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EL BANDOLERISME A CATALUNYA
El marc geogràfic i històric

1. Observa el plafó titulat El bandolerisme a Catalunya i després contesta les
preguntes següents.

- A quins segles el fenomen del bandolerisme va ser més important a Catalunya?

- En quin espai geogràfic es va localitzar principalment el bandolerisme?

- Què va provocar l’expansió econòmica?

- Quines conseqüències va tenir?

- Quins van ser els dos clans catalans més importants de bandolers?

- Quin adjectiu defineix millor el concepte bandoler?

vagabund

inadaptat

lladre

delinqüent

esclau

- Quina expressió feien servir els bandolers abans de començar un atac?
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2. El fenomen del bandolerisme no s’explica per una sola causa, sinó que es va donar
per la suma de moltes causes.
Distingeix en aquest llistat de frases les que són fets i les que són causes del
bandolerisme.
Si és un fet, escriurem la lletra F; si és una causa, escriurem la lletra C.

- Els bandolers assaltaven els viatgers que anaven pels camins.
- El bandolerisme obeeix a una profunda crisi econòmica.
- En aquells anys hi havia un desequilibri entre població i recursos.
- Els bandolers respectaven els pobres i robaven els rics.
- L’augment dels preus dels productes no es va equilibrar amb un augment dels salaris.
- El bandolerisme ens mostra una greu problemàtica social.
- Els bandolers actuaven en quadrilles.

3. El bandolerisme és un tema complex, ja que s’hi barrejaven problemes econòmics,
polítics i d’estructura social. Per això, es poden distingir dos tipus de bandolerisme: el
senyorial i el popular.

Llegeix aquests diferents fets i escriu al costat de quin bandolerisme es tractava.
Alguns d’aquests fets podien afectar els dos tipus de bandolerisme.
-

Hi ha haver un augment demogràfic.

-

Van disminuir les rendes dels senyors.

-

La petita noblesa rural va perdre pes polític.

-

Hi va haver una forta immigració del sud de França.

-

Les males collites van provocar una alça de preus.

-

Als pagesos els faltaven terres per poder treballar.

-

Era una manera de lluitar contra l’autoritat.

-

Tenien vassalls i servents que depenien d’ells.
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-

No van poder participar en els beneficis del comerç amb Amèrica.

-

La gent del camp els protegia i els allotjava a casa.

4. Catalunya, amb una geografia tan abrupta, oferia un terreny idoni per a les activitats
bandoleres.
Observa al mapa les zones on va ser més freqüent el bandolerisme.

Localitza algunes ciutats i pobles on el bandolerisme va sovintejar i situa’ls a la
comarca corresponent.

Osona

Bages

Segrià

Ripollès

Gironès

Berguedà
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Subratlla en quina d’aquestes dues zones va abundar més el bandolerisme:

Catalunya Nova

Catalunya vella

5. Un ambaixador de Florència que va venir a Catalunya al segle XVI va escriure el text
següent.

“Abunden els bandolers per aquells indrets... Aproximadament a una llegua d’Hostalric
vàrem passar per un lloc anomenat Trentapassos: és un bosc molt perillós i ple de
saltejadors, en el qual cada pas és més perillós que l’altre; però, d’una manera general,
pot dir-se que tota la regió des de Perpinyà a Barcelona, i més enllà, són llocs de perill.
La raó d’aquest desordre consisteix en el fet que molts cavallers i gentilhomes de
Catalunya estan enemistats i mantenen contínues lluites entre uns i altres (...) Molts
d’aquests senyors tenen llocs i castells sobre els quals el rei no exerceix cap autoritat i
en aquests llocs es recullen tots els criminals, els quals els senyors, per tenir més
seguici, protegeixen i alimenten”.

Completa el quadre dels factors que, segons el text, expliquen el bandolerisme.

Factors geogràfics

Factors històrics
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