D’EXTORSIONS, INSOLÈNCIA I INDEFENSIÓ
A L’ÈPOCA DELS BANDOLERS
SANT JULIÀ DE CABRERA 1611
L’època del bandolerisme, sobretot de la primera meitat del XVII, ha estat sovint mitiﬁcada per una visió romàntica que ha convertit en
herois aquells a qui els nostres avantpassats
veien com a extorquidors i assassins, o si més
no com a membres més o menys sanguinaris
d’un sord conﬂicte de bandositats i clienteles.
Hom pot pensar que aquells que van ser assassinats, extorquits, o que van ser víctimes
de danys col·laterals d’aquells bandolers i
d’aquells conﬂictes estarien bastant en desacord amb la visió frívola, benèvola i festiva
que sovint se’ns dóna de personatges com
Serrallonga, Rocaguinarda, en Toca-son etc.

Com a il·lustració (una més) del que representava la violència de l’època i la indefensió que
patia el poble ras, especialment en paratges de
muntanya com el Collsacabra, volem ressenyar aquí un procés judicial obert arran d’un
robatori i d’unes amenaces que van tenir lloc
respectivament a la Masallera i al Prat, tot a la
parròquia de Sant Julià de Cabrera.
Disposem només de la part inicial del procés,
la part en què es recollien les proves i els testimonis i en què el jutge decidia què s’havia
de fer (la part d’inquisitio). En primer lloc hi
ha la declaració del masover de la Masallera
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i suggerent de la percepció dels fets per part
dels diferents involucrats, i dóna també una
sèrie d’informacions més “pintoresques” sobre la vida quotidiana a l’època. I tot ajuda
a intentar entendre una mica més el nostre
passat.
Vegem el procés*. El títol que consta a la coberta és: Contra los qui prengueren una béstia de
llana de la casa de la Masallera de Sant Julià de
Cabrera, y los que desaﬁaren a Barthomeu Colell,
masover del mas Prat de dita parròquia. El procés es va fer a la cúria del terme de Cabrera.

Des del cingle de Cabrera, la vall de Sant Julià, el
nucli de l’església i la casa del Prat de Sant Julià.
Foto: Anna Borbonet

de com se li van presentar de nit uns quants
homes i li van demanar una bèstia. El masover
sabia que tenia les de perdre, que no tenia cap
opció d’enfrontar-s’hi ni de negar-s’hi i es va
resignar a deixar que ells mateixos agafessin el
xai que els semblés.
Després hi ha diferents declaracions relacionades amb un altre fet: el mateix grup d’homes
es van presentar al Prat de Sant Julià i exigiren
al masover que digués al seu amo que si no els
donava 200 ducats li cremarien la casa. També
van requerir al masover que abans de tres dies
tragués tot el bestiar de la casa si no el volia
perdre. El relat dibuixa prou bé la insolència
de la petició, però qui els ho podia impedir?
Sigui com sigui, el masover del Prat s’ho prengué, segons sembla, amb certa calma.
Com sempre, les declaracions, tot i ser suggerents també deixen molts interrogants. L’extorsió contra l’amo del Prat sembla que estava
relacionada ja amb algun “negoci” previ, i que
el tal amo corria per aquelles terres amb un
escamot de gent armada. Probablement, per
tant, no es tracta tant d’un fet “aïllat” sinó inserit dins un conﬂicte més ampli. Com sovint
passa, no sabem com va acabar el conﬂicte, si
es van agafar els amenaçadors o si aquests van
fer efectives les amenaces. En qualsevol cas,
les declaracions donen una imatge interessant
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El dimarts 20 de setembre de 1611, al lloc de
l’Esquirol i davant de Francesc Dot, batlle del
terme de Cabrera, i davant de Miquel d’Oms,
donzell, procurador i governador general del
comtat d’Osona i dels vescomtats de Cabrera i
de Bas, es pren declaració a Miquel Masallera,
d’uns quaranta anys, segons diu, habitant a la
Masallera de Sant Julià de Cabrera, que s’ha
presentat a fer una denúncia:
Senyor, jo denuncio a Vostra mercè y a sa cort com
esta nit passada ja passada mija nit segons me
apareixia ab la lluna, me tiraren una pedra a la ﬁnestra de la casa de la Massallera, ahont jo estich,
y jo isquí a la dita ﬁnestra i viu baix en lo corral a
sinch hòmens, y hu d’ells me digué “Qui sou vos y
de qui és aquest bestiar?”. Y jo li diguí: “Meu és”.
“Así som uns quants pillars que tenim ganas de
menjar carn. Haveu-nos de vendre o donar una
béstia”. Y jo los diguí “Aquí estan”, y jo no·y devallí
ni obrí la porta, y leshores viu jo com prengueren
tres béstias del corral de dita casa de la Massallera, y de aquellas ne prengueran y triaren una, y se
le n’aportaren, y dexaren les dos, y en la era viu jo
que la escorxaren, de una altra ﬁnestra que vaig
anar, y escorxada me apar ne feran quatre trossos
y se la posaran al coll alguns d’ells ab un bastó o
altra cosa, y se le n’aportaren. Jo no coneguí ningú
de dits hòmens, ni sé qui eran, però viu aportaven capas rojas y padrinyals, que jo los veya lluir
ab la lluna, y després que som arribat en est lloch
del Esquirol he entès a dir que Joanich Rourell de
Vilanova de Sau, ab quatre de altres, esta nit passada havia desaﬁat a Barthomeu Collell, masover

del mas Prat de dita parròquia de Sant Julià de
Cabrera, y per so o denuncie a Vostra mercè y a sa
cort, per mon descàrrech.
L’endemà, dimecres 21, declara Bartomeu
Güell, pagès, de 25 anys, ﬁll de Ramon Güell de
la Vola, que s’està al Prat de Sant Julià. Declara:
Senyor, dilluns anit, prop passada, a dos horas
de fosch poch més o manco, jo en companyia de
Jaume Compte y de Ramon Vadrier, tots bracers,
mossos llogats per Barthomeu Collell, masover
del mas Prat de Sant Julià de Cabrera, que és
de mossèn Prat de Sant Feliu de Payarols, en la
hera del dit mas Prat, que jugavem a cartas a
la lluna, los dits Jaume y Ramon y jo, y estant
jugant nosaltres arribaren allí sinch hòmens ab
ses capes de pastor roges, que aportaven vestides,
y en les mans aportaven cada hu un padrenyal o
altra arma de foch curts de tres pams segons me
aparexia, o manco, de canó, y en arribas digueren “Assí jugau en aquesta hora, fadrins?”, y jo
responguí “Sí, senyor”, y leshores hu d’ells que
jo no’l conexia me digué “Vine-te’n ab mi ﬁns a
casa”, y’m digué jo si era ﬁll del amo de casa. Jo
li diguí que no, y més me demanà la casa de qui
era, y jo li responguí que de mossèn Prat de Sant
Feliu, y després me digué si dit mossèn Prat y tenia bestiar en casa, y jo li diguí que no, y després
me digué que picàs a la ﬁnestra i digués al amo
que s’i fes, i axí ho ﬁu, y lo dit mon amo se feu a
la ﬁnestra, y jo ho_ que lo dit home que tinch dit
digué a mon amo “Digau a mossèn Prat, qui diu
que jo no l’he desaﬁat, que sí que l’e desaﬁat y’l
vull haver desaﬁat,y que só en Juanich Rourell, y
digau-li que si no’m dona dos cents ducats dintra
vuyt dies y que tinga compta a na qui’ls donarà,
que no’ls don sinó en mes mans pròprias, jo li
faré fumar la casa aquesta y l’altra que ara y
fa bo, y vos” -–dient-ho al dit mon amo, que jo
me estava escoltant de molt prop, a tres o quatra
passos– “si no buydau la casa dintre tres dies vos
hi cremaré a tots, y tot lo que y trobaré”, y lashoras lo dit Collell mon amo digué “No y ha pas remey ningú. Dins tres dies ahont portaria jo tanta
vianda?”, y lo dit home digué “Hajau-la buidada
dins vuyt dies sens falta, y no us hy burleu, si no
ja veureu lo que serà”, i després lo dit hom se girà

y tots plegats que s’escoltaven lo rahonament que
tenia ab mon amo se n’anaren a la volta de la
Masallera, que no és molt lluny de la casa del
Prat, y avuy passant jo per la casa de la Masallera a la hera de dita casa me han dit que lo matex
vespre hi arribaren sinch hòmens y demanaren
una béstia de llana a Miquel Masallera, masover
de dita casa, germà del hereu, y ell los digué que
se la prenguessen, y axí u feren, y la escorxaren
a la era de dita casa, y se n’aportaren la carn
a trossos. Jo no’ls coneguí a ningú, sinó que lo
qui’m parlava me aparexia molt galant, home de
bona statura, y tenia los cabells del cap rullats
en amunt, y no m’adoní dels demés perquè no’ls
hic tant prop ni tampoch viu si portavan altres
armes de les que tinch dit, sinó que així com entraren en la hera ahont nosaltres erem jo ho_ que
acalaven dos o tres gallets de padrenyal arreu, y
no·y sé més.
A continuació declara, el mateix dia, Bartomeu
Collell, el masover, que diu tenir 58 anys. No
ens podem resistir a transcriure també la declaració perquè tot i relatant el mateix, la perspectiva és diferent:
Senyor, dilluns a nit, a las duas horas de fosh
poch més o manco, que jo ja hera al llit bona
estona havia, sentí que tiraren tres pedres a la
ﬁnestra de la cambra ahont jo jach en la casa del
Prat de Sant Julià de Cabrera, ahont estich per
masover per mossèn Prat de Sant Feliu, y a la
darrera pedrada ma muller se llevà y sens obrir
la ﬁnestra digué “Qui axò?”, y coneguerem que
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era Barthomeu Guell, mosso meu, qui digué “Digau al amo que’s fassa a la ﬁnestra, que assí’l
demanan”, y axí jo m’hi ﬁu, y viu quatre hòmens
devant de la ﬁnestra, baix, y hu qui se’m parà
davant davant tot sol y’m digué “Conexeu-me vos
a mi?”, y jo li diguí “No senyor”, y leshores ell
me digué “Jo só en Juanich Rourell, y digau a
mossèn Prats que no’s té per desaﬁat de Juanich
Rourell que jo li demanava cent ducats, que ara
en vull dos-cents, sens falta, y que tinga compta,
que no’ls done sinó en las mias mans matexas”,
y’m demanà si mossèn Prat y tenia bestiar, y jo li
diguí que no, y’m digué si los bous eren seus y si y
tenia eugas, y jo li diguí que no y tenia sinó dues
eugotes y també’m digué “Jo pensava que tenia
assí lo bestiar a mitges”, y jo li diguí que no sinó
a l’altra casa, dient-ho de la casa del Prat de la
Vola, que és també del dit mossèn Prat, y leshores
ell me digué “Amirau, vos buydau la casa dintra
tres dies y digau-ho també al masover de l’altra
casa”, y jo li diguí que dins tant poch temps no
y hauria remey, que jo no tenia temps de parlar
ab mon amo, perquè no y era, ni de tràurer tanta
vianda de casa ab tant poch temps, y leshores ell
se acostà ab un altre y digué “Ara mirau, ayaula buydada dins vuyt dies y no us y burleu, si no
ja veureu com ayrà o què serà”, y se n’anaren
a la volta de la Masallera de dita parròchia, y
leshores viu que eren sinch ab ses capes de pastor rojas, que ab la lluna que feya molt clara se
conexia molt bé, y no podria dir quina statura
de hòmens heren, ni si aportaven armas o no,
que no me n’adoní sinó que viu se n’anaren a la
volta de la Masallera com tinch dit, y avuy me
han dit, passant jo per la Masallera per a venir
assí, que sinch hòmens y avian passats en la nit y
que havian demanada una béstia y que lo Miquel
Masallera los havia dit se la prenguessen y axí u
feren, y que la escorxaren a la hera de dita casa
y que se n’aportaren carn a trossos, y assò me
ha dit lo dit Miquel Masallera, masover de dita
casa, qui me a mostrat lo lloch y la sanch ahont
havian morta la dita ovella. Y’m digué també [el
tal Rourell], “Jo sé que mossèn Prat és pujat a
munt ab set o buyt hòmens armats. Digau-li que
bé’ns trobarem”, y altres coses me digué, que a
mi ara no’m recorda, sinó lo que tinch dit, y assò
és lo que y sé.

8

Tot seguit, també el mateix dia, declaren
Jaume Compte, de Joanetes, de 22 anys, i
Ramon Vadrier, de Cabrera, de 20 anys, els
dos mossos que eren amb en Güell jugant a
cartes. Aquests havien tingut un paper més
marginal, i no aporten informació addicional.
...Bé, sí. Jaume Compte diu que estaven “jugant a cartas, a passa quinse”, que lògicament
devia ser algun joc de cartes. També diu que
ells dos es van quedar enrere prop del paller mentre els altres homes i l’altre mosso
s’atansaven a la casa, i relata més o menys la
conversa. L’altre, Vadrier, sembla que encara
quedà més al marge, o és el que vol semblar.
Aquest diu que no va sentir res de la conversa
“perquè jo estava arrimat al paller més enllà de
mon companyó y tampoch no y tinguí comptes
sinó que’ns tornarem a posar a jugar los dos y viu
jo com cap de poch se’n tornaren y arribaren ab
nosaltres y algú d’ells digué “Ja sabeu, los diners
són perduts”, y com veren que jugaven ab tantas
digué algú d’ells “Donau-me carta, jo vull jugar
també”, y se ajupí y després no prengué sinó que
se n’anaren”. Curiosa divergència. Mentre el
company havia hagut d’acompanyar el tal
Joanich, un dels mossos havia seguit més o
menys la conversa però l’altre, segons diu, no
havia sentit res sinó que havien seguit jugant
a cartes.
Clou el procés d’informació la disposició signada per Ramon Serrat de Nespla, jutge i assessor de la cúria, feta el 20 de setembre de
1611: Capiatur Joannich Rourell, et captus bene
custodiatur et incontinenti tradatur ad castrum de
Hostalrich, et in carceribus mancipetur et fortiﬁcetur inquisitio et cetera., és a dir, es mana que
es capturi el tal Rourell i que se’l porti a les
presons del castell d’Hostalric, que era la capital dels termes dels Cabrera. No en sabem
res més.
Rafel Ginebra i Molins

* El procés es troba dins el lligall 1610-1619 de la sèrie de
Processos Criminals de l’Arxiu de la Vegueria de Vic, actualment a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.

