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Taula

Presentació 9
Pròleg 13
Introducció. Els prolegòmens: una "miserable quo- 17

tidianitat".- Canamunt i la mort de Jaume Joan
de Berga. Una ruleta russa. L'assassinat d'un
jutge honest i recte. Els orígens dels bàndols.
L'"engany" de l'algutzir-poeta Ferrando de la
Càrcel. Els güelfs i els gibel·lins de Mallorca.
La mort alevosa de Pere Joan Quint. La fam de
l'any 13. La mort d'Arnau de Santacília. L'a-
temptat contra el doctor Ferretjans. Arribada
d'un nou virrei.

1. Pedrenyals i bufetons: gener de 1619 a Ciutat de 29
Mallorca.- Tres greus incidents. Una presenta-
ció del jutge Agustí Albanell i de la seva meteò-
rica carrera. Un infanticidi i la fermança d'un
pagès de Sant Jordi. Un rapte. El pedrenyal curt
de roda de Jaume Anglada.

2. L'incident del Bord Gater.- La declaració de 39
guerra d'agost de 1618. Maig de 1619: el ban-
doler Bord Gater és vist a Santanyí on vol visi-
tar la seva germana de llet. Es diu que el doctor
Agustí Albanell ha acceptat un suborn de vi i
conills. Albanell va a Selva i intenta negociar
amb els bandejats de Canamunt. A Lluc, el
jutge dóna armes als bandejats.
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3. Treufoc- Una figura patètica. L'any de la fam, 53
Treufoc roba raïm a un canonge i dues garbes
de blat a Francesc Melià, el qual rep una pedra-
da. Treufoc és empresonat per robatori i con-
demnat a galeres. A la presó, amenaça de mort
els jutges de l'Audiència i després s'escapa per
les "secretes" del Castell de l'Almudaina. La
mort del capellà Oller.

4. L'origen de la conspiració.-Una reunió aRaixa. 65
Els motius de Jeroni Cavalleria. L'exili de Jordi
Callar. La "corona" de Francesc Gili. Jaume
Joan de Berga vota contra el criteri de Can-
amunt. El regent Mur i Agustí Albanell desco-
breixen el vot secret de Berga. Bartomeu Fer-
ragut Boda, Antoni Domingo Menescal i Joan
Pau Santacreu, bandejats de Canamunt, són
condemnats a mort. El capellà Mateu Ferragut
Boda vol salvar el seu germà. Es parla de se-
grestar el fill del virrei o bé assassinar el fill de
Berga. Negociacions amb el virrei: s'ofereix
que a canvi de commutar-los la pena de mort
per la de galeres, els bandejats de Canamunt
abandonin Mallorca. Berga, però, convenç el
virrei que no accedeixi a les peticions del cape-
llà Boda, i els tres bandejats moren a la forca.
Les llàgrimes del capellà Boda.

5. Els bandejats.- Treufoc s'uneix al grup de ban- 75
dejats de Selva. Una altra reunió a Raixa. Pere
Forteza promet un pany de bufetó a Treufoc.
Anada del capellà Boda i de Treufoc a Ciutat,
on un fet inesperat desbarata els plans. Els ban-
dejats van a Inca a matar l'algutzir Ferrando de
la Càrcel, però no el troben. El capellà Boda i
Treufoc tornen a Ciutat.
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6. Els preparatius i les opcions.- Dijous 23 de 85
maig: entrada de Treufoc i del capellà Boda a
Ciutat. Van a la casa de Pere Santacília, cap de
Canamunt. Treufoc és amagat a la Seu. Mossèn
Miquel Mut, Treufoc i el lladoner del la plaça
de Santa Eulàlia. Lluís de Villalonga, cap de
Canavall, en perill de mort. El jutge Monblanc
no és mort perquè va acompanyat de massa
gent. Treufoc s'ofereix per assassinar el virrei.
Boda i Treufoc van a la casa del canonge Callar,
oncle dels germans Cavalleria.

7. La mort de Jaume Joan de Berga.- Amet, esclau 93
de Berga, li diu que el capellà Boda el vol assas-
sinar, però Berga riu. El jutge va a visitar el
canonge Callar: és l'avinentesa adequada. Els
conjurats segueixen el cotxe i visiten els ger-
mans Felip i Guerau Pont. Berga s'atura a veure
els pescadors. Quan el cotxe s'acosta a la casa,
Berga veu Treufoc que espera. Treufoc dispara
un tret per l'esquena que acaba amb la vida del
jutge. Els assassins fugen.

8. La dissolució del grup.- Jeroni Cavalleria vol 101
saber on és el capellà Boda. Jaume Trujols li
dóna informació. Treufoc torna amb els bande-
jats. Pere Forteza proporciona queviures als
fugitius. Treufoc desconfia dels seus companys.

9. L'execució de Treufoc- Els edictes del virrei. A 111
finals de juliol, Antoni Monblanc captura el
bandoler. A la segona deposició, Treufoc impli-
ca mossèn Miquel Mut. Càstig exemplar el 14
d'agost. Mutilacions. Mostres de penediment
del reu. Admiració del públic.

10. El procés de Jeroni Pau de Cavalleria.- La Reial 121
Audiència contra els familiars de la Inquisició.
Ferrando Cavalleria vol fugir, però és desem-

155



barcat a l'Estalella de Llucmajor. Jeroni a la
presó, Ferrando declara tot el que sap. Conver-
sacions de Jeroni amb Miquel Anglada i Nico-
lau Quint. Carta de Jeroni a son pare. Jeroni
fuig de la presó i es refugia a Sant Francesc de
Paula. No li valen privilegis ni terreny sagrat.
Jeroni és posat al poltre i no resisteix el turment.
Mort de Cavalleria "a satisfacció de tots".

11. El destí dels altres conspiradors.- Pere Forteza 133
perd Raixa i la seva casa de Ciutat és enderro-
cada el 14 d'agost. El canonge Cotoner és des-
terrat, així com altres implicats. El capellà Boda
i Pere Santacília no són a Mallorca. Joan Mateu,
encobridor del capellà Boda i del seu germà
Joan Ferragut, és penjat i decapitat a Selva. La
pau no arriba malgrat les accions de la Reial
Audiència i la cúria eclesiàstica. La Inquisició
s'oposa als processos contra Joan Sunyer i Pere
Forteza. Una breu pau l'any 1632. Pere Santací-
lia i les seves operacions militars. L'any 1666 es
decideix acabar amb els bandejats, els quals
actuen amb mètodes expeditius.

12. Una mena de conclusió. Els arguments de 141
mossèn Miquel Mut: reflexions finals sobre el
valor de la paraula.- Bandolers i bandejats. Els
judicis canvien de significat. "Emulació de la
justícia". Dir la veritat significa la mort.
"Vendetta". No és possible ratificar les declara-
cions a Mallorca. L'argument del llinatge i l'ho-
nor. El turment dóna força a les testificacions.
El valor de la sang i de les paraules.
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