol, vegeu les notes del t e a t .

S'exclamaven igualment d e bon nombre d e memorials que
arribaven a la cort amb hnim «de infamar-nos y notar-nos d e
parcials», pero «sens individuar persones ni actes alguns d e
parcialitats als quals puga satisfer-se».'8'
Si cal creure, pel contrari, el testimoni posterior d'alguns
virreis del Principat, les bandositats a l'interior d e I'Audiencia haurien estat, tanmateix, persistents, sobretot entre els
membres d e la tercera sala:
Los de lo criminal-escriu el bisbc virrei Armendáriz l'any 1626-..
son los que más cuidado me dan por considerarlos parciales y demasiado afectos a sus allegados y a los cavalleros, y por el consiguiente
a favorecer todo lo que toca a los unos y a los otros ... Y de aquí nace
entre los otros inconvenientes y daños el haber poco secreto en las
cosas que se tratan en el consejo, y que los delinquentes las sepan
antes.
Ben entes, aquest sembla haver estat, pero, u n problema
general d e tota I'administració reial:
todos los ministros, desde el mayor al menor, tienen en las entranas
el pecado original de ser cadeiies o nierros, y así no hay que entender que a los que son de una parcialidad se les ha de encomendar
cosa que sea contra alguno d'ella.'9"
Previsions que calia extremar, naturalment, llavors d'algun contenciós o processament assenydat:
Para la contention de don Carlos Alemany conviene tener juezes dessapassionados, y por ser muy amigo el cangdler de los adherentes
a este cavallero sería muy proprio de su Mag. que le mandasse escri289. ACA. CA. 348 (2-VI-1605);
id. (s.di).
290. ELLIOT,
La reuolto, op. cit., pig. 84.

vir apretadamente, para que nombre juezes de quien se pueda tener
entera satisfacción ... y plegue a Dios que agertemos porque con ser
tan pernicioso este cavailero a la república, tiene muchos que secretamente le valen.'9'
El faccionalisme dels ministres reials no podia sino afavorir igualment la impunitat de les quadrilles. Les complicitats entre jutges i bandolers (tot i el caricter a voltes interessat o difamatori d'algunes inculpacions) són també
repetidament denunciades. Amb l'ajut del doctor Francesc
Puig, un magistrat cadell de 1'Audiencia de finals del segle
XVI, la quadrilla del Batlle d'Albs hauria pres, segons un memorial de la Diputació
tant ánimo y osadia ... que arribaren a ser en número tan gran com
és notori, y ab tant gran l(l)ibertaty insol&nciacom ya mes se (h)age
vist en lo Principat ... que fou forsat alguns cavalle(r)sy vegueries
de sos propis dine(r)s fer una soldadesca de a cavall y de peu per
a poder defensar la terra.
Quan I'any 1603 en Pineda de Sarrii, cap de quadrilla nyerro inculpat en, almenys, un assassinat, i contrari d'en Masons de Parets, fou assetjat pels oficials reials en una casa de
la ciutat de Barcelona, misser Jaume Pineda, germi del handoler i doctor de l'Audiencia, féu valer la seva influencia prop
del bisbe-virrei Joan Terés: «No hi ha justícia: tot són parsalitats descarades, seguir se n'ha moltes mortsn, sentencia Pujades. E n l'alliberament del handoler cadeli Jaume Joan Carmeniu, presoner en un castell dels Cardona-Valencia de
Pallars-l'any 1605, hi intervingueren el jutge Josep Dalamau i dos seus nebots (un dels quals era el castelli de Valencia), a més d'un procurador de la duquessa de Cardona. Vale291. ACA. CA. 370

(24-VI-1623)

dors del famós Rocaguinarda, capitost nyerro, eren «molts
cavallers y fins persones del real consell». Entre els fautors
de la quadrilla contraria d'en Trucafort hi havia el jutge Rafael Rubí, processat l'any 1614.Joan Magarola, magistrat nyerro, seria inculpat I'any següent d'afavorir un bandoler parent
seu, Joan Llúria, complicat en la mort d'un bome del sometent, pero que continuava bandolejant pel país refiat de la dispensa del seu sogre. Miquel de Salbi, jutge de l'Audiencia,
i posteriorment, com Magarola mateix, regent del Consell
d'Aragó, hauria estat fautor d'un singular personatge: Francesc P i n ~ ioller
,
de Barcelona, moneder, lladre de pas, i «revoltador de esta c i u t a t ~ que
,
no «hi havia en lo Reval qui.1
gosis trahyr ni oficial qui.1 gosis acometrer. Carregat de pistolas, los acometia a tots, y era senyor de tothom ab gran escandol. No sens suspita de confiar del regent micer Miquel
Salbi y de Ballseca, que li era padrí y lo (h)avia tret de grans
fanchs~;personatge, altrament, que sembla haver estat en tractes amb el també jutge Andreu Roig un temporada, i que seria finalment capturat i executat l'any 1 6 2 1 . Els bandolers
de la quadrilla dels Margarit pagaven, l'any 1627, quinze lliures setmanals a un tal Martí el Nyerro, escrivi de I'Audiencia, «per los avisos nos dóna lo Doctor del Consell~;Martí,
l'escrivi nyerro, era natural de les contrades vigatanes, on
havia estat «apacionat y familiar íntimn de Carles de Vilademany, capitost del bando1 local dels nyerros; es féu notari i
marxi cap a Barcelona, on ingressi a l'Audikncia, i «portani
causas de gent de la facció dels Nyerros, y particularment aportant causas criminals de ells, féu gran diner, y en poch temps
és estat richn-tot i que acabaria per ser empresonat.
Unes instruccions reials de I'any 1630, adregades al virrei duc de Cardona, recalcaven un cap més les habituals connivencies entre jutges i bandolers:

Aunque del castigo de todos Los delinquentes havéis de tener mucho cuydado... con mayor deligencia y recato entenderéis en el de
aquellos que por algunos de aquella nuestra Real Audiencia, o otros
tribunales ... son favorecidos, porque en esto según entendemos ha
havido y hay tanto desorden en aquella Provincia que cada uno puede cometer delictos si tiene alguna persona principal que le favorezca, por lo qual convendrh que con mucho cuydado procuréis saber
si el delioquente o acusado tiene parentesco, o affinidad, o amistad
con alguna persona de aquel Consejo . . . ' P X
De vegades, coneixem amb prou de detall els chrrecs que
hom imputa als magistrats. El dossier particular del doctor
Francesc Puig, recusat pels diputats catalans l'any 1594,pot
ser llegit com una prova indirecta de les tensions institucionals aleshotes vigents entre els ministres reials i les autoritats autbctones. El processament i posterior destitució del jutge Rubí i Coll, l'any 1614, ens retorna altra vegada a l'actiu
i peculiar món de les bandositats pirinenques. Tots dos casos
són un bon exemple de les possibilitats d'entesa o connivencia entre jutges i bandolers.

E l d o c t o r Puig i l ' a f e r G r a n o l l a c s
Entre els representants del Principat i els ministres de la Corona les disputes les friccions han estat reiterades en el decurs del segle xvr; i alguna vegada originarien una veritable
2 9 2 . LAI.INDE,
La institución uirreinal, pig. 5 3 0 . Puig: ACA. CA. 265
(12.vnr-1ggq);Pineda: PUJADES,
Dietañ, op. cit., S, pig. 246; Dalmau, ibid.,
1, pags. 393-395; ACA. CA. 268 núrns. 97 i 117;Rocaguinarda, SOLERi
TEROL,
Perot, o p cit., pig. 2 1 1 ; Rubí: ACA. CA. 269, n ú m . 25; Magarola
i Llúria, que msldarien per «echar a perder toda Cathalunya*;ACA. CA.
Dieto~i,op. cit., 111, p h g ~ 24-27;
.
I'escrivh
269, núm. 23; Salbi: PUJADES,
nyerro, Ibid., SV,phgs. 83-84.

crisi institucional, com ara l'any 1569, quan els diputats del
i
General foren empresonats per ordre del ~ i r r e i . ~ gForga
menys ben coneguts són, en canvi, d'altres incidents, aparentment triviais, perb que prengueren igualrnent un caient amenagador, com ara la ternptativa de captura I'any 1591 del diputat Joan G r a n o l l a c s . ~ ~ ~
El 24 de maig l'algutzir ordinari Pau Fluvih aturava Granollacs en el carrec de Montcada per tal d'arrestar-lo. Acomplia instruccions del jutge de 1'Audiencia Josep Mur. La resistencia del diputat, perb, suscitaria tot seguit un tumult
popular de notables proporcions, en el qual participaren, a
més d'alguns mercaders i menestrals dels voltants, d'altres
diputats i el mateix president de la Generalitat, el comanador santjoanista Miquel Junyent; tots plegats «vociferando
Visca lo General, muyra(n) los traydors a la tema!». Granollacs no pogué ser capturat, perb la Diputació aparella tot seguit una ambaixada per tal de demanar compres al virrei per
I'altercat, el qual, al seu seu torn, assabentaria els diputats
de sengles ordres reials contra Granollacs i d'altres components d'una «vuitena» del General que, mesos enrera, i tot
usurpant la jurisdicció reial, haurien fet efectiva la captura
del comissari reial Joan Baptista Sorita (o Zurita); autor, al
seu torn, de la captura i subsegüent empresonament, a les darreries de I'any 1590, de Jeroni de Cardona; acció que fou molt
protestada pels diputats, i que sembla haver estat instiga293. REGLA,Felip 11, op. cit.,
188.196.
294. Una primera versió de l'sfer Grsnoliacs, Xavier Tonnes, Elr bindolr denyerror i cadellsa la Cotolunyo moderna, «L'Avenqn, 4 9 , 1 9 8 2 , p8gs.
33-38; GIL,
Catalunya i Arugd, op. cit., enquadra i'afer en el content de
la revoita aragonesa del 1591; vegeu, ara, Eva S E K ~ A1640,
,
una re~olució
político. La implicació de ler inrtitucionr a «La revolució catalana de 164o»,
Barcelona, 1991, p8gs. 3-65.

da per Pere de Cardona, oficial reial de la vegueria de Girona.'95
Si el contenciós al voltant de les causes de Jeroni de Cardona i el comissari Sorita podia trobar una ripida solució, mitjangant 1'anul.lació dels processos respectius, l'afer Granollacs,
pel contrari, esdevingué cada cop més enverinat i s'arrossegaria uns quants anys. Relator del sumari n'era el jutge Francesc Puig, I'actuació del qual no afavorirh precisament I'apaivagament de les tensions. Els esdeveniments aragonesos
contemporanis planaren en l'anim d'alguns ministres de la cancelleria catalana i contribuiren, sens dubte, a fer més dificil
cap solució de transigencia:
estas cosas de Aragón-escrivia el virrei del Principat I'estiu del
1591-también han hecho (h)arto daño, y aquí publican que esperan (els diputats catalanr) embaxadores de Caragosa, pero yo ninguna otra nueva tengo d'ello, ni lo creo, pues el obispo de Teruel (uirrei d'Aragó) no me lo ha avisado.'9"
Després de I'entrada, el mes de novembre, d'un exercit
reial a Saragossa, el jutge Puig sabia ja la millor manera de
doblegar la resistencia dels diputats catalans que feien costat
a Granollacs: «cregui'm V. M.-escriviael marg del 1592-que
encara que no (h)u fassen per amor, és tanta la temor que tenen al exercit, que sols no vinga se aconditaran de fer tot lo
295. Temptativadecapturade Granollacs, ACA. CA. 353 (s.d.);ACA.
RC. 4863, f . 117. Els precedents de la qüestió poden rcsseguir-se a ACA.
G E N . Deliberacionr, N-154, f f . 252-255 (contra Pere de Cardona) i
408v.-409 (captura de Sorita);el conflicte,a Dieran de I'Antich ConselIBarceloní, op. cit., VI, p i p s 239-438, i ACA. GEN. Deliberocionr, N-154fins
N-159.
296. ACA. CA. 264, núm. 78. Sobre i'actitud catalana davant 1s revoita aragonesa, vegeu supro, nota 120.

que sa Mat. ordenara*. En una missiva posterior, i adreqada
també al Consell d'Aragó, el jutge assegurava que la determinació del General, sobre crear una comissió o «divuitena» per
tractar de la persecució del bandolerisme, no era sinó un subterfugi dels mateixos diputats per tal d'aparellar un exercit
propi de cara a futures eventualitats:
si el fin de todo esto fuesse como ellos blasonan, sería de grande consideration, pero como esta plhtica se mueva por personas inquietas,
y todas o la maior parte dellas sean los que tienen inquieta esta tierra y son causa de las contentiones que (h)ay y la maior parte sean
processados de regalia ... se ha de creher y tener por cierto que lo
que instan es por segundas intenciones, es a saber, que si V. Mad.
. . . manda que algunas companyias de las que están en Caragossa vengan a assistir acá a la justitia ... tengan ellos congregadas companyias
y gente para que baxo de appellido questan hechas contra los bandoleros, sea directamente para poder resistir a las companyias que
V. Mad. mandara.'g'
Pogué evitar-se, finalment, una solució de forga. L'abril
del 1592, Granollacs i d'altres diputats seguidors seus accediren a abandonar el palau de la Generalitat, on s'havien fet
forts, i a marxar de Barcelona, sots empara de guiatge. Les
ordres de captura contra els diputats rebels no foren pas anullades o alterades, pero. Granollacs i els seus valedors no trobaren cap dificultat per encaminar-se cap a Vic (on el diputat
tenia la seva parentela) i romandre una temporada en aquesta ciutat «muy pacíficos passeándose, pues no (hjay quien les
persiga», tal com denunciava el jutge Puig. No gaire després,
pero, haurien d'autoexiliar-se fora del Principat (a F r a n ~ a ,
Italia i «en les illes»). Cal advertir, tanmateix, que el conflicte havia dividit els membres de la Diputació: així, si bon nom297. ACA. CA. 343 (23-111-1592) i (5-IV-1592).

bre de militars sembla haver-se decantat en favor del diputat
perseguit, Marc Antoni Llentes, oidor del braq militar, romangué contririament tothora fidel al partit del rei; eclesiastics com ara Lluís d'Alentorn, cambrer del monestir de Sant
Cugat del Valles, Llorenq Junyent, canonge de la seu barcelonina, o Jeroni Pau GarcSs, canonge de Lleida i prior de Nostra Senyora del Col1 (i que hauria de fugir cap a Roma en una
galera papa1 finalment), abonaven Granollacs, perb el diputat eclesi~stici bisbe de Girona Jaume Cassador, i e l canonge
barceloní Setantí, prengueren el parti contrari; en el braq reial,
la identitat dels seguidors respectius ens és menys ben coneguda, perb Granollacs hi troba igualment valedors, com ara
Julia de Na~el.'9~
No sembla pas, altrament, que aquestes escissions internes hagin seguit el perfil de les incipients-aleshores-bandositats de nyerros i cadells: Granollacs, si més
no, recaptaria la solidaritat d'homes de tots dos bhndols, com
ara els Nave1 mateix, que seran tinguts per cadells, o els Cornet i Alentorn, membres de la facció contraria.
Alguns seguidors de Granollacs, entre quals hi havia un
seu germh, foren efectivament empresonats per les autoritats
reials, mentre que d'altres passaren alguns anys amagats de
la justicia. Tant la Diputació com el Consell de Cent barcelon í intercediren reiteradament per uns i altres i so1,licitaren
la benignitat reial. Aquestes gestions, pero, no fructificaren,
segons sembla, abans de l'any 1595,quan el virrei atorgi la
llibertat d'alguns dels presoners, al$ el bandeig d'altres cavallers implicats en l'afer i aprovi fins i tot un guiatge restringit (i no més efectiu en el territori dels comtats de Rosse298, ACA. RC. 4862 (24-~11-1392);ACA. CA. 343 (9-~1-1592);
id.,
~~z)
PUJADES,
Dietari, op. cit., 1, phg. 466. Ne344 ( ~ ~ - v I I - iI(28-IY-1592);
gociscions per a la sortida dels diputats, ACA. CA. 131, núm.400; ACA.
CA. 344 (21-IV-15921, (26-1v-r592)i (27-1\'-1592).

IIó i Cerdanya) per a Joan Granollacs. La rehabilitació completa del diputat catala, pero, no arribaria fins a les corts de
l'any 1599,llavors que el rei dona satisfacció al greuge particular de la seva fallida captura de l'any anul.li els processos
ulteriors i encara pendents, i revoca la sentencia de confiscació de béns dictada contra Granollacs en els primers temps
del conflicte.'99
Enemic declarat, tant de Granollacs maeix, com de tots
els seus seguidors, hauria estat, de bon comencament, el jutge i relator de la causa Francesc Puig. Fóra massa innocent,
doncs, no voler veure en el memorial que els diputats enviarenal Consell d'Aragó l'any 1594,farcit de tota mena de cirrecs contra misser Puig, una derivació o perllongació interessada de I'afer Granollacs. La data de I'esmentat memorial
coincideix, si més no, amb una sentencia (segons sembla, capital) dictada per I'Audiencia contra el cavaller benedictí Cristbfol Barutell, seguidor segurament de Granollacs, i que revolti els diputats, una delegació dels quals intercediria pel
cavaüer sentenciat davant de totes les autoritats de la ciutat
(bisbe, capitulars de la seu, consellers, i el rnateix virrei).>O0
299. Sol,licituds de demencia reial, Dietari de I'Antich Consell Barce.
loní, ap. cit., VI, pig. 511; ACA. GEN. Deliberacionr, N-158, ff. 18v.-19;
perdons, ACA. CA. 344 (12-1-r598) i ( I ~ - I I I - I ~
i Dielari
~ ~ ) , de l'Antich
ConrellBarceloní, op. cit., V I , p k . 521; rehabilitació de Granollacs: aQuant
a la captura de Joan Granollach~y altres procehirnents fets per dita occasió mana sa Magt. que.$ guarden lo privilegi a privilegis en dit greuge rnentionati y revoca tot lo q(ue) sie estat fet contra ells y de tant bons y faels
vassalls creu que no fou sa intentió fer cosa alguna directament en deservey de sa Magt., y aixI manara y mana q(ue) los processos fets... sien casrats, abolits y anuliats*, ACA. CA. 347 (s.d.). Canfiscació de béns, ACA.
CA. 353 (s.d.).
300. Berutell, ~ e r bacabaria
,
per funar-se, Dietori de I'Antich Conrell
Barceloni, op. cit., V I , pigs. 481-485; ACA. GEN. Deliberacionr, N-158,
ff. 145.146~.i 160.167.

Una mica abans, el jutge Puig hauria decretat també I'empresonament, arhitrari i vergonyant (amb les dones «cantoneres»)
segons els diputats, d'una tia del cavaller benedicti:
la qual té molt oprimida y apretadaper estar apassionat dit mr. Puig
en gran estrem per ses propies passions y interessos contra alguns
dels cavalle(r)sque vuy estan absents per les coses de la Diputació;
(eslssent el1 jutge deis procesos que contra de ells se són fulminats,
ha procurat per totes les vies y modos que ha pogut, occasions per
a fer-los todo dany contra tota raó y justicia.
Subornant i alterant, segons sembla, testimonis i deposicions. Altres retrets dels diputats feien referencia als excessos del jutge en la persona d'altres cavallers, a voltes conculcant i tot els privilegis judicials dels militars. Així, Frederic
de Cabrera, «un home de tanta calitat y principal*, processat
únicament per deutes diversos, hauria perdut la vida arran
dels patiments de la seva estada a la presó (estretament tancat i encadenat pel coll, malgrat ésser un bome d'edat avancada); un altre cavaller, Tomas d2Ager,d e la vila de Tremp,
hauria estat turmentat per ordre de misser Puig i, a més del
procés, sembla que I'infortunat va perdre també la vida. A
l'advocat d e Guerau de Cruilles, conegut i turbulent cavaller
pirinenc que romania també presoner a Barcelona I'any 1594,
el jutge Puig li hauria assegurat que: «de vuy avant ningun
cavaller vindrie a la presó que prom(p)tament no Si llevasen
lo c a p ~ . 3 ~ '
Sabem ben poca cosa sobre els orígens i vicissituds parti~ ' contrari, el retrat que en feien
culars del doctor P ~ i g . ) Pel
j o r . ACA. CA. 265, núm. 15 (les properer citacianr no consignades
en nota provenen d'aquest memorial).
302. Havia estat assessor del governador de Catalunya.El 1587 li havia estat atorgada una pensió anual de 1 5 0 ducatr, Carlos RIBA,EIConxejo

els diputats era detalladament reprouable: h o m e de poques llletres, negatper a Z'ofica, golafYe i bevedo7 (i més c o n e g u t p e l n o m
de misser Maluasia), renegaire impenitent i difumador de senyores honrades, Puig seria I'e~cdndolde la cancelleria i e l blanc
de nombrores «pusquinadesu. E n els afers de justícia, i sobretot
a I'hora de fixar elpreu de la composicions, actuaria sense massa miraments:
als advocatr los maltracte de paraules ... y a altres negociants los diu en
la cara que rón unr comutr, y a altres, que si no tenen dine(r)s pera
pagar drets y altres coses, que són gent pobre y miserables, los diu que
posen ses mlrlle(r)s a guany.jo3

En el consell, gaudiria del favor del virrei Maqueda i influiria forca sobre els seus co1,legues: «porte atemorisats y opprimits a alguns del consell de maneta que son vot y raó té
més f o r ~ aentre ells del que és justa.
Els cavallers, certament, no haurien estat els únics en patir els abusos del magistrat. Establert a Sant Boi de Llobregat, i assistit per una banda de malfactors, misser Puig extorsionava els pagesos del terme i els arrabassava impunement
les seves tertes:
Suprema de Aragónen tiempos deFelipe 11, Valencia, 1914, pig. 183; ACA.

GEN. Deliheracionr, N.154, f . 39,.
303. Les mullers dels pobres no haurien estat, pero, les úniques dones
víctimes de In malvolenyadel jutge. H o m asseguraos que, un bondia, qutln
Puig era « a la finestra dels seus rrtudis en companyia de don Plcgamans
d e Mnrimon, se acerti a passar una señora casridn lo miirit d r la qual éi
tingut y repurut per home de bé, honrrat y doctor, (i) girant-se dit Puig
al dit don Plegamans li digué s b alta ve": señor don Plegamans, u n no diu
(h)a fet tal cosa ah la señora T., nomenant-la a ella, anant acompañada ab
sos criats, y la dit dan Plegamans com In veu, se Uevi de la finestra, eecandalisar de oyr ~ e n b l a n sparaules a un doctor del cansrll, que a méa del escindol era occasió que a enrendrev lo marit fes algun desastrev.

del d i t terme de St. Boy compra una torre la qual e n breus anys la
h a aumentada comprant terres que afronten ab ella dels pagesos, lo
que h a fet forsant-los com a jutge, a uns violentment, y a aitres allargant-los la ma e n coses d e justí(cia), d e manera que la ha aumentaday va creixent-la e n tot quan por, e n la qual se han recollit y recullen gent d e mala vida.j04
L a pagesia r e s t a v a d e l t o t i n e r m e . C a p a d v o c a t no g o s a v a
e n c a r a r - s e a m b misser P u i g e n u n litigi-altrament s e m p r e
m a s s a c o s t ó s . A m é s a més, e l s sicaris d e l jutge e r e n g e n t t e mible. J a n o t C e r d a n y a , n a t u r a l de S a n t Boi m a t e i x , t e n i a a t e m o r i t s t o t s els v o l t a n t s . P a g e s b e n e s t a n t de l a vila i regaliat
per a l g u n s c r i m s , era la mi d r e t a de m i s s e r Puig, i
home temut dels pagesos, perq(u6) cautelosament h a fetes moltes
mor(t)s y Iladronisis, d e manera q(ue) t é subjectats tots los pagesos
d e sa comarca, y d e les terres que posseix y ha comprades no baste
forsa ni justí(cia) per a fer-li pagar sensos, delmes ni premícies ni
d r e t al&).

La pallissa d ' e n C e r d a n y a o c u l t a v a u n a colla d e malfactors, els quals, a h o r a f o s c a n t , s o r t i e n a r o b a r i assassinar pels
v 0 l t a n t s . ~ ~C5 b m p l i c e del jutge s e r i a t a m b é el s e u p r o c u r a 304. Els pngesos que rebutjeven de vendre-o de fer-ho a baix preueren amenacats amb I'ensariolament.
Per aauesta raó. un tal Baldiri Ven" .
dreU duia una llnrgn temporada refugiar a ]'hospital de la Santa Creu de
Barcelona. Pagesos que s'avingueren a vendrc, no haurien cobrat ni cinc,
i quan reclamaven, ereu també nmentlpts amb I'empresonament. A un majardom de casa seva, misscr Puig li hauria robar una collita de faves; a un
altre dels seus majordoms, que volgué acomiadsr-se del jutge, li féu pagar
roa quarreres de civada abans de marxar. i segons sembla, sense cap fonament. Especialitnt del jutge eren també els préstecs ruinosos a 1s pagesia
dcls voltants.
305. Hom cita els casos d'un tal Tani, rajoler d'ofici, el cadaver del
qual hauria estar Ilanqat al riu; Jeroni Paghs, i Francesc Tallaferro, entre
les victimes de la colla.

dar, Antic Rauric, el qual mantenia amagats a l'església de
Sant Boi alguns coneguts bandolers de la contrada (com ara
Janot Campamar, Francesc Tries alias Bocanegra o en Bartomeu Puig). Quan el jutge visitava els seus dominis, aquest
triumvirat de facinerosos abandonava el seu amagataíi i es passejava per la vila, tot escortant misser Puig, i sense que cap
batlle o oficial reial s'aventurés a impedir-ho o a capturarlos. E n una d'aquestes ocasions el jutge mateix hauria fet orinar els seus camarades al bell mig de la plaqa de la vila, en
presencia del batlle i altres badocs.
Un personatge semblant no podia no tenir bon nombre
d'enemics. Per combatre la seva influencia, i evitar cap mal
pas, el jutge Puig hauria cercat empara i recolzament en la
facció dels cadells:
Per tenir temor de moltes persones a les quals té offeses molt fora
de propbsit y sens fonament algu(n), s'es fet parsial, y declaradament en moltes conversacions ha publicar ser de la parcialitat que
diuen de Cadell.
La conseqü&nciaimmediata de la filiació del jutje Puig hauria estat I'sapassionament» i I'escissió de tota l'Audikncia entre
nyerros i cadells, i la difusió simultania d'aquestes bandositats per tota la ciutat: «ha introdult-diuen els diputats-en
la ciutat de Bar(celona1, que les matexes diferencies que.s tenen en campanya sien entrelos mateyxos (hlabitants de Bar(celona), cosa que si no de pochs anys ensi se ere vista*. Algunes quadrilles de l'brbita de Joan Cadell, el senyor d'Arskgue1,
haurien estat efectivament beneficiades pel favor del jutge
cadell, com ara els seguidors de I'anomenat Batlle d'Albs, que
pogueren defugir reiteradament la seva captura, i passaren
«molt temps fent y perseverant sos robos, (h)omisidis y composicions~,de vegades emparats -si cal creure les imputa-

cions dels diputats-per guiatges expedits pel doctor Puig i
altres escrivans de YAudiencia.
Els regents del Consell d'Aragó recomanarien una atenta
investigació de les activitats del jutge i, per evitar cap mena
de tripijocs, es manifestaren partidaris d'encomanar les indagacions a una persona neutral i externa a la cancelleria, com
ara el bisbe de Barcelona. El rei, tanmateix, va ratificar la
seva confianqa en el virrei Maqueda, tot i les imputacions de
complicitat amb el magistrat. Segons els diputats, misser Puig
siempre ha tenido trasas para guiar sus pasiones, como ahora la tiene en dar a entender al duque de Maqueda que por su yntersesión
le ha de hazer buena obra el regente Tersa, por ser relator en los
pleytos tiene en este consejo supremo (de Aragón).
A la llarga, res no sembla haver perjudicat la privilegiada
posició del jutge Puig: ultra el presumpte favoritisme del virrei, el memorial d'uns diputats suspectes d'infidelitat no presentava potser una solida amenaGa i misser Puig acabaria els
seus dies, I'any 1598, com a membre de YAudi&ncia.~o~
Tanmateix, el nom del magistrat figurara, i de costat amb el d'altres doctors i notaris del consell que es creien «los déus de
la terrap, en el fanthstic i qespantós v i a t g e ~de Pere Porter
als inferns, notable sitira popular de comenGaments del segle XVII:
dit Pere Porter se gira i véu alguns doctors del Real ConseU, los quals
eU havia conegut molt bé; i entre altres Misser Ubach, a Misser Puig
i Misser Banac, i a molts altres, los quals, quan vivien, deien que
eren los déus de la terra. Después Pere Porter mira de l'aitra part,
i véu molts notaris del Criminal...>O7
306. Mort del jutgc Puig, ACA. CA. 468 (>-x11.1>98).
307. Citernper la versió de Novelles omorores, op. cit., pigr.

(amb el nom de Pere Portes en lloc de Porter).
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R a f a e l Rubí, jutge cadell
L'eventual complicitat entre jutges i bandolers seria en alguns
casos minuciosament perseguida i castigada. L'any 1614 una
visita del regent José Pérez de Bañatos assenyalava els doctors Rafael Rubí, Joan Gallego i Josep Ferrer com els presumptes responsables del desgavell de ]'Audiencia i l'administració de justícia en el Principat. No tenim cap noticia sobre el
curs de les diligkncies contra Gallego i Ferrer. El sumari de
Rubí, en canvi, va tirar endavant ben aviat. Les perquisicions
foren encomandades a Joan Boher, notari catali i escrivh del
Consell d'Aragó, perque «si este negocio se remitía al virey
o a otros ministros sin asistencia de alguna persona muy co(n)fidente no se sacaría a luz la verdad». A diferencia d'altres vegades, els testimonis recollits per Boher foren considerats solvents pel sol fet que tots eis enquestats eren «cavalleros o
burgueses, exceptados dos q(ue) son labrador es^.^"^
Rafael Rubí era natural de la vila de Puigcerdi i provenia
d'una família benestant i influent. El seu pare, el mercader
Joan Rubí, havia estat cbnsol local l'any 1581. D'enci d'aleshores, els Rubí mantingueren una representació peribdica en
els successius consolats de la vila (els anys 1582, 1584, 1587
i 1601, en la persona de Rafael Rubí, potser el futur jutge,
o un seu oncle de nom igual).io9Cal pensar que, simultiniament, els Rubí tampoc no romangueren al marge de les bandositats de l'epoca: tres membres de la familia-el pare i dos
oncles del futur jutge-foren trobats culpables, l'any 1581,
de dur pedrenyals prohibits; I'any 1583 dos vassalls del mas308. ACA. CA. 269, núm. 2 5 (les properes citacions no consignades
en nota provenen d'aqucsr memorial). Sobre Rubí c r i d ~ja I'atenció El:
I.ToTT, La revolte, op. cit., p i g . 6 8 .
)ag. Vegru la nomina de cansolats a Dietari de lafidelírrima vila dePuigcerdri, op. c i t . , pigs. 71-72 i 8 7 .

sur d'Orlu que havien anat a Puigcerdi per tal de cobrar un
deute de més de mil ducats foren robats, de tornada, per un
tal Sorribes, Francesc Rubí «y altres de sa factio y bando».jZo
L'ascens social de la família culminaria, l'any 1599, amb l'ennobliment del doctor Rafael Rubí, l'antic i brillant estudiant
de Salamanca («isquS-diu el Dietari de Puigcerdi-gran
(e)studiant de Salamatica ... (i) per ser tant avantejat, molt jove
lo emplea sa magestat e n son servey en lo real consell~),i futur membre de 1'Audiencia. Durant el trienni 1602-1605 seria oidor de comptes del General, cirrec en el qual va remarcar-se perla seva fidclitat al monarca, a ~ s e n ~ a l a d a m e «en
nt
la restitución que se hizo a v. Magd. de las veynte y tres mil
libras que (h)avían retenido los diputados por d(e)rechos de(1)
G(e)n(er)al, del dinero que V. Magd. mandó embiar a Italia».ir. Serveis semblants inclinarien el virrei duc de Monteleón de proposar el nom de Rubí en una de les ternes de vacants de 1'Audiencia a mitjan 1605, nomenament que seria
ratificat pei rei.3,'
Ben poca cosa sabem sobre I'actuació de Rubí durant els
seus primers anys a la cancelleria. L'any 1614 el seu brillant
historial particular restava decididament compromes, pero.
j r o . ACA. RC. 4751, f . 41; id., 4748 ( r o - x - i 5 8 ~ ) .
311. Ennobliment deRubi, LAZERME,
Noble~acatalano, op. cit., 111,

pags. 206-210, amb genealogia. Rubi, estudiant, Dietnri de lafidelíssim
vila de Puigcerdd, op. cit., phg. ror; oidor, ACA. CA. 267 (31-vrr-1602);
id., 268, núm. 75; id., 346 (zj-v11-1602).
312. Dar anys després, Rubi trobaria certes dificultats p e r a casar per
tercera vegada. Volia fer-ho amb Anna de Guimerh, pero un germh de la
noia, Gispert de Guimrrh, denegaria el seu consentiment, tot allegant «tener
hijas de otro matrimonio y 5" hermana poca dotea. Guimerh, a més, havia
esdevingut diputat militar del General, i el virrei Monteleón, «recelándose q(uc) no sucedieisen inconvenientes», sconaellh I'ajornament dcl casament. Rubiapcl-l&fins al Consell d'Aragó i tot, i el caioriva trnir lloc I'any
1608.Al virrei pertoc&defer claudicar Guimerh, ACA. CA. 267, núm. 126.

Les indagacions del notari Boher havien tret a la llum les connivencies entre el magistrat i les quadrilles de les contrades
cerdanes:
el dicho Rubi y Coll, en seguimiento de vandoleros, fué al dicho
Co(n)dado,y en vez de perseguir y prender a los delinque(n)tes...
co(n)sintió lo aco(m)pañasen... y estos entravah) públicamente en
su casa con tanta libertad como pudieran quando no fueran foragidos, y que los que antes no solían ni aún no osavan entrar y mucho
menos pasear por la villa de Puycerdan, cabe~adel dicho Condado
y patria del dicho Rubi y Coll, estando él en ella, lo hiziero(n).
Forga testimonis del sometent local asseguraven, a més,
que el magistrat havia defugit reiteradament de topar-se amb
la quadrilla cadella de Trucafort, tot i que la situació dels perseguidor~era forga favorable. Contririament, membres deI'escorta particular del magistrat haurien avisat a temps els bandolers:
en dos ocasiones ... (hlaviendollegado a vista de Trucafort y su quadrilla... la gente q(ue) co(n) él Ilevava, por ser tan ruin y facinerosa... lo avisó se huiese porq(ue) yva el dicho Rubí y Coll a prenderlo, no sin grande sospecha q(ue) él (h)avíasabido tanbién en el aviso.
De manera similar, els germans Cadell de PruUans (parents
dels Cadell d'Arsegue1 i significats capitostos cadells de I'epoca) haurien aconseguit també de burlar la persecució dels oficials reials. Fets semblants no podien sobtar els homes del
sometent de Pugicerdi, que prou que sospitaven d'un jutge
reial, expressament comissionat per perseguir bandolers de
la contrada i que paradoxalment es feia acompanyar regularment per «amigos y valedores de los propios vandoleros que
perseguían.
Partidari cadell, Rubí podia també, arribat el cas, mane-

gar hibilment els fils de la previsió de cirrecs locals en favor
dels candidats de la seva facció. Quan calgué elaborar una terna
de militars per emplenar la vacant de jutge de taula del comtat de Cerdanya i vegueria de Castellbb, i «por no conocer
el virrey y el rege(n)te de Cataluña, a quie(nes) se cometió,
los sugetos de aquella tierra que podían ser a propósito, lo
fiaro(n1 del dicho Rubí y Coii como a natural della», aquest
aparelli una terna infallible: Jaume Bonaselva, Cristbfol Fivaller i Nuri Joan Salmurri; el primer era mort, Fivaller residia de feia temps a Mallorca i Salmurri, cavaller regalitat per
un homicidi, no trobi cap dificultat per resultar elegit. Tot
just possessionat del cirrec, Salmurri destituí el governador
del vescomtat de Castellbb, Sebastii Castelló, i col.loci en
lloc seu un ve11 camarada, Antoni Cadell:
y no perdiendo la ocasión los Cadeles, enemigos del dicho Castelló,

en viéndolo sin el dicho officio, acompañados de mucha gente facinerosa, lo mataro(n) en medio de la ciudad de la Seu de Urgel a medio dia.

autor material de l'assassinat havia estat Gaspar Cadeii,
germi d'Antoni, pero el flamant governador de Castellbb rondava per la ciutat el dia de I'emboscada-una complicitat que
li féu perdre el ~ i r r e c . 5 ~ '
313. Fou suhstituit per Jnume Miralles. L'assassinat de Castelló sem.
hla haver succeit el julio1 del r 6 r r , i entre els seus autors hi havia un procurador delcapítol d'Urgell, ACA. CA. 3 5 5 (3-x-1613).El virrei, tanmateix, no sembla del tat malcontent amh els germans Cadell: «En el tiempo
que tuvo el offi(cio)de Castellhó Anton Cadel(l), no hubo latrocinios en
el viscondado ... (y) no se me haquexado rector alguna de que dichos Cadeles les hayan hecho composición... En la ciudad de Urgel, es la jurisdicción
de solo el obispo, y aunque tuvo quexa de Gaspar Cadel(11, que entrava
con gente armada en dicha ciudad ... veo que ha nombrado por veguer de
dicha ciudad a Isidaro Aguilar, que es primo hermano de dichos Cadclcs,

El dictamen del Consell d'Aragó sobre les activitats del
jutge R u b i fou categbric:
el dicho Rubi y Col1 es fautor de la parcialidad de los Cadeles, y enemigo declarado de los Narros, y tan parcial que qua(n)to se haze,
dize y comete por los Cadeles lo favorece, defiende, escusa y dexa
de castigar.
L a fautoria d e bando1 i la falta d'imparcialitat foren decisives e n l a condemna d e Rubí, perque tal i com argurnentat e n els rnembres del Consell d'Aragó:
aunque de las cosas, y casos particulares d e que esta tan cargado,
pudiese dar y tener algún descargo, parece que no puede respecto
de la dicha parcialidad y faut0d.a por ser como es tan notoria y pública y tener della tantanoticia elconsejo ... q(ue) lo obligan a tenerlo ... por tan perjudicial como se (h)a dicho para ser juez y administrar justicia en el dicho reino, en el qual todos le miran co(n) essos
ojos y le tienen en la misma opinión.
D e res n o serviren les gestions dels valedors d e Rubí, ent r e els quals h i figuraven els cbnsols d e Puigcerdh, els priors
dels convents d e S a n t Domenec i d e S a n t Agustí i el coldegi
d e preveres d e la mateixa vila. El rei sanciona el parer dels
seus ministres i R u b í fou destituit d e I'Audiencia el mes d e
julio1 d e I'any 1614.3'4
y creo que es para obligarles a paz, que entiendo la tienen*, SOLEK
I TEROL,
Perot, op. cit., pag. 367, nota 2 . Precedents de la rivalitat entre Castelló
iCadell, ibid., pag. 342; ACA. RC. 5210 (14-VI-rbrr).NuriJoan Salmurti seria assasiinat, pels volts del 1617,pel noble Agusti Guiiia, LAZEXMC.,
Noblesera c ~ t a l n n a ,op. cit., TI, pig. 227.
314. Intercesíors, ACA. CA. 355 (4-VI-1614)(són tres lletresdiferents

amb data idhntica). Cbnsols de Puigcerdh n'eren aleshores: Pere Roger (parent dels Rubí), Miquel Girves, Joan Pece Montagut i Joan Toret, Dietari

La historiografia catalana tradicional ha identificat tot sovint
la Reial Audiencia i els seus ministres com un instrument del
poder monarquic i d e la seva política absorbent i centralitzadora; contraria, en definitiva, a la conservació i integritat de
les institucions i llibertats autbctones. EUiott ha criticat una
interpretació tan esquemitica-i, ara com ara, no del tot ben
fonamentada-i ha recalcat, pel contrari, el joc de pressions
contradictbries que podien influir en I'actitud i activitats dels
homes de l'Audikncia, obligats, d'una banda, a servir els interessos de la Corona -mal que fos únicament per les expectatives de promoció personal-i acatar alhora, com a catalans
i jurisconsults, les lleis i privilegis de la terra. Altrament, si
cal creure el testimoni d'alguns virreis del Principat, el servilisme o docilitat no sembla haver caracteritzat tothora, i uninimement, la conducta dels magistrats:
Todos los de la Audiencia-escriu el bisbe-virrei Armendáriz l'any
1626-, unos más que otros, son harto afectos a la libertad de la
tierra, si bien como más beneficiados de S. M. disimulan algún tanto más que los otros provinciales.
Sabem, si més no, que alguns doctors, si no pas tors, com
assegurava Armendáriz, han pres partit, llavors d'algun conflicte de jurisdiccions o comperkncies, pel bando1 de la terra.
L'epitafi del jutge Oliba, en paraules de Pujades, sembla prou
concloent: «Era molt bon catala, defensor de la llibertat de
la terran.3'3
de lafidelísrima vila de PuigccrdB, op. cit., pig. 88. Vacnnt de Rubí, ACA.
CA. 244, núm. 17; id., 355 (19-~11-'6r4).
315. PUJADES, Dietari, op. cit., 1, phg. 164; ELLIOTT,
La revolta, op.
cit.,

*ag.

84.

H i havia, tanmateix, un altre genere de lleialtats fonamentals, i que podien fer decantar igualment I'actuació dels ministres reials: jutges «demasiado afectos a sus allegados y a
los cavalleros», i tot sovint convictes del pecat de «ser cadelles o nierros»-tal com remarcava el virrei Armendáriz l'any
1626-, no sempre constituyen el miilor aliat de la Corona
en el Principat. La famflia, el bindol, la patria (que tan aviat
podia voler dir el Principat com la petita contrada nadiua)
eren fidelitats efectives en el món de I'Audiencia, i no sempre coincidents amb els designis de la Corona. Llavors d'algun contenciós institucional, a més, la reacció dels jutges tampoc no ha estat uninime. Quan un grup de diputats catalans,
encap~alatspel senyor de Seró, procuraren impedir, tot just
acabades les corts del 1599, la publicació d'algunes constitucions aprovades, el jutge Josep Mur es declara partidari de
tirar endavant el seu processament, tal i com demanava el rei.
Misser Oliba, «bon catalb, amena$ contrhriament amb canviar la toga per I'espasa i s'encari decididament amb el seu
coLlega:
Excellentíssim senyor, tots los meus han sempre portades les armes
al col1 i jo, per fugir de asso, me posí a estudiar, y si vostra excell&ntia f a asso, tinc por que no les hayam de prendrer; al ho menos ;o
me n'aniré a les montanyes entre los meus a la VaU de Carol.Jrb
S'ha dit, de vegades, que nyerros i cadells representaven
actituds contriries davant el poder monarquic, i que mentre
els uns-els nyerros-haurien aixecat la bandera de la terra,
els altres-els cadells-haurien adoptat una postura claudicant i xcol~laboracionista».Ara bé, tant misser Oliba com el
316. P~JAVES,
Dietari, op. cit., 1, phg. 157.OlibaeranaturaldelaVall
de Querol, vegeu infra.

jutge Mur, pel que sabem, eren tots dos cadells. Quan a comenFaments de l'any 1602 es posa a votació-un COP mésl'ordre de captura dels diputats recalcitrants, el consell romangué també dividit: dos jutges nyerros abonarien el parer
del virrei (Pineda i Bonet), mentre que dos altres magistrats,
de filiació cadella (igual com misser Ubach, la filiació del qual
no ens és coneguda), s'oposaren a la captura.''7 ¿Significa,
doncs, que els autkntics «col~laboracionistes»haurien estat
en realitat els nyerros? No en tenim tampoc cap prova definitiva. A parer nostre, cap de totes dues bandositats judicials sembla haver tingut una orientació definida en aquesta
mena de conflictes, on privaven segurament consideracions
o interessos d'una altra índole, que no sempre coincidirien
ben bé amb el perfil característic de les faccions. El c;onista
Pujades, bon coneixedor tant de les interioritats de 1'Audikncia com de les bandositats del seu temps, fa una distinció
implícita entre els afers locals de justicia, on la filiació dels
magistrats seria tot sovint determinant, i els conflictes de
naturalesa institucional, on en lloc de contraposar nyerros
i cadells no parla sinó únicament de bons i mals catalans, i
de jutges que «lladrarien» o no, ((en favor de la patria». Altrament dit, a I'Audikncia, nyerros i cadells no són pas sinonim exacte i permanent d'un partit de la terra i un altre de
monhrquic o «col~laboracionista>>.
Les divergencies apuntades entre els jutges Oliba i Mur, tots dos cadells, en són un
bon exemple. Si 1'AudiSncia arriba a reflectir les tensions
institucionals de I'kpoca, l'autkntica significació dels bindols
judicials no rau pas en els gransdebats polítics, sinó més aviat
en la brega intestina de nyerros i cadells per tal d e copar i
monopolitzar els chrrecs i les prebendes locals. Disputes
d'aquesta mena feien de 1'Audikncia un escenari caracterit3'7.

Ibid., 1, phg. 174. Pegrrera i Regas eren contraris a la captura.

zat d e la lluita d e bindols, i podien repercutir fins i tot en
el mateix Consell d'Aragó.
La pressió contradictoria d e les bandositats rivals al si d e
1' Audiencia s'exacerbava cada vegada q u e calia proveir alguna vacant. Els virreis n o sempre trobaven senzill, aleshores,
d e confegir unes ternes o candidatures presentables:
Mr. Reig-s'exclamava el duc de Feria l'any 1598-no aceptó y
(hlame traído cansadísimo con mil días de dilaciones y consultas,
como si fuera una election de papa. Advierto los que se me ofresGen, y tcngo por el más a propósito a Rovirola... De los demás digo
lo que siento, (que) será menester hazer aquí lo q(ue) dczia mi padre
quando bivía en Estremadura y para las menudencias q(ue) allí se
olrecían havia falta de hombres, respondía que hera forgoso bestirse del paño de la tierra."8
Les dificultats n o sempre derivaven del caricter més o
\-a
menys competent dels magistrats; les seves vinculacions amb
les parcialitats constitui'en u n altre obstacle seriós, segons el
duc d e Feria:
Para abogado fiscal no veo en esta tercera sala cossa a propósito,
porque todos declinan a la diestra o a la siniestra, siendo el officio
de juez estar de por medio, y la sala lia vcnido a parar a estado que
con dificultad se haze justicia.)'Y

1si algun jutge d e vida pausada romania inicialment apartat
d e les parcialitats dominants, el mateix exercici d e l'ofici podia acabar per atrapar-lo e n la xarxa de rivalitats i malvolences:

318. ACA. CA. 3 4 4 ( r z - 1 - 1 5 9 8 ) .
3 1 9 . ACA. CA. 3 4 4 (24.x-r597).

Antonio Ferrer ... tiene grandes partes ... y yo-escriu Feria-estoy
muy obligado a hablar en sus cosas, pues con las ocupaciones en q(ue)
le he puesto, le he sacado de los estudios y enemistádole con mucha
gente principal desta Pr~vin(cia)."~
La tria del virrei, finalment, no sempre acontentava tothom i les acusacions de favoritisme, formulades pels afectats
davant del Consell d'Aragó, no eren sempre refutades o desateses per la cort. L'any 1594el virrei duc de Maqueda havia recusat les provisions dels jutges Pere Calvo, Joan Gallego,
Rafael Safont i Josep Dalmau, pero el rei mateix, un cop escoltat el parer dels seus ministres, acabaria per ratificarl e ~ . i 'El
~ duc de Feria, I'any 1598, passi per circumst~ncies
semblants, tal i com palesa una seva missiva al Conseli d'tlragó:
han puesto en los oydos de algunas personas que yo (h)aviapropuesto al canónigo Rovirola y a mr. Bonet por medio de interés ... Bien
sospecho que el autor es de acá, ayudado de ciertos ofi(cia1es)de
esse consejo supremo semejantes suyos. No pienso hablar de ello sino
es (h)aviendo carta (que lo diga) a las manos, porque de otra manera
no me estará bien andarme echando pullas con gente semejante.'"
Sobre la influencia de les bandositats catalanes entre els
regents del Consell d'Aragó, o fins i tot entre algun valido
del rei, no podem pas dubtar-ne: quan l'any 1597 els nyerros
procuraren de col.locar Frederic Cornet, «íntimo amigo del
señor de Seró y de toda aquella parcialidad», en el lloc de regent de la tresoreria, aconseguiren de captar el favor de Pere
Franquesa, un fadristern catali que havia fet carrera i fortuACA. CA. 344 (17-111-1599).
3". ACA. CA. 265, núm. r67.
3 2 2 . ACA. CA. 344 (9-X-1598).
jzo.

na a la cort, i que esdevingué un dels favorits del duc de
Lerma.3'3
Durant els últims anys del segle XVI la brega intestina al
voltant de les vacants sembla haver estat reiteradament favorable a la facció dels cadells, tot i la decidida oposició del
virrei duc de Feria. El secret de la seva hegemonia no era altra cosa que la poderosa influencia del regent catala, i cadell,
Francesc Sans en el Consell d'Aragó. Una llarga temporada,
virrei i regent s'embrancaren en una veritable «guerra de provisionsv, en la qual Sans s'enduri tot sovint, i fins a la seva
caiguda en desgracia, la victoria. Tot i que l'elaboració i assessorament de les candidatures pertocava al virrei, els recomanats del regent sempre reeixiren. Cal que ens aturem previament, i abans de no referir alguns episodis de la pugna,
en la personalitat del regent catala.
Francesc Sans, fill d'un mercader de Puigcerda, nebot del
canceiier de 1'Audikncia Jeroni Menegat traspassat l'any 1588,
i germi del bisbe Lluis Sans, prelat de Solsona, i posteriorment de Barcelona,i'l ingressaria a 1'Audikncia pels volts de
l'any 1580, on romangué-a la tercera sala-prop de deu anys
almenys. El 1585 sol,licith, i obtingué, un privilegi militar.
No ens ha pervingut la seva data d'entrada en el Consell d'Aragó, pero sabem que Sans fou visitador del regne d'Aragó «en
lo temps de la revolutio de Anthonio Pérezn.3'5 Havia casat,
$ 2 3 . ELI.IOTT,
Lo reuolta, op. cit., pAg. 68. Sobre Franquesa, JTJDERIAS,
Los/auoritoi, op. cit.
3 1 4 . Sobrc els Sans, Dietari de la fidelliiima uila de Puigcerda, op. cit.,
pigs. 99-101; LAZERME,Noblera catainna, op. cit., 111, pig. 229 i genealogia;
Agustín Puvor SAFONT,Hijoi ilusfrei de Cerdeña, Barcelona, 1896, pig. 88.
3 2 5 . L'any 1580 era doctor del consell criminal, ACA. RC. 4746, f .
63 i 273v.; ho era encara el 1589, ACA. CA. 357 (12-IV-1589);
privilegi
militar, ACA. CA. 2 6 1 , núms. 1 7 5 i r 16; visitador, Dietnnde lnfidelíirirno
vila de Puigcerdd, op. cit., phg. roo; vegeu també RIBA,
El Coniejo Supre.
mo, op. cit., phg. XIX.

a comencaments d e la decada d e l 1570, amb Gervhsia Dalmau, filla d ' u n apotecari barceloní i germana d ' u n altre fut u r jutge cadell d e I'Audiencia: Josep D a l m a ~ . ' ' ~F o u justam e n t la influencia del regent Sans la clau, anys deprés, d e la
promoció d e l seu cunyat, tal com referia el duc d e Feria e n
una missiva d e comengaments del 1598:
La prov(isión) de Dalmao en lugar de mr. Fort se (h)a tenido acá
por muy cierta. El es de todo punto idiota, de tal manera que me
han certificado sus compañeros que no save hordenar una conclusión por ordin(aria) q(ue) sea y junto con esto seguir la opinión del
cuñado con tan buenos colaterales como tiene. En aqueIla sala sería
rematar toda buena administración de justi(cia). Bien beo que embaraya en la sala del chan(cil1er) pero los hombres tales en ninguna
parte pueden estar que no hagan esse effe(c)t0.3~7

No era la primera vegada, tanmateix, q u e el virrei Feria
retreia les maquinacions del regent:
Porque digo a V. M.-escrivia a finals del 1597-que los amigos del
regente Sans pueden tanto que embaragan el curso de la just(icia),
y q(ue) con ser las cossas de Mambla tales como V. M. verá por la
sentencia que se di6 contra él, huve menester hazer relactar el proseso dos vezes para q(ue) se hallase mr. Mur, porq(ue) de otra mane326. Casament de Francesc Sans i Gervhsia Ddmau, AHPB. Pere MAMPlecs d'ercripturer ralles, z571-r572(23-X-1571);id., id,, Plecs d'ercrspturer rriller, 1371-1573(17-IY-15721; ACA. CA. 344 (r2-1-rgg8L
327. Dalrnsu havia accedit I'any 1594 a ln tercera sala de I'Audihncia
(segons em comunica I'amic James Amelang). El 1585 havia estar conseller
de Barcelona, i drirant les corts de Montós «(lejhizieron mucha confianga
los Condes de Chinchón y Mira(n)da (aleshores virrei csralh) para la buena
directión de todas las cosas que se (hjavían de tratar con 1s ciudad de Bar(celona), y se tuvo mucha satisfuctión de su procederr, ACA. CA. 265, núm.
167.
BLA,

QUADREnúm. 24
E L REGENT SANS: VINCULACIONS FAMILIARS

Francesc SANS
(Mercader de Puigcerdi)

Guillem

==

ArcLngela
CODOL(filla
del sr d'Ur)

Franceic
(donzell de
Barcelona)

======

Francesc
(regcnt)

Lluisa

l

-=

1
==

Catcrina MANEGAT
(filla d'un mercader
de Puigcerda)

Gervisia
DALMAU
(filla d'un
apotecari de
Barcelona)

Magina

l

Jeroni MANEGAT
(Canceller de la
Reial Audiencia)

Josep
DALMAU
(jutge d e la
Reial Audiencia,
ciutadi honrar)

===

LiAis
(Bisbe)

~aiael
(sagristh de
Tortosa)

Jaume Camps

Fontr: Ph. LAZEEWE,Nobksa c o t n l a n ~ ,111, pigs. zz9-2q1; D i ~ t ~de
r i &fidelirrirn~oila de Puigrerdd, págs. g g ~ r a i ;ACA, CA: 267
1x4-VE-1394)i (memorial $.d.).

ra le hubieran librado con una relega~ión,como huno dello(s) tres
votó, que esto solo pongo por exemplo de lo demás».''8
T o t fa pensar que el regent Sans gaudia, efectivament, del
beneplicit d'assenyalats membres d e l Consell d'Aragó:
Por avisos y cartas de muchas personas-escriu Feria-se (h)a entendido aquí que el rege(n)te Sans tiene algunos amigos de los quales se bale para desacreditar las personas a quien quiere hazer dano,
y que el uno de ellos es el secretario agustino Villanueva, aunque
de persona tal no se puede creer. Los otros son Ponte, procurador
fiscal, y Fran(cis)co Safont, escrivano de mandami(ento), y que estos dan memorialcs, y que al tiempo que se trata de averiguarse, dizen los amigos de mr. Sans que no (h)ay para que tomar hombres
sospechosos, ni que (h)ayadubda dellos, y que con esto deshaze algunas provisiones.
Enemic particular del regent cadeil seria Joan Sabater, aleshores jutge d e I'Audiencia, i vinculat probablement a la facció del nyerros, i contra el qual Sans faria econtínua instancia ... queriéndole desacreditar hasta hablar mal e n su linage,
cossa q(ue) acá tiene ofendidas a muchas personas, y t a n divisa a toda esta proinqia c o n esse (e)spíritu d e contradiqión,
q u e n o (h)ay cossa sana».'"
Seria la influencia del regent Sans allb q u e hauria impedit a misser Cornet, candidat dels nyerros i persona avalada
pel virrei i el favorit catala Pere Franquesa, d'ocupar la vacant d e regent d e la tresoreria; la designació final d e misser
328. ACA. CA. j q q (r8-xrr-r597).
3 2 9 . ACA. CA. 344 (12-1-1598).Sabre els Sahater, Martíde RiQuen,
Quinregcncracionr, op. cit., p j g s . 175, 241 i 2 5 6 - 2 5 9 . Vinculacions familiars entre els Sabater i els Seicomes, senyors nyerros del Cnitell de Malacara, SERRA
Vri.n~ó,PerrecuciÓ drlr b ~ n d o k r s o, p cit., pags. 194-195.

M u r , magistrat cadell, seria forga protestada per Feria mateix i atribuida a les bones relacions e n t r e Sans i el protonotari Gassol del Consell d T ~ r a g ó :
en el neg(ocio) de mr. Mur, bien descubierta está la traga que en
esta previ(sión) (h)ahavido, y acá la predican los amigos de mr. Sans.
V. M. le haze tanta honrra y m(e)r(ce)d,que queda confiado encaminará el negogio de manera que él quede o vaya (h)onrrado con la
thess~reria."~
N o cal pensar que els seguidors nyerros romanguessin inactius. A comencaments d e l'any 1598,quan la vacant de la tresoreria n o era encara decidida, pugnarien per col.locar l'abat
d e Ripoll Francesc Pons en el lloc d e canceller d e I'Audiencia:
para que de dos presidentes-diu Feria-el uno sea nierro y el otro
cadel, y ambos inútiles sin que del pareyer del uno ni del otro me
pueda aprovechar como en tiempo del regente Descamps, con el
qual ... no pude tratar negogio, sino que el officio en sustangia lo venían a hazer mr. Sabater y mr. Mur."'

El virrei procurava presentar-se com u n home per damunt
d e les faccions:
Confio-escriu-que
tengo dada bastante prueba de quan ageno estoy de fines particulares, y que las personas q(ue) he nombrado a
su Md. para servirse dellas, son tales, que solo el nombrarlas puede
dar gierto testimonio destaverdad.

3 3 0 , ACA. CA. 344 (12-1-15981,
331. ACA. CA. 344 (7-11-1398). Sobre i'abat de Ripoll vegeu infra,

«Epilegn.

C o n t r i r i a m e n t , e l s c a n d i d a t s del r e g e n t S a n s , a p a r e r d e
Feria, eren i m p r e s e n t a b l e s , corn a r a el c a s del jutge A n t o n i

Oliba:
totalmente inepto, d e paregeres peregrinos, dificultosos i inplaticables, el modo d e tratar con la gente y curiales áspero, mal sufrido
y d e poca gravedad. .. E l es natural d e la Val d e Carol, muy embaras a d o en las p a s i o n e s antiguas desta tierra, d e la p a r ~ i a l i d a dde Cadel, y que pú(bli1camente h a d a su causa aquí malditiendo al duque
d e Maqueda quando hazian e l casso d e Arskgal, y que todos sus sobrinos y parientes seguían el mismo camino y algunos deilos huydos
por ladrones públicos.)3'

El v i r r e i F e r i a no h a u r i a e s t a t l'únic a p a t i r les m a q u i n a cions d e l r e g e n t S a n s . El d u c d e M a q u e d a , p r e d e c e s s o r s e u
en el c k r r e c (1592.15961, e s c r i v i a l ' e s t i u del 1598:

332. ACA. CA. 3 4 4 (7-11-1598).Olibaera nat a Porta(Val1 de Querol)
i procedia d'una familia de castlans dels castells de Querol i Torre Cerdana. Estudih a Toulouse, es graduh a Lleida el 1587, marxh després a Salamanca, i llegi moltr anyr a la univerritat de Barcelona; Puuor, Hijos ilustres, op. cit., pigs. 90-91, i Dietari de lafidellssima uiía de Puigcerda, op.
cit., phg. roo. L'any ,590 era jadoctor de ]'Audiencia, i obtingué el privileg¡ de ciutadi honrar, Juan F. CABESTANY
FonT, Aportación n lo nómino
de los «Ciutarlans Honrntr» de Bnrcelonn, «Documentos y Estudiosu, X, 1961,
phg. 3 2 . Mor rl 1601. L'ascendent delr Oliba a la Val1 de Querol devia
ser encara considerable cap a finals del segle XVI: un Rafael Oliba era síndic de la val1 I'nny 1599, ALART,Notice? histdriquer, op. cit., 1, pig. 167.
Ultra I'elogi de Puiades: «era molt bon cata la...*, Dietari, op. cit., 1, phg.
164, Antoni Oliba ha merescut el reconeixement de la jurisprudencia catalana; deis seus treballs hom n'ha Uoat el métode, exactitut, claredat i alt
criteriv, Guillem M. de Bnoch, Jurista i jurisconrulrr cato!onr delrregler XIVXVII, «Anuari de I'Institut d3EstudisCatalansn. 111, 1909-1910, pig. 501.
Vepeu, a més, Félin TORRES
AMAT,Memdriax para ayudar a f o m a r un dics,
1 8 3 6 , phg. 4 4 8 .
cionario critico d e los escritorex c a t ~ l ~ n eBarcelona,

No me maravillo que la plaga de canciller esté por proveer, que (h)ay
en Cataluña pocos sugetos para ella ... El regente Sans habri ido ...
sin bergüensa ninguna a persuadir como acostumbra uno por otro,
y no faltara... quien le abone y diga que los virreyes huelgan de que
digan dé1 mal.
L'estrella del regent Sans, pero, comenqava aleshores a
declinar definitivament:
La bellaquería q(ue) le oponen es tan digna de castigo como todo
el mundo save, pero que nescesidad (sic) (h)avia della ... q(ue) tengo
por sin duda-escriu Maqueda-son muchos los cassos por que merecía grave pena.')'
Per u n memorial posterior sabem q u e el regent Sans «fue
impetido por el fisco d e V. Magd. del pecado nefando», i condemnat a mort I'any 1599,i que el seu iioc e n el Consell d'Aragó fou ocupat aleshores per u n dels seus rivals directes, Joan
Sabater. Els seguidors d'en Sans asseguraren q u e t o t plegat
havia estat una maniobra del virrei Feria. C o m altres vegades, no tenim cap manera d e verificar I'autenticitat d'unes
i d'altres imputacions. Podem sospitar, tanmateix, que els virreis del Principat tampoc n o restaven ben bé al marge d e les
parcialitats locals d e nyerros i cadells."4

333. ACA. CA. 348 (8-vn1-1gg8).
374. Dicgo Clavero, regent delConselld'Arag6, i f u t u r visitador (1603)
del Principat, defensaria Sans, ACA. CA. 480 (8-v11-1604).Cap a finals
de I3any 1599, Gervisia Saní, vidua drl regent (que «ha dexodo su casa
con necesidad*), sol.licita ajut ecanbmic al virrei, ACA. CA. 1 3 1 , núm.
3 1 1 ; pero riquestes dades no casarien gens amb la data de la mort de Sans,
i que tots els seus bibgrnfs siruen a Madrid I'any 1612. Sabater al Conscll

d'Aragó, ibid.

Les instruccions reials eren clares, taxatives i reiterades:
Os encargamos-diu una Uetra de l'any 1558,adrecada al virrei Garcia de Toledo-que estéis muy advertido de escusaros cuanto pudiéredes de no tener familiaridad estrecha con personas interesadas
en los bandos que hay en aquella tierra, sino que tratéis a los unos
y a los otros de una manera, sin mostraros en cosa ninguna más aficionado a la una que a la otra parte.
Un text idkntic fou Iliurat, I'any 1630, al duc de Cardona, nou virrei del Principat."' Una imparcialitat semblant
no era, tanmateix, gens facil de mantenir. Un virrei que haviade refiar-se tot sovint d e l'assessorament d'unconseii migpartit entre nyerros i cadells no podia no intervenir, mal que
fos per inadvertencia, en les lluites de facció. Res no diu, altrament, que els indicis de parcialitat d'alguns virreis no hagin estat una política forcada per les circumsthncies, i que el
favoritisme, repetidament denunciat, no fos sinó una thctica
deliberada per tal de neutralitzar l'excessiva influencia assolida per alguna de les band0sitats.3)~Que el virrei duc de Feria, llavors de la seva pugna particular amb el regent Sans,
hagi abonat sistemiticament els candidats nyerros, podria ser
interpretat com un expedient d'aquesta mena. En el rnón de
faccions i rivalitats que envoltava l'Audiencia, una actitud
semblant no podia no suscitar, pero, fundades sospites de connivencia i parcialitat. Pujades mateix no dubtarh d'atribuir
3 3 5 . REGLA,Felip II, op. cit., pkgs. 109.110; LALINDE,LO inrtitrrció#
vineinol, op. cit., pig. 53'.
3 3 6 . Sembla ser el cas també dels virreis mallorquins i les parcialitats
illenques de Cnnamunt i Conavall, LE SBNNE,Conamunt, op. cit., phgs. 75,
93 i 98-99.

a Feria un marcat protagonisme en les lluites de nyerros i cadells, sobretot llavors de la temptativa de processament del
governador dels comtats catalans Joan de Queralt l'any 1598;
una de tantes rivalitats localitzades de l'hpoca, pero que per
la qualitat de les persones implicades assoliria un notable ressb.
Memorials d'origen no gaire ben precisat inculpaven el
governador Queralt de mantenir tractes amb els francesos,
propiciar lec seves incursions perla frontera, i de participar
e n e l trhfic pirinenc de cavalleries-un contraban d'alta traició severament castigat.>" Perseguit per ordre del virrei,
Queralt hauria cercat amagatall en algun lloc eclesihstic, tot
esperant que alguns cavallers i seguidors seus (entre els quals
hi havia I'abat Pons de Ripoll i el veguer de Rosselló Jeroni
Vilanova, tots dos simpatitzants nyerros) fessin les diligen337. ACA. CA. 264, núms. 7 i 78. Noera laprimera vegada que Queralt passava per dificultats semblants. L'any 1587va tenir handaritat aferrissndn amb Francesc Oliver de Boteller, abat de Poblet (possiblement cam
una derivació de les bandaritats tortorines entre els Terga i els Oliver Botelier). En una lletra del favarit Perc Franquesa, adreqada al comte de Chinchón, bi Ilegirn: «El Abbad de Poblet ea enemigo capital de don Juan de
Quernlt, y por vengar SUS pa~sionesha tomado par medio alborotar contra
él la tierra, opponiéndole que por servir a su Md. (h)a falsificado las canstitucianes par medio de m i c a Puig y mío, y paraesto, de su propia autoridad, ayudado del Obispo de Elna y delviscondede Perelada, juntóla tietra (e) hizo a los della un largo razonamiento, persuadiéndoles que castigassen
a don Juan ... de manera que a don Juan le ha convenido retirarse ... Todo
su fin del Abbad es persuadir al pueblo que es grande patriota para que
con esto le dexen el govierno libre. ..s.Valedors de 'ahat en el Consell #Ara.
gó eten, segons Franquesa, Campí, Quintana (ngrandíssimo patriota*) i Gas.
sol («grande amigo del Abbad»). El comte de Chinchón resti persuadit dels
arguments de Franquesa, i escrigué al rei: «conozco que el fundamento y
motiva del Abbad de Poblet es pasión que tiene metida en las entrañas contra
los Franauezas v. Tercas.
, . aue
. son íntimos aminos de don luan de Oueraltn.
RIBA,El Conxejo Supremo, op. cit., pags. 129.132 Bindols dels Terga a
Tortosa dutant els anys 1582-1583,ACA. CA. 261, núm. 49.

-

cies oportunes per tal de provar la seva innoc&ncia.~>~
Tot
plegat, efectivament, no era sinó una maquinació dels contraris del governador, assen~aladamentde Guerau de CrulIles, senyot de Mosset i conegut capitost cadell, que ambicionaria, segons sembla, el mateix chrrec de governador dels
comtats."g
Els valedors de Queralt acabaren per descobrir els tractes entre Cruilles i alguns oficials francesos i catalans de la
frontera, els quals, ajudats pet un espia aragones anomenat
Diego de Vera, haurien cercat i subornat diversos testimonis
contra el gobernador; i tot seguit, aconseguiren també la retractació d'alguns d'aquests declarants comprats, com ara el
negociant i veguer de la ciutat d'Alet Joan de Forquet, el qual
reconegué haver estar
),8. Sembla que podem inferir amb certa seguretat la filiació nyerra
del governador Qurralt. El favor dels Vilanova i I'abat de Ripoll n'és ja
un primer indici, peró algunes actuacions anterior5 de Queralt apuntarien
en la mateina direcció. Segons SACONOMINAS,
Dietari, op. cit., f f . 14-15,
l'any 1586 la regia cort tenia una rclació o memorial de 280 homes que
eren cansiderats nlladres provstsn, pero Queralt, aleshores diputat militar
del General, hauria suprimit prop d'un centenar de noms, *que heren sos
amichs v valedors v de sa oarcelitarn. i entre els suals fieurava un tal Borrombillo, bandoler de la «compañia» de Tomas Banyuls, el senyor de Nyer.
Sembla, a més, que Queralt hauria perseguit molt a contracor el capitost
nyerra Racaguinarda durant In seva etapa de governador de Catalunya (c3.rrec assolit el 16031, i segons la vox populi, Queralt hauria mort-l'any
1611-arran nde un cert enuig que tingué. . ab lo virrey, que.1 aprati molt
bravament, per rahó de Rocha Guinardav, SOLERr TEROL,
Peror, op. cit.,
pigs. 334-335.
339. CAPEILLE,
Dictionnaire, op. cit., pigs. 147-148.Litigis d'aquesta
mena eren forFa freqüents entre una noblesa forya necessitada d e cirrecs.
1 I'estratkeia
" difamatoria hriuria estar., seeons sembln. la norma: nAci tenim cntés-ercriuen els consols de la Vall de Querol l'any 1614-que Castellnrnau preten la alcaldia de Puigcerdh, Caro1 y Torcerdana, y que per
esforsar sa ~ r e t e n c i óse atreveix calumniar la Derrona de don Fran(cis)co
Sabater
y R.M. alcait de dits casteils (i) del regiment del qual
reSte.cn tan satiafets y contentsu, ACA. CA. 355 (22-V-1614).
u
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induzido por parte de don Diego de Vera... (para) que viniesse a Perpiñán para atestiguar y deponer ante el doctor Sescases... del real
consejo de su EX.^ ... y que dixesse y depusiesse algunas cosas contra don Juan de Queralt ... y en particular que dixesse y depusiesse
que el dicho governador se havía visto y hallado consultando y tratando (hlabrá seis o siete meses con el sr. Montserrat del Viver en
un lugar que se dize el Palo del Estagell, y también como el dicho
governador havía passado algunos cavallos a Francia.
N o prou convencut, inicialment, Forquet hauria estat «subornado c o n amenazas hechas por d o n Guerau d e Cruyllas,
q u e ... le hizo e n Perpifián, d e n t r o el castillo rnayorn.34"
N o sembla pas q u e el virrei Feria hagi observat una actit u d del t o t neutral en aquest afer. Els valedors d e Queralt,
si més no, s'adregaren directament al Consell d'Aragó per reclamar la intervenció d'una autoritat aliena a les parts, i n o
vinculada a la persona d e Guerau d e Cruilles, com era el cas
d e l d u c d e Feria, el qual-asseguravenha procedido y procede con las cossas de manera que el d(ic1ho don
Juan quede descompuesto y que don G(ue)rau de Cruillas y su parcialidad contraria con ruyna suya queden validos y medrados, el qual
don G(ue)rau es deudo de el hijo mayor del d(ic)ho virey, demás de
lo qual el mesmo virey es íntimo amigo y valedor del d(ic)ho don
G(ue)rau y de sus allegados.
E n u n tribunal catala-afegien-la
mai n o reeixiria,

causa del governador

pues a V. Magd. le consta la passión q(ue) el duque de Feria tiene
en este neg(ocio), y que si se (h)ubiese de tratar en Cataluña demás
340. ACA. CA. 477 (s.d.1(les properes citacions no cspeceficades provenen d'aquest documcnt).

de el inconveniente de tener el d(ic)hodon Juan enemigos en la Audiencia por muchas parcialidades y vandos de aquel rey(no), y estar
el virey por cabeza de la Audiencia y de todos los demás tribunales
de aquel principado, sería neg(ocio1 inmortal, de manera q(ue) jamás se acavaría, q(ue) es lo que sus contrarios pretenden por estar
ya desengañados... que esta verdad se ha de saber.
Les trifdgues d'un membre del brag militar suscitaven sernpre l'enrenou subsegüent entre els seus iguals. Tal com vapassar llavors de l'afer del diputat Granollacs, I'any 1591, l'estament rornangué també dividit i els partidaris de Queralt
foren aviat perseguits pel virrei:
han acudido a mi-escriu el regent Covarruvias del Cosnell d'Aragó-grande número de cavalleros de los más principales deste principado y condados a quexarse de que el Duque (de Feria) procede
contra este cavallero y todos los que han salido a defenderle con manifiesta passión, olvidado del officio de juez, haziendo el de parte,
y que muchos andan ausentes y otros andan presos . . . j 4 '
L'esclariment dels fets fou finalment encomanat a Francisco de Leyva, cavaller de Santiago i comissari reial, I'estada del qual a Perpinyh, la primavera del 1599,confirmaria
la cdpabilitat d'alguns dels seguidors de Cruiiies, com ara Joan
Blande Ribera, governador interí dels comtats, i el batlle de
Perpinyh, que «están tan culpados en esta causa como sus congiengias les condenan*, i que procurarien ((perturbar la execución de lo q(ue) traigo entre manos, y que no lleguen a
noticia de V. Md. las violengias y extorsiones que tienen
341. ACA. CA. 264, núm. 7. El virrci contraQueralt, ACA. CA. 344
(9-x-1798).
La celebració de les corts de Barcelona (1599)augrncntaria el
ressb dels fets: hi acudí un oficial dc Queralt, davant la contrarietat del
virrei, ACA. CA. 264 (21.~1-1599).

hechas».>4' Tanmateix, si cal creure el testimoni de Pujades,
el virrei mateix figuraria entre els principals implicats del
cas-si no en fou el veritable instigador:
Diu-se q(ue1... Diego de Vera ... confessi que don Joan de Queralt
no tenia culpa en lo de Rosselló, que lo duch de Feria ... per ses pacions y parselitats que afavoria en Catalunya de nyerros y cadells,
(h)aviacomprats en Franya testimonis falqos contra dit don Joan de
Queralt y que el1 era estat lo qui era anat a Franqa per sercar-los
y fer-los venir a testificar.3"
No en treguéssim la conclusió, pero, que el virrei Feria
hagi estat ben bé un mandatari de rigides conviccions de facció: si per una banda podia afavorir Cruilles i els seus seguidors, simultiniament bregava, a l'Audi+ncia, amb el regent
Sans i els seus protegits, que eren, igual com el senyor de Mosset mateix, tots plegats cadells també. Diguem, més aviat, que
Feria-igual com altres virreis del Principat probablement-es
limitava a moure els fils de les bandositats locals segons les
seves conveniencies, fos per necessitat de refermar la seva autoritat o-tal com li retreien ers valedors del governador Queralt-per interessos particuiars.)44
El caricter generalment foraster dels virreis del Principat no era, altrament, cap garantia absoluta sobre la seva imparcialitat. De fet, alguns d'aquests aristbcrates, com ara el
valencii Mestre de Montesa (1591-1 j g z ) , arribaven a la cancelleria catalana amb un notable passat de bandositats de «jo342. ACA. CA. 264 (19-V-1599).
343, PUJADES,
Dietod, op. cit., 1, phg 250. AbroluciádeQueralt, ACA.
CA. 266, núm. 1 2 5
344. Cruilles i Querslt tornaten a topar I'any 1603,quan aquel1 tracta
d'impedir el nomenament de Queralt coma governador de Catalunya, PuJADES, Dieran, op. cit., 1, pag. 251

ventut» en el seus regnes d'origen,'45 i la incidencia de les
diswutes i rivalitats faccionals en la vida interna del Principat, lluny de desconcertar-los, no podia no resultar-los ben
familiar. D'altres mandataris nouvinguts podien contreure rhpidament relacions de «deudo» i amistat amb significats capitostos de les bandositats autbctones, mal que fos únicament
perqu; governar al marge dels partits locals i la seva xarxa
d'influencies devia de ser, en el Principat, tot sovint impracticable o, fins i tot, una manera de fer ingovernable el país.
La mateixa gestió personal del virrei restava condemnada al
frachs sense el suport, hhbilment administrat, de les faccions
rivals. La neutralitat, en definitiva, no era probablement el
sistema més eficag de governament i allb que anomenern favoritisme, nepotisme o corrupció no era sinó un procediment
formalitzat d'exercici del poder: ¿les grans monarquies europees de l'epoca, no es nodrien també d'una xarxa successiva
de fidelitats personals i creatures?l4"
Les oportunitats d'un virregnat impacial disminuiencal pensar-llavors de la designació d'algun notable del país
mateix. Les vinculacions i dependtncies de caricter familiar
i clientelar, o fins i tot els antecedents de bandositat, podien
multiplicar les avinenteses de connivencia efectiva amb una
parcialitat determinada. Joan Terés, arquebisbe de Tarragona, accediria a la cancelleria catalana I'abril del 1602, tot subs.
tituint el duc de Feria, i enmig d'un clima institucional for$a
enrarit arran de la resistencia d'alguns diputats catalans contra la publicació de determinades constitucions aprovades e n
345. Sebantii Gnncin M A R T ~ N Bondolerr,
EZ,
corrorir i morircor, Valen.
41-47.
346. Roland Mousnier ha insistir repetidament en squestr aspecter, Lo
u6nalit.4der ofiicer rous Henri I V e t Louir XIII, París, 2.* ed., 1 9 7 1 . Vcgeu
també, KETTERING,
Potronr, a p c i t . , i BLEIK,AbrolutNm, op. cit.
cia, 1780, pigs.
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les corts del 1599.147Era, alhora, una epoca d e franca b e l k
gerhncia entre els bhndols del Camp d e Tarragona, coneguts
pels noms d e morells i voltors (nyerros i cadells , respectivarnent),iq8 i el virrei Terés potser n o h a restat tampoc del t o t
indiferent e n aquest conflicte:
Dijous al tart-escriu Pujades- a 17 de octubre de 1602 se declara
la contenció contra don Pere Voltor de la vila de Valls del Camp
de Tarragona, qui tenia revoltat tot lo Camp y era cap del bhndol
contra dels Morells. He-u notat perque se ha fet en esta causa cosa
mai vista, que, (h)a durat més de quinze dies que en lo real conseii
no se ha entes sin6 ab esta contentió matí y vespre ... Eran les parts
poderoses y malicioses, y perquk la part dels Voltors era la que mata
a don Epiphanio Terés, cavaller del arde de Mnntesa, nebot del archabisbe vui virey, per son deschrrech ho ha fet mirar a totes les
tres sales y als theblechs que ajuntava estos dies atris.3'9
Segons la semblanga d e Reglh, Terés n o s'hauria trobat
mai a gust e n el chrrec: «Cense ambicions polítiques i desitjós
d e poder reintegrar-se totalment a la seva missió eclesiastica», lParquebisbehauria sol.licitat reiteradament el seu rellevament.350 Tanmateix, si cal creure el testimoni d e Pujades-cronista contemporani que bescanta per igual nyerros
com cadells-, I'actuació d e Terés, marcada per la parciali3 4 7 . L'afer havia costat el chrrec sl duc de Feria.
3 4 8 . PurcjANon, Hirtoria de lo villa de Vallr, o p . cit, phgr. 179.182.
3 4 9 . El 16 d'octubre Voltor seria executat: <Era molt gentil home,
blanc, ros y bencarat, que no li deis la cara que fos tan cruel», PUJADES,
Dierari, op. cit., 1, pags. 2 0 9 - 2 1 1 .
3 5 0 , REGLA,Els Virreis, o p . cit., p h g ~ .1 2 3 - 1 2 4 .Sobre ele Terés, Ramon BOLEDA
1 CASES,
El1 Arbó i Teréx. Una importantfomilia de Bellpuig
d e l r e g b XVI, Biblioteca Pública Municipal, Bellpuig, 1975; i del mateir
autor, Jonn Terér i Borrull, Arquebirbe i Virrei, a «Recerques de Terrer de
Ponent», 111, 1 9 8 2 , sense aportacions gaire substanciases, pero.

tat, hauria exacerbat les rivalitats de bhndols. Cita, a tal1
d'exemple, I'autorització del virrei per tal de capturar, tot
i estar acollits a la immunitat eclesihstica, uns pagesos cadells
i seguidors del conegut Masons de Parets; i afegeix, tot seguit, el següent comentari:
Esti lo poble molt escandalitzat de veure un tal ... Pero no és maraveila, q(ue) ya lo poblc li diu mossen Joan de Verdú per ser el1 natural de allí. Y també perque com és de la part dels ñarros, no sentia
sinó cadells, y a fe que ni uns ni altros no.1 trauran de infern ans
le (h)i cuitaran, que uns i altres són la perdició de aquesta terra ..."'
L'estiu de I'any 1603 el rei acceptaria finalment la renúncia de Terés, que moriria no gaire després. La satisfacció dels
seus vassalls, que festejatien el trasphs de I'arquebisbe amb
fogueres i sor011 de pedrenyals, ha estat considerada com un
indici directe de les tibantors existents (per bé que no sempre prou ben conegudes) entre senyors i pagesos a la Catalunya de la primera meitat del segle xv11.35'Ara, si una lectura semblant no pot ser descartada, cal convenir que la mort
de Terés hauria engrescat sobretot els seus enemics de parcialitat: els voltors. Pujades ho conta, mig horroritzat:
en la vila de Valls, camp y archidibcesi de Tarragona, sabuda la mort
del senyor don Joan Teres ... llur senyor y de qui ells eran vasalls,
feren un acte lo més detestable y bhrbaro que mai nació ni poble
haya fet. Que en iloch de fer obsequies a son senyor feren fochs,
alimiries, grans tirs de predrenyals y molt galejar, alegrant-se de la
mort de son senyor ab qui, perla mort que ells feren de don EpiphaPUJADES,
Dietaii, OP. cit., 1, phgs. 163-264.
J. H. ELLIOTT,
La cl~rredorninnnt cntnhna en elrregler XVI i XVII:
uno arirtocrdcia prouincial, uL'Aveng», 40, 1981,phg. 32.
351.
352.

ni0 Terés son nebot, aportavan bando1 ubert, que és estada la ruina
del Camp y particular de la vila de Reus.'s'

«A lo que se entiende, y no con poco fundamento-escriu,
l'any 1615, el vice-canceller del Consell, d'Aragó Andreu
Roig-, la causa de los mayores daños de Cataluña, y quien
fomenta y entretiene a los bandoleros son algunos cavalleros
y gente poderosa para conservar sus parcialidades, y quisi por
otros respetos peores...»354Aquestes hipotktiques-i sempre
discutides-segones intencions aventurades per aquest regent
d'origen valencih, tenen res a veure-al marge del seu abast
veritable-amb la divisoria institucionaI de nyerros i cadeUs?
¿Que passa-podem demanar-nos-quan la política obstruccionista o simplement legítima i defensiva dels diputats catalans resta reiteradament encapgalada pels representants caracteritzats d'una mateixa facció? És tot plegat ben bé casual,
o és que som davant d'un autkntic partit polític, tal com volien alguns autors vuitcentistes? Perla seva perserverangacom a opositors polítics, com a senyors bandolers-el Alentorn de Seró són un cas potser paradigmitic i, sens dubte,
digne de comentar.35r
353. PUJADES,
Dietari, op. cit., 1, phg. 283.
354. ACA. CA. 269, núm. 18;ELLIOTT,
La revolfa ...,op. cit., phg. 114.
355. Segons el testament d'Alexandre d'Alentorn, amb data del 1626,
les possesrion~familiar5 comprenien: Seró, la Donzell, Rialb, Jussi, Sobir i , Puigverd, Taravan, Ramoneda, el Puig de Sant Andreu, Polig, Miralpeix, Ttaguany, el Tarr6s, la Ladrell, els masos d'en Guillat, de Cirera,
de Montada, i el lloc de Tanca la Porta (que cal identificar,segans sembla,
amb el castell d'Argentera de la baronia de la Vansa, Els cortellr caralanr,
op. cit., VI(I), pig. 493, AHPB. Antic SERVAT(major),Tercer llibrede tertamenfi, 1616-1630,
ff. +.-qgv. (2-IV-1626)~
Resta introbable, ara com

La seva reiterada participació en les mandositats locals,
tot sovint com a part directament interesada o instigadora,
i les subsegüents vinculacions amb les quadrilles, poden ser
documentades (per bé que de manera intermitent i desigual)
durant un periode de prop d'una cinquantena d'anys. Les primeres referencies localitzades sobre l'activitat bandolera
d'Onofre d'Alentorn i d'Oms daten del 1569, quan intervingué en els tractes de bandeig de les quadrilles de Montserrat
Poch i d'un tal Brunet-capitostos que cal creure relacionats
amb el senyor de Seró. Un any després Onofre mateix hauria
guanyat la seva remissió particular a canvi d'uns anys de serveis militars a Italia-per bé que el 1572 tornava a ser ja en
el Principat. A comenqaments de la decada del 1580 Onofre
figura involucrat en els bindols lleitadans entre merleros i
mongais, i com a valedor-segons sembla-dels primers, per
bé que, finalment, hauria actuat com a mitjancer entre les
parts. Onofre i els seus fills Lluís, Jeroni i Alexandre abonaren el partit del seu parent Francesc de Gilabert en contra
dels germans Valls i els seus seguidors cadells durant els últims anys vuitanta. Gilabert, els Alentorn i altres cavallers
nyerros passaren l'estiu del 1589 encal~antla quadrilla del
Batlle d'Albs i altres bandolers seguidors tant dels germans

ara, uninventari del castellde Serórealitzar I'any 161r , iquefigutaconsig.
nnt en les fitnei-catlleg de I'arxiu notarial barceloni. Els llocs de la DonzeU, Polig i el Puig de Sant Andreu formaven part de In baronia de Rinlb;
la Ladrell era, cap a finalr del segle XVI, «terme rbnec., per beque hi havien terres en conreu, ACA. AUD. 3 3 9 3 , ff. 166 i 3 6 1 . Per un altrc document sabem que Alexnndre d'Alentorn cobrava censos d'algune maror de
Sant Vicenq de13 Horts i Santa Coloma de Cervelló (corresponrnts, probablement, al dot o patrimani de la seva muller Angeia de Salbh), AHMD.
Notarial, serie XVI, núm. z, plec 3 3 (capbreu del 1389).Declaconrinenp
d'aquert document a Eva Serra. Onofre d'Alentorn, pare d'Alexandre, detenia, a més, una carlania a Agramunt, ACA. AUD. 6 4 5 2 , f. 276.

Valls com de Joan Cadell, el senyor d'Arskguel. L'any 1593
Lluís d9Alentorn tenia bando1 amb Tomas d'Ager, un cavaller de la vila de Tremp. Durant tota la decada del 1590 els
Alentorn i els seus bandolers nyerros valgueren als homes de
Puigverd (baronia dels Alentorn) en les seves disputes d'aigües amb la veina vila d'Agramunt. Durant el carnestoltes
barceloní de I'any 1595 el virrei duc de Maqueda ordena la
captura, «muerto o presso», de Jeroni d'Alentorn, que anava
emmascarat pels carrers de la ciutat, i que era buscat de feia
temps per les autoritats reiais, tot i que les fonts no fan esment dels carrecs particulars contra el cavaller.
L'activitat dels Alentorn, a comengaments del segle XVII,
no ha estat pas rnenys notoria. Onofre va morir pels volts del
1606 i la seva herencia ocasionaria reiterades disputes entre
els seus fills. Un germa d'Onofre, el prior santjoanista Mique1 d'Alentorn, se servitia, I'any 1609, de les quadrilles de
Miquel Morell i Perot Rocaguinarda per tal de solventar alguns litigis jurisdiccionals amb Rafael de Biure, senyor de VaUespinosa i carla de Vallverd. Alexandre, fill d'Onofre i senyor
de Seró, no hauria estat pas menys belligerant que el seu pare
i oncle. L'any 1611 disputava, «ab violentia y coadunatio de
molta gent armada de predrenyals», la possessió de la baronia de Rialb a la vídua del seu gerrnh Jeroni. Uns anys després el virrei Alburquerque acusava Alexandre d'emparar i
afavorir la quadrilla de l'anomenat Sastre D o r n i n g ~ . ~ ~ ~
3 3 6 . SOLERI TEROL,Perol, op. cit., phg. 4 3 5 , nota I ; Joan S ~ R R IAVIdelr bandolerr eri 1616, *Estudis Universitari~Catalans~,
X V I n , 1 9 3 3 , phg. 1 9 4 . Disputes al voltant de la baronia de Rialb, ACA.
I TEROL,
Perot, op. cit.,
RC. 5 2 ' 0 (18-"11-1611);el prior Alentorn, SOLER
phgs. 1 4 7 - 1 6 4 ;Jeroni durant elcarnestoltes barceloni, ACA. Am. Sentmenat, Ilig. 1.21 (docurnentació arnablement cedidn per Eva Serra), i ACA.
AUD. 6 3 2 4 , s/f.; Lluís Alentorn, ibid., i ACA. AUD. 3 3 9 3 , f . 420; b i n dols entre Puigverd i Agrnmunt, TOKKES,
Dirputer d'aigüer, op. cit.; merleLARÓ, Perrccució

Paral.lefament, pero, els Alentorn de Seró rnantingueren
tothora un marcat protagonisme polític en la vida del Principat. Onofre d'Alentorn, diputat militar del General durant
el trienni 1593-1596,rnembre de la junta de defensa del Principat els anys 1597.1598 (llavors de la guerra amb Franga),
protector del brag militar, i diverses vegades ambaixador de
la Diputació, ja va significar-se, l'any 1572,en la resistencia
nobiliiria contra I'excusado: «lo qual fou part-diu d'Onofre, un memorialista contemporani-ab sos parents y amichs
tenia molts en Urgel(1) que may volgueren pagar dit escusado».,57 L'any 1599 Onofre mateix encapgalaria l'oposició
dels diputats catalans contra determinades constitucions aprovades en les corts. Alexandre, fill d'onofre, home de temperament csempre violent», segons Pujades, i que «per sa presumtió (li) diuen Cap de la casa Othomana*, hauria seguit les
passes del seu pa1e.35~Protector del braq militar, diputat mis'encari amb el goverlitar del General els anys 1614-1617,
nador de Catalunya Aleix de Marimon quan aquest volgué
fer pagar soldats als comuns de cada vegueria per tal de perseguir bandolers. Per la seva sisternhtica política obstruccionista acabaria la paciencia del virrei Alburquerque, una altra
personalitat de carkcter fort: «don Alexandre-escriu el virrei- ... es el Ne(p)tuno y Norte deste Mar tempestuoso de
la Diputación ...)> i enuna missiva posterior, afegeix: «Son terribles las entrañas de don Alexandre ... y la inclinación que
tiene de oponerse a todo lo que toca al servicio del Rey y su
obediencia». El veritable rerafons de I'actitud recalcitrant del
senyor bandoler i diputat catala no ha pogut ser encara prou
ros i montgoir, ACA. RC. 4 7 4 8 , ff. 1 8 1 - 1 8 2 ; Onofre d'Alentarn el 1 5 6 9 ,
Regla, Felip ii, o p . cit., pBg. 1 6 5 .
3 5 7 . Vegeu IesNormdeFrederic Despalau, BC. Ms.5 1 0 , ff. 8 g v . - 1 0 8 v .
3 5 8 . PUJADES,
Dieta", op. cit., 111, págs. 47 i 210.
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ben aclarit ¿fÓra legítim parlar, potser, d'un bandolerisme pactista? Ara com ara, no e n tenim pas cap prova o evidencia
concloents: «El silenci complet dels documents entorn de les
intencions i de les ambicions autetitiques d'Alentorn-ha escrit Elliott-és descoratjador. 6Es tractava només d'organitzar una venjanga particular contra els funcionaris reials, o és
que era el cap d'un moviment mis ampli contra un govern
que rebia les seves ordres de Madrid?» Les tibantors institucionals, peribdicament desfermades arran d'un incident qualsevol (com ara la temptativa de captura del diputat Granollacs I'any 1591),i el rece1 permanent davant un eventual
increment dels poders de la Corona o els seus ministres en
el Principat, poden haver alimentat, efectivament, un clima
de dissidencia. Els Alentorn, en qualsevol cas, tenien prou
empenta, seguici i influencia per esdevenir els dirigents d'un
moviment semblant, pero es fa ben difícil de dir si les seves
reiterades topades amb els representants reials amagaven cap
propbsit polític específic.
Les vinculacions f amiliars poden donar-nos un primer índex de I'autentic potencial dels Alentorn. Entre la seva parentela (vegeu quadre núm. 26) bi figuraven algunes de les
principals nissagues del Principat, com ara els Erill i els Sentmenat i, d'engi de I'any 1621, un regent del Consell d'Aragó: Miquel de Salbi i de Vallseca, una getmana del qual era
la muller d'Alexandre d'Alentorn. Cal fer esment, altrament,
d'alguns parentius recurrents, com ara els Calders de Segur
(vegueria de Cervera) i els Gilabert, senyors de Tudela i La
Vansa (vegueria d'Agramunt), la vinculació dels quals amb
els Alentorn arrencava ben bé de comengaments del segle xvr,
i es perllongari encara, amb noves aliances matrimonials, en
els primers decennis del segle XVII. Responen, sens dubte, a
una estratkgia deliberada, i encaminada tant a refermar les
aliances tradicionals de la familia com a preservar alhora la
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integritat del patrimoni propi. Les últimes voluntats de Jeroni d'Alentorn, I'any 1611, en són una bona prova: de morir
sense fills (tal com succeí), Jeroni feia hereu, primer de tot,
el seu germh Onofre i,successivament: Dídac d'Alentorn, fill
del seu germi Alexandre; Alexandre mateix; la seva germana
Agries; Jeroni de Sentmenat, amb la condició expressa d'haver de casar amb una filla d'tllexandre, i prendre nom i armes dels Alentorn; Francesc de Gilabert, amb identica clhusula; o els fills barons de Dionisia Gilabert, germana de
Francesc, i muller de Ramon Joan de Calders, senyor de Segur; de deixar una filla, Jeroni disposava que hauria de casar
amb un fill del seu gcrmi Alexandre o, successivament, amb
un fill del senyor de Sentmenat, cosí de Jeroni, i sempre i quan
no en fos I'hereu per tal que pogués prendre nom i armes dels
Alentorn; o qualsevol fill de Miquel de Sentmenat, o de Francesc de Gilabert (cosí també de Jeroni), amb la mateixa clkusula de reserva.359 Previsions familiars, altrament, que no poden ser ignorades a l'hora d'explicar els arrengleraments
faccionals locals: no pot sobtar-nos que els Alentorn hagin
fet costat als Gilabert llavors del bindol d'aquesta familia amb
els Valls; o que els Calders de Segur hagin secundat els Alentorn llavors de les disputes entre el senyor de Seró i la vila
d'Agramunt; o que tots plegats (els Alentorn, Sentmenat, Gilabert, Calders, i probablement els barons d'Erill) hagin estat de bon comenCarnent membres de la facció dels nyerros.
Els lligams estrictament familiars no donen compte, pero,
de tot el seguici i influencia dels Alentorn. «Lo dit señor de
Ceró-declara, a finals del segle XVI,un testimoni de la vila
d9Agramunt-és persona que p(er) aquestas parts tothom li
té molt gran respecte y temor*. La clientela local dels Alen3 5 9 . AHPB. Joan Jeroni TAT.AVERA,
Llibre primer de tertamentr,
r6ar-1624,(13-VII-rúrr).

torn incloia persones de tota condició: rectors dels voltants,
alguns dels quals havien obtingut la vacant per intercessió del
senyor de Seró, o simples sicaris com ara un tal Bernat Sunyer,
natural de Sant Quirze de Besora, que «havie mort un home
a la sua terra ... y don Honofre de (A)lentorn lo ha tret de
mal»; pagesos grassos o pagesos en dificultats, com ara un tal
Llobera del lloc de Les Pallargues, que, arribat el cas, podia
rebre dels Alentorn un pare11 de chrregues de blat; notaris,
negociants i menestrals de la vila d'Agramunt, alguns dels quals
figuraven insaculats en el consell local. Quan Onofre d'Alentorn, l'any 1599,disputava altre cop arnb la vila d'Agramunt
per diferencies d'aigües, aplegi sense massa dificultat un contingent de 400 homes entre vassalls seus i dels seus seguidors,
entre els quals hi figuraven el seu parent Miquel de Calders
i altres coneguts senyors nyerros de la vegueria.'" Mohilitzacions semblants no tenen, ben cert, gran cosa d'excepcional. A diferencia d'altres senyors bandolers locals, pero, els
horitzons i la influencia dels Alentorn eren forca més amplis.
A Barcelona (on habitaven una casa situada en el carrer de
Copons) els Alentorn es feien amb el bo i millor de I'aristocrhcia catalana i forinia: Agries d'Alentorn figurava, l'any
1605, entre els convidats d'un sarau donat en honor dels prínceps de Savoia; quan Alexandre d'Alentorn, el 1625, casa el
seu primogsnit, la duquessa de Cardona i la comtessa de Santa Coloma assistiren a la festa del casori (on protagonitzaren
un violent incident protocol.lari); Pujades mateix ens ha deixat
algun testimoni sobre les bones relacions entre Alexandre i
el duc de Cardona (tot i que I'actitud desconsiderada del senyor d'Alentorn hauria provocat, de vegades, algunes tiban360. Una exposició mér detallada del repertori de clienteles locsls dels
Disputes d'aigües, op. cit. Sobre els cavallers seguidors
Alentorn, TORRES,
dels Alentorn, vegeu tsmbé quadres núms. j i 26.

t0rs).3~' Tots aquests recursos podien posar-se, arribada
l'hora, al servei d'algun litigi particular o d'una bandositat
local. Res no diu, tanmateix, que no hagin pogut alimentar,
alguna vegada, una fracció parlamentaria amb finalitats més
implies.
No podem dir quina hauria estat I'actitud i influencia
d2Alexandred'Alentorn en les conflictives corts de I'any 1626,
llavors de la discussió del projecte de la Unión de Amas; l'anomenat Cap de la Casa Otomana, i rival vehement d'alguns
ministres reials del Principat, moriria sobtadament tot just
~~
sabem
iniciades les sessions p a r l a m e n t i r i e ~ . 3Altrament,
ben poca cosa sobre les activitats d'Alexandre després del virregnat del duc d' Alburquerque (1616.1619) tsenyal potser que
el seu ascendent comenqava a declinar? L'actuació i protagonisme del seu pare, Onofre, durant les corts precedents del
1599, i el conflicte posterior al voltant de la impressió de les
constitucions, potser podria donar-nos, en canvi, una imatge
més precisa del perfil dels «frondistes» catalans, i de I'abast
real de les seves resistencies o reclamacions.
La correspondencia del virrei duc de Feria, malgrat la seva
fragmentació, reflecteix prou bé les intrigues de la convocatoria de corts, auspicidades sobretot pels capitostos nyerros.
Una ambaixada de la Diputació catalana, llavors del traspis
(cap a finals de l'any 1598) de Felip 11, suscitaria les primeres controversies:
Los diputados-escriu Feria- ... (h)anandado muchos dias ha muy
metidos en querer hazer una embaxada... Ayer estubo el duque (de
Cardona) en la Diputa(ci)ón,y a lo q(ue) muestra más inclinarse es

361. P~JADES,
Dietari, op. cit., 1, p8g. 280; 11, p8gs. 1 1 9 - 1 2 0 ,
3 6 1 . Ibid., IV, pig. 49. Sobre les corts, ELLIOTT,
La revolfa, op. cit.,

pags. 203 i 5s.

a que vayan IX personas por poder embiar al ahbad de Ripoll y a
don Nofre de Alentorn, arcediano de Benasco, hijo del de Seró, y
otros de par~ialidad.3~3

A comengaments d e l'any següent, les camindules del grup
nyerro per monopolitzar l'ambaixada a M a d r i d arribaren a
exasperar el virrei. E n u n llarg memorial (que comenGava: «no
me h e visto t a n atajado e n hacer ningún despacho d e los muchos q u e h e escrito e n m i vida como e n el q u e yrá esta noche») Feria referia les darreres vicissitutds d e I'elecció
d'abaixadors:
Los diputados partieron entre sílas ele~ionesde los tres embaxadores; el eclesiástico nombró al varón de Eril ... el militar nombró a
mr. Olles, hombre honrado; con el real traté de que nombrase al argediano de Gerona ...
Tanmateix, el senyor d e Seró i els seus seguidors aconseguirien d e desbaratar aquestes designacions:
De aquesto ha resultado q(ue) don Nofre de Alentorn, el sr. de Seró,
y don Pedro de Queralt y otros ... hiaiesen una junta del brago (autorizándolo el duque de Cardona, que ha dos días que no sale del
asseo entendiendo en estas ynpertinengias) y ambiasen a rrequerir
a los diputados para que revocasen la election. .. creo que el fin principal ha sido procurarlo deshazer todo en odio de los diputados para
que la embaxada viniese a parar en elabbad de Ripoll y don Pedro
de Queralt. Los diputados no tomaron aquesto como a mi pareger
conviniera ... (y) (h)a una media (h)ora que el brago militar ... me emhió una embaxada ... en que me dezía que se (h)avían determinado
a embiar a don Alexandro de Alentorn a suplicar a su Md. fuese servido de tenerles cortes.
3 6 3 . ACA. CA. 144 ( J - x I I - ~Sobte
~ ~ ~I'abat
) . nyerro dc Ripoll, infro,
«Epílegr.

El duc de Feria procuraria, endebades, aturar l'ambaixada encap~aladaper un fill del senyor de Seró. La convocatbria de corts no era pas l'únic objectiu dels embaixadors:
También creo que tratarán de mi-prevenia Feria al protonotari del
Consell d'Aragó-, pero aquiestoy como blanco al terrero, y bendito Dios creo que no he faltado a lo que devo ... (H)ame picado el
desagradecim(ien)to de los q(ue) quisieron calu(rn)niar al varón
(d'Erill) ... mas como estoy con el cargo no puedo mandar la (e)spada ni aún la lengua en cosa que sea particular mí0.3~4
E n una missiva posterior les recriminacions del virrei
s'adre~avencontra el duc de Cardona, el qual abonava-si
més no, en l'afer de l'ambaixada-l'opinió dels nyerros: «Quísome dar-escriu Feria-algunas escusas de que le era fuerya
contemporizar con gente de aquí». Duc i virrei acabaren, pero,
definitivament enemistats:
El duque de Cardona (de cuyo deudo y amistad he yo professado
la honrra que hera justo) ha determinado declararse contra mi, y embiará a dezir al Rey que yo estoy malquisto aquí, y que sin el conde
de Miranda no se pueden hazer bien las cortes. Esta es la doctrina
del sr. de Seró y de mr. Cornet.
Sobtadament, el duc de Cardona seria cridat a la Cort per
tal d'allunyar-lo de les intrigues parlamentiries, i sobretot
«para desviarle de que no se dexasse llevar en el b r a ~ omilitar
de aquel Principado de alg(unos) que hazen oposición al Duque de Feria en las cosas que tiene por convenientes al
serv(icio) de V. M d . ~ . > ~ s
364. ACA. CA. 344 (8-1-1599).
365. ACA. CA.(23-1-7599).
(19-11-1
>99),(17-111-1
>99);ACA. CA. 264,
núm. 1 0 2 . El cornte de Miranda havia estat virrei del Principat dels anys
1583-1586.

Desconeixem el desenllac de I'afer de l'ambaixada catalana, i tampoc podem judicar exactament el rerafons de I'oposició d'un poderós grup de diputats, encapcalats pel senyor
de Seró, al virrei Feria jera potser una derivació de I'ordre
de captura contra el governador dels comtats Joan de Queralt, un afer que Feria no sembla haver pres amb prou neutralitat, o es tractava de greuges més general~?3~"0t i uns
preliminars tan accidentats, les corts acabaren per reeixir. Han
estat considerades com un amoment d'idil.li maxim» entre la
Monarquia i el Principat, i foren, efectivament, profitoses
pera tothom. El rei hi aplegaria un subsidi extraordinari (més
d'un milió de lliures, xifra que duplicava l'oferiment de les
darreres corts del 1585))i per contrapartida s'avingué a concedir tota mena de titols i pensions, privilegis i dispenses. L'eufbria dels braqos traspua en els memorials contemporanis:
«concedia de tal manera-escrivia Frederic Despalau-que
no hi havia més que desitjar».jb7 Onofre d'Alentorn, el
senyor de Seró, va rebre una pensió anual de 5 3 2 Uiures (potser una manera de fer-lo callar, com ha suggerit Elliott); el
seu fill Alexandre va limitar-se, segons sembla, a presentar
un lleuger dissentiment sobre l'augment dels salaris dels magistrats de 1'Audiencia; Jeroni, un altre fill del senyor de Seró,
hi presenta un greuge particular per un total de tres captures
i empresonaments, segons deia improcedents, per bé que no
sabem si en rebé Yoportuna s a t i s f a c ~ i ó . , ~ ~
366. Sobre l'afer Queralt, rupra. 1V.j.
367. BC. Ms. 510, f . 105. Sobre les cortr, R E G L ~Elsuirreir,
,
O*. cit.,
pig. 122; ELI.IOTT,
La ?molla, op. cit., pig. 46; María J. Qui FONTANALS,
Lar Cortes c ~ t a l a n o rde Felipe 111, Barcelona, 1599, tesi de ]licenciatura,
U.A.B., 1978; pero manca encara un sutentic ertudi de les interioritats
i significació d'aquestes corts.
368. ACA. A n . Senbnenat, Ilig. 1.21; Alexandre, ACA. AC. 346
(16-VI-1600).

Tot i així, la cloenda de les corts fou inesperadament problemktica i els Alentorn tornarien a ser-ne protagonistes assenyalats. Un grup de diputats, encappdats pel senyor de Será
i Gispert de Guimerk, pugnaren per impedir la impressió i
publicació de les noves constitucions i el conflicte originaria
una nova crisi institucional. L'origen de les discbrdies radicava en un total de cinc constitucions, algunes de les quals
regulaven matkries tan delicades com ara el dret del virrei a
fer proclames per propia iniciativa, i la prohibició, que afectava també els membres de l'estament militar i els seus lacais
o criats, de dur pedrenyals. Les tensions entre virrei i diputats augmentaren en el curs dels mesos següents i esclataren
a comengaments de l'any 1602 quan el duc de Feria féu empresonar un diputat i un oidor del General.
QUADRE
núm. 27

NYERROS 1 CADELLS A LA GENERALITAT
DE CATALUNYA (1590-1620)
(FILJACIONS DOCUMENTADES)
TKIENNI

1590.93

DIPUTATS

Jaume Cafador
Joan de Granollacs
Jaume Fortuno

1593-96

Miquel d8Agullana
Onofre d'Alentorn
Francesc Bonet

1596-99

Francesc Oliver de Boteller
Lluís de Tamarit
Jaume Riu

NYERROS CADELLS

X(?)

QUADRE
núm. 27 (cont.)
-

TRIENNI

DIPUTATS

1599-1602 Jaume Cordelles
Joan de Vilanova
Andreu Reard
1602-05

Bernat de Cardona
Frederic de Tamarit
Joaquim Setanti

1605-08

Pere Pau Cagador
Galceran de Peguera
Andreu Sentís

1608.1 I

Onofre d'Alentorn
Gispert de Guimeri de Papiol
Francesc Ferrer

1611-14

Francesc de Santiust
Jaume Camps
Pere Aimeric

1614.17

Ramon d'Olmera i Alemany
Alexandre d'Alentorn
Maties Joan Tomas

1617-20

NYERROS CADELLS

X

X

X

Lluís de Tena
Felip de Sorribes
Miquel Cerda

L'afer va dividir d e b o n cornenqarnent els diputats catalans. Així, rnentre e l diputat i l'o'idor militar eren contraris
a la publicació d e les constitucions, els representants eclesias-

tics n'eren favorables, i els de l'estament reial romanien enfrontats: el diputat, en contra; l'oidor, a favor. E n els braqos-fins i tot en el militar-la unanimitat tampoc no era la
norma. Coneixem els noms dels principals membres de I'oposició a les constitucions, perb no podem asseverar que la
divisió dels diputats hagi seguit la traga de les diferencies intestines i preexistents entre nyerros i cadells: en el brag militar, el senyor de Seró hi representava, sens dubte, la facció
dels nyerros, perb la filiació de bando1 dels seus seguidors
(Joan Burgues, Aleix Albert, Gispert de Guimerh, Jeroni
Bosch, Francesc Cosme Fivaller i Francesc Cornet) no ha pogut ser escatida (Ilevat del cas de Cornet, familia vinculada
als Alentorn). En el brag eclesiistic, l'oposició era encapqalada per Lloreng Junyent, sagristh de Tortosa, i diputat que
ja va significar-se en l'afer Granollacs I'any 1591;Joan Descamps, sagristh d'Elna, i que inicialment era seguidor dels
nyerros, per bé que finalment sembla que passaria al bando1
contrari; el canonge Pere Pau Cassador, i d'altres eclesiistics
de filiació ignorada com ara Ramon Vila, Miquel Busquets
i Ramon Cornet (que podia ser nyerro), «con otros muchos
que gustan destos bollicios assí capitulares como abbades y
monjes benitos*. Per l'estament reial, «los q(ue) más se señalan», segons el virrei Feria, serien Josep de Bellafilla, misser
Morell, l'apotecari Roig, en Riembau de Corbera, Bernardí
Romeu, un tal Peramola i un tal Aguilar; tots plegats membres del consell municipal barceloní, per bé que la seva filiació de bindol-si en tenien cap-tampoc no ens ha pervingut.3" No costa gaire d'imaginar, perb, que nyerros i cadells
podien serrar files i fer causa comuna quan allb que es discutia eren els privilegis de tot I'estament-com ara el dret de
369. ACA. CA. 346 (11-VIII-1602);id,, 267 (7.x-1602). També I'Audiencia restava dividida, vegeu rupra, IVI.

dur armes-o el grau d'autoritat del virrei sobre tota mena
de persones.
La iniciativa,.perb, ha estat un cop més del senyor de Seró,
capitost dels nyerros:
Los diputados movidos del sr. de Seró, que en todo está opuesto
a los ministros de su Mag. ... pretiende(n) que el Lugart(eniente1
de Su Magd. no puede hazer pregones y edictos generales, y que yo
no pude prohibir los pedernales, y si puedo haber los dichos edictos, no puedo se comprehenden en ellos los cavalleros.. . assí que podrán los cavaiieros Uevar pedernales, sacar cavdos para Francia, pan,
vino y todas otras provisiones deste Principado, cosa fuera de razón.
«Seria bien-escriu el duc de Feria en una altra ocasióproceder criminalm(en)te contra don Onofre de Alentorn de
A desgrat del notori
Seró, que es la cabega destas c0sas.»~7~
protagonisme assolit per alguns capitostos nyerros durant els
prolegbmens, desenrotllament i conflictiu acabament de les
corts del 1599, aixb no és cap prova definitiva, creiem, sobre
I'existencia &un autentic partit «foralista»; o mis exactament,
sobre el fet que aquest eventual partit hagi de coincidir, necesshriament, amb una o altra facció. L'objecte, i l'horitzó,
dels bandols catalans de nyerros i cadells ens semblen, inicialment, forsa més «dom&stics»;un caricter primigeni que
tampoc no perdran completament ni en circumstincies propícies o excepcionais, com ara el 1640, quan nyerros i cadells,
episbdicament, i ben superficialment, adquiriren una certa
tonditat poiitica.>lr

370. ACA. CA. 346 (9-x-16oz);id., 267, núm. 4
371. TORRES,
Segador5 i niiqueletr, op. cit.

¿BANDOSITATS O CONFLICTE SOCIAL?

L a historiografia catalana vuitcentista cercaria endebades alguna connotació social o política susceptible &explicar cabalment la lbgica interna dels arrengleraments faccionals de
nyerros i cadells. Un limitat nombre de testimonis dispersos,
massa localitzats, i no sempre prou ben interpretats, foren
la base d'un seguit d'hipbtesis alternatives, feblement documentades, i fins i tot forga contradictbries. Represes-no sense
una bona dosi de reserva o escepticisme-per la moderna historiografia del bandolerisme catali, mai no han estat considerades ni gaire consistents ni prou convincents.
Polaritzar excessivament l'eventual contingut social o polític de les faccions, i provar de definir dos «programes» o
«partits» netament perfilats a través del temps i de la geografia-tal i com intentaren reiteradament els estudiosos vuitcentistes i els seus epígons-no sembla, tanmateix, el camí
més encertat. Tot i la seva unanimitat aparent, els noms de
nyerros i cadells amagaven-tal com hem vist-un seguit de
conflictes d'abast, durada i naturalesa forqa diferents o variables. El caricter marcadament local de les lluites faccionals fa encara més insegura cap mena de generalització (fins
i tot en el cas dels bindols institucionals, no pas gaire menys
circumscrits o localistes, en definitiva). Tot i les possibles coincidencies o similituds, és ben improbable que nyerros i cadells hagin estat arreu del Principat I'expressió d'un mateix
i perllongat antagonisme. Entre 1590 i 1640 no hi ha, prbpiament, dos «programes» o «partits».
Dit altrament: nyerros i cadells no tenien pas cap ideolo-

gia especifica o peculiar. Per aixb mateix, pogueren incorporar sense cap mena de dificultats un ventall relativament ampli de tensions, conflictes o rivalitats locals de naturalesa ben
diversa. Per la seva flexibilitat intrínseca tampoc no trobaten cap impediment insuperable a l'hora de canalitzar antagonismes radicals o de carhcter netament antisenyorial. L'estructura interclassista de les faccions, i la influencia dels seus
capitostos, pogueren neutralitzar o afehlir, efectivament, el
potencial de revolta i resistencia de les comunitats locals. Res
no diu, pero, que les inveterades rivalitats faccionals de les
classes dominants, i el joc mateix de la lluita de hindols, no
hagin estat aprofitats i explotats-mal que fos només esporidicament i amb fortuna desigual-per moviments locals de
carhcter genuinament popular o antisenyorial.
Coneixem forqa imperfectament encara el curs i l'evolució de la conflictivitat social catalana durant els segles XVI
i XVII. Esdeveniments com ara la revolta dels Segadors o l'aixecament «gorreta» han concitat, justament, I'atenció dels historiador~.Fóra equivocat, tanmateix, prescindir del formigueig de conflictes locals i la seva gamma de manifestacions
organitzatives i reivindicatives, t a n t o més efectives atesa la
seva estrategia, tenacitat i reiteració.37' E n una perspectiva
semblant, podem demanar-nos si les bandositats-o allo que
els textos de I'kpoca anomenen com a tals-no han estat, de
vegades, un vehicle privilegiat de les tensions de classe. La
revolta de la vila de Ripoll, els anys 1609-1611, contra un
abat de provada filiciació nyerra, i duta a terme sota la bandera dels cadells, n'és un testimoni eloqüent. L'anilisi dels
37'. N'erperem f o q a indicacionr de 1s tesi doctoral en curs de l'amic
Jordi Olivares. Mentrc~tant,vegeu el seu trebtill Litigiositat rural i conflictrrociala lo Reinl AsrJiE'ncia abans de r640,a La revolució catalana de 1640.
op. cit.,
133.164.

pags.

fets, a més, ofereix un bon exemple de les complexes relacions entre faccionalisme, bandolerisme i conflictes socials
a la Catalunya de 1'Antic Regim.
A comengaments del segle XVII l'abadia bendictina de Ripoll constituia un important enclavament senyorial del Principat, amb una vintena de localitats sota la seva jurisdiccióentre les quals hi havia la vila d'Olot-i un total de prop de
sis mil vassalls, segons una estimació de l'$poca.li3 Les qüestions entre la vila de Ripoll i el monestir, sobre la creació d'un
consolat local desvinculat de I'administració abacial, no eren
pas noves: arrencaven, si més no, de mitjan segle XIII, perduraren intermitentment durant les acaballes de I'epoca medieval, i es reproduiren peribdicament (1534, 1560, 1610, 1624,
1640, 1690, 1707, 1719) fins ben bé mitjan segle XVIII,Ilavors que, finalment, la secular reivindicació vilatana aconseguí de reeixir definitavament (1755).j7'
Abat de Ripoll durant les alteracions dels anys 1609-161 I
era Francesc de Pons i de Montclar. Ben poques dades podem oferir sobre la seva biografia Germi del senyor de Mont373. EI.I.IOTT,La revoltu, op. cit., pkg, go; un memorialde Vany 1610,
signat per la vila de Ripoll, avaluava la renda abacial en uns 4.000 escuts
anuals, ACA. CA. 485 (27.~1-1610)~
374. ~ x i t efímrrs
s
s'obtingueren els anys 1296, 1387 i 1440. Les revoltes vilatanes esclataran, pero, amb una regularitat aorprenent, i la fira
del consolat seri tenacment perseguida; de vegades, tot aprofirnnt les dis.
sensions intestines del monestir. L'any 1624 els monjos de Ripoll acusaran
el seu abat Pcdro Sancho d'haver "puesto el pueblo en armas dentro del
monasterio, y que publicava quería dar jurados y consejo a la villa de Ripon, no haviéndolos tenido nunca, pata tener el pueblo de su partes, ACA.
CA. 371 (26-IX-1624).
Una panor~micagcnerald'aquest conflicte secular,
Josep Ma. TOURAS
1 RIBÉ, Aproximació Q I'ertudi del domini baronial del
monertirde Ripoll irz66-r71gi, «I Cangréi d'Historia Moderna de Catalunya», op. cit., 1, pags. 203-209; vegeu també, José M a . PELLICEK,
Santa
MdrÍ' del mor~arte& de Ripoll, Matará, 1888.

clar (vegueria dlAgramunt),Francesc de Pons havia estat paborde d'Ager (almenys, els anys 1588-1591), i el 1597 obtingué la prebenda abacial de Ripoll per designació reial. Pels
seus origens i connexions familiars el nou abat restava forqa
vinculat amb els cercles de senyors nyerros de les vegueries
els Alentorn de Seró i el seu seponentines, a~sen~aladament
guici de cavallers locals. Igual com els Alentorn, l'abat Pons
va tenir un remarcable protagonisme en els conflictius preliminar~de les corts catalanes del 1599. Un memorial dels veins
de Ripoll, I'any 1610, titllaval'abat d'home «sediciosso y escandaloso, amigo de vandos y parcialidades, commovedor de
el pueblo y ... (que) se oppone a los ministros de V. Magd.
contradiqiendo las cosas de su real servicio*. Retrets no gaire diferents feren els virreis del Principat als Alentorn en diverses ocasions. No hi ha dubte, a més, que el senyor de Seró
i I'abat de Ripoll actuaren mancornunadament llavors de les
corts del 1599, fos per solidaritat de bando1 o d'altres afinitats.37' També a la vegueria de Vic recaptaria I'abat el favor
dels cavallers de la facció dels nyerros, com ara Carles de Vilademany o el baró de Savassona, i l'ajut dels seus bandolers
particulars. Sabem, per Pujades, que l'abat hauria estat, una
temporada, procurador de Pere Franquesa, cortesi catala de
Felip 111, i algun cop valedor, de la cort estant, dels nyerros.
Francesc de Pons moriria I'any 161 1, camí de Roma-on anava
en qualitat de legat apostblic-, tot just apaivagades les revoltes de Ripoll.i7"
375.
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.
.. Memorial dels veins deRipol1, ACA. CA. 485 (22-XII-16101,
Mr. 18717, f . 68.
376. Sobre l'abst Pons: ACA. CA. 485 (s.d.)el fa germk de Jeroni
de Pons, senyor de Montclar, mentre que ACA. CA. 485 ( 1 2 . x ~ - 1 6 1 0el
)
fa germi de Guillem Ramon de Pons, tambd identificat com a renyor de
Montclar;pabordedZAger,ACA. RC. 4383, f . 17ov.. iErnesta ZARAGOZA
PASCUAI.,
Documentos ingditor refrenter a la reforma monúrtica de Cataluña

Les hostilitats entre abat i vilatans comengaren, aquest
cop, per una disputa al voltant de la redistribució de l'almoina pública del monestir. No era tampoc cap conflicte sense
precedents. Així, l'any 1580, i durant l'abadiat de Climent
Mai, «a título de que el pan no era bueno, algunos poderosos
de la Villa se amotinaron y quisieron matar a los que la davan
(I'almoa'na),de manera que fue necessario-diu l'abat-huir
y encerrarse en el monasterio». Inicialment, l'amoina era repartida, a les portes del monestir, entre els pobres de la localitat i els passavolants necessitats. Una butlla papal del 1589
estipulava, perb, que la meitat de les almoines de la dibcesi
vigatana seria destinada, durant els deu anys següents, a sufragar les obres del nou convent dc monges dominicanes de
la ciutat de Vic-disposició que, segons sembla, no fou massa ben rebuda per la població de Ripoll, i assenyaladament
pels membres de l'obreria de l'església parroquia1 de Sant Pere.
Quan expiri el termini de la bntlla papal, els obrers parroquials de Ripoll reclamaren que l'amoina del monestir-o almenys una part substancial-fos emprada en els treballs de
millora i ornamentació de I'església de Sant Pere. La petició,
inicialment, no sembla pas haver contrariat el nou abat de
Ripoll. L'afer, tanmateix, va dur forfa enrenou durant alguns
anys. El 1609, a la vigília de la revolta vilatana, els obrers
de Sant Pere asseguraven que l'abat Pons havia «levada als
pobres* l'almoina i ((convertida en utilitat sua y de sos monjos» aquella porció de recursos destinada a la reparació de I'església local. L'abat, al seu torn, restava convenqut que l'almoina del monestir «no solo la reciven pobres, sino también
los hombres ricos de la Villa por medio de criados suyos que
durante lo segunda mitod del r i g b XVI fr55?16oo), «Studin Monasticav,
XIX, r 9 7 7 , fasc. I, p i g . '47; procurador de Franquesa, PUJADES,
Dietari,
op. cit., 11, pig. 41;traspis, PELLICER,
Santa Mano, op. cit., pig. 195.

Duran i Colí figuren, a finals del segle x v ~ entre
,
els contribuidors de l'hospital de pobres dc Ripoll i les escoles del monestir. Els Laguna, vcritables cabdills de I'oposició vilatana,
eren una reputada familia de mercaders, emparentada amb
els Duran i els Colí. U n Jeroni Colí era, cap a finals del segle
x v ~ doctor
,
en drets, mentre que un seu parent, de nom Gabriel, era clavari de Ripoll I'any 1593; a comenpunents del
segle XVII un altre membre de la família, Joan Colí, esdevingué arxiprest de Sant Joan de les Abadesses. Els Duran restaven emparentats amb una branca, no ben identificada, dels
Descatllar (família noble); amb els Laguna, i amb cls també
ripollencs Pujol. Nebot del bisbe de Solsona Lluís Sans, i del
regent cadell del Corisell d'Aragó Francesc Sans, Jeroni Pujol era marit d'una Duran i padrí d'un dels Colí; havia estat,
,
de l'abadia de Ripoll i, ena últims del segle x v ~procurador
tre els anys 1595 i 1615, actui també com a governador de
les baronies de Pinós i Mataplana, del duc d'Alba-on, segons sembla, mai no va acostar-s'hi.,79 Dos notaris de la vila,
Jeroni Amat i Vicenq Vasia, aquest darrer encarregat de les
escrivanies del monestir, van significar-se igualmei~ten el conflicte. Tant el notari Vasia com el mercader Joan Pau Laguna
figuraven en el consell parroquia1 llavors de les primeres disputes amb I'abat Pons. L'obreria i I'església de Sant Pere esdevingueren ripidament el reductc dc la revolta dels «hombres honrados» de Rip011.~~"
379. Sobre l'absenrisme de Pujol ja en protestaven, I'any 1595,els consols d r Baga en lletra adreqada al seu scnyor (cl duc d'Alba): <<estatetra
esti sense govern ... prrquh, encara que V. E x s ~ o c hha Iiaja proveir a un
moPujolde Ripoll per procurador ...és tant comnores, pus no (elsta assi».
Recriminacions que es reprodiiren en el decuts dels deu anys següents, SERnh V I I . A R ~Bamnier,
,
op. cit., 1, phgs. 282-294.
380. El pspcr de les obreries parroquials com a succedanis d'autintics
cansells psrroquials j a fou remarcar per Antoni PLADEVALL
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Fracassaren, el mes de juny del 1609, diverses temptatives de concordia propiciadcs pel senyor de Montclar, germi
i procurador de I'abat, i altres cavallers de la seva parentela
(els senyors de Ribelles i Montsonis, que també feren acre
de presencia a Ripoll). Tant els Laguna com alguns «clérigos
moqosn de l'església de San Pere haurien fet saber, segons el
testimoni de l'abat mateix, «q(ue) a ellos no les estava bien
la paz». En aquestes circumtincies, la decisió abacial de fer
visitar l'església d e Sant Pere fou interpretada com una provocació. Per tal de prevenir nous incidents l'abat Pons sol.licitaria al seu germi l'ajut d'«una dozena de hombres de bien».
Despuntaren, simultiniament, els primers senyals de rebellió
antisenyorial, com ara la sostracció dels capbreus abacialsobra, segons sembla, del notari Vasia, que pagaria ben car la
seva gosadia. Per recuperar els capbreus del monestir, que eren
custodiats a I'església de Sant Pere, I'abat demani I'ajut d'alguns vassalls seus del lloc de Molló i la presencia, a Ripoll,
dels capitostos vigatans de la facció dels nyerros (Vilademany,
el baró de Savassona, el canonge Prat i Miquel de Clariana)
i els seus lacais. El mes d'agost els efectius de l'abat-segons
declararia eii mateix posteriorment-no passaven d'una trentena d'homes. La versió dels veins de Ripoll era, tanmateix,
forqa distinta. Segons aquest memorial, l'abat «féu en dita
i Guri, Pnrticul~rirrnercatolonr en elr cortumnrir dels segles XI11-XVIlI, nII
Congrés Litúrgic de Montserrat*, 111, Abadia de Montrerrat, 1967, pigs.
103-159. Joaquim M. P u r c v r n ~se'" f a resso igualment a Una porr6quin
cntoloino del regle XVIII o través de la seva consueta (Riudelloh de lo Selva),
Barcelona, 1986. Sobre els Colí: PELLICER,SontaMdria, op. cit., phg. 185,
i BC. Man. Fol. 356; Dután: ACA. RC. 5216, ff. 1 2 v - 1 3 ,i ACA. CA.
485 (s.d.1; Laguna: ACA. RC. 5206, ff. 243.244; id., 5214, (6-~n-16143;
un Antoni Joan Laguna, de Ripoll, ven la grana i el vellut de les gramalles
dels cbnsols de Puigcerdil'any 1589, Dietnri de lofidelíssirno viln de Psiigcerda, op. cit., pigs. 78-79; Pujol: ACA. CA. 354 (s.d.1; id.. 485 (s.d.).

vila juncta de cerca de dosce(n)ts hbmens, los q(ua)ls tenia
aposentats en la Abadia y mo(nest)ir, fent de la casa de Déu
presidi i cova de lladres, perquk los demés d'ells eren lladres
de pas, homicidas, assassinos ... los q(ua)ls tingué en dit
mo(nest)ir molts dies xacotejant y borratxeja(n)t».
Si cal creure les imputacions d'aquest extens memorial,
tot sembla indicar que les colles de Rocaguinarda i I'anomenat lo Ballo (jel Batlle de les Llosses, potser?), tots dos capitostos nyerros, passaren tot aquel1 estiu terroritzant, a instincies de I'abat Pons, el veinat de Ripoll:
de qua(n)t en qua(n)t (clr bandolers del monestir) exien per la vila,
armats molts d'eiis ab dos predrcnyals, coadunats i aquadrilalts, dient
mil pesars als habitants en la dita vila, y donant-los occassions perqu&.sdescomponguessen per a tenir occasió de matar-los, y de nits
exien dits facinorosos hbmens tirant pedrenyalades a les finestres
de les cases de dita vila, dient mil convicis e injúries, canta(& moltes cansons en alabansa de Pere Rocaguinarda... sens ésser represos
ni corregits p(er) lo dit abat, ans bé alabant-los lo mal que feye*.
Devastarien, entre d'altres destrosses, uns camps de Francesc L a g ~ n a . ' ~ '
Alguns dels dirigents d e la revolta del mes d'abril cercarien refugi a I'interior de I'església de Sant Pere. A mitjan
setembre, i arran de la visita de l'abat, Antoni Joan Laguna,
fadríde dinou anys i fill de Joan Pau Laguna, «hu dels princip a l ~de dita vila», va ser capturat i empresonat pels oficials
del monestir. Pon$ Duran, parent del jove, i altres ((hombres
honrados» de la vila, volgueren persuadir l'abat Pons. Davant
de la seva negativa optaren, pero, per cercar valedors. Duran
mateix apel,li «a algunos cavalleros parientes de su mugern,
381. ACA. CA. 485 (s.d.) i (27-XI-16x0); ACA. RC.
r r g - r z q v . ; BN. Ms. 1717. f . 68.
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i obtingué l'ajut dels seus cunyats Lloren$ i Antoni Descatllar i Climent Foix, que proporcionarien una quinzena d'homes; fracassaria, en canvi, davant del bisbe de Solsona, que
no volgué enviar vassalls seus contra I'abat de Ripoll, tot i
la insistencia de Duran. Les seves gestions propiciaren, pero,
una preciria concordia cap a finals d'any, i el jove Laguna
fou deslliurat de les presons abacials amb fianqa de cinquanta l l i u r e ~ . ~ ~ '
A comencaments de l'any 1610 els bandolers nyerros de
Rocaguinarda continuaven amoinant la vila. El diumenge de
Carnestoltes «enviaren un desafiu a L(1)uís Vilallonga, desafiant-lo en béns y persona>>.Prop d'un mes després, Vilallonga, «hu dels principals opposito(r)s del dit abbatn, seria assassinat pels bandolers. Altres veins de la vila, tots plegats
contraris de l'abat, foren igualment intimidats i atacats. Les
violkncies augmentaren quan els vilatans s'adreqaren a 1'Audiencia per tal de sol.licitar el segrestament reial de la jurisdicció de la vila; pero, «(h)aviéndolo el dicho Abbad entendido, amenacó a los dichos vasallos que haría que el dicho
Rocha Guinarda y sus compañeros les quemasen sus casas,
haciendas y personas, si no desistían de aquel recurso y remedio». Amenaces que no tardarien a consumar-se, segons
sembla. E n un altre memorialels vassalls de I'abat asseguraven
que ninguna p(er)sonade les que violentme(n)than mortes en la dita
vila de Ripoli, ni les q(ue) han desafiades ni altres particulars de dita
vila, han tingut en ninguna manera qüestions ni pcndenties algunes
ni han donada ocassió poca ni gran a Pere Rocaguinarda ni als de
sa quadrilia pera que.ls haguessen dc matar ni desofiar... de hont
se veu clarame(n)tque tots los danys q(ue) han causats als habitants
3 8 2 . ACA. KC. 5 2 0 6 ,ff. z 3 r v . - ~ jij 243-244; id., 5208, f f . 241-243;
id., 5210, ff. ryr)-160; ACA. CA. qS> ( s . d . ) .

de dita vila los han fets p(er) ord(r)e y commissió del dit abbat y
de sos oificials y ministres.
L'autentic detonador de la revolta local seria, tanmateix,
l'assassinat, el mes d'agost, del notari Vasia, perpetrat per
Jaume Grandolí, un dels lacais de I'abat, i el batile Rafael Manter, els quals desatiarien, a més, altres oponents del monestir.>8)
La reacció dels Laguna davant de la mort de Vasia fou fulminant. El 17 d'agost Joan Pau Laguna féu pregonar dues crides per la vila. La primera convocava tots els homes hibils
«per a prendre armes» a la plaqa de Sant Tou; la segona feia
saber que tothom que volgués proveir-se de «pólvora, pilotas, metxa y altres monitions* seria ben rebut a casa seva.
També la muller de Laguna sembla haber tingut un paper remarcable en I'agitació. Segons alguns testimonis Ganave ab
un sac de pólvora per la vila ... (i) deye cremem-ho tot, qui
vol pilotas y pólvora vingue, que yo li'n donaré». La convocatoria dels Laguna fou seguida per un gran nombre de vilatans (dos-cents, segons algunes fonts), tots plegats «armats
de pedrenyals, arcabusos, escopetas y altres diverses armes,
cridant grans crits (de) Visca Vila (i)Cremem-ho tot». Entre
els capdavanters de la revolta, i ultra els Laguna, hi retrobem
els noms dels Colí, Pujol, Oriola, Duran i altres caracteritzats oponents de I'abat.
Com a primera providencia, els revoltats s'empararen de
les claus de la vila. Toi seguit, espatllaren les «entostes» i garites del monestir i trencaren el rec de l'abadia. Aquella maieixa tarda, capturaren el batlle Manter, un dels assassins del
notari Vasia, i el tancaren a casa d'en Pon$ Duran, mentre
383. ACA. R C . 5 2 1 0 , f f . I I ~ - I ~ X ~ . ; B N r. 8M7 1S7., f . 6 8 ; A C A . C A .
485 (s.d.):indult de Grandolí, SOLERI
TEROL,Perot, op.cit., phg. 343, nota.

la gent cridava «mateu-lo, tireu-li»; assetjaren després la casa
de Lluis Descatliar, i dispararen contra la «viuda Callara, muller de micer Callar, que volie entrar en dita casa, y fonch
vista dita senyora posar-se les mans al cap ab grans crits de
Jesús Mare de Déu»; finalment, cercaren al jutge de la cúria
abacial per tal d'obligar-lo a publicar l'ordre de captura contra Grandolí, un altre dels homicides del notati Vasia, i autoritzar la celebració d'un consell general de la vila. La revolta, pero, acabatia tres o quatre dies després, arran de l'arribada
del governador de Catalunya i un jutge de I'Audikncia. Resultat immediat de la seva intervenció seria la captura i processament subsegüent dels Laguna -pare i fill-, Francesc
D u r a n i Pere Mas, considerats per les autoritats com els autentics instigadors de les alteraci0ns.3~4
Res no deturaria, pero, les reivindicacions vilatanes. E n
un memorial de finals del mes d'agost, adregat al virrei, els
veins de Ripoll referien els orígens de les commocions passades:
són tants los excessos y abusos que fra Francesc de Pons, ahat de
Ripoll, y sos officials fan y cometen de cada die en lo exercici de
jurisdictio ab los habitants en la vila de Ripoll y en altres l(1)ochs
de dita Abadia, fent matar a sos vassalls y reculli(n)t en dita vila
y haronia ladres públichs, homicidas, assassinos, devastadors de
camps... permete(n)t que sos officials los inquiete(n1les mullers y
dones honrades, y en altra manera abusant de dita jurisdictio, que
si per V. E x a y real co(n)sell ab la m&poderosa no són remediats
sera forqat als vassalls... de dexar ses cases y mudar sos domicilis
en altres parts.

384. Sobre la revalta. ACA. RC. 4893, f f . rrqv.-116; ACA. CA. 485
($.d.),BC. F B o n , núm. 9958 (extracte del procés).

Un memorial similar arribaria també al Consell d'Aragó.
Ultra els cirrecs i greuges usuals contra l'abat, els monjas del
monestir tampoc no hi sortien massa ben parats:
viven con tanta libertad y soltura que más parecen-deien els
veins-vandoleros que religiosos, porque los más dellos andan siempre armados con pistolas, y vestidos con capas gasconas... rondan
de noche por el pueblo inquietando las mugeres... bailan como juglares en las plagas públicas ...
Tots dos memorials demanaven, finalment, una investigació dels fets, duta a terme per una persona imparcial, i «sin
intervención de los Doctores Catalanes del Supremo Consejo de V. M. ... por la correspondencia que tienen con el d(ic)ho
Abbad y sus deudos». Encomanada, finalment, al bisbe de
Tortosa, els pronunciaments foren del tot favorables a I'abat,
pero. Una conclusió semblant era la del jutge de cort Pere Soler, relator del cas.is5
«Toque y (e)spere al Sr. Rey y a V. Ex. a-diu un memorial de la vila de Ripoll de finals d'any-exsimir a sos vassalls
de sembla(n)ts oppressions~.Si inicialment hom havia reclamat -inúl~iment-el segrestament reial de la jurisdicció de
Ripoll, a aquesta a l p d a del conflicte, els veins de la vila cercaven ja la manera de ser incorporats, definitivament, a la
jurisdicció reial. E n una lletra del mes de novembre sol.licitaven autorització del rei «para juntarse en orden de Conqejo y nombrar síndicos y procuradores, y recoger dinero para
los gastos de su defensa y prosecución de su justicia ... y ser
restituidos a la jurisdicción y sujeción de V. Magd. ... como
lo deven estar y no al dicho Abbad*. Un síndic de la vila, el
385. ACA. RC. 5210, ff. 1 1 9 - 1 2 4 ~també
~ ; R E G L ~El
, bandolerirme,
op. cit., phgs. 118.~19;BN. Ms.18717,f. 68; investigaciódelsfets,ACA.
CA. 485 (22-XII-16101,
( ~ ~ - I I - I ~ iI (11-VIII-1611).
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prevere Sebastii Barrera, era efectivament a la cort, a comenp m e n t s de l'any següent, per tractar d'aquests afers.isb
No coneixem prou detalladament els esdeveniments de
l'any 161 1. Algunes referencies disperses sobre vilatans capturats pels oficials de l'abat Pons suggereixen, tanmateix, que
les tensions no minvaren pas. Tot al contrari. Segons Parassols, els veins de Ripoll tornaren a revoltar-se violentament
contra el monestir a primers de setembre. Aquest cop, pero,
es feren ajudar per la quadrilla cadella de Trucafort )87 i la
batalla duraria, segons Parassols, «todo un mes, con gran matanza». Valedor del monestir fou una altra vegada Rocaguinarda, «que hizo terrible carnicería» entre els seus contraris.
A primers d'octubre, totes dues parts recorregueren a I'arbitratge de l'arxiprest Colí de Sant Joan de les Abadesses i altres canonges de la col.legiata, que aentraron en la villa pi3~~
sando cadáveres ... y en el día 5 se firmó la ~ a z » . Després
de la mort de l'abat Pons, succeida aquel1 mateix any, el segrestador temporal de les rendes del monestir, el paborde de
Sant Cugat Joan Baptista Calders, apaivagaria definitivament,
segons sembla, les seqüeles de les alteracions dels anys 1609386. ACA. CA. 485 (17-XI-16x0);
ACA. RC. 5210, f . 159; id., 5 2 1 1
(18-IV-16rr).
387. Aquest ajut va venir, segurament, per conducte de Jeroni Pujol,
que era governador de les baronies de Pinós i Mataplana. Recardem que
IaPobla de Lillet era aleshores undela caus habituals de Trucafort ilaseva
colla, REGLA,Elbandolearme, op. cit., pign. 132 i 5s.; SOLERI TEROL,Perot, op. cit., pigs. 373 i S S .
388. Els fetsde setenlbredel '611 sónextractatsper PARASSOLS,
Nyemr
y cadelis, op. cit., pigs. J72, nota 40. No ha estnt possible, tanmateix, de
un cert «Memoverificar les fonts empradcs per l'autor, as~en~aladarnent
rialde lar noticiar...»,a hores d'ara intrabable segons sernhla, i que I'autor
va fer servir profuramcnt. SOI.ER1 TEROL,
Perol, op. cit, p a g s 350-352,
es limita a srguir-adornant-la-la
versió de Parassols; P~r.i.rcen,
Sont~Maria, op. cit., phgs. 195.197, fa el mateix.

1 6 1 1 . 3 ~ ~Res no sabem, malauradament, dels termes de la
concordia assolida, per bé que les aspiracions fonamentals de
la vila-la vella reivindicació d'un consolat propi i l'eventual
incorporació a la jurisdicció reial-no foren pas satisfetes.
«Els nyerros-escriu Soler i Terol-defensaven l'existencia del dret senyorial; els cadells, els drets dels poblesp; hipotesi sustentada també per d'altres autors posteriors.iyo Les
revoltes de Ripoll, i d'altres conflictes similars, hi han estat
adduits com a prova.39' Tanmateix, si les divisions faccionals
han pogut influir en aquests esdeveniments, cal recalcar que
les filiacions de bando1 eren, una mica a tot arreu, relativament accidentals. Algunes de les famíiies revoltades de Ripoll, com ara els Pujol, tenien vinculacions familiars de caracter cadell; d'altres, potser no tenien cap filiació prou
definida; pero el fet decisiu, en aquest cas, era segurament
que l'abat Pons mantenia una estreta i pública relació amb
els senyors i bandolers locals de la facció dels nyerros. Dit
altrament: els enemics del monestir no podien no seguir el
partit contrari i, arribat el cas, cercar ajut i valedors entre
els senyors i bandolers de la facció contriria dels cadells. Contingkncies semblants, marcadament locals, i f o r ~ freqüents,
a
han pogut alterar sensiblement la significació respectiva de
cadascun dels bhndols segons circumstincies de lloc o d'epoca. Així, uns anys després de la revolta de Ripoll, un senyor
cadell com ara Rafael de Biure no es f a r i pas menys odiós als

389. ACA. RC. 3 2 1 1 (16-ix-1613).
j g o . Soran r Tenoi, Perot, ap. cit., phg. 444.
3 9 1 . ÉEel cas de les cruentes disputes, a camencamcnts del segle x v ~ i ,
entre "1s Calders, srnyors nyerroí, i la vila de Prats de Rei, de jurisdicció
reial, i que Soler i Trrol consideraria igualment simptomitica, Perot, op.
cit., págs. 165 i S S . , i 2 2 3 i s s . Hom podrin afegir-hi, també, les lluites de

finiils del segle X V I entre la vila reial d'Agtamunt i els Alentorn, nyerros,
TORNES,
Disputes d'aigüer, op. cit.

ulls dels «defensors dels drets dels poblesn-i en particular,
dels homes de la vila d'Agramunt-que un abat nyerro de Ripo11.39* Sobre la inconsistencia d'aquest genere de filiacions-i sobre la fragilitat d'algunes interpretacions historiogrifiques-potser no hi bagi cap millor demostració que el
fet, verificat, que una vila reial com ara Agramunt hagi hagut de lluitar successivament, i amb un afferissament semblant, contra senyors tan aviat nyerros (els Alentorn de Ser6
a les darreries del segle x v ~com
) cadells (els Biure, a la d k a da del 1620). ÉS ben clar, altrament, que, fins i tot en circumstincies semblants, viles i ciutats romanien sovint internament dividides entre nyerros i cadells-i Agramunt, a finals
del segle x v ~ en
, guerra amb els Alentorn, en torna a ser una
prova.'Y' Es segur, en fi, que si nyerros i cadells han encarnat, de vegades, una pugna entre ciutats i baronies, aquesta
no ha estat tampoc la tbnica exclusiva o general de les lluites
de nyerros i cadells. A Vic, entre els diferents conflictes que
es dirimiren sota aquest nom, hom no hi troba pas, almenys
en el període considerat, cap antagonisme o detonador d'aquesta indole. Passa el mateix amb moltes bandositats feudals pirinenques-que oposen baronies i baronies-o amb les lluites entre els Valls i els Gilaberts per terres de Ponent.
(La composició, el reclutament de les faccions de nyerros
i cadells, presenta cap altre contrast remarcable, cap tret distintiu? Alguns autors vuitcentistes provaren, com és sabut,
de demostrar el carhcter social de les parcialitats catalanes pel
simple expedient de distingir grosso modo, i sovint prou arbitririament, entre un partit netament poular i un altre de cons392, Circumsthncia o contradicció queja fa" observada per ELLIOT,
La revolta, op. cit., phg. 6 , . Sobre les Uuires entre Agramunt i els Biure:
PUJADES,Dietari, op. cit., IV, phg. I r ) , i ACA. CA. g o j s/núm. s.d.
393. T o n n ~ sDirputer
,
d'aigües, op. cit.

titució aristocrktica i oligkrquica. Perb la composició respectiva de les faccions, forqa heterogenia socialment, interclassista e n rigor, no abona pas una interpretació semblant. És
veritat que el princicipi de reclutament, la naturalesa dels vincles interns de cada facció pot subministrar, de vegades, la
lbgica subjacent dels arrengleraments faccionals, i fins el veritable sentit social i tot de les oposicions, aparentment capcioses o indeterminades.~~4
Aquest, pero, no sembla ser tampoc el cas de les faccions de nyerros i cadells. La composició,
el principi de reclutament de totes dues faccions és, contririament, forqa equivalent; les diferencies, els matisos, no són
pas gaire significatius, al capdavall. A la ciutat de Vic, a comengaments del segle XVII, els cadells poden ser consideratscomparativament parlant-el bando1 menys aristocratitzat,
pero cal fer notar que aixb no els ha fet pas més «popular~»-entre els homes del raval, entre el poble menut en general-que els seus contraris. Nyerros i cadells han reclutar
per igual, o combinat en proporcions forka similars, seguidors
de condició social ben diversa. Les adhesions individuals a
una o altra de les parcialitats locals no han seguit pas-aixb
és ben clar-el perfil de les oposicions de classe. Si cal refiarse de I'exemple vigatk, la naturalesa de les adhesions tampoc
no marca la diferencia: nyerros i cadells han pulsat les mateixes cordes, els mateixos ressorts. Tot el que podem dir és
que els uns han estat més afortunats que no pas els altres: a
Vic, els nyerros han estat la facció rnés nodrida.
L'articulació interna de totes dues faccions reposa en un
seguit de fidelitats personals d'origen o naturalesa prou diferent. Cal esmentar, primer de tot, les vinculacions familiars,
forga visibles entre els caps principals de les bandositats loc a l ~cataIanes, i susceptibles d'ampliar facilment, a través de
394. ALAVI,Las clores cnmpermar, op. cit.. espec. phgs. 89-98

les parenteles respectives, i per damunt de les fronteres de
classe, els efectius de la facció. Cal, de tota manera, no exagerar pas l'automatisme d'aquests mecanismes solidaris. Les
disputes o rivalitats interfamiliars han estat, justament, l'origen de violentes i extenses bandositats. Altrament, entre els
capitostos i seguidors de faccions contriries no és pas difícil
de trobar-hi -tal com passa en el cas de Vic-persones mútuament emparentades o membres d'una mateixa f a m í l i a . ~ ~ ~
Tot i el seu notori pes específic, no podem tampoc sobrevalorar el teixit familiar de les bandositats catalanes. Nyerros i cadells no són pas, en vigor, veritahles clans-per bé que
determinats caps de facció, com ata els Alentorn de Seró, hagin cultivat assíduament quelcom de molt semblant a l'autkntic
aesperit de clan». Si hi ha aliances familiars, aquestes no han
assolit tampoc, en el cas catala, una fórmula institucional, com
ara el cas de les consorzerie o els alberghi de les ciutats italianes medievals.)g6 Si les bandositats de nyerros i cadells han
conegut també-tal com les faccions italianes-els pactes
senyorials d'ajuda mútua, aquests han pres més aviat la mo395. Ultra els exemples cntnlani o vigatans esmentnrs, vegeu els casos
comentats perJulio CAROBAROJA,
Linaiery brindoi, a Varconiana, 111, Sant
Sebastii, (s.d.), pigs. 41-42,f o q a mér significatiur atesa la forta component iignltica dclr banderiror bascas. Sobre la famflia com a principi solidari ireclutador,Jacques HEERS,
Elclan, op. cit., pag. 87.93; i dcl mateix
autor, Les partir, o p . cit., pigs. 9 6 - r o r .
396. Sobre aqucsta mcna d e pactes i aliances familiars nobiliiries vegeu: HEERS,
Elclan, op. cit., pigs. 47-58 i 98-102, i del mateix autor, GPnerau XVi. riicle, París, 1971; també, Edoardo G ~ E N D Profilo
I,
rtorico dc.
gli A l b ~ ~ ggenoueri,
hi
a La reppublico arirtocrohco dei grnovcsi, Bolonya, 1987,
pigs. 49-10?,
i , en general, WALEY,Lar ciudader-república, op. cit., pigs.
170-175.La facciá típica d e les ciutsts itslianes medievals neix,.justament,
d e In suma o afegit de conrorzcrie, Sergio RAVEGGI
C I al., Ghibellini, Guelfi
e oooolo "erarro. I dctentori del Dotere Doiilico a Firenre nella reconda metn'
del Dugento, Florencia, 1978, pag. 28

..

dalitat de «lligues» nobiliiries de constitució eventual, escassament formalitzades, de durada cirumstancial, i fonamentades tant en els lligams familiars immediats com en solidaritats d'altra índole (vassallitica, geogrifica, clientelar).
La família, el parentiu més o menys extens, més o menys
artificial, no són pas, efectivament, els únics aglutinants de
la facció. La seva estructura interclassista es nodreix, alhora, d'altres ressorts o conductes igualment efica~os.Qualsevol senyor jurisdiccional podia mobilitzar, arribat el cas, tots
els seus vassalls i feudataris, i involucrar-los vulgues no vulgues-en virtut de les obligacions d'host i cavalcada-en la
seva bandositat o guerra particular Per aquest sistema, un
bon nombre de simples pagesos degueren de convertir-se, si
no en autentics bandolers, en membres habituals o reincidents
de les nbmines i bans virregnals de «gitats de pau i trevap.
Fem notar, a més, que aquest ajut obligat no és sempre del
tot desganat: davant d'un rival o enemic exterior, pagesos i
senyors podien fer causa comuna sense gaires reserves o reticencies; en cas de conflicte intern, els senyors també trobaven aliats ben sovint entre alguns dels seus vassalls, sobretot
entre els beneficiaris del patronatge ~ e n ~ o r i a l . 3 ~ 7
Forsa més difícils de resseguir són, justament, les relacions
de patronatge i clientela, tant o més importants que no pas
el parentiu estricte en la conformació de les faccions: ni la
pertinen~ajurisdiccional ni la xarxa de vinculacions familiars
no poden explicar-nos completament o prou satisfactbriament
ni les dimensions ni el grau d'heterogeneitat social assolits
per-posem per cas-les bandositats vigatanes de c o m e n p
ments del segle XVII. Hem fet notar-en l'epígraf corresponent-el feix de relacions-no exclusivament familiars-entre els prohoms de la ciutat i els senyors jurisdiccionals-i
3 9 7 . Tonnss, Dirpputer d'aigüer, op. cit

urbanitzats-de la vegeuria de Vic. Una recerca sistematica
en els protocols notarials locals proporcionaria, perb, forga
més informació tant sobre la constitució dels seguicis nobiliaris com sobre les clienteles menestrals sustentades per l'oligarquia urbana; sobre la variada gamma de favors i prestacions corn, en definitiva, sobre el veritable gruix social de la
trama de faccions. Recerques similars han de fer-nos f o r p
més intel,ligibles, en suma, l'arquitectura social, aparentment
casual o contradictbria, de moltes altres bandositats locals i
comarcanes. De manera similar, clients, feudataris, parents,
poden fer-nos comprensible la relativa coherencia de les xarxes
de nyerros i cadells a través de la geografia del Principat: així,
que alguns jutges de I'Audiencia catalana de finals del segle
XVI hagin estat-com
hem vist-originaris de les contrades
cerdanes, aixb no podia no afavorir alguna de les parcialitats
locals de la muntanya.
La facció, perb, demana també els seus homes d'armes.
L'hegernonia local d'un partit determinat resta assegurada,
en darrera instancia, pel nombre dels seus seguidors, per I'amplitud de les clienteles o la suma de les influencies. Sovint,
pero, I'hegemonia o preponderancia cal implantar-la o defensar-la per la forga de les armes. Tant els senyors jurisdiccionals com alguns ciutadans de renom mantenien, a tal1 d'escorta particular, un cert nombre de criats o lacais. Arribat
el cas, uns i altres podien rnobilitzar els seus seguidors i
aliats-tal com passa en les bregues del Mercadal de Vic, on
participaven assíduament ciutadans de tota condició i pagesos de les rodalies, armats d'espases, dagues o pedrenyals. En
general, perb, els efectius rnilitars de les faccions en lluita seran reclutats entre els autentics especialistes de la brega armada: els bandolers.
Les vinculacions entre els caps de facció i els caps de quadrilla són també d'índole prou variada. No han estat pas sem-
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Miquel Joan Barber ( t 15891)
t. Pineda (c. 1603)
Perot ~ o c a ~ u i n a r d(&
a 1611)
Francesc Badia (a) L'Escrivi
( t 1612)
Miquel Morell ( t 1613)
El Bord Clua ( t 1613)
Tallaferro ( t 1616)
El Sastre Domingo ( t 1616)
Els Margarit ( t 1627)
Serrallonga ( t 1634)

El Minyó de Montellb ( t 1588)
Els Garreta (c. 1587.1601)
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Miquel Catala (a) El Pay Catala
( t 1609)
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Els Coixard ( t 1616)
Lloren? Clua ( t 1616) .

t=

Capturat, rnort, execiitat.

c = Periode d'activitat conegut
Bi = Bandcjat.

pre, ni segurament principalment, nexos d e naturalesa exclusivament mercenaria; ni h a n assolit, pel que sabem, cap modalitat contractual gaire elaborada o sistemitica. T o t sovint,
la simple expectativa del botí devia d e bastar per tal d'engrescar o enrolar les diferents partides d e saltejadors i malfactors en les guerres locals d e bkndol-de vegades, autenticament profitoses. Tanmateix, a diferencia dels condottreri
italians, els bandolers catalans h a n restat, e n general, fotqa
fidels a una facció determinada e n el decurs d e la seva cattera: Rocaguinarda i Sertallonga foren tothora nyerros; els

Coixard, els Trucafort, originaris també de les contrades vigatanes, tampoc no abandonaren mai els rengles del bando1
cadell. Si un fet semblant ens obliga a descartar una relació
estrictament mercenaria, i vulnerable a les ofertes pecuniaries, fóra igualment equivocat, tanmateix, provar d'explicar
una fidelitat semblant per cap mena d'afinitats polítiques o
ideolbgiques-tal i com suggeriren alguns autors vuitcentistes. En realitat, la fidelitat faccional dels bandolers no és pas
massa diferent, perla seva naturalesa, de la lleialtat de la resta de seguidors: arrenca, segons els casos, de lligams d'índole
familiar, vassallitics o clientelars; pot conformar-se, certament, una mica casualment; en qualsevol cas, perb, la fidelitat es referma, dia rera dia, mitjanfant les fautories. Rocaguinarda tenia una seva germana entre el servei domestic dels
Viademany, capitostos nyerros; Serrallonga, natural d'un mas
de Viladrau, era vassall del baró de Savassona, un altre dels
tradicionals dirigents nyerros de la ciutat i vegueria de Vic.
No és pas casual, doncs, que tots dos bandolers hagin triat,
de bon comengament, el partit nyerro; ni que, en el decurs
de la seva carrera, hagin trobat un sblid i regular recer a les
baronies tant dels Vilademan~com dels Savassona.
Tant per la seva composició social com per la seva articulació interna, res no sembla diferenciar nyerros i cadells. No
hi ha senyals, doncs, de veritables partits ni aristocritic ni
popular 1, de fet, aixb no pot sorprendre'ns excessivament.
El tret característic de les lluites de facció és, justament, la
manca de contrastas ideolbgics, l'abskncia d'ideologia. Les
faccions rivals-o els seus capitostos respectius-no aspiren
pas a trastocar o subvertir l'ordre social existent, sinó més
aviat a aprofitar-ne o reorganitzar-ne-si cal- els seus ressorts bisics en benefici propi-tant dels capitostos com dels
seus seguidors. E n aquestes condicions, I'element de cohesió
i coherencia partidista no és tant la ideologia o el programa-

en rigor inexistents-com la vinculació personal entre dirigents i adherents. Inevitablement, aquesta mena de conflictes prenen, en general, un caricter més aviat .mafiós» que
no pas radical.3vs Quan aquestes rivalitats locals, polaritzades al voltant d'unes famflies determinades, romanen enquadrades en un context polític més ampli, les faccions poden
adquirir una tonalitat ideolbgica més precisa. Pero és improbable que, fins i tot en aquest cas, perdin del tot la seva empremta original: l'adhesió de les faccions a una «causa» política no és, forca sovint, sinó una manera de r e f o r ~ a rles
posicions locals própies, i de perllongar, alhora, les seves hostilitats particulars.fl9
3 9 8 . ALAVI,Laiclarer campcriniir, op. cit., pigs. 8 9 - 9 0 . Idtntiques impressions o conclusions en contextos-i autors- pro" diferents: oegeu,
per exemple, LE ROYLADURIE,
iMontaillou, aldea occitana. op. cit. Modrid,
' 9 8 1 , pigs. 397.398, i Carlo LEVI, Crirto sepa" en Eboli, trad. castellana
d ' A Colinas, Madrid, 1980.
399. Hom pot evocar, per rxrmplr, les divirioní intestines dels diferents regnes de la Corona d'Aragó llavors de I3interregnede Casp: nSi a
la mort d'En Martí 1'1-Iumi tingueren caricter politic les bandositats valencianes, fou degut ales circumstincies perque travessava el Regne, i els
caps dels bandos tingueren ~inrtitpel pretcndent que creien triomfaria per
assreurar-se d'aauesta manera derrirés el domini,,. Salvadar Cnnnmos r ZACARES,
Nofexper a la hirtdria dek bandos de Valsncia, Valencia, 1930, phg.
2 r . Vegeu tambéJaume VICENS
VIVES,EII Trurtu'marer (iegle XV), Barcelona (s.d.),p&gs.8 0 - 8 1 . Pero les evidencies, fins i tot en contextos gcogrifics i cronol&gicsprou diferenta, són forya més abundants. Pcr a la Sicíiia
del segle xuir vcgeu Lluis A. R I B ~G
T A R C ~La
A , reuueltd <inticspoñoladeMrrina, Valladolid, 1 9 8 2 , pigs. 2 1 1 - 2 3 6 , i Julio CAROBAKOJA,
Linajex, bandor, ciudades y monarquiar (Hirtotia de las revolucioner de Merrina), a LB
ciuúad y cl campo, Mtidrid-Barcelona, 1 9 6 6 , pig. 131-r-jo. Altrament, la
polititznció de güelfs i gibelins hauria estat igualment tardana i superficial, a inés de merainent conjuntural o estrategica, vegru: Nicolas MAQUIAvei.0, Hirtotiadefirencia, Madrid, 1979, pig. 8 6 ; J . K. HYDE,Contemporary viewr on faction and civilrnife in Thirteenth and Fourteenfh Cenfury Ifaly,
a Lauro MARTINES(ed.), Violence nnd Civil Dirorder i r Italian Citier,

Nyerros i cadells, efectivament no tenen pas «programa»,
ni cap ideologia específica o característica Tot el que podem
dir és que, a escala local, a escala regional, la facció dominant
ha pogut esdevenir-a la manera del partit güelf florentí-el
vehicle de reproducció i perpetuació de l'hegemonia d'unes
famílies determinades de la noblesa o les oligarquies locals;
fet que pot donar-nos la impressió d'una facció eminentment
«conser~adora».4~~
Les famílies excloses o menys beneficiades pel repartiment polític existent poden, naturalment, rebellar-se contra aquest estat de coses i donar-nos la impressió de ser una forca «renovadora» o fins i tot mes «popular».
Les aparences, pero, no haurien de despistar-nos: també els
Medici gaudien, abans de perpetuar-se en el poder, d'una aureola popular més marcada que no pas d'altres magnats florentins. Fem notar, pero, que la correlació entre faccions dominants i partits concrets és forga aleatbria. Si a la ciutat de
Vic I'hegemonia dels nyerrros resta incolume o ben assegurada durant, almenys, prop de vint anys (1390-16101, a la ciutat de Lleida, a la vila d'Agramunt, las preponderancia, almenys cap a finals del segle XVI,ha pertocat als cadells: una
1200-ryo, Berkeley-Londres, 1972, phgs. 294.300; WALI.EY,
Los ciudader-rpptíblica, o p cit., phgs. 200.219. Passa elmateix amb els güelfs igibelins-o d'altres faccions italianes-de tempr ulteriors: Marino BERENGO,
Nobili e mercanti nella Lsrcca del Cinquecenlo, Tori, 1965,phg: 344; i Osvaldo RAGGIO,
Lapolitica neilaparenteia. Covflic~irtiIocaIi e commissari in Liguna orientaie (recoli XVI.XVIl), «Quaderni Storicin, 6 3 , 1986, phgs.

721-757.
400. L'analisi dels cirrecs municipds fa possible la reconstitució d'eventuals faccions nconservadorer~;la pregona influencia d'algunei families no.
biliaries e n determinades contrades a través de decades senceres í ~ o s e m
per cas els Alentorn per tettes de Ponent o els barons de Savar~anaa la
vegueria de Vic) ens informa igudment sobre els fenbmens d'hegemonia.
Güelfs ~conservadors~,
WALEY,Lar ciudader.reptíblic~,op. cit., phgs.
206-207.

facció determinada no és pas, perse, més «conservadora», «oposicionista» o «popular» que no pas I'altra. La coloració predominant de nyerros i cadells experimenta variacions segons
els llocs i, probablement, en el decurs del temps: si unes vegades-com passa a Vic mateix- els cadells poden ser condderats la facció «oposicionista», altres cops, en d'altres indrets,
pot succeir ben bé a I'inrevks-tal i com passa a Lleida o Agramunt.qor Tot depen, en darrera instancia, de la peculiar configuració local de les bandositats. E n aquest punt, nyerros
i cadells tampoc no s'aparten gens del model de güelfs i gibelins: partits amb el mateix nom i arrelats en diferents ciutats
no tenen sovint cap tret comú; i poden expressar, segons el
context, coses ben diferents. Les filiacions dels partits italians son també f o r ~ afortuites: aquel1 qui viu sota la tirania
d'un gibelí li pertoca, per forca, de ser güelf, i viceversa.40~
Nyerros i cadells, com els güelfs i gibelins, han estat essencialment un marc de política local.
La facció, pero, no és únicament l'imbit polític per excel.lencia de les disputes oligArquiques. Tal corn succeí a Ripoll l'any 1610-i potser a d'altres indrets, abans o desprésnyerros i cadells podien facilitar o canalitzar, alhora, conten401, Sobre la correlació de forces a Agramunt, TORRES, Disputes d'oigües, op. cit. El qualificatiu d'«opasicionista» ha estat pres, naturalment,
de l'abra de Jaume VICENS VIVES,Ferran II i la ciuiat de Barcelona,
1479.1516, Barcelona, 1936-37. El mot tP I'avantatge de no evocar cap
connotació ideolbgica precisa, i pot ser aplicat, en general, de cara a designar la correlació de forces de bindol a les ciutats i baranies: facció dominant; facciá oposicionista.
402. Altrament, un mateix individu podia ser gibeli en un lloc i,
simulthniament, güelf en un altre indret, I~IYDE,C o ~ t e m p o r au ~i e ~ r op.
,
cit., pag. 298. Sobre el localisme i inconsistencia de Irs filiacions vegeu,
a mes, WALLEY,
Las ciudader-repúblico, op. cit., pigs. 207-208; BERENGO,
Nobili e mercanti, op. cit., piig. 344; RAVEGGIO
et al., Ghibellini, op. cit.,
pag. ~ 8 .

ciosos socials més complexos i radicals. Diguem, doncs, que
les bandositats han estat més aviat un marc politic prou flexible, i susceptible d'incorporar, segons de les vicissituds loc a l ~o les circumstancies canviants, un espectre forqa ampli
de tensions o conflictes. El fet és-fem-ho notar-característic de rota mena de bandositats, se'n diguin o no, de nyerros i cadells. Seria, pero, entre 1370 i 1650, quan les llunyanes bandositats de Nyer i de Cadeil esdevingueren en tot el
Principat, i per circumstancies bon xic fortuites, el mira11 de
tota mena d'antagonismes i diverghncies locals o particulars;
i nyerros i cadells, el nom convencional d'un seguit de conflictes no necesshriament afins, i f i n ~de naturalesa o fesomia a voltes ben diversa.
La darrera menció dels bindols de nyerros i cadells data
de les acaballes de la guerra de Separació. Podem conjecturar-a falta de cap altra evidencia-que l'extinció d'aquestes denominacions ha estat, en darrera instancia, tan casual
com la seva implantació mig segle enrera-si de cas, ajudada,
l'extinció, perla difusió dels nous partits d'«Espanya» i «Franca» que emergeixen a les darreries del conflicte. Les denominacions, pero, perviuran encara f o r ~ atemps en la memoria
popular: un pages de Palau d'Anglesola identificara els «gorretes» de finals del segle XVII amb els nyerros i cadells de cinquanta anys entera.'"'
Pero si nyerros i cadells, a les acaballes de la guerra de
Separació, és poden dir ja desapareguts, la facció persitiricom una forma espontinia d'enquadrament local de la vida
política-fins a l'aparició dels partits polítics vuitcentistes.
403. Anroni BACHRIU, Crdnicn de la guerra de Succerrid a les tever de
Lleida, ercrilri per un prigk del Pahu d'Angleioh, «Ilerds», XLIV, 1983, phg.
171-187. Sobre els partits de «Frangaa i d'aEapanya*, TORRES,
Segador1

i miqueletr, op. cit.

Els austracistes de la guerra de Successió podien tenir-a diferencia de nyerros i cadells-un «programa», i fins i tot quelcom de molt semblant a una organització estable o estructurada. El conflicte entre austracistes i botiflers, pero, prengué
tot sovinr un caire f o r p similar, almenys a escala local, al de
les antigues lluites i rivalitats de nyerros i cadells.qo4 De vegades, a més, la consistencia d'aquestes seculars divisions local~
intestines pot arribar incblume fins al segle XIX.Aleshores, nyerros i cadeiis poden esdevenir-tal com volien Balaguer
o fins el mateix Maragall-en veritables liberals i absolutistes.405 Fou Maragall, precisament, qui escriguf aquestes belles ratlles sobre els bkndols catalans: «En la marcha de las
sociedades, los hombres siempre se dividirán por temperamento en dos grandes grupos: unos mirarán hacia adelante para
avanzar; otros mirarán hacia atrás para no extraviarse. Y nosotros, los catalanes, en el fondo siempre seremos nyerros o
cadells».~"6Pero, evidentment, aquest no fou mai el significat original o genui de les aferrissades lluites de nyerros i cadells a la Catalunya de la primera meitat del segle XVII.Que
fossin vistos, uns i altres, com una encarnació de conservador~
i progressistes només podem atribuir-ho a les pugnes politiques del segle XIX.

404. Vegeu Núria SALES,Elr botiflcn, a Senyorr bandolerr, o p . cit., phgs.
igo-198; i la recerca de Joaquim ALBAREDA,
un aveng de la qual fou presentar al «I C o n g r é s d'Hirtbria Moderna d e Catalunya Barcelona, 1984,
11, p i g s . 293-258, amb el titol, La guerra de Succerriá a Orono: vigatonr i

botiflerx.
4 0 5 . Jaume Toxnns ha cridat I'arenció sobre aquest fet, Lor ohamientos reolistas de 1811 en Cafalu>ia, ii Liberalirmo y rebeldía compmino,
1820.1813, Barcelona, 1976, p i g s . 57-58 i 113-II4.
406. Joan MARAGALL,
Nyerrox y Cadellr [r8991, a Obrer completer, Barcelona, 1960, &-E.
573.580.

Doc. núm.

I

UNA CANCÓ D E NYERROS 1 CADELLS

Els cadells deixo hereus
que sabran de governar,
de Moia i de l'Estany,
de Tona i de Montmany,
de Vic i Sant Julia,
Santa Eugenia i de Seva
Centelles i Taradell,
de Folgueroles i Sau,
d'Arbúcies i Viladrau
del Brull i casa Tanyadell,
Santa Eulilia i Sentfores,
Sant V i c e n ~de Torelló
i Sant Pere de Corcó,
Sant Marti, Roda i Manlleu,
Tauertet, Pruit i Collbas,
la Vola i baixaré a Embis,
Olot, Batet i les Preses,
el Mallo1 i Sant Esteve,
Sant Feliu, Mer i Falgars,
Cantaiions i les Planes,
Sant Andreu de Palomar,
el Masnou i Barcelona,
Mongat i Badalona
Santa Coloma i Teih,

Sant Quirze i a Cogolls,
la Pinya, Quart i les Fonts,
pujarem a la Boada,
la Bruguera i Safontclara,
castell de Pera i Falgons
Casserres, Via i Berga,
,
i Merlés,
a C a ~ i Biure
Olvan i Gironella,
Duti, Prats i Torroella,
prendrem tot el Llu~anes,
Vató, Susqueda i Osor,
la Cellera i Bescanó,
Sant Florí i M a ~ a n e t ,
Hostalric, Quart i Vanet,
Argentona i Mataró,
1'Atmella i el Figueró,
la Garriga i a Corró,
Granollers, Palau, Mollct,
Sant Cugat i Ripollet,
Montcada i Montmeló,
Olis, Taulis, Muntanyoles,
Vespella i Sant Hipblit,
Sasserra i Vinyoies,
prendrem el Castell d'Heurcs,
Sant Boi i Perafita,
a Harta i Sant Bartomeu,
Vila-sattuit i Santa Cecília,
Argencola i Vacarisses,
regiris Castellbell,
el Colom i la Bruguera,
i la rectoria de Sant Martí.
Font: Jaan AMADes, Folklore de Catolunya, 11, Barcelona, ,951, phgr
630.631.

Doc. núm.

2

BANDOLERS 1 SEGUIDORS DE TOMAS BANYULS, SENYOR D E NYER (1579.1580)
Núm. NOMIALIAS
Alamany, Martinicó
Alariqués, Rafael
Alies, Tomas
Alis parli (?)
Andreu, Joan (a) Purgatori
Andreu, t. (a) lo Bastard
Anglada, Cristbfor
Anglada, Perot
Aranó, Guillem (a) Patota
Arnau, t.
Arnau, t. (germi de I'anterior)
Arnau, Jonot
Asasar (?), Galderic
Asasar (?), Francesc
Badauló, Francesc
Badauló, t . (pare d e I'anterior)
Balle, Francesc

CONDICIÓ SOCIAL

ORIGEN

Saorra

Paraire?

Saorra
Saorra
Saorra
Oleta

Prada
-Prada

GEOGRAFIC

Núm. NOMIALIAS

w
4
N

18. Barba, t.
19. (a) lo Bastard
20.
Bastcr, Antoni
21.
(a) lo Baster de Fontpedrosa
22.
Baxas, Rafael
23. Bertran, Lloreng
24. Bigorra, Guillem
25. Blay, t.
26. Bohigues, Joan Pere (a) Mendoga
27. Bohigues, Bernat (germh de l'anterior)
28. (a) lo Bou Pey
29. Boquet, Jaume
30. Borda, Perot
31. Bordes, Blasi
32. Bordisa, t .
33. Borgonyon, Aulet
34. Bossom, Mateu (a) Borrornbillo
35. Boter, Ramon
36. Brugada, Bartomeu
37. Camadall, Bernat
38. Campa, Domingo

C O N D I C I ~SOCIAL

ORIGEN GEOGRAFIC

Escaró
Fontpedrosa
Oleta
Fontpedrosa
Fontpedrosa

Codolet

Les Naspoles (?)

Oleta

Núm. N O M / ~ L I A S
39.
40.
41.
42.
43.
44.

w
W

Canquej (a) Coyma
(a) lo Capiti francesó
(a) lo Caporal escoces
Carcasona, Francesc
Casasús, Galderic
Castanya, Antoni
45. Climent, Flotard (?) ívegeu núm. 175)
46. Cbdol, Ascasi
47. Collar, Domenje
48. Comenges, t.
49- Crostilla, Antoni
50. Domenges del Vilar
51. (a) Don Joan
52. (a) Don Nierro d e Sant Pere
53. Doria, Andreu (a) lo Bomia
54. Durpa, Guiliem
55. Durpa, Joan (germh de l'anterior)
56. (a) Espasa
57. Esteve
58. Estuer (?), Joan (a) lo PubiIl
59. Fabra, Domingo

CONDICIÓ SOCIAL

ORIGEN GEOGRAFIC

Frances

Senyor d'Ur

Ur
Pi

ViIanova
Sant~Pere
Carboner

Fnster

Pi (frances)
Pi (frances)
Caragut

Núm. NOMIALIAS

C O N D I C I ~SOCIAL

ORIGEN GEOGRAFIC

---

Favia, Francesc
Ferrer, Victori
(a) Folcta
Fort, Joan Francesc
Fortó (?) Riembau, Pere
Francesc (a) lo Segador
Freixa, Francesc
Fuster, Esteve
GaUard, Joan
Garifau (?), Bartomen
Garriga, Ramon
(a) Gavaut
Gelgen (?)
(a) lo Gentilhome
Glauder, Jaume
Granador, Miquel
Guilla, Pere Anton
(a) 1'Hoste
Joan, Martí
Joan
Jonsi, Joan Jaume (a) lo Bar6

Segador?
Gironella
Fontpedrosa

Fuster
Baixas
Gironella

Codolet
Nyer
Soanyes
Olot
Fulli

Núm. NOMIALIAS
(a) Jordiet
Jove, Carles
Lacasa, Esteve (a) Queroli
Langard, Joan Pere
Lavela, Joan (a) Picotalla
Lavernia, Joan
Lentes, Miquel
Lleó, Antoni (a) Barrabam
Lleó, Jaume
Llopet, Pere Antoni
Llopet, t. (germh de l'anterior)
Lluna, Jaume
Madrona, Cosme
Magí
Mambo, Pere
Mandanya, t .
Marcús, Francesc
Marsal, Berenguer
Mhrtir, Pere
Mas, Jeroni
Mata, t.

CONDICIÓ SOCIAL

ORIGEN GEOGRAFIC

Sorniac
Val1 d e Querol

Saorra
Saorra
Vilafranca de Conflent
Oleta

Nyer
Caragut

Núm. NOMI~LIAS
(a) la Metxa
Mingoy, Felip
(a) lo Minyó (vegeu núm. 173)
Miquel, Joan
Miquel
Miquelet, Ramon
Moner, Miquelot
Monrós, t. (a) lo Bastard Monrós
Ninom,t.
I I 1.
Ninom, t. ígermh de l'anterior)
112.
Oliba, Francesc
1 1 3 . Orís, Enric
"4.
Pages, Bernat
115. Palancada, Joan (a) Ronquillos
116. Panves (?), Gaspar
117. Parent, Joan
118. Parent, t. (fill de l'anterior)
119. Parent, t. (germh de l'anterior)
120.
Pérez, Gaspar
121.
Perot
122. Peyret, Perot

C O N D I C I ~SOCIAL

ORIGEN G E O G R ~ F I C

Fargaire

Lleó
Saorra

102.

103.
104.
roj
106.
107.
108.
rog
110.

Fontpedrosa
Caragut
Caragut

Ferrer

(de Cerdanya)
Saorra
Utea
Utea
Utea
Salses

Núm. NOMIALIAS
(a) Peyroto
Piquet
Pitxo, Esteve
Podada, t.
Porra, Jaume
Pozuelo, Arnau
Prada, GuiUem
Prats, Jonot
Puig, Joan (a) Plometa
Puigvert, t.
Puigvert, t.
Pujol, Francesc
Quadres, Ramon
Quiler, Arnaltó
Quiler, Bernat
Ramon
Rayner, Lloreng
(a) lo Regatxo de Terré
Respant, Montserrat
Ribera, Joan
Ricart, Joan Pere

C O N D I C I ~SOCIAL

ORIGEN

GEOGRAFIC

Pi
Vilafranca d e Conflent

Cadars

Puigcerda

Núm. NOMIALIAS
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
Igr.

152.
4

m

153.

154.
155.
156.
1j7.
I 58.

159.
160.
161.

162.
163.

164.

Robi Gallarda
Romeu, Oliver
Sans, Fortii
Sastre, Bernat
Sastre, Ramon
Sastre, Tomas
Sastre, t. (fill de l'anterior)
Sastre, t. (germh de l'anterior)
(a) lo Sastre d'Escaró
Serra, Antoni
Serra, Antoni
Serrador, Jeroni
Soler, Janot (a) Tarragoni
Soler, Joan Antoni
Terreros, Francesc
Terreros, Jaumc
Terreros, Jeroni
Texeyra, Peyro
Timboges, Joan
Tomas
Torner, Joan

CONDICIÓ SOCIAL

Sastre?
Barber

ORIGEN GEOGRAFIC

Sant Pere
Nyer
Oleta
Oleta
Oleta
Escaró

Donzell

Rades

Núm. NOMIALIAS
Torner, t.
Toro, Alfonso
Torrent, Arnau
Torrent, Martí
Travesser, Esteve
Trimbesas (?), Janoy
Urpa, Joan
Vela, Jaume (a) Estorc
Vera, Martí (a) lo Minyó (vegeu núm.
Verges, Joan
Vezia, Flotard (?) (vegen núm. 45)
Victoria, Joanot
t.[., el fill del barber d'Oleta
t.t., el fill del baster d'Oleta
t . t . , el fill d'en Sebastii d'Oleta
els cbnsols i batlle de Millars
els cbnsols i batlle de Vingi

CONDICIÓSOCIAL

ORIGEN GEOGRAFIC

Prada
Mosso
Soanyes
Soanyes

Pedrinyaler
Oleta
Oleta
Oleta
Millars
Vi@

Pontr: La base d'aquesta relació nominal ér ACA, RC, 4746, memorial de gitats de pau i ticva (dec aquest document a l a gentilesa de Núria Sales).Ha estat completat. i contrastat, pera, amb d'altres documents coetanis.

Doc. núm. 3
BANDOLERS 1 SEGUIDORS DE JOAN CADELL, SENYOR D'ARSEGUEL (1590-1592)
Núm. NOMIALIAS

m

A
A
A
A
A

O

I.
2.

3

4
5.

6.

(a) 10 Aiguader
Anglet, Joan; (a) Joando
Anton, Joan
Antoni, Pere
(a) Arcavella
Artigues, t.; (a) lo Cavaller

Balda, Antoni
8. Bailó, Pere
9. Barba, t .
10.
Barcelona, t.
11. Baró, t.
12. Bernadas, t.
13. Bernat, t .
14. Bernat, t.; (a) lo Esparracat
15. Bertran, t.
16 Bidet, t .

GEOGRAFIC

C O N D I C I ~SOCIAL

ORIGEN

Cirurgia

Ars&guel
gascó
Calvinya
~rcavell
Puigcerdi

Soldar guarnició

7.

A
A

A
A
A
A

Aristot
frances
Sastre

Puigcerda
gascó
Planés
gascó

Núm. NOMIALIAS

CONDICI6 SOCIAL

(a) lo Biscaí
Blanc, Francesc; (a) lo Prohom de la
Torr
(a) Bocanegra
Bolquera, t.
(a) lo Borbó
(a) lo Bordoll
(a) lo Bordoll
Borrell, t.
(a) Bortolo
(a) 10 Bou
(a) lo Camarada
Camps, Jaume
Canyadelles, Jonot
Capdevila, Guillem; (a) lo Truc
Carles, Pere
Ca(t)llar, Gaspar
Fill del senyor de
PruUans
Cebria, t .
Cemaneras (?), t .
(a) lo Civet

ORIGEN GEOGRAFIC

Val1 de Querol
Andorra
Bolquera
Ansovell
frances
frances
Oliana
frances
Madremanya
gascó

Er
Arfa
Prullans
gascó
Andorra
La Torre d e Querol

Núm. NOM/ALIAS
(a) Colom
Colomer, Joan
Coll, Joan
(a) Coscolla; (a) lo Ciuret
Costa, t .
Coutet, Joan; (a) Tres sous
(a) Cua d e Llop
Damay, Joan
Deu, Pere; (a) Pere de Janot
Donima (?), Francesc d e la
Duran, Joan
(a) Escaleta
(a) 1'Escolanet
(a) lo Estella
Esteve, t .
(a) lo Fajo
(a) lo Fardo o Fardeta
Feixes, t.; (a) lo Caporal
Feliu, t . ; (a) lo Baró
Ferrer, Joan

CONDICIÓ SOCIAL

ORIGEN

Pagks

Ro.
Calvinya
Viliella

Fill d e carnisser

Sastre

GEOGRAFIC

Les Cabanyes (comtat
d e Foix)
Vall de Querol
Montella
Arseguel
Portesa
Puigcerda
Albs
Guils

gascó
Puigcerda
Guils

Núm. NOMIALIAS
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

CONDICIÓ SOCIAL

(a) lo Fillet de la Torre Querol
(a) lo Fisquet
(a) lo Fillols
Fitot, Joan
Fitot, Miquel (germans)
(a) lo Floquet; (a) Tornas
Forcada, Joan; (a) lo Rabadanet
Pastor
Forner, Francesc
Fuster, Antoni
Pagks
(a) lo Fuster de Guils
(a) lo Garba1
Garreta, Miquel
Garreta, Jaume
Carreta, Francesc (germans)
Gelabert, Rafael; (a) Roca Verda
Gombrens, t.
(a) lo Gorra o lo Gorra Blanca
(a) lo Gual
Guardiet, Pere
Guillem, Joan; (a) lo Teixidor; (a) lo
Polvoraite

ORIGEN

GEOGRAFIC

La Torre d e Querol
gascó
gascó
La Manresana
La Manresana
Sampsor
Tranous (val1 d'Aran)
frances
Arseguel
Guils
Oliana
Oliana
Oliana
Val1 de Querol
gascó
Fígols
Aristot
Ars&p,uel

Núm. NOMIALIAS
A/B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C O N D I C I ~SOCIAL

7 6 . Guillemó, t . ; (a) lo Sastre Negre del
Vilar
77. Guillot, Arnautó; (a) Arnautó d e m" Soldat guarnició
Puigcerdh
Cadeii
78. (a) lo Guitza
Pages
79. Guiu, Joan; (a) Moreta
80. (a) lo Infant d e Capcir
81. Ingle, t.; (a) lo llereu Ingle
82. Joan, t.
83. Joanet de la Llosa
84. Joanet de micer Moles
85. Ledós, t.
86. Letuga, t.
87. (a) Liró
88. Llavaneres, Esteve
89. Llinis, Pere
90. (a) Mahoma
91. Marc, Cosme de
Batlle
92. Masferrer (o Masfarner), Joan; (a)
Barrabam
93. (a) Massanes

ORIGEN

GEOGRAFIC

Puigcerdh
gascó
Vilanova d e Banat
Capcir
La Ribera Salada
frances
La Llosa
Agramunt
Arseguel
Andorra
VaU d'Olmia
gascó
Querol
Estoll
Oliana

Núm. NOM/ALIAS
A

Melcior, Joan
Millet, t.
A
Mitji, Antoni
Miqueló, Pere
Moliner, Joan; (a) lo Riberes
A
Montan de Montan (sic)
A
(a) lo Moren de la Beridana
Narbona, Pere
A/B 102. Nicolau, Francesc; (a) Barbafina
103. Oliba, t.; (a) Bidot (?)
C 104. Oliba, Rafael
A 105. Ortodó, Bertran; (a) lo Heretge
A 106. Pananera, Bernat
A 107. (a) lo Parauliste
A 108. (a) lo Pastoret Cascó
A 109. Pentiac (o Pontiac), Jaume (vegeu
núm. 119)
110.
Pere del mas d e la Be
A I 11. Perico (o Perics), t.
1 1 (a) Petit Home
A 113. (a) lo Petitó del Martinet del Tronxo
A 114. (a) lo Peu Descals

C

W

w

"

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

GEOGRAFIC

CONDICIÓ SOCIAL

ORIGEN

Pagks
Sabater
Pagh

Arfa
Puigcerdi
Soveig
Castellciutat
Arshguel
(Barida?)
Fanes (Feners)
Val1 de Querol
frances

Pastor

gascó
gascó
gascó
Angostrina

Núm. I\'OM/ALIAS
(a) lo Sandiu
Sansa, Joan
Sansa, Joan Pere
Cansa, Miquel
Sargueda, Andreu
(a) lo Sastret Gascó
(a) lo Sastret de Bexet
(a) lo Sastre d'Organy8
(a) lo Sastret de la Pobla
Saura, Antoni; (a) lo Fill del Batlle
d' Albs
Segon, Joan
Segon, Melcior; (a) lo Pateu
(germans)
Serra, Jaume; (a) lo Roget de Sant Boi
Sicart, Pere; (a) lo Capella Foll
Sola, Jaumet
Solans, Antoni
(a) Solatge
(a) lo Tamborinet
TarradeUes, Jonot
Tasquer, Vicens

C O N D I C I ~SOCIAL

ORIGEN GEOGRAFIC

Pages

Angostrina
Arseguel
Arseguel
Arseguel
gascó
Bexet (Beixec)
Organya
La Pobla de Liiiet

«Laborator»

Albs (de Balaguer?)
Lucas

«Laborator»

Lucas

La Ribera Salada
Guils
Querol
gascó
Vall de Querol

Núm.
A
A
A
A

00

138. (a) lo Truita
159. (a) lo Vacara
160. Vargas, Simon

162.
163.
A' 164.
A 165.
B 166.
A

CONDICIb SOCIAL

155. (a) lo Tisquet
156 Torner, Gabriel
157. (a) Tropa

A 161.
A
A

NOMIALIAS

Verdura, Tomas
(a) Verdureta
(a) lo Vescomte
Vilaprinyo, t.
Visso, t.
(a) Xapella.

167. (a) lo Xixo (o Xixa)

ORIGEN

GEOGRAFIC

gascó
Val1 d e C a b ó
Andorra
Soldat guarnició d e
Puigcerdi

Puigcerdi

Ar fa
gascó
frances
La Ribera Salada
La Vansa
Soldat guarnició d e
Puigcerdi

Val1 d e Querol
Casteilas

Equivnl2ncies: A = Bandolers que foren assetjats al castell d'Arskgue1 I'any 1592.
B = Bandolets que participaren en el robatori de moneda de Sidamou l'sny 1587.
C = Bandolers inculpats de propiciar les incursiona de gent francesa.
Fontr:

ACA, CA, 342 (memorial del 1591).
ACA, RC, 4863, ff. 82v.-84v.
ACA, AUD, 6 3 2 4

Doc. núm. 4
SENYORS 1 PROCURADORS SENYORIALS A LA VEGUERIA D E VIC (1580-1640):
RELACIÓ PER BARONIES
BARONIA

ANYS

NOM

CONDICIÓ

LLOC

Vilndemany i
1581
FERRAN,
Francesc
Mercader
vescomtat de 1Óc 1595-1610 CALVET,
Jaume Onofre Notari

6
c. 1625-32

BANDOL CARREC

Vic
Vic
Doctor drets Vic

procurador
procurador; escriuh
jutge

Noble

Vic
Vic

governador
procurador

1630

GRAELL,
Francesc
VILASAVASSONA,
Antoni
Josep
FONTANELLES,

Sauarrona

1591
1612
1630
r63o

ANGELET,
Joan Pere
GRAFLL,Francesc
Martí Joan
CAMPANA,
FONTANELLES,
JOSCP

Paraire
Vic
Doctor drets Vic
Doctor drets Vic
('1
Vic

procurador
jutge
assessor
procurador

Marquerat
d'Aitona

1605
1609-23

CAMPANA,
Gaspar
SERRAT
D E NESPLA,
Rafael

Notari

notari

W

Co

u

(?)

0)

Vic
Toreiió

BARONIA

Ckzriana

Granollacr
a
o

Bisbe de Vic

ANYS

NOM

1615
1616.18
1623
1627

PRAT,Gaspar de
Cavaller
TORD,Bernat Joan
Cavaller
RAGWER,
Damih Joan
('1
PARRELLA
ARCHS,Josep
(?)

1589
1607
1614

CANALS,
Joan Antic
COMALADA,
Joan
GRAELL,Francesc

1676-18
r628-35

ALBAREDA,
Francesc
PERES,Joan Andreu

VILASAVASSONA,
Antoni
7.591
F o ~ c ~ rPere
s,
1592.1619 CODINA,
Gaspar
1599
FOLCHS,Rafael
1607
BROSSA,
Joan Francesc
1615
COMALADA,
Joan
1636-39
CODOLOSA,
Gaspar
1656-jg
ALBAREDA,
Francesc
1638
VILA SAVASSONA,
Antoni

CONDICIÓ

LLOC

BANDOL CARREC

Vic
Casserres

N
C

(?)

-

ToreUó

governador
governador
governador
procurador

Notari
Vic
Mercader
Vic
Doctor drets Vic

-

N

procurador
procurador
jutge

Vic
Vic

-

jutge i assessor
procurador

N

procurador
assessor
procurador
procurador
procurador
procurador
governador
jutge i assessor

(?)

Mercader

N

1581-88

Noble
Notari
Donzell

Vic
Vic
Vic
('1
Vic
Mercader c.h. Vic
Mercader
Vic
?
c.h. Vic
(?)
Vic

Noble

Vic

-

C
-

N
-

-

BARONIA

ANYS

NOM

C O N D I C I ~ LLOC

CALVET,Jaume Onofre Notari

Vic

BANDOL CARREC
N

Notari

-

governador

N

jutge

-

assessor
governador
governador
jutge
jutge

Sant Joan de les
1623

R I U E ~Joan
,
de

Cavaller

Sta. Maria de

1608-21
1616
1616
1622
1622
1628

GRAELL,Francesc
B E R G A ~ Francesc
A,
Bojoiis, Miquel
PLA, Antoni
SAYZ,Pere Vicens
CALVET,Josep

Doctor drets Vic
(?)
Vic
Pagis
Terrassola

I'Ertany

W

a
H

(3

A badesses

(3
Doctor drets Vic
(?)
Vic

('1

Equiual@ncies: N = Nyerro.
C = Cadell.
c. h. = Ciutadh honrat.

Fonr: X. T o n n ~ rs SANS,L a bnndoritotrn h Cotalunyu de I'Antic R@gim.Nyerror i cndellso la Phna de Vic (rjgo-r6qo),
trsi de Ilicencin~ure,U.A.B., 1983, inkdita, vol. 111.

Doc. núm. 5
LITIGIS DEL BISBE D E VIC (1575-1630)
ANY

PART

CONTRARIA

1578 Joan Ponti, paraire
1592 Gabriel Llobet, beneficiat de Vic
1594 Montserrat Puig, clergue de Vic
Segimon A. Arimany, causidic de
Vic
Marc Onofre de Vergós, donzell de
la vegueria de Cervera
1595 Cristbfol Folchs, botiguer de teles
de Barcelona
Joaquim Albareda, de Vic
t. i t. Febrer, pagesos de Riuprimer
Montserrat Costa, pages d'Aiguafreda
Pere Massó i Bartomeu Bassa, pagesos d'El BruU
Jaume Pujol, pages &El Brull

LLOC

OBJECTE DEL LITIGI

Riuprimer
Vic
Vic

Censos d'un mas
Censos de cases
Censos de cases

Vic

Censos de cases

Sta. Maria de Corcó Delmes
Vic
Vic

Censos d'unes peces de terra
Censos de cases

Riuprimer

Censos i dret de capbrevació

Aiguafreda

Censos, tersos, Iluismes i foriscapis

El BruU
El Brull

Censos
Censos

ANY

PART CONTRARIA

Jaume Feu, pagks d e Seva
1596 Bernardí Guerau, p a g k d'El Bruii
Maten Montmany, pages de Seva
1598 Montserrat Canyelles, prevere de
Roda
1599
w

1600
1602
1612
1617

Narcís Forns, pedrinyaler d e Vic
Alexandre de Cordelles, noble d e
Barcelona
Narcís Forns, pedrinyaler de Vic
Carles de Vilademany, senyor de
Taradell et al.
Joan Fontcuberta, blanquer de Vic
Pau Canal, ciutadi de Barcelona
Lluís d e Foxi, donzell d e Barcelona
Jaume Ramis, beneficiat de Gurb
Simon Remissa, teixidor d e Vic
Pau Codony, fuster d e Vic
t. t.

LLOC

OBJECTE DEL LITIGI

Seva
E l Brull
Seva

Censos
Censos
Censos

St. Bartomeu del
Grau
Vic

Delmes
Censos de cases

CasteUnou (Bages)
Vic

Lluismes i foriscapis
Censos i foriscapis de cases

Seva i El Brull
vic
Gurb

Drets i rendes
Censos d e cases
Delmes

Cornet

Reconeixament d'infeudació i
rendes
Delmes
Censos de cases
Censos de cases
Censos de cases

Gurb
Vic
Vic
vic

ANY

W

a
a

PART CONTRARIA

Joan Codinachs, pages de Vic
1618 Joan Francesc Brossa, ciutada honrat de Vic
Pau Coll, pagks de St. Julia Sassorba
Gabriel Pujades, pagks de St. Julia
Sassorba
Pere Jaume de Freixenet, ipages?
de Muntanyola
Segimon Moreta, pages d'El Bmll
1619 Guillem Puiggener, sastre de Vic
Antoni Sala, pages d'El Brnll
Jeroni Velada, mestre de cases de
Vic
Cristbiol Masgener, pagks de Riuprimer
Francesc Febrer, pages d'El Brull
1620 Montserrat Benet, apotecari de
Vic

LLOC

OBJECTE DEL LITIGI

Vic

Un camp

Gurb

Censos d'un mas

St. Julia Sassorba

Censos i dret de capbrevació

Riuprimet

Un mas

Riuprimer
El Brull
Vic
El Brull

Un mas
Dret de capbrevació
Censos de cases
Censos

Vic

Censos de cases

Riuprimer
El Brull

Censos
Censos

ANY

PART CONTRARIA

Montserrat Serra, paghs d'El Brull
Montserrat Cendra, pagks de Seva
Esteve-Siquer, pagks de Seva
Bernardí Noguera, paghs de St. Julii Sassorba
1623 Jaume Descatllar de Palmerola,
donzell de la vegueria de
Manresa
W

2

LLOC

OBJECTE DEL LITIGI

El Brull
Seva
Seva

Censos
Censos
Censos

St. Julia Sassorba

Censos i dret de capbrevació

St. Bartomeu del
Grau

1627 Margarida Treserra, vda. de Joan

Treserra, pages de St. Bartomeu
del Grau
Pere Pla, pages d'El Brull
Josep Costa, pagés de Seva
Antoni Serrabardina, paghs de
Seva
Bernardí Riquer, paghs de Seoa
1628 Bernardí Casas, paghs de Muntanyola
Josep Costa, pagks d'El Brull

St. Bartomeu del
Grau
El Brull
Seva

Censos i dret de cnpbrevació
Censos
Censos
Censos
Censos i dret de capbrevació

Riuprimer
El Brull

Una vinya
Censos

ANY

PART CONTRARIA

Jaume Boix, pages d'El Brull
Miquel Pou, pagks d'El Brull
Rafael Portell, pages de St. Julia
Sassorba
1629 Bernardí Casals, pages de Muntanyola
1631 Francesca de Sarriera, vda. de Joan
Sarriera, i tutors de Joan Sarriera

LLOC

OBJECTE DEL LITIGI

El BruU
El BruU

Censos
Censos, t e r ~ o si foriscapis

St. Julia Sassorba

Censos i dret de capbrevació

Muntanyola

Una vinya
(Carlania de Gnrb? {Delme de Vilagelans?

W

Nota: Aquesta relació no és pas exhaustiva: la desaparició de nombrosos Iligalls de l'arxiu de la mensa episcopal fa impossible una reconstrucció més completa; i par explicar, a més, les sensibles di~paritatsi llacunes cronolbgiques observades en el qundre precedent.

Fonts: AME. lligs. núms.

2126, 2215, 2217, 2218, 2219, 2221.

Doc. núm. 6
LES LLUITES D E NYERROS 1 CADELLS A LA CIUTAT
DE VIC: SINOPSI CRONOLOGICA (r6oo-16og)
1600
maig

Assassinat d e Pan Fabra, ardiaca d e la seu d e Vic (per
instigació del bisbe Robuster o el seu procurador).

setembre

Els germans Domknec persegueixen I'hereu Pujo1 Badia,
de Gurb, pels carrers de Vic.

octubre

Els Coixard, bandolers dels Domknec, dispararen contra Francesc Graell, donzell de la ciutat.

dcsembve

Assassinat del sots-veguer de Vic Jaume Argila, perpetrat, probablement, pels Coixard i Domenec.

Domenecs i Coixards atacaren Gaspar Serarols, paraire
de Vic.
Els Coixard malferiren Segimon Plantalamor, paraire i
algutzir extraordinari de Vic.
Els Coixard persegueixen un tal Boxeda d'Osormort, i
un nebot d'en Cortada de Manlleu.
agost

Estada d'un jutge reial a la ciutat per tal d'esbrinar alguns aexcesos i delictesn.

agost

Assassinat del sabater Baltasar VilaUobos.

agost

Escaramnssa dels Coixard amb el sots-veguer de Vic.

novembve Procés d e regalia contra els Domenec i alguns seguidors
seus, com ara Josep Franch, fiU d'un mercader d e Vic.

Els consellers d e la ciutat fan de mitjancers en les disputes de la seu entre bisbe i canonges, i canonges i beneficiats.

desernbre

Violenta entrada dels Domknec i llurs seguidors a la ciutat de Vic; mataren el fuster Mateu Duran, pero foren
finalment rebutiats.

1602

febrer

Guiiiem Vilamala, de Roda, assassinat pels Coixard (que
fan cau regular en el poble).
Els Coixard tiraren contra Gaspar Font, comissari reial
de Vic. El veguer Joan de Tord afavoreix els Coixard
i altres bandolers del bisbe Robuster.
Els Coixard i la seva colla malferiren Joan Ponsic, ciutad i honrat de Vic.

agost

Procés de regalia contra Gregori Domenec.

agost

El canonge Prada, apallissat per bandolers del bisbe Robuster.
Uns desconeguts han disparat contra Bernat Llobet i Antonivicens (a) Dachs, de Gurb, pels carrers de la ciutat.

setembre

A Barcelona, han tirat contra Segimon Paratge, senyor
del mas Beiifort de Manlleu, i parenti seguidor dels Domknec. En revenla, els Domknec i una trentena de bandolers seus fan una violenta entrada a la ciutat de Vic,
tot mirant de matar Carles dc Vilademany i el baró de
Savassona. Gregori Domknec, pero, resultaria nafrat en
el decurs de la brega.

octubre

Els Domknec, que havien estat capturats al mas Albaneii, aconseguiren d'cscapar de les presons de Vic-potser amb la complicitat d'algun dels consellers de la ciutat.

octubre

Els Coixard mataren un pagks de Roda.

novembre Bandolers del bisbe Robuster tiraren contra Pau Feu,
candeler de la ciutat i oficial reial.

nouembre Bandolers del bisbe Robuster tiraren contra Francesc
Vila, f i l del bar6 de Savassona, i els seus acompanyants
(entre els quals bi figurava Perot Rocaguinarda).
nouembre El bisbe Robuster posa interdicte a tota la ciutat i excomunica alguns ciutadans de la parcialitat dels nyerros
nouembre Jerbnima Vilademany, rnuller del senyor d e Taradell, i
el seu seguici són assetjats a la capella de la Rodona pels
bandolers del bisbe Robuster.
nouembre Els nyerros posen setge al palau episcopal (episodi forqa
confús, i que, segnns alguns ciutadans, no hauria estat
sinó un estratagema dcl bisbe mateix).
nouembre El bisbe Robuster abandona la ciutat de Vic «per las tribulacions que són en aquella c i u t a t ~ se'n
;
va al seu castell d3Artés.

abril

Continua, a instincies del capítol d e Vic, I'enquesta i
processament contra el bisbe Robuster.

lun~

Amenaqa de brega armada al Mercadal de Vic entre les
parcialitats d e nyerros i cadells. El veguer Tord negocia
amb alguns cavallers nyerros per tal d'evitar-la. Inútilment, pero. En el decurs dels incidents el cavaller MiquelJoan Montrodon mata Bernat Llobet, pages del terme de Vic, i habitual acompanyant delveguer. Bernardí
Granollacs, un botiguer de teles de la ciutat, i home de
75 anys, és captura1 pel veguer, i passarh una tcmporada emprcsonat a Barcelona arran d'aquests fets.

julio1

La quadrilla del Gascó de Caldes vol entrar a Vic per
tal d'afavorir els cadells; cavallers nyerros, pero, acusaran el veguer Tord d'afavorir I'entrada de malfactors a
la ciutat.

Un representant del governador de Catalunya fa estada
a Vic per tal &indagar el rerafons d e les violencies urbanes.
novembre Han tirotejat el notari Pere Folchs
desembre

Els Coixard han mort Salvi Fontanelles, ciutada honrat
de Vic.

1604
febrer

El virrei prohibeix la celebració del Carnestoltes per tal
d'evitar noves viol~ncies

abril

El consell de la ciutat s'exclama del regiment del veguer
Miquel d e Montagut.
Els Coixard tiraren contra el veguer Montagut.
Han disparat (els Coixard?) contra el cavaUer nyerro Mique1 Prat.

juliol

La ciutat sense veguer; el virrei hi envih un algutzir extraordinari.

juliol

IIan disparat contra Pau Civada i el calceter Rafael
Fochs.

juliol

Signades treves i concordia entre el bisbe Robuster i els
canonges de Vic.

octubre

Han disparat contra Antoni Joan Brossa, mercader, i el
cavaller Miquel Joan Montrodon.

octubre

Assassinat de Baltasar Gual, causidic de la ciutat; la ciutat demana I'immediat nomenament de veguer.

novembre El virrei acusa els consellers d e Vic de no afavorir i aiudar els oficials reials.
novembre Els Coixard caiaren foc a dos paiiers d'un hostaler de Vic.

1605
febrer

abril
abril

maig
juliol
julio1
juliol
juliol
agost

agort

octubre

Assassinat d e l'apotecari Onofre Marcer. Els autors serien, segons sembla, Sebastia Domenec i alguns seus bandolers
Carles d e Vilademany és obligat a signar treves tempor a l ~amb alguns homes d e Tona i Seva, presumiblement
cadells.
Brega a Sant Hilari de Sacalm entre Carles de Vilademany i els cadells.
Rocaguinarda, bandoler nyerro, vol matar Pere Puigtub í pels carrers de Vic (potser per raons particulars, i que
vénen, segons sembla, d'antic).
E l virrei condemona els bhndols i violencies de la ciutat
de Vic; un algutzir reial fa via cap a la ciutat.
El sots-veguer de Vic (i regent de la vegueria) demana
I'ajut dels cavallers nyerros per tal de restaurar I'ordre.
Uns desconeguts han disparat contra el fuster Gabriel
Harta.
Signatura de treves particulars entre alguns cavaiiers im~ l i c a t en
s les bandositats urbanes (Codina, Montrodon).
E l nou veguer Julia d e Pallars, atacat per alguns homes
d e la ciutat en voler capturar el causídic de Vic.
Estada d'un jutge de 1'Audiencia a la ciutat per tal d e
neutralitzar les parcialitats, i f o r ~ ala
r signatura de la unió
contra els bandolers.
ASsoliment de treves generals entre les parcialitats, facilitades per l'acció mitjancera del carmelita fra Josep
Serrano.
La ciutat signa la Unió contra el bandolerisme.

SANS,Les bondorirats a la Catalunya de I'Antic R8gim.
Font: X. TORRES
Nyermr i codells lr lo Plano de Vic (1590-r6qoJ,tesi de Iliccnciatura,
U.A.B., 1983,inkdita, vol. 111(narraciócircumstancinda d'aquests
episodis).

FONTS DOCUMENTALS

l. BARCELONA

I. I.

Reial Cancelleria:
Registres núms.: 3870, 4215,4216, 4269, 4277. 4348, 4383,
4637,4642,4643,4714,4715,4716,4717,4746,4747,4748,
4749,4751,4752,4753, 4754,4755,4756 47572 47582 4759,
4760,4761,4762,7463,4765,4768,4771148~1~
4x29) 483%
4831,4832,4833,4834,4835~4845~4846,4847,4848~
4849,
4861,4862,4863,4864,4890,4891,4893,5177,518~~5183~
5184,5199,5200.520I,5202~
5203,5203, 5206,5208,5209,
5210,5211,5214,5215,5259,5260,5261~
52733 5274,5275,
5534, 5536, 5537. 5584.

I.a.

Conrell d'Avagó:
Lligalls núms.: 36, 42, 54, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 93, 131,
1 g 4 , z 6 0 , 2 6 4 , ~ 6 5 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 6 9270,275,
,
~8~,283,
287,343,344,345,346,347,348.349.350,3511332,353~

354.355,356.357,361,362,363,364,365,366.370,371~
381, 382, 386, 477. 478, 480. 485, 487, 500, 503.

1.3.

Reial Patrimoni. Mcrtw Racional:
Registresnúms.: 202, 1462, 1488, 1498, 1521. 1562. 2601,
29'3, 2914.

1.4. Reial Audiencia:
a)

Conclusions civils: regs. núms.: 129, 130.

6) Plets civiis: regs. núms.: 3393, 6452.
c) Conclusions criminals: regs. núm.: 6072, 6073, 6097,
6098,6099,6183,6224,6281,6282,628j, 6285,6287,
6288,6294,6296,6297,6299,6323,6324,63~5,6356~
6360, 6376, 6421, 6817, 6818, 7122, 8132.
1.5.

Generalitat. Deliberacionr:
Registres núms.: 154, 155, 156, 157, 158, 159.

I .6.

Orde de Sant Joan de Jerusalem:
Armari
2

3
'3
18

Lligalls
'3
2, 4. 5
5
1, 2 ,

Volums

3, 4, 5, 6

1, 2

27

22

23
24
26
27
29
32
48

I

bis (a),

I

bis (b), 2, 4 (b), 6
2

I
2

1

3
4

BASSA,Joao: Capbreu Illurtri Nobili Domini Caroli Ulmir Cmdillir et de Vilademany (rggg-1600).
CARLES,Joan: Les treuer delvescomtat de Castellbo, y altrer, ab
morren Joanot Cadell, d'Arsegue6, y altrer (1338-1544)-

COLL,Salvador: Llibre de capitols (1577-88).
COLI.ELL
(menor), Lluír: Llibre segon de testaments.
FITA,Antoni Joan: Llibre primer de capítols.
- Llibre des2 de capitols.
- Llibre dotr? de capitols.
FITA, Joan: Llibre sis? de testaments.
FITOR (major),Pere: Llibre primer de testaments.
- Testaments (1576-96).
FELIP, Antoni: Llibre primer de comuns.
Josep F.: Llibre tercer de capitols.
FONTANA,
J O R B A (menor),Lluis: Manual de deliberacions del capítol Prouincial de I'Orde de Sant Joan de Jenlsalem (1582-1609).
MALLOL,Pau: Plec de capítols (1552-87).
MAS,Josep: Testaments (1680-1722).
MONJO,
Joan: Testaments (1541-62).
MONTANER,
Gabriel: Llibre tercer de testaments.
PAREJA,Joan: Plec de testaments (r570-1608).
- Plec de testaments (1387-1609).
PEDRALBES,
Francesc: Capítols (1563.80).
- Capítols (1583.97).
PEDRALBES,
Galceran S.: Capitols (1590-1638).
PONS,Francesc: Llibre segon de testaments.
RIALP,Onofre: Capítols (1558-69).
RIERA,Rafael: Capítols (1623-j8J.
- Llibre segon de tertaments.
ROURE,ANTONI:
Testaments (1598-1615).
SALA,Joan: Plec de testaments diversos anys.
SERRA,Miquel: Llibre segon de capítolr.
SERVAT (major),Antic: Capítols (1610-16).
- Capítols (1611-14).
- Testaments (1616.30).
- Testaments (163 1-35),
SOLERFERRAN,
Joan: Capítols (1621-24).
SUNYER, Francesc: Llibre tercer de comuns.
- Aprisie (1569.72).
TALAVERA,
Jeroni: Llibre quart de comuns.

- Llibre cinqu2 de comuns.
- Plec d'inoentaris diversos anys.
- Llibre primer de testamenh.

- Liber securitatum prestitarum per oficiale5 regios hiennales in
curie uiccarie Barchinone (1607-7620).
TALAVERA,
Joan Jeroni: Llibre primer Notularum.
- Llibre cinqu2 de comunr.
- Plec d'escriptures diversos anys.
- Quaternur eppriciarum, 1611.
- Llibre quart Vendicionum.
- Curtes de pagament d'Anna d'Alentorn (1612-1618).
- Llibre primer de testaments.
- Plec de processos original3 (1617-1632).
Topr COMES,Francesc: Testaments (1687-1720).
V I C E NPere:
~ , Capbreve de las rentas de don Carlos de Vilademany
i160g).
V I L A Bonavcntura:
,
Llibre segon de concordies.
VILASECA,
Dídac: Llibre segon de testaments.
V I V E SPere
,
Pau: Llibre quart de testaments.
XENIALLAU,
Gaspar M.: I'rocés eclesidstic incoat per raó de les
handositats de Gnerros y Cadells (160r-1603).

3.1. Arxiu:
Signatures:

709
710
774
SAND. Fol.
SAND. Fol.
SAND. Fol.
SAND. Fol.
SAND. Fol.
SAND. Fol.

17
82
85
89

90
rro

SAND. 8au. 58
SAND. 8au. 6 1
SAND. 8au. 6 1
SAND. 8au. 64
SAND. 8au. 288
Man. Fol. 356
2-11-4 (6907)
2-11-4 (6908)
z-n-4(6909)

Núms.: 6, 246, 248, 292, 2366, 2374, 2376, 2436, 2481,
~ 5 8 8 , ~ 7 8 4 , 2 8 5 0 , 4 6 2 8 , 4 6 3 ~ , 5 0 2 ~ , 5 0 ~ 9 , 5 05097,5099,
3~,
5101. 5229, 6063, 7649, 7696, 9063, 9087, 9090, 9958,
10774,10775,10817, 10824,10827, 10828, 10829, 10830,
10831, 10832, 10898, rogrg
3 .j. Manuscrits:
Núms.: 501: Perot de Vilanova, MEMORIES
PER
510: Frederic Despalau, Notes de ...

Ms. núm.

I

A SEMFRE.

189: Onofre de Selma y de Salavert, Verdad defen-

dida en impugnación del pretendido establecimiento de ley de observancia..., (c. 1632).

Ms. núm. B-29: Jeroni Saconominas, Llibre de memdries

(1376-1603).
B-148: Anbnim, Dietari (1640-1641).

11. VIC

I .I .

Llibres d'Acords. regs. núms. 4, 7, 8, 9, r o,

I 1, 1 2 ,

r7

a): Cartes de la ciutat (expedides): regs. núrns. 3, 4, 5, 6,
7. 8, 9 , 10.

6): Cartes í~la ciutat (rebudes): Uigs. núms. 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7,
14, 16, 18.
1.3. Conrelkries: regs. anys 1390-1610
1.4.

Clauariat: regs. anys 1586-1604

1.5. Mostassd: Uigs. anys (1495.1399).
(1600-1630).
1.6.

Varia:
Talles (1 Uigall).
Ordinacions antigues (1511-1603) ( I volum).
Memorials diversos ( I lligall).
nExposicions d e la ciutat a les autoritats (segles XVI-XVII)»
(I
UigaU).
«Consultas a Uetrats, sentencies i requestes del ConseUn (1
üigall).
«Memorials de dret, sobre drets i jurisdiccions de la ciutah
(1 Uigall).
nArrendamerits, debitoris, concórdies, etc. (segles XVI-xv~i)»
( I IligaU),
«Noticies de casos particulars (1569-171o)» ( I volum.).
<Guerra (1580.1649)~(1 Uigall)
«Guerra (segles XVII-XIX)» ( r Iligall).
<Santa Unió y Germandat contra Iladres, 1605 y 1615 fins
16360 ( I lligall).
«Registre de las Baronias del Sr. Baró de Cevassona
(1631-1666),>.
<Manual de la batllia de Roda (1504-1520)».

2.1. Manuuls:

Lligs. anys:

1591-94
1595-98
1598-99
1600-oz
1603-05

2.2. Registres:

Lligs. anys:

1580-99
1600-30

u): Mida quart:
6): Mida foli:

'592
'592-94

2.4. Processos cnrninals:

a): Mida quart:

1570-73
'574-79
1580-86
1587-89
'590-95
1596-99
1600-oj
1604.09
1610-19
1620.29
1630-39
1640.68

b) Mida foli:

(segle XVI)
(segle XVII)
1600-10
1601-20
1621-30
1631-40
1640-49

C)

Lligalls fora dc shrie:
«Bandolers».
eBandolerisme. Rocaguinarda, Coixarts i Trucafort~
«Prncessos sobre el bandolerisme en general».
«Mala vida en Vicn.

2.5.

Varia:
cPau i Treva (segle XVI)»(I lligall).
«Pregons (segles XVI-xvrr)»(I Iligall)
«Armes i guerra (segles XVII-XIXD (I lligall)

3.1.

Manuals notarials:
ARGEMIR,
Enric: Testaments (finals segle xvrj.
- Llibre de comuns (1575-16oojBEULO,Salvi: Capitols (1557.1560).
- Capítols (1561.1565).
BIGUES,Salvi: Testaments i inuentaris (1597-1603).
CAI-VET,
Jaume Onofre: Capitols (1587-15941.
-Testaments, núm. 2 .
-1nuentaris (1587-1628).
-Llibre de comuns, núm. 4.
COMA,Onofre: Cupitols (1572-1578).
- Capitols (1590-1599).
JUNYENT,
Salvador: Inventarir (c. 1500-1~50).
P I ~ A TGaspar
,
Benet: Capitolr (1562-1568).
PRIXANA,
Montserrat: Llibre de comuns, núm. 4 .
PUIG,Benet: Inventarir (1678-rj8rJ.
RIBOT,
Joan: Tertamenü, núm. z Invcntaris (1601-1636).
KIQUER,Joan: Inventarir (1631-1640).

TORRA,
Joari: Testarnents (1585-16ojj
- Testame~ts(1386-1607)
V I N Y L S , Joan Copítols (1386-r600)
- Testarnents (16or-r6rj)
- Tcstametrts ir6og-1630).
3.2. Processos crirninals: lligs. anys: 1592
(quart)
1552-1572 (foli).
1573.1716 (foli).
3.3. Vuria:
Castlania de Torelló.
Marquesat de Rupit.
Cúries de Caslellcir, Olost i Savassona.
Cúria de Centelles i Manlleu (s. XVI-XVII).
Cúria de Centelles i Manlleu: protocols (1557-1632)

Manuals núms.: 284: Antic Reverter, Comú (1618-1630).
287: Antic Reverter, Testaments
(r665-88).
280: Antic Reverter, Inventaris (1691.95).

Liigaiis núms.: 813, 814, 815. 816, 8 1 7 . 819, 873, 874, 919,
920, 1526, 1614, 2100, 2101, 2106, 2116,
2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 2222,
2226, 2228, 2229, 2230, 2235, 2236,

«Procés del bisbe Francesc Robuster».
«Memorial de agravis fets y procurats per lo bisbe d e Vich, del
dia entra en lo bisbat fins lo dia present*.

111. T O R E L L ~
I.

ARXIUMUNICIPAL
Manual d'acords (1547.1656).

Nlim.:

2.2.

19, Llibre d'bbits (1582-1700).
30, Llibre de matrimonis (1578-1646).

Notarial:

Núm.:

22, Llibre de comuns (1595-1602).
27, Papers notarials (1598-1604).
2 9 , Testaments (1523-1563).
30, Testaments (s. xvr-XVII).
3 r , Inventaris (s. XVI-XVII).
32, Testaments (segle xvd.
33. Capítols (s. XVI-xvn).
34, Llibre de cort del batlle d'Orís (1578-1606).
35, Llibre de cort del batiie de Torelló (1 51 1-1520).
44, Testaments (1627-1633).
45. Testaments (1633-1646).
47, Capítols (1626-1643).
48, Diversorum (s. XVI-XVII).

Núm.

g r , Testaments (segle XVII).

53, Capítols (s. XVI-XVII)
ro7, Documenfació dispersa

(s. XIV-XVI).

IV. MANLLEU

Notarial, núm. 37.

V. LLEIDA

s. r . Actes municipals:

regs. núms. 432, 433
1.2.

Diuersorum:
regs. núms. 703, 704

1.3. Lhbre de procersos de Bandera (s. XIV-XVI):
reg. núm. $32.

2.

I.

2.2.

Trever o Seguvetatr:
regs. núms. 335, 336, 337.
Llibre de Crims (Tribunal de Coltellader):
regs. núms.: 828, 829, 830, 831, 832.

VI. CERVERA

Correspond2ncia:
Lletres (s. XIII-XVI).
Lletres rebudes (s. XIV-XVI).
Lletres rebudes (s. XVII).
Llibre de lletres ( 1 ~ ~ 4 . 1 5 8 8 )
Acords: r587-88
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r l. ACTESDEL SYMI'OSION TIRANT
LO BLANC(1993).

partir de les originiries rioalitats pirinenques entre nyerrus i
cadells a finals del segle XVI i comengaments del XVII, l'autor ressegueix la seva repercussió als cointats de Rosselló i Cerdanya,
les terres de l'onent, la vegueria de Vic i algunes institucions catalanes, corn la Keial Audiencia de Barcelona. L'estudi dels casos
concrets que es fa en aquest llibre ha comportat necessiriarnent
un esforg de reinterpretació d'aquestes rivalitats, tant del seu ori- gen com de la seva naturalesa
Xavier Torres (Barcelona, 1975)és professor #Historia moderna
i contemporhnia de la Universitat de Girona. H a publicat Els bandolrrs (sr. XVI-XVII) (Vic, 1991)i, en cnl.laboració amb J. S. Amelang, un fragment de la crbnica de Miquel Parets, Dietari d'un any
de pesta (Vic, 1989). H a col.laborat en diverses obres col~lectives,
corn ara la I-listdria de Barcelona (Barcelona, 1992)i el Diccionari
.
-.
. d'l-IistGria de Catalunya (Barcelona, 1992).

