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Fruit de la recerca que fa anys vaig fent d’informacions sobre Mont-roig en diaris i 

llibres antics, he anat trobant notícies que potser no siguin prou rellevants per entendre 

determinats fets històrics o el context social i polític d’èpoques passades, però que 

donen a conèixer situacions singulars o interessants. 

 

La història d’un poble també la conformen un reguitzell de notícies, sovint curtes, que 

informen d’afers curiosos, tèrbols, foscos... Desoris de la vida quotidiana. 

 

 

UN ASSALT A L’ESTANY SALAT 

 

Fa gairebé dos-cents anys, el “Diario de Barcelona” del 27 de març de 1829 (núm. 87, 

pàg. 684), sota el títol de “Otro”, comentava, en un llenguatge inicialment un xic 

carregós, que el dia 14 de març s’havia fet un judici a la “Sala del Crimen” de 

Barcelona on el “Bayle de la villa de Monroig” (el batlle, l’alcalde) denunciava Tomàs 

Vila (dit “Pistol”) i Juan Mendoza (“Chiu”) -aquests engarjolats a les “Reales cárceles 

de esta Ciudad”-, i a Pedro Abelló (“Llebot”), aquest en paratge desconegut i de Mont-

roig, per haver robat la “Real mensajería y viajantes que iban en ella cerca el barranco 

llamado el Estany Salat, en la mañana del ocho de enero del año prócsimo pasado...”. 

Finalment, es comminava aquell Pedro Abelló (“Llebot”) a presentar-se abans de trenta 

dies. 

 

Addenda 

 

En aquelles èpoques passades era prou habitual que, durant el trajecte de l’Ebre al Camp 

de Tarragona, hi hagués assalts i robatoris als carruatges que s’aventuraven per aquests 

indrets. En el llibre “Viaje de España, en que se da noticia de las coses más apreciables, 

y dignas de saberse, que hay en ella” (1788) d’Antonio Ponz, aquest diu “desde Tortosa 

hasta Cambrils sería un verdadero desierto de quince horas, si no fuera por el corto 

lugar del Perelló, que está intermedio, donde pasé una mala noche...”. Afers com el 

que comenta la notícia del “Diario de Barcelona” i el que suposava aquest camí els 

podeu trobar en el text “Mont-roig: geografies, camins i viatgers” del meu llibre “Mont-

roig: esberles d’un mosaic esbocinat” (Arola Editors, 2019), a la pàg. 4451.   

 

 

                                                 
1 Aquest text també es va publicar al web de “Ressò mont-rogenc”, a l’apartat “Història”, en 7 capítols: 

30-12-2015, 18-01-2016, 15-02-2016, 14-03-2016, 15-04-2016, 15-05-2016 i 15-06-2016. 
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