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Primera referència
Privilegi de la fira que Alfons IV el Magnànim 
atorga a les persones de qualsevol llei, estat o 
condició...

...amb exempció dels
Que cometin crim de traïció.

Els falsificadors de moneda.

Els assaltants de camins.

Els sodomites.

Els lladres,

i els que cometin crim de “lesa” majestat.





1456. Mateu de Montcada i la 
seva esposa Eufrosina són els 
senyors de Vilves



1475. Esteve Grau i Lluís Mogana, a més de prendre 
Tremp i Talarn, es fan amb el lloc de Vilves.

Des de Vilves, assessorats per Mateu de Montcada i 
la seva esposa comencen a actuar com a vertaders 
bandolers

Al 1476 se signen les capitulacions amb les 
que els dos bandolers, junt amb en bastard 

de Cardona, que se’ls hi afegí,  tornen les 
viles de Tremp, Talarn, Vilves, Palau 

d’Anglesola, les Penelles, Castellserà i la 
Fuliola al rei a canvi de 7.000 lliures.



El “batlle d’Alòs”, 
Arnau Escuder, actuà
entre els anys 1587 i 
1595



Agost del 1589. Assalt a Cubells.



Senyors de Seró, Montsonís, Montclar, Vilves, Tudela, Rubió i 
altres indrets de la vall d’Artesa persegueixen a Arnau Escuder.

Aquests homes acaben essent acorralats a Cubells pel la partida 
del Batlle d’Alòs.

El somatén de Lleida anà en ajut dels cavallers de la vall 
d’Artesa i acabaren encerclant als homes del nyerro Batlle 
d’Alòs, que fugiren fent un forat a la muralla.

La lluita durà tot un divendres, un dissabte i un diumenge i 
moriren un bandoler i tres soldats. A partir d’aquest fet  
l’Arnau Escuder continuà bandolejant, però fora dels pobles de 
la comarca d’Artesa de Segre  
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1844. La guàrdia civil s’instal·la a Catalunya



Al 1851 foren apressats per 
la guàrdia civil dos bandolers 
a la zona d’Artesa de Segre



El capità Bravo del 
“puesto” d’Artesa de 
Segre. 

Anys 1940-1950



La diligència de Tàrrega a Tremp inicia les activitats l’any 1884 per donar 
continuïtat a la línia del tren. La durada del viatge entre les dues poblacions 
era de 14 hores. El servei es mantingué fins al 1908 quan entren en 
funcionament els autocars de la companyia Hispano Montañesa.



1902 La diligència  fent la parada a l’hostal de Baix de Folquer. 



Arthur Young, en el seu viatge a Catalunya l’any 1787 cita l’hostal de Fulca (Folquer) 
del que diu que troba, per primera vegada a Espanya, una instal·lació passable. Ell, va 
creuar Catalunya caminant i cavalcant una mula.



Diversos autors relacionen el 
seu viatge en la diligència que 
passava per Artesa.

És el cas de Cosme Vidal i 
Rosich que al 1904 viatja a 
Andorra; J. Avilés Arnau 
publicat l’any 1893 en el llibre 
El Pallás, Arán y Andorra 
(recuerdos e impresiones de 
viaje), i F. Ramon Monrós 
explica les seves vivències 
amb la diligència i l’aturada a 
l’Hostal de Folquer en  llibre 
De la Conca i d’altres indrets, 
publicat a Barcelona l’any 
1932.



La companyia Hispano Montañesa va ser la primera de l’estat en cobrir una 
ruta regular de viatgers



En el tram del camí
que enfila cap a 
Comiols, sovintejaven 
els assalts amb 
robatoris dels bandits 
encaputxats que 
s'amagaven a la serra 
de Comiols

Vistes actuals de 
l’Hostal de Baix
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Joaquim Maluquer, en el seu llibre Memòria amb Figures, ens 
explica les activitats d’un malfactor que va fer reviure la tradició
de bandolerisme d’aquell pas.



Als anys 1920 el Peretonet de Mas de Guillem actuava a la zona de Comiols

EL DARRER BANDOLER



MAS DE 
GUILLEM

Casa de nova 
construcció al solar on, 
fins als anys 1960 hi 
havien les restes de cal 
Peretonet

Cal Bessó, 
casa veïna 

del 
Peretonet



Barranc del 
Mascarot

En aquest punt del barranc del 
Mascarot, en Peretonet estimbava 
els carruatges i matava els 
carreters per pendre’ls-hi la bossa.



1920. Fira a Artesa de Segre. El “cruze”, punt de bifurcació de les 
carretes de Tremp (per Comiols) i de Ponts.
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