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INTRODUCCIÓ 

La situació de la població civil en epoca de guerra, al llarg de tota l'edat mitjana, mai no 
fou gaire bona. A ralta edat mitjana les campanyes militars perseguíen molt més sovint el 
saqueig i la destrucció de les fonts de riquesa o de supervivencia deis enemics que no pas la 
conquesta de poblacions i de castells o bé poder participar en grans batalles. Les expedicions 
eren fetes norrnalment a l'estiu per dos motius: per poder-se proveir sobre el terreny ¡ per poder 
destruir les collites deIs enemics. En aquests segles, moltes de les campanyes militars empreses, 
a les terres de l' actual Catalunya, pels comtes carolingis o pels exercits andalusins eren pensades 
d'acord amb aquesta mentalitat. 

La institució de la Pau i Treva de Déu, que tingué tanta importancia als comtats catalans, 
després de l'any 1000 va representar una limitació de la violencia, en especial de la violencia 
feta contra els que no es dedicaven a la guerra, eclesiastícs, pagesos i mercaders. Malgrat tot, 
a la practica, aquesta protecció ja aviat no fou gaire efectiva. Al mateix segle Xl, durant les guerres 
feudals -per exemple les esdevingudes al Pallars-, hi hagué greus violencies que afectaren els 
pagesos, en produír-se operacions de saqueig de les terres enemigues. El comte Ramon IV de 
Pallars Jussa, durant aquestes guerres del segle XI, es queixava que el comte d'Urgell 
"cavalchavit super me et occisit meo vicecomite et alios meos homines et talavit meas mes ses 
et cremavit et predavit meam terram."l Es lamentava del fet que el comte urgelles, que tenia 
tot el sector oriental de l'actual comarca del Pallars Jussa, Ji havia mort el vescomte i li havia 
tallat les collites i li havia cremat i saquejat les seves terres. Un trist precedent d'allo que passa 
novament uns segles més tardo Tanmateix, no podem pas oblidar que aquestes collites eren les 
que havien de perrnetre la supervivencia deIs pagesos, que varen ésser els que patiren més les 
conseqüencies d'aquesta violencia, en aquest segle XI i també, més endavant, al segle xv. 

Així mateix, podem trobar aquest lamentable costum de destruir les terres de l'enemic durant 
la guerra de conquesta del Rosselló, per part de Pere lIl, al segle XIV, o en molts moments de 
la guerra civil del segle xv, sobretot quan es produla un procés de setge o de conquesta d'un 
indret. PeTe 111 el Cerimoniós, en la seva cronica va escriure sense gaire remordiments que, 
durant la guerra d'ocupació del Rosselló, "tota la gent de peu anaven escampats, talant vinyes, 
oliveres e altres arbres, sinó figueres, per tal com les figues nos sabien mellors que no altra 
fruita." Aixo s'esdevenia el mes d'agost del 1343.2 La guerra sempre és cruel i injusta. La gent 
del Rosselló, en aquell moment, se sentien profundament catalans; foren, pero, els que patiren 
més les conseqüencies de la campanya militar. El mateix reí mana "que les gents de peu, ab 

1. p, BON>lAsslE, Cata/unya mil anys enrere, vol. 2, Edicions 62, Barcelona, 1981, pag, 78 (ACA, Pergamim de Ramon Berenguer 
l. 	37). 

2, J, E. MARTÍNEZ PERRANDO. La tragica historia deis reis de Mallorca, F-ditorial Aedos, Barcelona, 1960. pag. 214-235. 
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destrals e altres aparellaments continuassen la tala." La destrucció continua els dies següents. 
En la cronica s'exposa que: "un lloc que li dien Sant Esteve, lo qualles nostres gents cremaren 
e destroulren tot ab los molins que hi són, e continuaren la tala." 1 encara: "lo digmenge aprés 
manam talar les vinyes e la horta de Claira." El mes de maig del 1344, reempresa la campanya 
militar havent passat uns mesos de treva, el rei diu, en la seva cronica, que "anam de la part 
damunt sobre el riu de Tec talant e cremant." Després "talaren tot en tom de la casa de Pujols."3 
L'enemic del reí catalanoaragones era el seu parent, Jaume III de Mallorca; foren, pero, els 
pagesos catalans del Rosselló els que van patir més la guerra. 

A continuació veurem alguns exemples deIs efectes de la guerra en la població civil, trets 
del "Procés judicial incoat a Hug Roger, comte de Pallars (1491)".4 Primerament parlarem de 
la violencia esdevinguda abans del comenyament de la guerra de conquesta. En segon lIoc, 
veurem la violencia que hi hagué durant la guerra de conquesta deIs dominis del comle Hug 
Roger de Pallars que emprengueren els representants del reí i els comtes de Cardona, entre l'any 
1484 í el 1487. 

Per entendre els motius que portaren a aquesta guerra entre Hug Roger i l'exercit del rei 
i els Cardona, podem llegir els estudis indosos en el volum Senyor en les muntanyes. Procés 
a Hug Roger 1Il, comte de Pallars, que s'ha de publicar el 2002. També podem llegir els treballs 
fets per Santiago Sobrequés, per Manuel J. Peláez i per Josep Bringué. A primer cop d'ull sembla 
que la causa d'aquesta guerra fou un enfrontament entre els comtes de Pallars, d'una banda, 
i el rei i els Cardona, de I'altra. Tanmateix, 1. Bringué assenyalava ja -fa uns anys que cal tenir 
present també l'existencia d' altres aspectes: hi havia altres cases nobiliaries al Pallars a part 
deIs comtes (els Bellera, els Foix, els Erill, etc.); hi havia dificultats per fer encaixar el comtat 
del Pallars dins la Corona catalanoaragonesa; hi havia una rivalitat antiga entre els Cardona 
i els Pallars, i hí havia, en aquella epoca, un ambient de bandositats i de guerra al llarg de tots 
els Pirineus. De fet, aquest historiador creu que la motivació profunda de la guerra -i de totes 
les friccions que la precedíren- fou una disminució de les rendes que cobraven els nobles i un 
endeutament d'aquests senyors.5 

CAMPANYES MILITARS, 'CORREGUDES' 1 ROBATORIS 

Els civils patiren les conseqü{mcies de la violencia que hi hagué al Pallars i a les terres 
properes, abans de l' ínid de la guerra de conquesta, l'any 1484, Elsactes violents foren en bona 
part provocats pels homes del comte de Pallars, tant si esta ven sota les ordres del comte, com 
si no era aixÍ. Podem veure diversos exemples d'aquesta violencia.6 

En primer lloc, podem parlar de la violencia produi'da contra civils arran de les expedicions 
de conquesta, com la que s'esdevingué a la Vall d'Aran o a la baronia d'ErilL Els homes i dones 
de Viella no degueren oblidar pas facilment el que s'esdevingué els estíus deIs anys 1482 i 1483, 
quan foren assetjats pels homes del comte Hug Roger de Pallars. El 1482 hi hagué robatoris 

3. JAINE 1 - BERl'iAT DESCLaT RAMON MUNTANER PERE 1Il, Les quatre grans croniques, edició de Ferran Soldevila, Editorial 
Selecta, Barcelona, 1971, pago 1063·1069, 

4. La transcripció d'aquest text i diversos estudis monogratics seran editats al llibre Senyor en les muntanyes, Prorés a Hug 
Roger IlI, comte de Pallars. Pages. Lleída (en curs de publicació). 

5. s, SOBREQOÉS, Els barons de Cata/unya, Barcelona. 1957; M. J, PELÁEZ, Cata/unya després de la guerra civil del seg/e XV, 
Edicions 62, Barcelona, 1981; J. BR'NGuÉ. "La qtiestió de la fi del comtat de Pallars. cimal de la erisí baíx-medieval", Collegats, 4. 
1990, 145·187. 

Podem consultar, en relació amb el tema deIs efectes de la guerra sobre la població 'civil', en epoca medieval: CH. ALLMAND, 

"War and the Non-combatan! in lhe Middle Ages". a M. KEEN (ed.), Medieval Warfare. A Hisrory. Oxford Uníversity Press, Oxford
Nova York. 1999; N. WR'GHT, Knights and Peasants. The llundred Years War in the French Countryside, The Boydel! Press, Woodbridge, 
1998. d'una manera especial el capí101 tercer, dedical al pages com a victima (pag. 62-79). 
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de bestiar (s'endugueren "CXX besties gros ses e D caps de bestiar menur"), es talla la collita 
de l'any ("feren la tala de les messes") i fou violada la dona del batlle de la població i pegats 
brutament els seus filis. 7 EIs homes del comte de Pallars, dirigits per Benito Marco, saquejaren 
i destrulren. Trencaren les portes i les reixes de les cases i assetjaren durant dotze dies la vila. 
Almenys morí un home durant el setge. Aquest dura fíns que els assetjats es quedaren sense 
aigua ni provisions, i hagueren de capitular. 

Durant el setge de la mateixa població de Viella que hi hagué l' any següent, segons ens 
diu un testimoni de la Vall d' Aran, "les dites gents [d'Hug Roger i de Benito Marco] feyen 
palench de les dones de la vila [les violaven] per a pendre lo casteil de aquella, dins lo qual 
eren los marits de les dites dones. E entre les altres coses oy dir [ ...] que havíen fet palench 
[havien violat] de una dona qui havia parit tres o quatre jorns havia, lo marit de la qual era 
dins lo dit castell".8 La violació en aquest cas es convertí en una arma psicologica brutal contra 
els marits que resistien el setge dalt del castell o 'forva'.9 El setge dura dotze dies. Van morir 
unes quinze persones de la víla. Sembla, d' acord amb el$, interrogatoris que es feren, que moltes 
cases, situades en la 'forc;a' d'aquesta vila, foren cremades i enderrocades. Després de la 
campanya militar, "moltes dones que dins la dita vila havien restades, se'n són anades ab lurs 
infants per sercar la vida per lo món, perque no pogueren viure en la dita forc;a."lO Les cases 
es cremaven i ja no en quedava res de la collita d'aquell any. L'única solució era la fugida. 

També trobem un nou exemple d'agressió premeditada contra gent civil, per tal d'aconseguir 
uns diners, en el moment de l'atac i la crema de l'església de Durro, durant la campanya de 
conquesta de la baronia d'Erill. Hug Roger, tal com s'esdevenia a ralta edat mitjana, devia veure 
el saqueig com una manera de control, com una forma de fer mal i d'aterrir l'enemic, i com 
un pas previ a la indusió d'un territori entre els seus dominis. A Durro van morir unes tretze 
persones i hi hagué un elevat grau de violencia. El poble de Durro no era pas una població 
dosa per muralles, ni tenia cap castell. Per aixo, la gent dellloc es refugiaren a I'església, que 
creien prou forta i un índret sagrat. Hug Roger no recula pel fet d'ésser un lloc sagrat i els ataca 
amb totes les armes que tenia: "los comenc;a a combatre ab bonbardes e ab c;arabatanades, 
passavolants e ab ballestes."l1 Després d'un fracassat pacte de rendició, Hug Roger ordena 
d' atacar l'església amb trets de "passavolants e de ballestes, de c;arabatanes e spingardes."12 
Havent calat foc a les portes, els homes del comte entraren dins l'església i prengueren dues
centes besties grosses. Després de les portes, s'encengué la fusta que hi havia dins 1'edificí, 
unes caixes amb béns deis homes del lloc i després, encara, el campanar "dins lo qual les dites 
gents de la dita vila havien mesos molts bacons de carnsalades e larts." Davant d'aixo, els que 
eren al campanar, mig cremats o ofegats pel fum, saltaven o intentaven de baixar amb cordes: 
"uns se trencaven les carnes, e altres los brac;os, altres no res." Segons un testimoni del mateix 
poble: "law;aven criatures del campanar; les unes morien, les al tres restaven afollades."13 Un 
cop aterra, els homes que s'escaparen del foc foren presos i lligats i, després, ensenyats per 
tota la vall per tal que tothom es rendís. La guerra psicologica era molt important. 

7, Procés judicial incoat a Hug Roger. comté de Patlars (1491J, folís 84v i 92r, En curs de publicació a: Senyor en les muntaliyes, 
Procés a Hug Roger IlI, comle de Pallars, Pagos, L1eida, 2002. 

g, Procés .... folí 13v, 
9, En relació amb la situació de les dones en temps de guerra: N, WRIGHT, Knights and Peas"nls, The Hundred Years War in 

Ihe French Counlryside. The Boydell Press, Woodbridge, 1998, pag, 73-74, 
10, Procés .... folí 125r, 
11. Procés ,,'. foli 144r, 

12, Pmcés .." folí 140r, 

13, Procés .. " folí 145v, 
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En segon 1I0c, podem fer esment de les operacions de castig contra els pagesos.14 Encara 
abans de la guerra de conquesta reia!, el comte Hug Roger ordena als homes d'Estac, Arcalís 
i Escós -terres de mossen Brull que el comte palIares volia- que abandonessin aquests pobles 
i se n'anessin a viure a les terres del seu comtat. Alhora, per a destruir aquests pobles, va fer 
entrar el bestiar de Vilamur dins el terme d' Arcalís i el bestiar d'un servidor del comte dins 
el terme d'Estac. Com diu un testimoni: "lo dit comte ha fet entrar e star allí en lo terme de 
Stach tres o quatre mili a caps de bestiar per destruhir tot lo terme."ls 

En tercer lloc, hem d'esmentar les expedicions de saqueig o 'corregudes'. Poc abans de 
comen~ar la guerra de conquesta empresa pel rei i els Cardona, els homes del comte de Pallars 
feren una expedició, una 'correguda', contra la població de Concabella. Quan va ésser 
interrogada na Violant, senyora del lloc, va explicar que "totes les cases han robades de la dita 
vila de Conquabella e tot lo que se n'han volgut aportar se n'han aportat. E yo no puch dir 
de menut en menut lo que se n'han aportat. Bé és veritat se n'han aportat grans olles de coure, 
argent, diners, robes de vestir, peces de drap, de lli, lansols, carnlses e tot quant havie en la 
dita vila." El centenar d'homes armats que acompanyaven Benito Marco, home del comte de 
Pallars, saquejaren totes les cases del lloc "que no y lexaren res, trencant les portes ab destral s 
e ab spentes, trencant los cOfrens de les dites cases." El batlle dellloc. loan Llombart, esmenta 
després, quan fou interrogat com a testimoni, que se n'havien endut moUes besties carregades 
de robes. A ell li havien pres "dues mules jovens, una caldera, una olla de coure, hun sayo de 
drap burell, un jupó e moltes altres coses, tres peses de drap nou e tots los vestits de sa muller; 
he·m [i em] robaren tota la casa."16 

Arnés, hi havia hagut una certa violencia. Un vell de més de vuitanta anys, "lo qual trobaren 
dins casa, e aquell bateren e bufetejaren." 1, encara, a la nora del dit vell "bateren e lan~aren 
per una scala avall, per quant tenia una ta~a d'argent amagada en los pits." La mateixa Violant, 
senyora del lloc, digué que "los pobres pagesos cridaven" i que, quan els saquejadors se 
n'anaren, van córrer al darrere per recuperar alguna cosa de les que els lladres perdien pel camí. 

En quart lloc, com a variant del tipus precedent d' acte violent, podem fer esment del robatori 
de bestiar. El 17 d'agost del 1482, un pastor de Camarasa, que guardava trenta caps de bestiar, 
moltons i ovelles, vers Meía, fou assaltat per uns lacais de Mur, que el tingueren tota la nit 
lligat a un arbre, mentre s' enduien el bestiar cap al terme de MurY El robatori del bestiar deIs 
senyors vei'ns, enemies, esdevenía normal en una epoca d'inseguretat. 18 

Després d'esdevenír-se l'assalt de Coneabella, els homes del comte de Pallars robaren, a 
Grealó, els ramats de mossen Meca -un eavaller deis Cardona-, uns set-cents eaps de bestiar 
menut de llana, entre cabres i eabrons, ovelles i marrans, més dues sometes. Al pastor que el 
guardava, un occita de Foix, li robaren els quaranta sous que porta va, el deixaren rníg despullat 
-només amb el gipó- i li lligaren les mans a l'esquena. Van fer el mateix amb el fadrí de divuit 
anys que també guardava el ramat, í amb un altre home anomenat Joan. 

14. Cany 1435, en un momenl de guerra, una mica lIuny del Pallars, el capita angles John Fastolf eserivía al seu reí, en un 
angles medieval, i rhi deia que ""ctjar poblacíons era perdre temp, i diners. El millor era fer ataes amb grups redu]IS amb la inlenció 
de cremar i destruir la lerra. les cases, les collites, les vinyes í lols els arbres frulters. í també havia d'ésser destruit tol el bestiar. Calía 
aIÚquilar els recursos nalurals deIs enemics; no proposava pas, pero, que hi hagués v(ctÍmes humanes. CH. AtLMAND, "War and the Non
combatant in the Middle Ages", a M. Keen (ed.). Medieval Warfare . .4 HisfOly, Oxford Uníversity Press, Oxford Nova York, 1999, 
pago 264. 

15. Procés .... folí 68r. 
16. Procés .... folí 157v. 
17. Protés .... folís 89r 90r. 
18. Pel que fa al robalorí de bestiar i al seu rescal: N. WRIGHT, Knight.l and Peasants, Tile Hundred Years !Var in lhe Freneh 

Country.,ide. The Boydell Press, Woodbridge, 1998. pago 76. 
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En cinque lIoc, cal esmentar els simples robatoris. Els homes del comte per a aconseguir 
diners es dedicaven a robar en les terres del voltant del comtat. Tot i que sembla que el comte 
no hi estava d'acord (deia que "no era de bona guerra"), a la practica era una manera d'actuar 
usual, contra la qual Hug Roger no es podia oposar si no volia perdre la seva gent. Sabem que 
el comte prenia una cinquena part deIs beneficis de les cava1cades que es feien; no pas així 
"empero de furts que fassen assaltaiadors."19 Aquests robatoris, fets per alguns deIs homes del 
comte pallares, afectaven habitants de ciutats i viles i, fins i tot, pagesos que estaven trebanant 
les terres. Moltes vegades eren acompanyats de segrestos i del pagament d'un rescat. Molt sovint 
el segrest era un complement del robatori, sobretot quan aquest donava uns resultats massa 
redu'its. 

Podem veure alguns exemples prou il·lustratius. Miquel Aguiló, home del comte palIares, 
confessa, quan fou fet presoner, que havia assaltat un pages que llaurava i que se I'havia endut 
presoner a Peramea. El rescat fou de cinquanta f1orins. Un home anomenat GacelI de Conque s 
fou segrestat mentre segava i fou portat presoner a Salas. EIs seus parents hagueren de pagar 
el rescat molt considerable de quaranta f10rins d'or i una mula. 

De vegades, els rescats eren encara més grans. Un home d'Oliana, que anava amb un 
carruatge d'Oliana a Ponts, va haver de lliurar dos-cents f10rins d' or. Dos homes més que anaven 
amb eH 'només' hagueren de pagar seixanta i trenta f1orins, respectivament. És evident que, 
si es demanava massa poe, es 'perdien' diners; si es demanava rnassa, no es podía pagar el reseat 
i el pobre presoner restava a la presó temps i temps. De vegades, es robava gent pobre: d'un 
home d'Isona, molt pobre, només n'obtingueren un parelI de sabates i l'hagueren d'alliberar. 
Al Ilarg del proeés veiem que també es podien rescatar animals. Un home amb dues mules va 
ésser rescatat de la presó de Peramea -eH i les seves mules- per quaranta f10rins d' oro 

LA CONQUESTA DEL COMTAT DE PALLARS 

La campanya de conquesta deIs dominis del comte de Pallars comen;;a 1'any 1484 i s'acaba 
amb la caiguda de Valencia d' Aneu, la capital, l'estiu del 1487. Durant aquests anys hi hagué 
una constant violencia contra els pagesos del comtat, que es veieren obligats a lluitar en defensa 
deIs interessos de llur senyor. Violencia per part deIs dos bandols. En podem veure alguns 
aspectes. Abans, pero, cal dir que, com ha estudiat 1. Bringué, les relacions entre els pagesos 
i el comte no eren, en el fons, gaire bones per causa de l'intent, per part d'aquest darrer, 
d'augmentar les exaccions que cobrava, en un moment de disminució de les rendes i 
d' endeutament. 20 

Els pagesos foren assetjats juntament amb els 'forasters' o homes del comte, que eren els 
veritables soldats. Passaren fam i potser alguns foren ferits i morts. En alguns casos, a causa 
del jurament prestat al comte, degueren participar activament en la defensa deIs pobles, més 
encara quan veieren que aquells que els assetjaven estaven destruint les collites i els 
condemnaven, per tant, a la miseria. 

EIs pobles pallaresos, assetjats per un nombró s exercit del reí i deIs Cardona, de vegades 
durant dies, setmanes o adhuc mesos, eren de fet defensats per ben poca gent. En algun cas 
sabem quants professionals de la guerra hi havia en un poble i quants pagesos. Sabem el nombre 
de 'forasters' que defensaven el poblet de Mont-ros, a la vall de Cabdella: el capita Busquet 
i catorze persones més. Ocupat ellloe, aquests homes foren arrestats i enviats, com a presoners, 
a la vila de Solsona. Al costat d'aquests 'forasters' hi havia la gent del lIoc. Juraren fidelitat 

19. Procés ..., folí 6v. 
20. J. BRINGUÉ. "La qüestió de la fi del corntat de Pallars, címal de la erisí baix-medíeval", Col/egats, 4, 1990, pago 156·168. 
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als nous senyors --el rei i després els Cardona-, Joana Plani~ola, castlana, i trenta-tres homes, 
que podem pensar que representaven trenta-tres famílies. Al fogatjament del 1497 s'esmenten 
només quinze focs, dos forasters, un vicari i el castla. L'any 1553, trobem dotze focs, un donzell, 
dos vicaris i un capella. 21 Segurament els efectes de la guerra havien estat molt negatius per 
a aquest petit poble de la Vall Fosca. 

Per als pagesos el pitjor fou que, en molts termes pobletans, es tallaren les collites i, 
així, es destnlia el menjar que necessitaven les famílies dellloc per a alimentar-se r any següent. 
Aixo, per als pagesos, que no podien comprar gran quantitat de blat, volia dir passar molta gana. 
Era una lluita indirecta contra els senyors, pero era un atac directe contra la supervivencia deIs 
habitants de] lloc. Mentre ocupar una fortalesa, encara que fos defensada per poca gent, era 
molt difícil, destruir la collita o tallar les vinyes era molt facil. La rendició de molts deIs pobles 
del Pallars fou causada no pels bombardeigs de l'artilleria i encara menys per un assalt, sinó 
per la fam i la por de passar un segon hivern sense reserves de cereals. Els fogatjaments fets 
poc després d'aquest conflicte fan esment de l'exist:encia de nombro sos homes i dones pobres 
i miserables. La guerra gairebé sempre porta miseria, especialment per als més pobres. 

Durant la guerra de conquesta del rei i deIs Cardona -que comen~a als pobles més 
meridionals del Pallars Jussa i s'estengué cap als pobles del Pallars Sobira, on hi havia la capital
, fou a la vila de Salas i al lloc d' Aramunt on es dona, per primera vegada, l'ordre de destruir 
les collites. L' agutzil ana a Toralla a demanar que vinguessin homes amb armes i també amb 
"destrals, podadores, dals [llegiu dalls] e altres coses necessanes per tallar."23 Al cap d'una 
setmana, els homes de Salas capitulaven, amb el seu capita al capdavant. 

EllO de juny del 1485, l'exercit del rei i deIs Cardona continuava la campanya de 
conquesta deis diferents pobles fortificats i castells que depenien del comte Hug Roger de 
Pallars. Dos agutzils reials, Francí Oliver i Francí Esplugues í el notari, s' aproparen a les muralles 
del poble de Peramea. Francí Oliver, cridant, digué al capita que en aquell moment manava 
a la vila en nom del comte de Pallars, que havia estat convocat sometent i que hi eren presents 
els veguers de Lleida, d'Urgell i de Balaguer, amb llurs banderes i amb Hur gent "per fer-vos 
danys e mals que poran en béns e personas, talant-vos el terme, combatent-vos la vila e en altra 
manera cremant e affogant, axí com a desobedients o resistents als manaments del senyor rey."24 
Aquesta amena\,a previa a l'atac amb ballestes i artilleria era normaL Ara pero, ens interessa 
llegir el que es diu a continuació, en relació amb els pagesos d'aquesta població propera a Gerri 
de la Sal. L' agutzil digué que volía evitar el setge i la destrucció "perque tinch compasió de 
aquexos pobres de pagessos qui a causa vostra són decebuts, quí·ls haveu donades e donau a 
entendre illusions, no desijant sien destroruts per eausa de vostres resistencies e inobediencies 
o rebellions [ ...J."25 El setge de Peramea va anar acompanyat de la tallada de totes les collites. 
Després de quinze dies de destruir-ho tot, els homes del rei se n'anaren a tallar el terme de 
Sort. L'hivem següent, quan l'exercÍt era molt lluny, es rendí Peramea. La fam pressionava més 
que les armes. Ben segur que els pagesos ho decidiren, evidentment en contra deIs interessos 
del comte i deIs seus mercenaris . 

El juny del 1486 s'inicia per part de l'exercit reiaIla destrucció de les collites d'Espot. 
Després, l'ordre de l'agutzil de tallar i destruir es va fer extensiva a totes les terres que encara 

21. Vegeu: 1. lGLt~IES, El fogatge de /497. Estudi i transcripció, Fundacíó Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1991. vol. I1: 
J. JOLÉSlES. El fogatge de 1553, Es/ud! í tran,\cripcíÓ. Fundació Vives Casajuana, Barcelona, 1981, vol 11. 

22. Procés .. ., folí 2041. 
23. Procés ... , folí 208v. 
24. Procés... , foH 295r. 
25. Procés ... , folí 295r. 
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depenien del comte. Aquest representant del rei diu: "atesa la desobediencia, ordena i mana que 
siguin fetes talles i que siguin devastats tots els fruits i collites del casten i noc de Valencia 
i de tots els castells i lIocs o viles, masos i altres indrets que hi ha sota la obediencia del dit 
comte del Pallars, vila rere vila, lloc rere lloc, castell rere castell, terme rere terme, de manera 
que als IIocs i castells obedients al dit comte del Pallars no hi resti cap fruit."26 Hi hagué moltes 
destruccions i enfrontaments a la vall d'Aneu. Poc després, tarnbé hi hagué la talla deIs cereals 
i de les vinyes d'Escaló i de Llavorsí. L' algutzil reial afirma que si no es volien sotmetre a 
l'obediencia del rei per la por que havien de tenir-Ii, que se sotmetrien per la pressió que 
provocava la perdua deIs béns. 

Els pagesos, pero, estaven entre l'espasa i la paret, i també sofriren la violencia del seu 
senyor i deis seus representants. Els capitans i els homes del comte arribaren a cremar alguns 
deIs pobles, contra els interessos deIs pobres pagesos, per evitar que caiguessin en mans de 
l'enemic, els homes del rei i deIs Cardona. El 6 d'agost el poble de Montardit havia estat 
incendiat. El seu capita, Miralles, hi havia calat foc, abans que caigués en rnans de l' exercit 
del reL Una dona del 1I0c. anomenada Maria, en fer més tard de testimoni, digué que un "quí 
dien Miralles, capita del dit loch, e hun quí ha nom Macia lo Capeller, de Balaguer, meteren 
foch en la casa de ella [ ... 1, qui era al casteIl, que era plena de garbes de forment." Quan els 
pagesos del 1I0c i els 'estrangers' que feien de mercenaris veieren el foc i notaren el fum, se 
n'anaren. Maria explica que "totes les altres dones ab ses fills e creatures als brac;os fugiren.'m 
Hug Roger havia donat l'ordre de calar-m foc, de tal manera "que una sola casa no hi ha restat 
e [també s'han cremat] més de mil cavallons de forment que havia dins lo loch e molts rens." 

A les dues de la matinada de 1'11 de setembre passa el mateix a Tírvia. Joan Aguilar, 
batlle; Martí Aguilar, germa seu; Domingo Aragones; Bonifant i Gallart d' Aidí calaren foc a 
aquesta població, per quatre llocs diferents. Segurament en aquest indret s'hi afegiren alguns 
homes dellloc compromesos amb cl 'partit' palIares, com els dos germans Aguilar, un deIs quals 
era batlle. En l'íncendi hi prengueren part uns vint-i-cinc homes. 

Més endavant fou cremada la 'forc;a' de Berrós. L' 11 de maig del 1487 calaren foc a 
la torre d'Espot, abans quc fos ocupada per l'exercit del reL EIs testimonis ens diuen que en 
loan Xic "vingué dimecres a vespre al dit loe de Spot ab onze hOmens en sa companyia, de 
Valencia, e entraren en la dita torre. E quant vingué en la nit meteren foch en la dita torre y 
encara volien cremar la dita forc;a, sinó que los pagessos se sforc;aren [a evitar-ho]. E axÍ no 
cremaren sinó la dita torre."28 En aquest cas, els mateixos homes dellloc hagueren de convencer 
els incendiaris que no els destrui"ssin el poble. 

CONCLUSIONS 

Com diu el professor Christopher AlImand, "els pastors i Ilurs ramats en les pastures de 
muntanya [ ... ] eren un objectiu facil per a grups de soldats dedicats al saqueig, que o bé mataven 
o bé s'enduien les ovelles. En les regions agrícoles, les collites, incloses les vinyes, eren 
destruIdes regularrnent pels soldats que aniquilaven els esforc;os per produir aliment'i per a 
proveir la supervivencia deIs pagesos i de llurs farm1ies [ ... ]. Aquesta mena d'actes de destrucció 
absurda i la manca de confians:a en el futur que tarnbé rapidarnent indu"ien, portaven a uns 

26. Procés ...• folís 394r - 394v. 
27. Procés ...• folí 314v. 
28. Procés ...• foli 444v. Com ja hem visto en relació amb altres indrels. la paraula 'fon;a' podia significar la fortificació o bé, 

també. el poble encasteHat. fortificat. En aquest cas, en un Hoc elevat hí havía la torre l. a prop del riu Escrita, la població d'Espot 
Obago. que rebia el nom de 'for,a' pel fel de restar closa per unes muralles. 
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resultats perfectament previsibles,"29 Molts lIocs eren abandonats, Les dones fugen de VielIa 
quan han perdut les cases ¡les collites. Al final de la guerra al poble de Peramea hi havia 
quaranta-dues famílies; l'any 1497 només hi restaven trenta-dos focs, a part de cinc 'strangers' 
i de gent molt pobre, mancada de cap mena de recurso Els efectes de la guerra hi eren evidents, 
Quan arriba l'exercit de] rei al poblet de Berrós Jussa, ho troba tot cremat i destrult. 

Aprofitant aquesta notable font actualment en curs de publicació, el text del procés contra 
el comte Hug Roger, hem pogut veure alguns exemples de com una guerra afecta la població 
'civil', a la fi del segle xv. Els efectes de la guerra foren sentits per moltes famílies de pagesos 
d'una manera molt directa: alguns moriren, d' altres restaren ferits, d' altres perderen les collites 
i se'ls tallaren les vinyes, algunes dones foren violades, molta gent perdé diners i objectes, 
algunes famílies es quedaren sense cases, que crt~maren, sovint juntament amb les collites que 
hi tenien guardades; quasi tothom degué passar molta gana. El resultat, arnés Ilarg termini, fou 
l'abandonament de terres i la perdua de poblaci6. Com hem vist, en alguns fogatjaments 
posteriors descobrim que algunes poblacions perderen part deIs habitants que tenien abans de 
la guerra, 

Podem acabar aquestes pagines amb les estro fes dures de Bernat de So, noble de la 
Cerdanya, que en la seva poesía "La vesio en somni" s'exc!amava, ja al segle XIV, en contra 
de la guerra í, tot i pertanyer a la noblesa, deia que eren els pagesos aquells que de debo patien 
els efectes de les actívitats bel·liques: hE vegí presonar / ducs, comtes e barós, / e dar gran 
reeffil;6s / d'on éron empaubrit; / e llurs pages marrits / pagavon lo desastre."30 
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29. CH. ALlMA.'ID, "War and the Non-combatant in the Middle Ages". a M. Keen (ed.), Medieval Waifare. A Hísrory. Oxforo 
Uruversity Press, Oxford - Nova York, 1999, pago 260. 

30. J. RODRíGUF.z-P!;ÉRTOlAS - L. ALPERA, Poesía í socie/ar a /'eda/ mírjana, Editorial Mol!, Ciutat de Mallorca, 1973, pag. 72. 
De fet, durant la Guerra deIs Cent Anys, Honoré Bouvel, en un !exl presentat a CarIes VI de Fran~a, afinnava que "en aquesls dies 
totes les guerres van dirigides contra la pobre gent treballadora i contra llurs béns i contra el bestiar que tenen." M. WOOD, The Spirir 
01 Prorest in Old French Lirerature. Nova York, 1966, pago 19. 
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