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XVIII centuries). The importance of the antihero 
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RESUMEN: 

Actualmente la literatura popular impresa es una de les principales fuentes para el 
estudio de la cultura popular, a pesar de su marginación y represión. Dentro de las 
múltiples temáticas de este género, los pliegos sobre bandoleros y los bandolerismos 
son abundantes. La historiografía ha dejado de lado los relatos sobre bandidos de la 
Corona de Aragón y se ha centrado en los romances de bandoleros andaluces, 
exaltando el mito del “bandolero generoso” que se identifica con las características 
básicas del “bandolero social”. En el presente trabajo se analizan algunos pliegos de 
cordel significativos, relacionados con el mundo del bandolerismo en el marco 
territorial de la Corona de Aragón (principalmente Catalunya y el País Valencià) des 
del siglo XVI a las primeras décadas del XIX. Per medio de este análisis se intenta ver 
la evolución que recibió el bandolero en esta literatura.  

 

PALABRAS CLAVES: 

Bandolero, Bandolerismo, Cultura popular, Literatura popular, Literatura de cordel. 

 

ABSTRACT: 

Currently popular printed literature is one of the main sources for the study of 
popular culture, although it was marginalized and repressed for years. Among the 
many topics of this genre, the chapbooks based on bandits and banditry are 
numerous. Historiography is leaving aside the chapbooks of the Crown of Aragon 
bandits and is focusing on Andalusian criminal romances extolling the myth of the 
"generous bandit" with the characteristics of the "social bandit." This work analyzes 
some main chapbooks about bandits of the Crown of Aragon (especially Catalonia 
and Valencia) from the sixteenth century to the first decades of nineteenth trying to 
see what kind of treatment the robber receives in this literary genre.  

KEYWORDS: 

Bandit, Banditry, Popular culture, Popular literature, Chapbooks. 

 
 
 

 

  



La imatge del bandoler en la literatura popular de la Corona d’Aragó (segles XVI- XVIII). La 
importància de l’antiheroi 

434 

Introducció. 

“No hay pueblo ni aldea que en día de romería no se canten las coplas de un crimen, las 

hazañas de un bandido, la vida y muerte de un torero y hasta las calamidades públicas, las 

inundaciones, el hombre, las guerras, terremotos y pestes”1. 

 

Abans d’abordar els plecs de cordell sobre bandolers, cal parlar breument de que 

entenem per literatura de cordell, si és convenient el seu anàlisi per a un estudi de la cultura 

popular, i per quins motius és considerada una literatura marginada com afirmà Mª Cruz 

Garcia de Enterria2. La literatura de cordell o de canya i cordell3 fou un terme encunyat per 

Caro Baroja com “expresión perfecta del gusto popular”4convertint-se després en un 

gènere literari fortament controvertit a nivell historiogràfic. S’han formulat diverses 

definicions, però una de les últimes sintetitza molt bé el seu significat, aportada per Rosa 

Cañada, afirma que eren textos: “en fulls de baix preu, sense enquadernar (plecs sols), que 

permetien la lectura ràpida i la seva destrucció (semblats als periòdics actuals); que eren 

fàcilment transportables i podien adquirir-se en les ciutats i en pobles menuts”5. 

Els debats principals han estat dirigits al voltant del pes que tindria la lletra impresa dins 

d’una cultura fonamentalment oral i sobre si representava una font idònia per a estudiar la 

cultura popular. Autors com Peter Burke creuen que la literatura de cordell no es pot 

considerar una font principal per aquest tipus d’estudis, perquè expressa valors 

propagandístics de l’elit i dels ressorts de poders. Com a exemple tindríem els textos que 

proliferaren durant i després de la Guerra de Successió6, o les diferents relacions de 

successos de cada moment històrics7. Per aquesta raó Gramsci diferenciava entre literatura 

popular i literatura destinada a les classes populars, incloent a la literatura de cordell en aquet 

segon terme8. Autors com Burke o Le Roy Laurie marquen la divisió social entre 

litteratus/illitteratus; és a dir, la literatura escrita seria cosa de persones alfabetes incertes en el 

que es coneix com cultura docta9. Així doncs, aquests textos eren menyspreats per molts 

historiadors interessats en la cultura popular perquè suposadament representaven 

l’acceptació en un format senzill i barat de la mentalitat de l’elit amb textos religiosos, 

                                                 
1GUTIÉRREZ SOLANA, JOSÉ: Obra literària, Madrid, Taurus 1961, p.224. 
2GARCÍA ENTERRIA, Mª CRUZ: Literaturas marginadas, Madrid, Editorial Mayor 1983. 
3 Aquest terme tracta d’unificar una varietat molt gran de gèneres literaris però es caracteritzen per estar 
impresos en full de poca qualitat, ser curts i consumits per un públic molt heterogeni. Solien estar colgats en 
un cordell per atreure al públic, per això el seu nom: Street literature o chapbooks en anglès, literatura de 
Colportage en francès, els libri da risma en italià, i dels Fligppublizislik en alemany, etc. Veure en GOMIS COLOMA, 
JUAN: Menudencias de imprenta. La producción y circulación de la literatura popular (València, siglo XVIII), València, 
Institució Alfons el Magnànim, 2015, pp.38-39.  
4CARO BAROJA, JULIO: Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, Istmo, 1990, p.20. 
5CAÑADA SOLAZ, ROSA: El món en un plec. Aproximació a la literatura popular dels segles XVIII i XIX en València, 
València, Institució Alfons el Magnànim, 2014, pp.19-20. 
6GOMIS COLOMA, JUAN: “El pueblo y la Nación: España en la literatura de cordel del siglo XVIII” Cuadernos 
de historia moderna, 11 (2012), pp.49-72. 
7 Veure en ETTINGHAUSEN, HENRY: “Política y prensa «popular» en la España del siglo XVII”, Anthropos, 
166/167 (1995), pp. 86-91 
8 Citat en CAÑADA SOLAZ, ROSA: El món en un plec..., p.36. 
9RUIZ-DOMÈNEC, JOSÉ: “Problemática de la cultura popular”, en SERRANO, ELISEO (ed): Muerte, religiosidad y 
cultura popular. Siglos XIII-XVIIII, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 1994, pp. 53-64, cita en pp.58-
59. 
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polítics, obres de teatre d’autors com Lope de Vega, que estarien lluny del món de la plaça 

pública de Bajtin10.  

A més caldria afegir que per a historiadors de renom com Muchembled, Burke o 

Ginzburg la figura de l’intermediari (el cec que venia els plecs “por todas las comarcas y 

pueblos”)11 propiciava que es perdés l’essència popular12. Aquests autors, amb aportacions 

claus a l’estudi de la cultura popular, tenien interioritzats principis que els folkloristes com 

Heder, o els germans Grimm reproduïren en els seues estudis, és a dir, que la cultura 

popular era sols oralitat provinent de la població rural sense contacte amb la cultura d’elits. 

A més de la marginació per part de la historiografia, durant el segle XVIII i part del XIX 

aquesta literatura fou fortament reprimida per les classes dirigents i intel·lectuals del 

moment. Aleshores cal preguntar-se: Si aquesta literatura era un mitjà de propaganda de les 

elits, perquè les mateixes classes dominants tracten d’aniquilar-la? 

Norbert Elias en el El Proceso de la civilización afirma que “la sociedadaristocrático-

cortesana vigila y censura” allò que els apropa a la majoria incivilitzada com el llenguatge, 

moviments, diversions, formes socials de tractament, etc...13 Les classes dirigents van 

intentar controlar el contingut i difusió dels plecs, donant el monopoli a les confraries de 

cecs i intensificant els registres inquisitorials, però sobretot es va dur una campanya de 

desprestigi contra aquest tipus de lectures considerant-les incivilitzades14. Un exemple el 

veiem al Correo de Madrid de 1789, que apunta “se hallan pocos objetos en que la ignorancia 

y la horrorosa superstición hayan dominado más que en éste”15.Meléndez Valdes afirmava 

que: “todos por desgracia hemos leído, todos hemos gustado de estas vulgaridades”16. Un 

altre factor que propicià el rebuig de la literatura popular va ser l’esperit de la il·lustració al 

segle XVIII, que va generar un ambient filosòfic enquadrat en l’empirisme, en el qual no té 

sentit una literatura de ficció o d’evasió de la realitat, que per a Juan Valera representa “un 

divorci absolut entre el poble com a tal i les classes culte pel que fa a la cultura i a la 

literatura”17. 

Les classes dirigents, encara que de vegades utilitzaven aquest format per llançar 

missatges polítics, la gran difusió dels plecs feia difícil el seu control, aleshores era millor 

                                                 
10 Veure més en GOMIS COLOMA, JUAN: “Apasionados de este delirio: lecturas incivilizadas” en BOLUFER, 
MÓNICA; BLUTRACH, CAROLINA i GOMIS, JUAN (eds): Educar los sentimientos y las costumbres. Una mirada desde la 
Historia, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 2014, pp.177-197. 
11 Cal destacar la cofraria de cecs de Vera Cruz en el cas de València que a mitjans del segle XVIII és va 
apoderar de les ventes de romanços. Les disputes amb els impresos i venedors d’aquest tipus de publicacions 
no es feren esperar. Veure en GOMIS COLOMA, JUAN: “Intermediarios entre el texto y su público: La cofradía 
de pobres Ciegos oracioneros de Valencia”, en SERRANO, CARMEN (ed): Opinión pública y espacio urbano en la 
Edad Moderna, Gijón, Ediciones Trea, 2010, pp.301-317. 
12 Veure BURKE, PETER: La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza Universidad, 2005, pp.123-
129 i en GINZBURG, CARLO: El formatge i els cucs. El cosmos d’un moliner del segle XVI, València, PUV, 
2006,pp.10-13.  
13GOMIS COLOMA, JUAN: “Manzanas de Sodoma. Civilización y cultura popular: entre la contención y la 
atracción” Historia social, 81 (2015), pp.113-130. 
14La pensadora gaditana apuntava que la literatura popular estava destinada “a lo indigno, a lo inútil y a lo 
perverso.” El noble bien educado deia que “lecturas tan inútiles y más peligrosas que por lo vulgar se creen” El Correo de 
Madrid afirmava que “nos veamos apestados los españoles de papeles (...) cada uno peor que otro”. Ibídem, pp.123-126. 
15Ibídem,p.124 
16DIAZ VIENA, LUIS: “Se venden palabras: los pliegos de cordel como medio de transmisión cultural”, en 
DÍAZ VIENA, LUIS (coord.): Palabras para el pueblo. Vol. I. Aproximación general a la Literatura de Cordel, Madrid, 
CSIC, 2000. pp. 15-38. 
17CAÑADA SOLAZ, ROSA: El món en un plec..., pp.31-32. 
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tractar erradicar-los. Malgrat això, aquests papers que eren vistos com a eina perillosa, eren 

consumits assíduament per bona part de l’elit, encara que paregua una contradicció. Feijoo i 

Mayans eren consumidors habituals perquè allí podrien llegir noticies d’interès18, i 

personatges com l’infant Antoni Pasqual (fill de Carles III) consumia aquesta tipus d’escrits 

com font d’entreteniment, amb una rica col·lecció d’entremesos19. Juan Gomis afirma que 

les classes dominants abraçaren obertament pràctiques vinculades al populatxo com a 

“respuesta transgresora a los márgenes trazados por la civilización” constituint una vàlvula 

d’escapament del món refinat20. Però no cal perdre de vista que uns dels consumidors 

principals foren les classes populars, i ho feien normalment amb una lectura indirecta dels 

romanços de cec, és a dir escoltaven algú llegir. Vicente Ximeno (clavari de la germanor de 

cecs de València) en una denúncia contra els impressors Laborda i Granja, argumenta que 

dos compradors de la tenda d’Agustín Laborda “aunque no sabe cómo se llaman dichos 

romances se dice ser de Agustín Laborda (...) los compró para un hijo suyo (...) quería los 

leyese su hijo”. La frase fa referència a Salvador Palau (jornaler) i Antonio Solar (velluter), 

tots dos analfabets21.  

Al remat el que ha quedat demostrat és que la literatura popular va ser un objecte amb 

un gran nombre de ventes durant i després de l’època Moderna, amb lectors de diverses 

capes socials. Aleshores el mecanisme per estudiar el paper sociopolític que jugaren aquests 

textos seria el plantejat pel historiador francès Roger Chartier amb el que ell denomina 

“apropiació”22. Consisteix en prestar atenció a les condicions i processos que construeixen 

el sentit. Chartier creu que cal analitzar la cultura, la religió o la literatura popular a partir de 

les pràctiques, centrant l’atenció en els usos que es fan dels objectes culturals, que són “los 

mecanismos que permiten a los dominados interiorizar su inferioridad y la ilegitimidad, 

como las lógicas por las cuales una cultura dominada llega a conservar alguna cosa de su 

coherencia simbólica”23. 

 

La literatura popular de bandolers. 

“Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasía popular y de la historia, los había de 

historia sagrada, de cuentos orientales, [...] de la crema de la leyendas patria, de hazañas de 

bandidos y de la guerra civil de los siete años”24. 

Dins del gran corpus de temàtiques de la literatura de cordell, els plecs relacionats amb 

bandolers són força abundants. L’impressor Agustín Laborda a mitjans del segle XVIII 

tenia un total de 78 plecs sobre “guapos y valientes”, això demostra que era un tema que 

                                                 
18 Feijoo parla d’ells com “papeles curiosos cargados de noticias”, GOMIS COLOMA, JUAN: Menudencias de 
imprenta...,p.481  
19RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS: “Una colección de entremeses del infante Antonio Pascual de Borbón (1755-
1817)”, en DÍAZ VIANA, LUIS (coord.): Palabras..., pp. 381-401. 
20GOMIS COLOMA, JUAN: “Manzanas de Sodoma...”, pp.126-130. 
21 Archivo Historico Nacional (AHN), Consejos, leg.22655, exp. 1b, fols 51-51v. Citat en GOMIS COLOMA, 
JUAN: Menudencias de imprenta...,p.415. 
22CHARTIER, ROGER: “Cultura popular”: retorno a un concepto historiográfico”, Manuscrits: revista d’Història 
Moderna, 12 (1994) pp.43-62 
23CHARTIER, ROGER: “Lo Culto y popular”, en El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, 
México, Universidad Iberoamericana, 2005, pp.29-32, cita en p.32. 
24UNAMUNO, MIGUEL DE: “Paz en la guerra”, en obres completes, Madrid, Turner, 1995, vol I, p.26. 
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reportava ventes als impressors i cecs, i el que és el mateix, suposava una atracció 

important per a les classes populars de l’època25. Fernand Braudel en la seva obra magna 

sobre el Mediterrani en temps de Felip II, ja es feia ressò de que les classes populars tenien: 

“por lectura habitual los romances populares que narran con todo calor la vida y las 

aventuras de los más famosos bandidos” afirmant que: “el corazón del pueblo está con 

ellos.”26. 

El tema del bandolerisme en la literatura de cordell ha estat treballat, entre altres, per 

Julio Caro Baroja, Joaquin Marco, Mari Cruz Garcia Enterria, Joan Fuster i més recentment 

per Agustí Alcoberro o Pep Valsalobre. Però malgrat els diferents estudis, actualment 

encara no s’ha fet un treball més en profunditat del tema, i la majoria de les investigacions 

es limiten a ressenyar alguns aspectes d’un cert bandoler o d’uns determinats anys. Tenim 

plecs relacionats amb bandolers des de la segona meitat del segle XVI fins a ben entrat el 

segle XIX, aleshores en aquest llarg període de temps aquesta literatura evolucionà, i el 

tractament que es donava als bandolers i la forma de relatar les seves vivències també. En 

aquest treball, s’analitzarà una petita mostra de plecs de cada segle per poder traçar la seva 

evolució i els seus aspectes més significatius27. 

Els estudis que s’han fet sobre els bandolers a la literatura de cordell s’han centrant en 

els bandolers andalusos (llevant els dels investigadors catalans) de finals del segle XVIII i el 

segle XIX com Diego Corrientes, Francisco Estevan, El Tempranillo etc, abordant de 

manera secundària el bandolerisme d’altres territoris, com el valencià28. Aquests 

historiadors analitzen l’arquetip ideal del “bandolero generoso” que roba al ric per donar al 

pobre amb un fort component de protestació política, molt influencià pel “bandoler social” 

que va descriure el britànic Eric Hobsbawn29. Aleshores, a més de fer un recorregut 

cronològic pels relats de cordell, em centraré en aquells que parlen de bandolers dels 

territoris de la Corona d’Aragó perquè, per una banda, han segut menyspreats per la 

historiografia (sobre tot els valencians i aragonesos), i per l’altra, fins a ben entrat el segle 

XVIII el bandolerisme d’aquest territori fou el que més inspirà la composició dels relats de 

cordell en els diversos regnes hispànics.  

Cal començar per dos cobles que Josep Gibert va considerar com “les cançons 

catalanes de bandolers més antigues”30 és a dir les Cobles novament fetes per Pere Giberga contra 

tots los delats de Catalunya i secaços d’Antoni Roca 31de 1544 i sobre aquest mateix bandoler 

Cobles fetes sobre la justícia i cruel mort d’Antoni Roca, escandalitzador de tota Catalunya i de Sebastià 

                                                 
25MOLL, JAUME: “Un catálogo de pliegos sueltos de la imprenta de Agustín Laborda y Campo”, Cuadernos de 
bibliofilia: revista trimestral del libro antiguo, 8, (1981-82), pp. 57-66. 
26BRAUDEL, FERNAND: El Mediterraneo y el mundo en tiempos de Felipe II, FCE, México, 1979, pp. 125-126.  
27 Estic treballant sobre la totalitat de plecs de bandolers de la Corona d’Aragó, la suma total ascendeix a més 
de 60 relats.  
28CASAS DELGADO, INMACULADA: “La pervivencia del bandido generoso. Del asesino nato a la víctima de las 
injusticias sociales”, Cuadernos de la Ilustración y el Romanticismo, 22 (2016), pp. 35-56. 
29HOBSBAWN, ERIC: Bandidos, Barcelona, Ariel, 1971. ID. Revendes primitivos, Ariel, 1974.  
30GIBERT, JOSEP: Cançons de bandolers i lladres de camí ral, Barcelona, Raima, 1989, p. 22. 
31 El títol complet és: Cobles novament fetes per Pere Giberga contra tots los delats de Catalunya i secaços d’Antoni Roca, 
recordant-los la cruel la setència i mort del Galipapo i altres dos de lur campanyia, la cul passarà per tots ells si no buiden prest a 
terra. Any MDXLIV. Consultat l’exemplar facsímil de AGUILÓ I FUSTER, MARIAN: Cançoner de les obretes en 
nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV i XVI, BarcelonaLlibreria d'Alvar Verdaguer, 1900, 
pp. 305-308. 
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Corts, son companyó, de 154632. Antoni Roca fou un capellà que es convertí a bandoler i junt a 

Moreu Cisteller van tindre una gran activitat al Principat en la primera meitat del XVI33. El 

primer plec relata la mort del Galipapo (company de quadrilla de Roca), però la missió que 

tenia era fer arribar als bandolers, i molt en particular a la quadrilla d’Antoni Roca, un 

missatge d’amenaça: 

“Malfactors Buydau la terra, 

No us vullau més detenir”. 

També llança un missatge als protectors dels criminals dient que:  

“Quis honrava y nous desterra 

Tanallat mereix morir”. 

Presenta al protagonista de la història com un personatge cruel, amb diversos aliats per 

Catalunya, remarcant que les accions que feia estaven intruïdes pel mateix diable: 

“Nous engan més lo diable 

Y el queus gan ganat fins ara”. 

El segon text narra la mort del capità Antoni Roca, després de ser capturat. Es centra 

en relatar les diverses tortures, amputacions de parts del cos que es realitzen davant de la 

població local i autoritats de Barcelona, i justifica la seva mort perquè: 

“Quel home ques matador 

No és rahó que visca més”. 

En el text també apareix la visita de la mare del reu a la presó, donant un poc 

d’humanitat al bandoler, però sense posar en evidència la sentència contra el mateix. 

Finalment es llença un missatge a altres malfactors advertint que ells faran el mateix 

recorregut que Roca si no canvien. També apareix una alabança al virrei, el marquès 

d’Aguilar, i s’interpreta que s’ha posat fi al bandolerisme després de la mort de Roca: 

“Viscam tots sense pesar 

Ab gran descans y plahers. 

Pus lo Marqués Daguilar 

Ha fet fi dels bandolers.” 

Els dos plecs criminalitzen l’acció del bandoler, i malgrat que en alguns passatges 

pareixen cites cultes (al·ludeix a San Agustí en la cobla de la mort de Roca) els detalls de 

tremendisme i morbositat de les escenes s’adapten al gust popular que li agradaven a la 

societat del barroc34. Per tant els plecs tenien la missió d’advertir i amenaçar tant a 

bandolers com a la població en general. El fet de que el primer relat donés un missatge tant 

                                                 
32Ibídem, pp.345-348. 
33 Veure en CASALS, ANGEL: Antoni Roca, el capellà bandoler. Barcelona, Editorial Sapiens, 2011.  
34BOJNICANOVÁ, RENÁTA: “Les Cobles sobre Antoni Roca (1544, 1546) y su relación con la canción eslovaca 
sobre Matias Bazald (1549). Dos ejemplos de literatura al Servicio de la propaganda de los Habsburgo” Revista 
de lenguas y literaturas catalana, gallega i vasca, 13 (2007), pp. 11-24, cita en la p.21. 



Alejandro Llinares Planells 

439 

clar als bandolers, possiblement estigués relacionat amb la gran difusió d’aquests textos 

d’impremta entre la població, i que inclús els malfactors disposaren d’ells.  

De final del segle XVI podem destacar els romanços de Joan i Monserrat Poc, dos 

germans. Joan va ser capturat i ajusticiat en 1573 i Monserrat al 1578. Del primer 

tenim:Cobles ara novament fetes dels mals y desítres (sic) a fets Ianot Poch y de la sentencia que li ha 

feta35. En aquestnarra amb la violència extrema que practicava: 

“Fins a les cases entreves 

A matar, y fer mals fets 

Y a la pobra gent robaves 

fins los claus de las parets” 

Relata morts, robatoris i també violacions: 

“Quantas ne has desonrrades 

En ta vida de donzelles 

Y de viudes y casades 

No dexant sinó les velles.” 

En aquest text no es mostra cap penediment a l’hora de morir, una característica 

estranya en comparació a la majoria de romanços d’aquets tipus. Per la seva banda 

Monserrat Poc té un plec titulat: Cobles ara novament composats sobre la presa y sentencia de 

Montserrat Poc36. Aquest és bastant diferent al de Joanot perquè malgrat que en tot moment 

criminalitza al bandoler, relata com fugeix constantment de la justícia i se’n va a Mallorca 

demostrant un cert ingeni. Finalment és apressat, i aquest se’n penedeix: 

“Dient: “Açò és no res 

Conforme són mos pecats, 

Perquè meresch jo molt més 

Per les mies grans maldats.” 

En aquests textos, no es parla quasi del virrei, centrant-se en criminalitzar al bandoler. 

Com en el text d’Antoni Roca, es fa una advertència als bandolers que encara bandolegen 

pel principat: 

“Bandolés, pus que vaieu 

la vida durar tant poc 

temps serà que us esmenet 

sinó tots arribareu 

                                                 
35 Universitat de Barcelona, Biblioteca General, B-44/313-7.  
36 Biblioteca digital de relacions de successos (Bidiso): 
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=Cancslp1&editionCode=2
104&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100 (consultat el dia 
3/02/2017). 

http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=Cancslp1&editionCode=2104&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=Cancslp1&editionCode=2104&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
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on està Monserrat Poc”37. 

Durant el segle XVI també es composaren sis romanços, sobre els fets d’Igualada de 

1573 on es donà una gran importància a la pressa de bandolers, i la mort, entre altres, de 

Moreu Palau. Aquests reprodueixen el model del criminal que hem vist en els Poc i Roca, i 

a més exalten la figura dels diputats del general i el virrei. Són plecs que Josep Romeu 

qualifica de realistes i periodístics del segle XVI38. 

Durant el segle XVII el nombre de romanços augmentà, i malgrat el catàleg fet per Pep 

Valsalobre, alguns plecs no estan catalogats i molts són anomenats però no analitzats en 

profunditat. De tots els relats que es coneixen he triat dos de la Unió i tres més sobre 

bandolers concrets que són bastant significatius.  

Es coneixen al voltant de 10 romanços relatius a les unions contra bandolers pel 

principat de Catalunya, que ens donen molta informació sobre els bandolerismes en els 

primers anys del segle XVII39. Voldria destacar les Cobles noves en llahor de la Unió y dels 

beneficis y profits que ells ha aportat en Cathalunya. Compostes per un soldat de la Unió 40. Aquest text 

està narrat per un soldat que es confessa analfabet, que relata la composició social dels 

membres de la unió i denota un triomfalisme al creure que havien acabat amb el 

bandolerisme. A la mateixa vegada, condemna els actes dels delinqüents:“rufians 

fitiflafayres (sic)/ sobravan ans dotzenes.” Però allò particular és que en tot el vers no 

apareix menció al virrei i a les autoritats reials, els combatents tenen el protagonisme. 

Intenta desmuntar el mite que corre per Castella que el Principat està ple de bandolers i 

delinqüents de tot tipus41: 

“Valdrannos bé ya en Castella 

Perdent la maleyta fama 

Que de matadors teniam 

Puyx lo que es bo totom ho ama 

Per altre costat també condena” 

També sol donar-se una advertència als protectors dels bandolers (normalment nobles, 

que estan dins de la lluita de bandos): 

“Valentons y gentilshòmens 

Ab la Unió no us burleu”42. 

                                                 
37VALSALOBRE PALACIOS, PEP: “Plecs sols poètics catalans dels segles XVI i XVII relatius al bandolerisme. 
Un inventari”, Llengua i literatura, 9 (1998), pp. 287- 364. 
38ROMEU I FIGUERAS, JOSEP: “Bandolerisme i periodisme al segle XVI. A propòsit d’uns fets esdevinguts a 
Igualada al 1573”, Vida: Revista de la família igualadina, 1000 (1973), pp. 27-38.  
39 Les uncions són agermanaments de viles i pobles contra la delinqüència dels bandolers principalment. Les 
primeres es donaren entre 1542 i 1544 però no tingueren gran força a comparació de les de 1605 i 1606 amb 
el virrei de Monteleone com a màxim impulsor.  
40 Edició facsímil en ESCOBEDO I ABRAHAM, JOANA: Plecs poètics catalans del segle XVIII de la Biblioteca de 
Catalunya, Barcelona, Biblioteca de Catalunya pp.15-18  
41ALCOBERRO I PIRICAY, AGUSTÍ: “Visió popular del bandolerisme del XVII: una aproximació”, en Primer 
congrés d’Història Moderna de Catalunya, vol 2, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, pp. 569-577. 
42Edició facsímil en ESCOBEDO I ABRAHAM, JOANA: Plecs poètics catalans...,pp. 7-10 
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Malgrat que els versos de la Unió ens donen una rica informació sobre la Catalunya del 

moment, i ens ofereixen una imatge negativa dels bandolers, tenim plecs que relaten les 

persecucions i morts de bandolers com les de Miquel Morell, Bord Clua o Tallaferro i 

Trucafort, entre altres. Els plecs sobre execucions s’encerten dins d’una campanya de 

propaganda del nou virrei, el duc d’Alburquerque (1615-1621)43 que inicià una durà 

repressió als bàndols. En un plec el virrei encarna el paper de metge que va a Catalunya a 

curar-la d’una greu infermetat que era el bandolerisme. La solució a la malaltia, és fer un 

“antidoto y yervas”composades per “las cabeças/que manda juntar”44.  

Abans de l’arribada d’Alburquerque ja proliferava la literatura d’excussions o de patíbul 

publicada el mateix any de la mort del bandoler (possiblement molts foren repartits en el 

mateix acte)45. De 1613 teníem els textos inspirats en la mort de Bort Clua i Miquel 

Morell46, que narren la persecució, pressa i mort de cada bandoler. Presenten al bandoler 

com a persona que fuig de la justícia i fa actes cruents, però que finalment té que ser mort i 

esquarterat i els sues trossos repartits per diversos lloc, per a escarment de la població. 

El text de Clua diu que: 

“La cabeça fue llevada 

del principal bandolero 

a la Ciudad de Tortosa 

y solo en verla estuvieron/ 

todos los de la Ciudad 

llenos de tanto contento 

que no se puede dezir.” 

La majoria dels plecs sobre execucions no varien massa en la seua composició (com els 

germans Margarit, Tocason etc). Si que cal parar-se una estona en les Cobles de Trucafort y 

tallaferro, y del bon govern del Duch de Alburquerque47 perquè a més de reconèixer la bona tasca 

repressiva del virrei, condemna no sols les malifetes dels bandolers, sinó dels principals 

bandos de Catalunya (que foren estudiants detingudament per Xavier Torres) els Nyerros i 

els cadells48.Les cobles afirmen que: 

“Los cadels ja son per terra 

                                                 
43REGLÀ I CAMPISTOL, JOAN: El bandolerisme català del barroc, Barcelona, Llibres a l’abast, 1966. 
44Enfermedad de la insigne Cathalunya y de como su magastad le ha embiado un Medico famosissimo (sic) que en menos de un 
mes ha dado grandes esperanças de su salud... Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL) Res.254/35 V. 
45 Veure en GOMIS COLOMA, JUAN: “Los rostros de la criminalidad: una aproximación a la literatura de 
patíbulo en España”, Cuadernos de la Ilustración de Romanticismo, 22 (2016), pp.9 -33. 
46 Tots dos consultats en Bidiso: Relación de la muerte de Bort 
Cluahttp://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=rdlmdbc1&editionCo
de=1&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100 (consultat el dia 
3/02/2017) i Relación de la muerte de Miguel 
Morellhttp://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=rdlmdmm1&edition
Code=1543&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100 ((consultat el dia 
3/02/2017) 
47Edició facsímil en ESCOBEDO I ABRAHAM, JOANA: Plecs poètics catalans..., pp.55-58 
48 Veure en TORRES I SANS, XAVIER: Nyerros i cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640). 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1993. 

http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=rdlmdbc1&editionCode=1&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=rdlmdbc1&editionCode=1&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=rdlmdmm1&editionCode=1543&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=rdlmdmm1&editionCode=1543&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
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y Gnerros prest ho seran: 

perquè lo Virrei desterra 

aquesta cruel guerra 

ab que molt a infern sen van.” 

Caldrà esperar als plecs de Joan Sala, Serrallonga, concretament un publicat a Madrid al 

1635, on malgrat que descriu la seva mort i criminalitza els seus actes, es diuen coses com: 

“Por ser hombre tan valiente” i “la gente lo escuchaba con lastima que tenia”49. Malgrat que 

en les obres de teatre (com l’obra de Lope sobre Antoni Roca) i altres tipus de literatura on 

s’estava representantal bandoler de manera més idealitzà, en la literatura popular, abans del 

plec de Joan Serrallonga es difícil trobar alguna referència que alaven directament al 

bandoler. Fins a finals del XVIII i principis del XIX no parlarem de bandolers herois, però 

en la segona meitat del XVII i sobretot al segle XVIII es dóna un auge important de la 

literatura de “guapos i valents”, que representaven al bandoler no com un bandolero generoso, 

però tampoc com un malvat criminal com el cas d’Antoni Roca o Bort Clua. Dins d’aquet 

subgènere tindran una presència important els bandolers valencians del segle XVII i del 

XVIII.L’abundant literatura de bandolers del segle XVII a Catalunya contrasta amb una 

quasi escassa de producció al País Valencià, on els bandolers del segle XVII (auge 

important d’aquest fenomen social) tenen textos de la seva vida i mort editats en la centúria 

posterior, juntament amb diverses obres de teatre. EnRegne d’Aragó el bandolerisme no 

fou tant intens com a als altres territoris de la Corona d’Aragó, però si que s’editaren 

almenys dos plecs als segle XVIII, contrastant a Mallorca que no existia aquest tipus de 

literatura o no s’ha conservat50. 

Del País Valencià he pogut localitzar un plec sobre la vida de Mateo Benet (famós 

bandoler valencià) del segle XVII, perquè fins aquest moment sols es coneixen amb més 

deteniment els romanços i obra de teatre del XVIII. Els diversos plecs de Benet trenquen 

l’esquema seguit sobre els bandolers, perquè al final acaba sent governador de la Reggio 

Calabria per un indult del virrei, aleshores la imatge que es donà d’aquest bandoler es menys 

cruenta que altres. Gràcies als treballs del professor Lluís Guia coneixem la trajectòria vital 

d’aquest bandit, i grosso modo podem afirmar que aquesta es produeix també en la literatura51. 

El plec del segle XVII, Relación verdadera de los hechos de Mateo Venet, natural de Valencia52 

reprodueix l’esquema bàsic que seguiran els relats del segle XVIII, és a dir, narració total de 

la vida del bandoler des de que neix fins que mor o s’acaba la seva vida delictiva. En els 
                                                 
49VERDADERA RELACION EN ROMANCES MVY curiosos de la prision, sentencia y muerte agora nueuamente 
executada en la persona de Iuan de Sala de Sierralonga el mayor Bandolero que se ha oido 
contar.BIDISO:http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=VRERMcd
1&editionCode=1889&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100 
(consultat el dia 3/02/2017) 
50 Veure en LE SENNE, AINA: Claramunt y Canavall, Els conflictes socials a Mallorca en el segle XVII, Mallorca, 
Edicions Moll, 1981.  
51GUIA I MARÍN, LLUIS: “Entre València i Nàpols. Un famós bandoler valencià del segle XVII: El guapo de 
Benimaclet”, en CASALS, ANGEL (eds), El bandolerisme en la Corona d’Aragó, vol I, Barcelona, Cabrera Mar, 
2012, pp. 57-86. 
52Veure en BIDISO: 
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=RvdlhdM1&editionCode
=2022&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100 (consultat el dia 
3/02/2017). 

http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=VRERMcd1&editionCode=1889&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=VRERMcd1&editionCode=1889&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=RvdlhdM1&editionCode=2022&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/FindEdition.do?relationCode=RvdlhdM1&editionCode=2022&isConditionalSearch=true&isSimpleSearch=true&startIndex=1&count=100
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primers versos solen aparèixer alabances al bandoler per la seva valentia per enfrontar-se a 

la justícia i es citen altres quadrilles, que el bandoler en qüestió supera en valentia com: 

“Pedro Andrés no se le iguala. 

Ni Granchel el afamado 

Ni el fuerte Joseph Artús 

Ni Choví, Peyro, ni Campos 

Ni esse Don Joseph Valterra”53. 

Però malgrat que l’autor del relat es considera valent, eixa valentia és sinònim de vida 

nòmada i d’enfrontament constant amb la justícia, el bandoler no desenvolupa accions 

socials o solidaries. La majoria de plecs es centren solament en la vida del bandoler (real o 

fictícia), però el plec de Benet del segle XVII ens trasllada al món dels bandos (com les 

cobles de Tallaferro i Trucafort) del Regne de València entre el duc de Sogorb (protegit de 

Benet) i l’Almirall d’Aragó:  

“Almirante de Aragon 

Era toda la quadrilla 

Que and nen busca de Venet 

Y que andavan quatro espias.” 

El romanç de Mateo Benet acaba quan aquest se’n va a Itàlia, però al segle XVIIIes fan 

noves composicions literàries que relaten la vida d’aquest a Itàlia com a perseguidor de 

bandolers. Això passà en la realitat, però com he dit, no és allò més habitual en un bandoler 

i tampoc en els plecs de cordell. Les accions de molts bandolers poc o res tenien d’heroi a 

la literatura del XVIII, de Nicolàs Esteban (que va ser ajusticiat a Saragossaal 1739)54 es diu 

que: 

“A un sacerdote robè 

Y le quite algun dinero 

Y le hize besar mi mano 

Y después lo dexè en cueros.” 

Tampoc són estranyes les violacions a dones en aquesta centúria com la que va fer 

Francisco Flores Pigetas: 

“Quedó solo en la muger, 

y audaz, cruel, al momento 

a la muger emprendió 

                                                 
53 Tots eren bandolers valencians. Fragment de: Nuevo romance de los sangrientos hechos y valenties del guapo Mosen 
Senen, natural de Valencia. Cambridge Digital Library (CDL): https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-T-01957-
00008/1 (consultat el dia 15/02/2017). 
54 Biblioteca Serrano Morales (BSM), A-13/57, Nueva relación y curioso romance, en que se declara la vida, y hechos del 
famoso vandolero llamado Nicolàs Estevan, alias el Mamón, con otros dos compañeros suyos, llamdos el Frayle y el Zoquero: 
donde se declara la vida, hechos de los tres y la sentencia que se executó en ellos el dia 14, de mayo de este año 1739. 

https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-T-01957-00008/1
https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-T-01957-00008/1
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a quererla (cosa cierta) 

forzar, sinó agrado, a fuerzas.” 

En alguns romanços com el de Baltasar Llorca55, s’intenta demostrar que és un 

“valeroso heroe” però encara que moltes accions estaran justificades per l’honor, Llorca 

mata a més de vuit persones, extorsiona l’alcalde de la Vila Joiosa i fa contraban de tabac. 

La majoria de bandolers moriran en una baralla o en el patíbul56. Baltasar Llorca va 

apropant-se a l’antitip de bandoler heroi, però en la Corona d’Aragó els plecs més 

apareguts als de Diego Corrientes o el Tempranillo en Andalusia seran els de Jaume el 

Barbut i les versions del segle XIX de Joan de Serrallonga. Jaume el Barbut, en el text, 

intenta repartir el botí a parts iguals entre la quadrilla, donava almoina, defensa a les dones, 

tenia un amor platònic i ideals polítics etc. Malgrat que s’apunta que a partir de finals del 

XVIII i principis del XIX la imatge del bandoler es sinònim de heroïcitat en la literatura, 

amb un arquetip similar al de Robin Hood, també existeixen d’altre tipus. Un plec 

ambientat en 1814 sobre els germans Mogicas (que es distribuí durant tot el XIX) afirma 

que fan “muchas violencias y crueldades que horrorizan.” Aquest romanç és utilitzat per 

donar un missatge polític de lluita contra els bandolers en el mateix any de la restitució de 

Ferran VII com a rei: 

“Todos deben pues armarse 

Y unirse con valentia 

Contra estos los rapaces”57. 

Conclusió 

En aquesta breu aproximació a la literatura popular de bandolers de la Corona d’Aragó 

es pot veure com la imatge que es tenia del bandoler experimentà una evolució progressiva 

des del segle XVI al segle XIX. Joan Fuster en la seva obra sobre el bandolerisme català i la 

literatura afirmava que els relats que criminalitzaven als bandolers i estaven escrits en català 

eren minoritaris. Avui sabem que els textos literaris per lluitar en contra dels bandolers eren 

més nombrosos del que l’erudit valencià pensava, com també els escrits en català58. A nivell 

del Principat quasi tots els textos literaris de bandolers estan en llengua pròpia, i a mesura 

que avança el temps va incorporant-se el castellà, fins arribar al segle XVIII on predominà 

més la llengua castellana. Al País Valencià la literatura popular està feta en castellà i sols els 

col·loquis seran escrits en català, i ningun fa referència als bandolers59. Caldria veure si 

existeix una raó política per explicar l’auge progressiu del castellà al Principat o el 

                                                 
55 BSM A-13/57, Romance Nuevo en que se declaran arrojos, hechos y travesuras honradas del valeroso Balthassar Llorca, 
natural de Villajoyosa, Villa del Reyno de Valencia. Compuesto en 1729. 
56CIVIL, PIERRE: “La mort du Bandolero à travers les pliegos sueltos des XVI et XVII siècles: mise scene et 
exemplarité”, en Le bandit et son imatge au siègle d’or, Actas del coloquio internacional de bandolerismo, Madrid, 
Casa Velázquez, 1989, pp.139-151. 
57Los hermanos Mogicas: Nueva relacion y curioso romance donde se da cuenta y declara las atrocidades, arrojos y valentías... 
CDL: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-01074-G-00027-00090-A/1 (Consultat el dia 23/02/2017). 
58FUSTER I ORTELLS, JOAN: Obres Completes. V. Literatura i Llegenda, Barcelona, Edicions 62, 
1977. 
59 Veure en MARTÍ MESTRE, JOAQUIM: Literatura de canya i cordell al País Valencià, València, Editorial Denes, 
1997. 
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predomini d’aquesta llengua a València, o si per contra respon a existències de ventes dels 

impressors perpoder passar dels territoris de parla catalana.  

Per finalitzar caldria remarcar que encara que la majoria dels textos de bandolers en la 

literatura popular denoten una opinió negativa sobre aquests (molts d’ells a una finalitat 

moralitzant o dissuasivaper a la resta de bandolers o públic en general) si 

apliqueml’apropiació de Chartier la qüestió no és tant senzilla. Malgrat la finalitat del que 

escrigué o composà els textos, la descripció de les fugides davant la justícia, la vida nòmada 

i despreocupada podia ser interpretada també de manera positiva i empàtica per les classes 

populars, que moltes vegades podien sentir-se més prop d’un bandoler del seu mateix 

poble o comarca, que no pas d’un soldat o justícia reial. Al mateix temps que es feien 

aquest tipus de textos, en la documentació judicial es fa constància que un doctor del Reial 

Consell comunica al rei que els bandolers i el poble cantaven, “moltes cançons en alabança 

de Pere Rocaguinarda en gran menyspreu a la autoritat reyal” però malauradament no s’han 

conservat60. 

Tot plegat, podem concloure que la literatura popular de bandolers a dia d’avui encara 

és un tema per explotar. Caldria analitzar més detingudament el tractament que rebien els 

bandolers en tots els plecs, la repressió que es feia, la importància del patíbul, les 

exaltacions a les autoritats, les mencions a les dones en aquests relats, la censura, etc... 

                                                 
60 Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Reg. 5.210, f.116-120. Citat en REGLÀ I CAMPISTOL, JOAN: El 
bandolerisme..., pp.118-119. 




