A proposit del IV centenari de la publicació de la Primera part del Quixot

El bandoler Perot Roca Guinarda
i el Roque Guinart del Quixot
1

Ignasi Bajona i Oliveras

-

Es del tot plausible que lectors que avui, amb motiu de
celebrar-se enguany el quart centenari de I'aparició de la
primera part de la gran novel.la cervantina, s'hagin decidit
per primera vegada a iniciar la seva lectura o bé que, després de molts anys d'haver-la portat a cap i tenir-la poc
menys que oblidada, s'apropin novarnent al Ilibre. En els
dos supbsits, quan arribin als capítols LX i LXI de la segona
part -que no va apareixer fins deu anys rnés tard, el 1615potser posin rnés atenció als preparatius i arribada de don
Quijote i Sancho a Barcelona, en la vigília de la festa de
Sant Joan, que en I'episodi precedent, en que té lloc I'encontre del personatge cervanti amb una partida de bandolers catalans capitanejats per un tal Perot Roque Guinart.
És igualment plausible que el lector, després d'haver
llegit tantes aventures inversemblants precedents del ingenioso hidalgo. tot i tenir potser coneixement de I'existencia
real d'un bandolerisme a Catalunya durant la segona
meitat del XVI i principis del XVll 1, la figura del capitost
Roque Guinart els pugui sernblar un personatge imaginar¡
rnés sortit de la plorna fertil de Cervantes, quan en realitat es tracta d'un personatge real, histbric i ben docurnentat, sobre I'existencia del qual ja feren referencia anys
abans que Soler Terol publiqués el seu Ilibre, erudits,
cornentaristes i crítics de la novel4a cervantina 2, mes ara,
que es comrnemora el quart centenari de I'aparició del
Quixot, cal recordar tarnbé que la primera i amplia historia
del celebre bandoler osonenc Perot Roca Guinarda, és obra
d'un erudit escriptor d'arrels rnanresanes, Lluís Soler i
Terol (1888-1958), fill del prbcer, arxiver, senador reial i
diputat a Corts rnanresi, Leonci Soler i March.
Es d'admirar que el fill -doctor en Medicina, en Dret i
en Filosofia i Lletres- ara fa cent anys, I'abril de 1905,
quan nornés tenia disset anys, presentés el seu extens i
documentat treball sobre el conegut bandoler catali al
concurs convocat per la Universitat de Barcelona, amb
motiu de la cornmernoració del tercer centenari de I'aparició de la primera part del Quixot, treball que rneresqué
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el prerni atorgat pel rector de dita universitat. 1 més
encara, que després Soler Terol es decidís a traduir al
catala la seva historia d'aquest bandoler, que fou editada

I'any 1 9 0 9 a la irnpremta manresana de Sant Josep.
Aquesta única edició resulta avui quasi una raresa
bibliografica: I'obra consta d'unes 474 pagines, "amb llicencia de I'Ordinari". i que I'autor dedica als seus pares,
Leonci i Ernpar, i que en el proleg reconegué, amb filial
agralment, el fet d'haver-li facilitat el pare bona part dels
cinc-cents documents inedits, que el fill cita i utilitza, i
en una part publica, en la seva obra, que, per altra part,
resulta un interessant text per als filolegs, atesa la seva
ortografia i sintaxi, anteriors a les normes ortografiques
enllestides el 1912, i que I'lnstitut d'Estudis Catalans
incorpora al Diccionari Ortografic (1917), redactat per
Pompeu Fabra 3 .

Una obra aue encara avui és considerada
imprescindible i doumentadíssima
sobre la figura de Perot Roca Guinarda
L'obra d'en Lluis Soler i Terol significa en el seu dia no
sois una irnportant aportació sobre la vida i activitats d'aquest famós personatge, sinó tarnbé sobre el bandolerisme
cataia de finals del segle XVI i principis del XVII, en el que,
a rnés de sobresortir la figura de Roca Guinarda, es destaca la d'altres bandolers de la seva quadrilla o no, corn
la del rnitic Joan de Serrallonga, al qual fa referencia
I'autor en l'apendix 11, amb que conclou el seu llibre juni
amb unes orientacions sobre el bandolerisme en el segle
XVII.
Bandolerisme que -com recordarem després- també fou
ben conegut en temps de Cervantes, qui ja amb anterioritat al Quixot havia fet al.lusió a aquest fenomen en la
seva primera novel.ia La Gaiateaí1585), en la qual, quan
el cavaller Timbrio tornava de Perpinya, Cervantes escriu
que dieron con é l una cantidad de bandoleros, los cuales
tenían por señor y cabeza a un valeroso catalán (..,)
Sucedió, pues, que a l tiempo que los bandoleros estaban
ocupados en quitar a Timbrio lo que llevaba, llegó en
aquella sazón e l señor y caudillo deilos,
y como en fin era caballero, no quiso que
delante de SUS ojos agravio alguno a Timbrio se hiciese; antes, pareciéndole hombre de valor y prendas, le hizo m i l corteses ofrecimiento^...^. I en el entremés
cervanti, La Cueva de Salamanca, publicai conjuntament arnb Ocho comedias
y ocho entremeses, el mateix any que la
segona part del Quixot, un estudiant, que
retornava a la seva terra, explica haver
estat robat pels lacayos o compañeros de
Roque Guinarde en Cataluña, porque él
estaba ausente; que, de estar aili, no consintiera que se me hiciera agravio, porque
es muy cortés y comedido, y además
iimosnero 5.

Mes abans d'ocupar-nos de com Cervantes, en la segona
part del Quixot, ens presenta el seu Roque Guinart -que
aixi és com I'anornena ell-, i senyalar algunes de les semblances que ofereix el personatge cervanti respecte al
historic bandoler catala, rniilor sera recordar -en bona part
seguint I'obra d'en Soler i Terol, que encara avui acreditats cervantistes com Martl de Riquer la consideren com
a imprescindible i documentadissima sobre el famós bandoler catala- alguns trets de la biografia de Pere Roca Guinarda.
Cal esrnentar de passada i'existencia d'una biografia
moderna del celebre bandoler, obra d'Anicet Salvans i
Coromines, Perot, e l bandoler, en la qual -com manifesta
el seu autor- ha "volgut reconstruir alguns aspeotes de la
seva vida en el caire sentimental i huma" del biografiat,
propdsit que ha suposat alternar historia i fantasia en la
seva obra, malgrat citar al final una relació de documentació histdrica i una escassa bibliografia 6 .

Recordem breument qui f0u
ei vertader Perot Roca Guinarda
En Pere Roca Guinarda, més conegut pel norn de Perot,
jaque, -segons afirma Riquer-era freqüent en I'edat mitjana utilitzar aquest nom corn a dirninutiu, ates que en
Pere, nascut el 18 de desembre de 1582, al mas Rocaguinarda, -un dels millors del poble d'orista, prop del
Cingle dels tres Cddols, a l'antiga vegueria de Vic-, fou el
cinque de set germans i, per tant, no era ni rnolt menys
el mes gran, sinó un fadristern rnés, excios de I'herencia
familiar, d'acord amb la institució de l'hereu, tan respectada en la tradició sobretot rural catalana
Ben prompte, amb la necessitat de guanyar-se la vida
fora del clos familiar. al catorze anys treballava ja a Vic,
aprenent un ofici, al mateix temps que protagonitzava ja
alguns aldarulis i ingressava en les tropes del noble senyor
Carles Vilademany, cap dels nyerros de Vic, enfrontats amb
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de l'obra de Soler Teiol.

els cadells del bisbe Francesc Robuster i Sala 8 , persona
controvertida i en constant conflicte, no sols amb terratinents de la seva diocesi, sinó tarnbé arnb els canonges
nyerros, del seu propi capitol, en particular arnb els de
Sant Agusti, de Sant Joan de les Abadesses -poble que
també era addicte als nyerros- fins al punt que el bisbe
Robuster sovint sojornava fora de Vic, i arnb alguna freqüencia a Artés i tarnbé a Manresa, on, per cert, propicia
la construcció d'una capella a la Cova, i posteriorment féu
donació de la capella de Santa Llúcia a la Cornpanyia de
Jesús 9.
I precisarnent una de les primeres accions que Roca
Guinarda porta a cap amb els seus arnics nyerros fou la
d'atacar el rnateix 1602, el palau del bisbe Robuster, del
que s'apodera durant unes hores, venjant-se aixi d'haver
estat tirotejat i ferit abans per uns homes del bisbe, mentre
havia resultat il.les uns dels seus companys, Jaume Alboquers, que sera en endavant un dels seus pocs hornes de
rnés confianca de la seva quadrilla, i que -com veurem
després- arriba a desafiar els Consellers de la ciutat de
Manresa, I'agost de 1610.
Cal pensar que des d'aquests primers successos, Perot
es convertiria ja en un bandoler de la facció dels nyerros,
si bé es tenen poques noticies de les seves actuacions fins
el maig de I'any 1607, quan perla Reial Audiencia de Barcelona fou declarat "gitat de pau i treva", fet que significava que quedava fora de la Ilei, considerat facinerós, i
comdernnats a greus castigs tots aquells que el protegissin
o ernparessin, raó per la qual en Roca Guinarda des de
aleshores es veiés obligat a viure arnagat i a moure's constantrnent d'un lloc a I'altre per a no ésser localitzat o
denunciat.
Cervantes -com anirem comprovant- degué estar ben
informal durant la seva mes que probable estada a Barcelona, sobre el famós bandoler, i aixi pot dir d'ell: Roque
pasaba las noches apartado de los suyos, en partes y
lugares donde ellos (la seva quadrilla) no pudiesen saber
donde estaba; porque los muchos bandos que e l visorrey
de Barcelona habia echado sobre su vida le traían inquieto
y temeroso, y no se osaba fiar de ninguno...(Quixot,lI,
c.62) '0,
Efectivament, el seu nom apareix constantment a la
cancelleria del virrei Duc de Monteleón, Héctor de Pignatelli i Colonna, de I'aristocracia italiana, que actua a Catalunya de 1 6 0 3 a 1610, coincidint en bona part amb els

anys de bandoler de Perot Roca Guinarda, al qual perseguí
aferrissadament, si bé -com també veurern rnés endavanlel propi virrei, I'any 1610, acaba trarnitant al Consell d'Aragó, la petició d'indult formuiada pel propi bandoler, pero
que en aquella ocasió no li fou concedida, pero si que,
quan durant un curt ternps exercí el carrec de virrei el
bisbe de Tortosa, Pedro Manrique, aconseguí per a el1 i
part de la seva quadrilla, I'indult reial arnb la condició
expressa de sortir d8Espanyai pascar a servir ai rei Felip
III, incorporant-se a les companyies d'infanteria d'ltalia o
de Flandes ll. Pero la seva sortida de Catalunya cap a Italia
sembla ésser que no tingué lloc fins a primers d'octubre,
segons coincideixen Soler i Terol, Regla i Riquer. Un cop
a Napols, on es dirigí, el nou virrei, que era el comte de
Lernos, el feu capita de carnpanya i arriba a ésser considerat "com /o bandoler més cortés que quant n ' i ha haguts
de rnolts anys en aquesta part: no composave n i desonrave ni focave les iglésies, y Déu liajuda" 12. Tenia aleshores en Roca Guinarda vint-i-nou anys. lgualment es té
constancia que vint anys després encara era militar a
Italia, perb poc mes se sap sobre el final de la seva vida.
El que sí prou ben suposar-se és que a Napols Roca Guinarda degué coneixer i llegir el Quixot i segurament ernocionar-se del que Cervantes havia escrit sobre ell.

Nyerros i cadells, dos bandols enfrontats
Cal recordar que nyerros i cadellseren les dues faccions
rnés actives del bandolerisrne catala de finais del segle XVI
i principis del XVII. Ambdues tenien els seus origens en
un rnovirnent general de protesta que provenia, en últim
terme, de les lluites civils hagudes durant l'epoca de Joan
II, i que amb el temps derivaren en bona part en els dos
bandols oposats, i "un dels motius secundaris de lluyla
foren les diferencies de la sobirania territorial". segons diu
Soler Terol, qui continua afirmant que "uns defensaven los
drets dels pdbles; els altres I'eczist&ncia del feudalisme.
Los castells i les abadies van ser refugi de bandolers". Afegeix també "que la noblesa estava dividida; dividits
estaven los representánts del poble", I segueix dient: "Es
irnpossible deduir son programa, estudiant fets isolats l3.
Aquestes afirrnacions d'en Soler Terol en bona part
seran compartides rnolts anys després, entre altres, per
Marti de Riquer, quan diu que "Se era nyerro o cadell sin
una ideologia superior precisa y definida, sino por vinculaciones familiares o locales. Los bandoleros que pululaban por Cataluña se consieraban afiliados a un bando o
a otro y ello les permitia tener valedores o protectores
incluso en las más altas esferas del poder". Aixi el rnateix
Riquer cita abans el cas del ja esmentat bisbe Robuster
corn un "furibundo y belicoso cadell", y a Alexandre d'Alentorn, diputat militar de la Generalitat entre 1 6 1 4 y
1617, corn "un decidido nyerro y valedor de nuestro Rocaguinarda" 14.
Per la seva part, Joan Regla mantenia una postura semblant en afirmar que "Es rnolt probable que els hornes del
seu temps no s'adonessin del que representaven, en rea-

litat, les dues faccions. Tenint en cornpte el cisma que la
crisi planteja i agreuja entre la rnuntanya i el pla, ens
sernbla evident que els nyerros representaven la rnentalitat
feudalizant dels cavallers de la rnuntanya, i els cadells, I'afirrnació del poder rnonarquic, aliat de la burgesia de les
ciutats i viles (...) Tot aixd, pero, en linies generals 15. Soler
i Terol, a mes. creu que "Nyerros y Cadells volien la llibertat, la independencia de Catalunya y de la antiga Confederació. Los Nyerros se decantaven rnés a unirse ab la
veina Franca; eren mes afrancesats"
Aquesta vinculació dels nyerros arnb el vei país expiica
la presencia de gascons en les quadrilies de Roca Guinarda. fet que Cervantes tarnbé recull a proposit de la platica que don Quijote dirigí als "escuderos" de Roque Ginart
para que "dejasen aquel modo de vivir tan peligroso as;
para e l alma como para e/ cuerpo; pero como los más eran
gascones, gente rústica y desbaratada, no les entraba bien
l a plática" (11, c.60), aixi corn també el que algunes d'aquests quadrilles la forrnessin rnés de quaranta bandolers,
corn quan aquests sorprengueren a don Quijote i Sancho
carni de Barceiona.
No és d'estranyar, doncs, que partides de bandolers
corn la que cornandava Perot Roca Guinarda foren constantrnent perseguides, tant per les seves activitats delictuoses (robatoris, assalts, desafiarnents i rnorts) corn per
la participació en aquestes quadrilles d'elernents francesas
(gascons, sobretot) i la seva possible connivencia arnb
nuclis hugonots. Aixi les autoritats civils ciutadanes, en
rnolts casos reclutant forces pel seu cornpte, o bé mitjancant organitzacions corn l'anornenada Unió de Vic, a la
qual seguiren després agrupacions sernblants en altres ciutats corn Lleida, Barcelona, Manresa... ". I no cal dir que,
sobretot, per part de virrei, el ja citat duc de Monteleón,
que ordena a través dels seus cornissaris, dels veguers i
tarnbé de les forces reials de que disposava, que portessin
a cap una continua persecució de les partides de bandolers.
Tot i així, Roca Guinarda, bon coneixedor de les terres
que conformaven I'antiga vegueria de Vic i tarnbé d'altres
contrades rnés o rnenys properes, corn els contorns rnontuosos del Montseny, arnb gran destresa s'arnagava o sorprenia arnb les seves partides als seus perseguidors, donant, en ocasions, pistes falses sobre la seva presencia, i
traslladant-se constantrnent d ' u n arnagatall a un altre, o
bé entrant per sorpresa en viles, sobretot osonenques, corn
Taradell, Roda de Ter, o robant a I'església parroquia1 de
Balenya, fet pel qual fou excornunicat pel bisbe Robuster,
si bé després fou absolt per haver restituit el que havia
saquejat.
La rnateixa audacia feu que s'atrevis -com es dira després- arribar fin8 el Valles i apropar-se a Barcelona, entrant
en nuclis urbans corn Sant Cugat del Valles, Moliet, Montcada o Sant Andreu.
De la probable estada i sojorn de Roca Guinarda a Barcelona, aixi corn de I'episodi en el que Cervantes fa coincidir la trobada entre el seu Perot Roque Ginart i don Quijote i Sancho. arnbdós ja apropant-se a Barcelona, i la posterior entrada d'aquests personatges a la ciutat corntal (11,
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c. 6 0 i 61), corn tarnbé de les possibles versernblances
entre els fets reals i la ficció cervantina , ens en ocuparern
-com hern dit- rnés endavant, ja que abans convé referirnos -sernpre seguint la documentada historia del farnós
bandoier, escrita per en Soler i Terol- sobre un fet que
porta a cap dins la comarca bagenca, arnb notbria repercusió sobre la ciutat de Manresa, un dels mes fidels seguidors de Roca Guinarda, Jaurne Alboquers, conegut corn
"I'Escolanet de Polinya".
De les rnoltes denúncies que sobre les rnalifetes que
portaven a terrne les quadrilles de Roca Guinarda, feient
veguers, cornissaris o veins, cal destacar-ne dues presentades davant del sotsveguer de Manresa, Jaurne Carbonell,
segons les quais i durant els dies 8 i 9 de novembre de
1609, una quadrilla del bandoier es trobava rnovent-se per
terres properes a Manresa; concretarnent, s'havia presentat
en dos rnasos de Monistrol de Rajadell ( a v u i Monistroiet).
I a prirners de l'any següent, "una quadrilla d'En Roca Guinarda, manada personalrnent per son capita, va passar, a
prirners de rnatj, pel Pont de Cabrianes arnoinant als consellers de Manresa, quins ho escrigueren lo dia 12, als de
Prats de Rei y al duc de Monteleón L..)A Manresa -seguirn
textualrnent- va estarhi trenta nou dies En Francesc Cas-

tellarnau la,
vagant pels volts de la ciutat ab quatre porters y dues mules, "en persecutio de Rocha Guinarda y sa
quadrilla y fortificatio contra fautors (es a dir, compiices
de la quadrilla). I el dia 22 del mateix mes de maig, uns
quants partidaris d'en Roca Guinarda foren vistos a sant
Marti de Torruella; com també el regent de la vegueria de
Manresa denuncia per les mateixes dates haver-los vist a
Samped~r"'~.

Un fet que atemoií a la ciutat de Manresa
L'acció més irnportant que porta a cap el ja citat repetidament Jaume Alboquers fou la que protagonitza, mitjancant una lletra de desafiament als consellers de la
ciutat de Manresa, als quais amenaca que si no li lliuraven
dues m i l Iliures, estroncaria la Cequia. I per ésser més
fidels als termes arnb els quals Alboquers desafia als consellers rnanresans, preferim transcriure textualment el que
explica sobre el cas en Soler i Terol 20:
"Al veure los de Manresa que la Céquia no duya aygua,
la reseguiren, y varen trobar fet malbé lo pont del Vilar,
d'aont havien tretes moltes pedres y ensorrat un gran troc
pera que I'aygua vesés (...) Al costat del saltant d'aygua,
y aguantat per tres o quatre rocs, varen trobarhi un pal
dret, esquerdat del cap de muni, aont hi havia una lletra
que deya axis:
Als Senyors Conseilers de Manresa,
que Deu guarde,
Senyors Consellers: Per lo que vostres rnercés se maten tant de nostres
coses anant tapant los pasos del Llobregat, y axis som nos recordat de les
rnercés quens fan, desde ara los
desafio en bens y persones y en particular a la pubilla, que s i n o ens
donen dos mil1 Iliuras, en mans del
Rector de Avinyó o nostras, ques
tingan per desafiats, y, corn dic, la
pubilla 11 talfarern las camas perque
no pugue arribar a la Ciutat, y per que
coneguern que noms burlam volem
cornencar esta nit. A 29 de agost de
1610.Jaurne Alboquers 2'.
Precisa a continuació el mateix Soler
Terol que en anomenar Alboquers la
pubilla es referia, naturalment, a la
Cequia, i quan amenacava de tallar-li les
carnes, volia dir que estroncaria el canal
perque I'aigua no arribés a Manresa.
Ben pocs dies després d'aquesta malifeta, els consellers de la ciutat cornuniFragment de les instruccions que havia de seguil
el conseller en cap de la ciutat de Manresa en la
Seva visita a Barcelona (AHCM. - Registre de
Lletres de 1602-1621. AM-1088)

caren per escrit als de Barcelona sobre el desafiament de
que havien estat objecte per part de Jaume Alboquers, i
dels desperfectes que l'acció del bandoler havia ocasionat
a la Sequia, afirrnant que era "un dels scandalosos atreviments que may se hajan visten esta provincia". sol.licitant alhora consell sobre com havien d'actuar per salvar
la seva autoritat 22.
Aquest escrit, conjuntarnent arnb la lletra de desafiarnent d'en Jaume Alboquers fou portat a Barcelona pel
conseller en cap, en Jeronim Solerferran, acompanyat per
sic jurats més de la ciutat 23. I per aquest motiu -segons
afirma Soler Terol- l'autograf de la citada lletra es troba
a I'arxiu Municipal de Barcelona 24.
Al mateix temps, el conseller en cap portava a Barcelona, conjuntarnent amb sis jurats representants de Manresa, unes lnstruccions sobre el que havia de fer a la ciutat
comtal. Tot seguit en reproduim uns fragments d'aquest
document:
Instructio feta paral magnific mossen Hyeronim
Solerferran, conseller en cap de la Ciutat de Manresa
del que ha de fer inseguint la deliberatio feta en lo conse11 desta ciutat a sinc de setembre 1610 qual deu ville
sie en Barcelona.
Prirnerament sen apporlara un paper de desafiu posat
en lo pont ques en lo terrne de Sellent de la cequia

desta Ciutat nomenat den Vilar per Jaiime Boquer, facineros bandoler company de Roca Guinarda y copia
autentica de la lnquisitio feta per lo veguer de Manresa
sobre d i t delicte l . . ]ltem inseguint ditat deliberatio a
consell de dits advocats scriura una lletra als senyors
consellers y consell de cent de la //// ciutat de Barcelona en la qual se demane consell a dits senyors f...]
ltem consemblament fara scriure altra lletra par als senyors deputats de aquest Principat demanantlos favor y
ajuda para perseguir dit bandolery sa quadrilla f...] ltem
solicitara a l señor mossen Magarola l a expeditio de la
causa de la cequia perque est cal es concernent molt
sobre certs caps de dita causa contra dit Vicens Soldevila de Manresa a 6 de setembre 1610
Los consellers de la ciutat de Manresa 25.
Acabarem la relació sobre aquest fet, que tant altera els
anims dels manresans, i que rapidament fou conegut per
tot el Principat, afegint que a primers de novembre del
mateix 1610, fou perseguida i atrapada pels soldats cornandats per en Jaurne Descatllar, una quadrilla manada
precisament per en Alboquers, qui durant la lluita fou mort
junt amb un altre bandoler pel mateix Descatllar; acció per
la qual aquest fou recompensat amb cinquanta lliures per
les dues morts, juntament amb eis bandolers capturats,
entre els quals hi figurava el gasconet en Vilar de la Costa,
del qual es demana al virrei que se li prengués declaració
extensa per saber "de aont vingué tal atreviment" respecte
a I'estrocarnent de la Sequia. lgualment en Soler i Terol
ens diu que "A en Jaume Alboquers se li tallá'l cap, y, per
mediació del tresorer de Catalunya, Cristofol Gallart, va
ésser enviat a Manresa; de lo qual quedaren agraits los
consellers" 26.
Heus aquí expressada una part d'aquest agralment:
Sempre havem tingut gran confianga que sa Ex4 y
v.m. tinrrien particular cuydado de castigar los insults
fets contra esta ciutaty que offerintse occasio nos farien
merce y axi la havem rebuda particular de sa Ex4 y de
v.m. de la demostratio han feta en e l cas ocorrent
enviant asi lo cap del Escolanet de Polinya para que se
pugue fer publica l...]2'.

l a més, aquests consellers "varen posar lo cap en
la muralla del portal de Sobrerroca aont va serhi fins al
segle passat" 28.
Segons afirma més endavant en Soler i Terol, "En
Jaume Alboquers era un home instruit com son capita. Se
coneixien des de anys anteriors -com ja s'ha dit abans- y
s'eren Ilencats a la vida irada, surtintne d'ella ab diferenta
sort" 29. Efectivarnent, -tal com hem avancat ja- en Roca
Guinarda aconsegui, després de dues peticions de remissió
denegades p e r a el1 i els seus més amics, l'indult gracies
a un nou virrei transitori de Catalunya, que havia substituit al duc de Monteleón.

Roca Guinarda, un cop desterrat a Italia,
arriba a ésser nomenat pel nou virrei de Napols,
conde de Lemos, capita d'una companyia
A ben segur que cansat de la vida que portava com a
bandoler des de feia anys, sempre atacant o fugint de les
forces que el perseguien a el1 i als seus, i tal com Cervantes li fa dir en una de les converses que el seu Roque
Guinarte manté amb don Quijote, en el transcurs de la qual
el bandoler confessa que aunque me veo en la mitad del
laberito de mis confusiones, no pierdo la esperanza de salir
d'el a puerto seguro (11, c. 601, es decidí a escriure, a prirners de juny de 1610, les dues citades lletres al virrei de
Catalunya, tot i que encara no havia perdut alguns dels
seus companys més addictes com en Jaume Alboquers.
En la primera de les lletres, Roca Guinarda reconeixia
la ceguera con que ha bivido en sus culpas y delictos, y
la obligación que le corre de procurar la emienda dellos,
encaminandose por e l camino de la salvación (...), i suplicava primer que se le haga bastante remision, assi de su
persona como en la del Escolanet de Puliña, Jayme Alboqués, e l escolanet de Mossen y Joan Aymerich, ofreciendose todos, como l o hazen, de tomar destierro de Cataluña
y sus Condados, en la parte que V. Ex4 fuere servido, como
sea en Milan, Sicilia, o Flandes (...) pero amb la condició
que no excedís de deu anys. I acabava la lletra amb la
següent exigencia: Todo lo arriba dicho, para que haya de
tener effecto, ha de ser e l total assiento delle, antes que
V. Exasalga del govierno de Barcelona 30.
En la segona de les lletres enviades, Roca Guinarda, a
més d'insistir en la petició d'indult formulada en la primera, exigia altres demandes: Haviendo sabido que V. Exa
no ha sido servido admitir lo que por m i se tenia suplicado, supplico de nuevo con la misma humildad a V. Exa
lo propio, y cuando no pueda alcancarlo, a lo menos no
se niegue e l representarlo V. Exa a su Magestad, contentandose tan solamente de veinte dias de guiase, en la
forma y con las circunstancias, en que pueda venir la respuesta, que será cooperar V. Exaen los medios que podrán
causar la salvacion de muchas almas, desseosas ya della.
Pedro Roca Guinarda 31.

El rei Felip III va passar aquesta segona lletra al Consell d'Aragó, el qual informa al monarca negativament
ateses les condicions proposades en el memorial presentat
pel virrei sobre les exigencies manifestades per en Roca
Guinarda, ja que les considera inacceptables, donat "que
solo el leerlas offende quanto mas passar por ellas" 32.
Al no ésser acceptades les peticions de remissió formulades pel famós bandoler, el1 i les seves quadrilles retornaren a les seves activitats, a la vegada que es reprenien
les persecucions contra ells per part del sometent general,
pero sembla versemblant que a conseqüencia de la desfeta soferta per algunes de les seves partides, en Roca Guinarda s'hagués allunyat o amagat per un temps dels seus,
o fins i tot haver sortit del Principat refugiant-se a Franca,
segons conjecturen en Soler i Terol, Regla i Riquer, si bé
al cap de poc tornava el bandoler i reapareixia amb la seva

quadrilla pel Valles, movent-se arnb extraordinaria destiesa, de forma sernblant a com ho havia fet abans per les
rodalies de Barcelona, causant una gran preocupació en
la ciutat en vigilies de la festivitat de Sant Joan.
Finalment, pero, després de haver-li estat denegades les
dues anteriors peticions de remissió ja citades, en Roca
Guinarda fou indultat pel un nou virrei de Catalunya, el ja
citat Pedro Manrique, bisbe de Tortosa, que havia succeit
durant uns quants mesos al duc de Monteleón. El nou
virrei -que segon afirma Regla- "va caracteritzar-se per l'intent d'acabar amb el bandoierisme mitjancant el perdó,
que s'atorgava a canvi d'obligar-se els interessats a servir
el rei en els exercits d'ltalia o de Flandes" 3 3 , concedí el
perdó a Perot Roca Guinarda. amb data 3 0 de juny de
1611, precisant, al principi del docurnent de remissió, les
raons del perdó: "Atenent les moltes y diverses suplicacions. ab molta humilitatper notables ireligioses persones
a nos fetes, les quals tenen efecie a l b e public y comu sossiego y quietut d'aquesta Provincia 34.
Juntarnent arnb Roca Guinarda foren perdonats tota una
llarga serie de bandolers que Regla detalla pels seus noms
o bé pels seus rnotius o Ilocs de procedencia els bandolers que foren perdonats, corn tarnbé els que foren capturats 35. Pero en el cas d'en Roca Guinarda cal tenir
tarnbé en cornpte que en el document de remissió es fa
esment de les diverses suplicacionsfetes a favor del ban-

doler per notables i religioses persones. En Soler i Terol
aporta en aquest sentit el fet d'un episodi recoliit a la
Quarta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo,
continuada por Fray Francisco de los Santos (Madrid,
1680), en el qual es relata el que li passa a un tal fra Marti
de Perpinya, quan tornava d'aquesta població, i portava
unes perles "encerradas en unas nueces", que havia anat
a recollir a la ciutat rossellonesa per encarrec de la Reina
Margarita , muller de Felip III. Pel cami li sorti al pas la
quadrilla d'en Roca Guinarda, mes en dir-li el frare que
les perles que portava arnagades i queja havien descobert
els bandolers, en Roca Guinarda no SOIS
les hi retorna. sinó
que es dona a coneixer i li confessa los intentos que tenía
de dejar la vandolina (banda o partida de bandolersi, y que
otros lo deseaban también. Commogut el frare del que li
havia dit el bandoler, en arribar a I'Escorial, intercedí sobre
el seu indult als reis. "Fué la reina Margarita -segueix
transcrivint en Soler i Terol I'episodi de la Historia abans
citada- lo que más instó en esto con el rey, mirando, como
tan santa, ser cosa de tanta piedad y seguridad de los
reinos como habia mirado lo de la expulsión de los
rnoriscos" 3 6 .
Precisarnent sobre el tema de l'expulsió dels moriscos,
decretada el 1609, i portada a cap a Cataiunya el maig
de I'any 1610, se'n parlara forqa en els capítols següents
del Quixot, durant I'estada del bandoler catala a Barcelona (11, c. LXI i SS), I de la versemblanca sobre I'episodi
protagonitzat pel frare, abans referit,
en Soler i Terol hi afegeix: "Lo de Fra
Marti podria rnolt ben ser que fos
histbric; es verosimil" 37, mentre que
en Regla s'inclina "a creure que es
una rnena de réplica al que havia
escrit Cervantes sobre Roca Ginarda

+

38.

Despres d'haver recordat al
pacient lector un perfil, per suposat
esquematic i incomplet, de la figura
d'en Perot Roca Guinarda, seguint
-com hem anat repetint- Irhistoria
d'aquest bandoler escrita per en
Soler i Terol, i de destacar un episodi
que tan afecta a la ciutat de Manresa
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com I'estroncarnent de la Cequia per
part d'un dels destacats membres de
la quadrilla d'en Roca Guinarda,
creiern que ha arribat e moment de
confrontar alguns trets de la vertadera personalitat del farnós bandoler
catala amb la d'en Perot Roque Guinart, que Cervantes ens dóna en els
capitols LX i LXI de la segona part
del seu Quixot.
Cal dir abans tarnbé que en Soler
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i Terol s'ocupa igualrnent d'aquests dos citats
capitols en els corresponents XXVll i XXX del seu
Ilibre, oferint-nos cornentaris i confrontacions entre el personatge historic i el que crea Cervantes,
avanyant-se arnb rnolts anys als cornentaristes actuals en parlar del personatge cervantí.
I segons apunta en Soler i Terol, "es probable
que entrés En Roca Guinarda a Barcelona; lo cert
es que va arribarhi fins a ses portes, y a dintre va
parlarse molt d'eIl"39. Martí de Riquer, per la seva
part, afirma que "Aunque no existe prueba documental que acredite que Rocaguinarda entrara en
la capital y residiera en ella. a tradición barcelonesa lo admite y supone que, en Barcelona, se alojaba en el callejón hoy todavia llamado de Perot
lo Lladre, que da a la calle del Pino" 40.

Finalment, el Perot Roque Guinart
que apareix en el Quixot
Tinguem present prirnerament que el Roque
Guinart recreat per Cervantes, i que apareix ja rnolt
avanyada la segona part de la novel.la, és un dels
pocs personatges reals i histories que, bé amb els
seus propis noms, Ileugerament o del tot rnodifi- " . . Nueva manera de vida le debe parecer al señor Don Quijote la nuestra ..".
Doré.
ca:s, surten al llarg de I'obra, pero ben pocs adqui- "'luStraci"'en
reixen el relleu del farnós bandoler catala, que
ocupa i fins i tot pren el relleu al propi heroi cervanti en part del capitol 60, quan en Roque Guinart protagonitza dues cavalleresques actuacions
Soler i Terol com un fet és que "Cervantes era a Barcedavant l'admiració atonita de don Quijote.
lona pel juny de 1 6 1 0 , y allí deuria trobarse ab son ilustre
Cosa semblant podria afirmar-se quan, a principis del
protector" 42, referint-se al cornte de Lemos.
capítol següent, després que Tres diasy tres noches estuvo
Qui més i rnés properament s'ha plantejat aquesta
don Quijote con Roque, y s i estuvieran trescientos años,
qüestió del sojorn de Cervantes a la ciutat comtal ha estat
no l e faltara qué m i r a r y admirar en e l modo d e s u vida, i
Martí de Riquer, que, respectant quasi sempre les rigo)a un cop arribats a la platja de Barcelona la vigilia de Sant
roses afirrnacions d'en Soler i Terol, arriba a una asseveJoan, a la nit, don Quijote, Sancho, i escortat per sis dels
ració semblant quant afirma. "No cabe en modo alguno
seus hornes, en Perot Roque Ginart, aquest s'acorniada
en lo inverosimil que Miguel de Cervantes se trasladara,
d'ells, després d'abracar-los con m i l ofrecimientos que de
a sus sesenta y dos años, de Madrid a Barcelona para soliuna a la otra parte se hicieron.
citar al conde de Lemos que lo llevara consigo a Náp o l e ~ " ~ 3tot
, i que abans ha discrepat d'en Soler i Terol
Dit aixb, una primera qüestió que hom pot plantejar-se
en afirmar que Cervantes no va pas poder parlar amb el
és la de corn Cervantes arriba a tenir coneixement de
comte de Lernos. sinó arnb els gerrnans escriptors aragornoltes de les caracteristiques que configuraren la personesos, Lupercio i Bartolomé Leonardo de Argensola, els
nalitat i l'entorn del bandoler catala; el seu rnode de viure,
quals formaven part del seguici del futur virrei de Napols,
la composició de les seves quadrilles o, fins i tot, - c o n
i que prometeren a Cervantes que aviat seria reclamat a
abans hem apuntat- la seva possible entrada i sojorn a
la cort napoíitana, cense que aquesta pretensió de I'autor
Barcelona, I'any 1 6 1 0 .
del Quixot s'arribés a complir.
Ja el mateix Soler i Terol -tal com hem avanyat- dedica
Coincideixen totalment en Riquer i en Soler i Terol,
bona part dels capitols XXVll i XXX del seu llibre a
a
quan aquest últim apunta la possibilitat que e n ~ o c Guicomentar alguns dels aspectes verídics que presentava la
narda es trobés a Barcelona el dia de la festa de Sant Joan,
figura del Roque Ginart cervantí, encara que mai s'arrisca
i en Riquer afirrnant que "Miguel de Cervantes debió de
a concloure que el vertader Roca Guinarda i Cervantes
quedarse algun tiempo más en Barcelona, por lo menos
coincidissin els mateixos dies a Barcelona, cosa que s i
hasta el 24 de junio, festividad de San Juan (...)o incluso
arriba a preguntar-se Joan Regla, interrogant-se "-no hi
hasta setiembre, mes en cuyos dias 1 6 y 19 las galeras
coincidi pas arnb Cervantes?Cn
El que si considera en
de Cataluña hicieron importantes capturas de bajeles

moros, muy similares a las que describe en el Quijote 44.
lgualment, comparteixen en Soler i Terol i en Riquer la
idea que Cervantes no arriba a coneixer personalment en
Roca Guinarda, de qui es diu, quan aquest es presenta
davant de don Quijote i Sancho, que "mostró ser de hasta
edad de treynta y quatro años(...); robusto más que de
mediana proporción, de mirar grave y de color morena.
Venia sobre un poderoso caballo, vestida la acerada cota,
y con cuatro pistoletes -que en aquella tierra se llaman
pedreñales- a los lados (11, c.60). Es tracta -com hom pot
advertir- d'un retrat curt, més aviat topic i idealitzat, que
no correspon pas amb el que descriviren I'any 1 6 0 9 dos
pagesos de les poblacions de Roda i Malla, quan aquest
últim declara sobre l'aspecte que oferia el bandoler que
se li havia presentat a casa seva, testificant que ere un
home espigat, prim, flach de cara ab algunes fugues, ab
pocha barba casi tirant a roig, qui portva un barret de molt
bona talla ab unes plomes quem par ni havie una de vermella que licubrien l o sombrero, que portava unes mitles
vermelles y vestit de un color que casi pardejava, de
diversos colors, y en la dejuns de la barba tenia una senyal
o colp 45. Sobre aquesta senyal, hom recordara que quan
hem fet referencia a les orimeres escaramusses haeudes
entre el jove nyerro Perot Roca Guinarda gent del bisbe
cadell Robuster, Perot havia rebut una ferida important,
la cicatriu de la qual bé podria ésser la que havia observat
el pages de Malla en el rostre del bandoier.
En canvi, una altra que podria considerar-se com una
coincid&ncia significativa, -ja observada per en Soler i
Terol. i oosteriorment per en Riauer,
. . hom ia troba al finai
d'una mena de confessió que en Perot Roque Guinart fa
a don Quijote, quan li explica i justifica el seu comportament: Nueva manera de vida le debe de oarecer a l señor
don Quijote la nuestra, nuevas aventuras, nuevos sucesos,
y todos peligrosos; y no m e maravillo que asi la parezca,
porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más
inquieto n i más sobresaltado que e l nuestro. A m i me han
ouesto en é l n o sé aué deseos de venganza aue tienen
fuerza de turbar 10s más sosegados corazones; yo, de m;
intencionado; pero' 'Omo
'Oy
compasivo y
tengo dicho, e l querer vengarme de un agravio que se me
hizo, así da con todas mis buenas inclinaciones en tierra
l...) .oero Dios es servido de aue,
. . aunaue m e veo en la
mitad del laberinto de mis confusiones, no pierdo la esperanza de salir dé1 a puerto seguro (11, c.60). Quan Cervantes. molt~,orobablement a finals de 1614, escrivia el
capítol LX, feia dir aixb últim a Perot Roca Guinart, és que
induitat
ja sabia perfectament que aquest
1611.
Més coincidencies i també discrepancies hom podria
trobar-hi entre el vertader i historic Roca Guinarda i el oer-

-

sOnatge recreat per Cervantes, qui
embeileix
la seva figura, com quan el Personatge de doña Guiomar
de Quiñones, després que junt amb el seu seguici havia
estatdetinguda pel handoler i finaiment
alliberada
sament, aquesta se quiso arrojar del coche para besar 10s
pies y las manos del gran Roque; pero é l no lo consintió
en ninguna manera; antes le pidió perdón del agravio que

le hacia, forzado de cumplir con las obligaciones precisas
de su mal oficio (11, c. 60),
No voldriem pas acabar aquest treball, el motiu del qual
ha estat tant el fet de complir-se enguany el IV centenar¡
de I'aparició dei Quixot, com el de recordar la documentada i amplia historia sobre Perot Roca Guinarda, que en
Lluis Soler i Terol redacta ara fa justament cent anys, al
mateix temps que recomanar al lector actual de I'obra de
Cervantes que es fixi, quan, a la meitat del capítol LX de
la novel.la, apareix el personatge Perot Roque Guinart, com
aquest es converteix, en el que resta del capítol, en el vertader protagonista, i don Quijote resti quasi només com
un admirador seu. joh valeroso Roque, cuya fama no hay
limites en la tierra que lo encierren!

Ignasi Bajona Oliveras
Doctor en Filologia Rornanica
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-Tomas Cabot. Josep, "Rocfi,gi~iiinr-dti,y Don Qoijotr"ci> "Hisroiiii
r F'id<rn.Estra. núm. 13, Barceloiia 1978. Si hé es rracta d'un
arucle dc caracter diwlgatiu sobre el bandolerisme catali i 1s sera
relació amb el persoiiatge cewaiití Roque Giirart, p«t proporcionar al lector del Qr,i~otmiu primera aproxiniació a1 ieina.
-Torres. Xavicr : Els bnndolm ii XITI-,Y1711), Vic. 1991.
2. Entre els editors i cornentsristes del Qttixot anteriors a la publicació del llibre d'en Soler Terol, que s'ocupeii de la figt1i.a 11c
Perot Roca Guiriart, honi pot citar, entre aitrcs:
-Clemencin, Dicgo, edic. del Q ~ i x o t Madrid,
,
1833.39, 6 i*oi.
Evisteis una edició actual prcedida d'uii esnidi dc Luis i\strana
~Maríii.Vaiincia. 2005. liireresseii sobr e l reina oue cns acuna les
n ~ t ' ~ caps. LX i LXI, PP. 1859-1865.
3. Lluis M". Soler y Terol: Pelar Rocii Griilimrin. 1li.ctBrin d'oqr<cst
1,nndoici: Hom potcunsulrar, no nbstant, aquesta obra a la Kiblioteca del Casino (Manresa) i taii~béa l'hrxiii tiistbric C»m;ircal
de iMsnresa (AFkPI).
Quant a I'ortogrsfia i accenniació utilitzada per e11 Soler y Tcrol.
hem preferit coiiseil-ar-la t a l qual, a fi que el lector d'nquest trehall pUguj
Ics difcrCiicies
a les iiorirics iiitro.
iiiiiries posterionlicnt per cn Poinpeu Falira.
Referent a la Ilicencia de I'Ordiiiari cal precisar que fou sol.licirada pel scu pare Leonci -sepoir>iisiiotícia facilitada 1x1Dr. Juscp
M.Gasol- a l hislie de la dioccsi, Joscli Torras i Rages, coiir es
la
llue el bisbc ii
a,ill, data del 27 d'asost de 1907: carta en la oual a infs li dona "la eiiliorahona oer
la precocirat literaria del Fill" (rcferiiit-se a I'exterisa i docu-

