
La llegenda més 
coneguda  de  la 
nostra  contrada 
és  la  de  Sant 
Ramon,  però 
com  hem 
suposat que tots 
la  coneixeu  de 
sobres hem triat 
la  del  bandoler 
Bord Sa Cirera



El  bandoler  Bord  Sacirera  (Llegenda)

Ens  conta  la  historia  que, per  aquestes  contrades, va  haver-hi  un 
bandoler  conegut  amb  el  nom   de  Bord  Sacirera. Sembla que s’obri un 
procés contra Tarroja perquè donava  protecció a  l’esmentat  saltejador de 
camins, Bord Sacirera, i que des de Cervera sol·licitaren l’ ajut de les forces 
de Catalunya per executar la sentencia del procés. Això s’esdevenia l’any 
1336.  

La  llegenda  ens  conta  que  Bord  Sacirera  era  molt  conegut  per 
aquesta   contrada, i  Tarroja  i  d’altres  pobles  de  la  rodalia  li  donaven 
amagatall. Però  el  motiu  pel  qual  ho  feien  era  perquè  no  es  dedicava 
a  l’assalt  de  la  gent  treballadora  de  la  rodalia, ni  vivia  dels  assalts 
que  feia. Ell  es  mantenia  amb  la  caça  i, precisament, es  distingia  per 
ajudar  la  gent  necessitada   dels  pobles,i  robava  els  rics  i  poderosos, 
per  tal  de  socórrer   els  necessitats. Així  es  guanya  la  simpatia  de  la 
gent  humil, el  mateix  temps  que  anar  fent  créixer  vers  ell  l’odi  dels 
poderosos  i  les  ganes  de  fer-lo  perdre.

Els  senyors organitzen esquadres  d’  homes per  tal  d’  agafar-lo.  Pero ell 
tenia la simpatia de la gent del  poble, i quan veien algun moviment de gent 
estranya l’ avisaven i , al mateix temps , li aconseguien un lloc on amagar-se.

Un dia,  una  d’aquestes  esquadres, agafa  un  home  del  poble  per  tal  de 
fer-li  dir  tot  el  que  sabes  sobre  en  Bord. Li  van  dir  que  era  un 
malvat,  que  calia  matar. I  que  els  seus  amos  estarien    contents  si 
acabaven  amb  aquell  indesitjable.
L’home  els  contestà  que  això  no  era  cert  ,  que  ajuda  els  pobres  i 
necessitats,  i  que mai  no el  descobriria.  Aleshores el  van maltractar.  En 
Bord Sacirera en saber-ho i, per tal d’estalviar la represàlia generalitzada, 
la qual preveia contra tota la gent humil, marxà d’aquestes contrades vers 
un altre lloc on poder continuar amb la seva vida de bandoles, i ajudar els 
més necessitats.

Conta  després  la  llegenda que  la  gent  se’n  va  fer  molt  de la  fugida  del 
bandoler amic, i molt més quan, més tard, es començà un procés contra tot 
el poble de Tarroja, per haver-li donat protecció. Era l’any 1336.




