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Descripció
El Cabré era fill de la Font del Pi (Peguera), possiblement de Cal Guineu. Es creu que va
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néixer a inicis del segle XIX i va morir l'any 1852 o 1854. El seu nom li vé perquè de petit
feia de pastor de cabres. Era un bandoler que robava als rics per ajudar als pobres i hi ha
moltes històries d'ell. Una de les més conegudes és una que conta que hi havia un pagès
molt necessitat d'una mula. El Cabré, sabent d'aquesta necessitat, i sabent que hi havia un
capellà que es venia la mula per 7 unces, li va dir al pagès que l'anés a comprar. El pagés
així ho va fer. Un dia, el Cabré es va vestir de capellà i va anar a veure aquest capellà, fentse passar per un hoste. Un cop dins, li va dir que era el Cabré i, a cop de pistola, li ve fer
entregar les 7 monedes que havia tret de la venda de la mula. Un cop les hi va donar, va
marxar però li va dir que no es mogués del lloc fins que ell hagués marxat. Tenia diversos
amagatalls al Berguedà i al Solsonès i mai el trobaven perquè estaven molt amagats. En un
d'aquests, només s'hi podia accedir pujant a un pi i saltant al forat d'un cingle que és on
s'amagava. Era molt buscat i, per despistar a la gent, quan nevava es posava les sabates al
revés perquè no el trobéssin. Sovint anava a dormir a Cal Ramonet de Saldes on hi tenia
una amant. Sempre portava pistola i quan dormia la posava a sota el coixí. Un dia però, la
seva amant o algú, mentres ell dormia, li va prendre i llavors van avisar que el tenien allà
dormint. A la nit van entrar els Mossos d'Esquadra i ell va dir "Ja sóc mort!", al veure que no
tenia la pistola a sota el coixí. Els Mossos li van donar un cop de massa al cap i, mig
estabornit, se'l van emportar estacat sobre una mula cap a Berga, on pagaven una
recompensa. Ell, però, encara estava mig conscient, i es va intentar escapar 2 cops, un al
Grau de la Llosa, que va fracassar, i l'altre al Grau de Vallcebre. Passant pel Grau de
Vallcebre, a sota Cal Paulo, va fer força amb els peus contra la paret per caure de la mula i
estimbar-se cingle avall, ja que sabia que igualment anava cap a una mort segura. En
aquest indret és on hi havia la creu del Cabré. Una altra versió diu que el van matar i no que
es tirés ell.

Història
El Cabré era un bandoler molt conegut a tota la comarca del Berguedà durant la primera meitat
del segle XIX. Va nèixer a la Font del Pi i de petit feia de pastor, d'aquí el seu nom. De més gran,
va començar a robar a viatjants, cases, esglésies, etc. Alguns el tenien com un heroi que
ajudava als pobres i d'altres, en canvi, el tenien per un lladre. No ha ha cap estudi de la seva
vida i per tant, no se sap si hi ha més de llegenda o de verídic.
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