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La històra novel·lada de Joan Serra, “La Pera”, el bandoler 
que va inspirar la coneguda cançó d’en Lluís Llach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“—No em mateu, 
 us demano per ma mare! 

            —Reseu l’últim “Crec en Déu” 
  —Pietat, pietat!” 

 
 “El bandoler”, Lluís Llach 

 

 



 
Una ficció a partir de la trajectòria d’aquest temut bandoler del 
segle dinou. A la novel·la, Joan Serra, “La Pera”, torna a la 
memòria d’un vell que el va acompanyar quan era un nen i ara 
vol trobar les claus d’un secret fosc… 
 
La història de Joan Serra, “La Pera” 
 
“La història d’en Joan Serra, “La Pera”, apareix publicada per primera vegada al 
llibre de José Ortega y Espinós de 1859. Ortega fa la crònica de les actuacions 
més destacades dels Mossos d’Esquadra des de la seva fundació fins a la data 
de publicació del llibre i recull la llegenda i les cançons de “La Pera”. Des 
d’aleshores, la història de “La Pera” s’ha reformulat diverses vegades, fins al 
punt que Lluís Llach en va cantar les gestes a “El bandoler”. Estudis més 
recents l’han situat entre els caragirats que van fer costat a les tropes 
napoleòniques durant l’ocupació francesa de 1808-1813 i han posat en qüesti. 
els aspectes més brutals i sangonecs de la llegenda del bandoler, que enllacen 
amb la tradició d’un altre bandoler documentat el segle anterior.” 
 
Extractes del llibre: 
 
Ambient i personatges de l’època: 
   “Diuen les veïnes que, quan era jove, la dona sense memòria va actuar a la 
inauguració del Liceu i que anys enrere havia cantat milongues al cafè d’en 
Valero. 
    Però tant al Liceu com al cafè asseguren que no saben qui és.  
    De tota manera, ni que fos veritat el que murmuren les veïnes, ja fa temps 
que no en queda res, d’aquella diva. Diu que va anar rodant costa avall mentre 
consumia a mans plenes la seva joventut i que va acabar de minyona d’un 
home estrany, un estranger de pell fosca que li va fer un fill… Després la dona 
va desaparèixer. 
    Deien si havia mort.” 
 
En La Pera i els qui li van tenir por: 
“Doncs diu que aquell home era un mal home, dolent i lleig com el pecat. 
—Ja ho has dit. 
—Sí, i per això el van penjar. I diu que et mirava amb uns ulls tan tèrbols de 
maldat que ja veies venir que només pensava a clavar-te el ganivet al ventre 
per aviar els budells i la sang per terra. 
—Ha ha ha —riu el vell a cor què vols. 
—Sí, sí. Diu que li agradava la sang, espessa, vermella, a borbollons, sí, li 
agradava la sang ben fresca i ben nova… però abans de matar-te… 
—Sí? —l’anima el vell. 
—Diu que abans de matar-te et feia resar el credo perquè no anessis a l’infern 
—diu ajuntant les mans i girant els ulls al cel.” 
 
Joan Serra i els qui el van conèixer de prop  
“Recorda que, de les muntanyes, ell i en Joan Serra vigilaven, atents i sagaços 
com els falcons. 



    Van ser mesos de fred i de fam, de sobte havia tornat aquell fred i aquella 
fam de quan tenia deu anys, com se n’havia pogut oblidar? Ara estaven tots 
dos sols i es tenien només l’un a l’altre per vigilar de dia i de nit, per no abaixar 
la guàrdia mentre reposaven, entre les salvatgines, els delators, els fugitius, els 
bandits… i la fam. 
    Aquell hivern, quan els arbres es van despullar i els boscos es van fer humits 
i inhòspits, quan ja no hi va haver ni bolets ni tòfones, ni atzeroles ni cireretes 
de pastor, quan les deus es van glaçar i quasi no es trobaven ni esquirols ni 
conills, els pagesos van estacar gossos famolencs a les hortes per treure del 
cap de qualsevol perdulari la idea de robar-los les cols, les coliflors i després 
les carxofes. Arrabassar d’unes golfes una penca de cansalada, uns tomacons 
o un sac de patates es va fer una peripecia quasi impossible. Pels camins, qui 
duia un ruc amb una sàrria plena d’aliments es feia acompanyar sovint d’una 
custòdia de mossos amb mosquetons.” 
 
 
Margarida Aritzeta, que l’any passat va publicar amb 
Cossetània Edicions El Pou dels maquis, s’ha documentat per 
a escriure una història de ficció que de nou està molt vinculada 
a la ciutat de Valls.  
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