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Els anides de García CárceP i Griselda JulioF van obrir el camí 
ara poe transitat) als fons de la lnquisició a Gírona, tal eom ens han estat 

conservats en els notarials de I'Arxiu Historie de Girona. El 

comissariat del Sant Ofici gironí ha sigut també estudiat per Juan 

sobre la base de les relacíons enviades pel tribunal de Barcelona a la Suprema3 

de Madrid4 
• ha dut a terme una tasca important de de 

textos originals, que han contribu"ít a centrar la polemíca sobre la lnquisició 

per 

la realitat historica de les 

I Garda Cárcel, R,: "Nmas sobre la Inquisición Gerona (1487-1505)>>, als Annols de I'Institut 

d'Estudis GilOnins (1974-75, vol. XXII, 191-202), que és com inrroducció general tema i que 

está relacionat amb de Griselda Juliol que a continuació, 

1 Juliol i Albertí, Griselda: Inquisició a la dutat Girona: la seva documentació a l'Arxill His

torie Provincial», també als Annols de l'lnstitul d'fstudis Gíronins (1984, vol. XXVII, pp, 229-240), Aquest 

arriele cOllstitueix encara avui el punt de parten~a obligat per a tot estudi sobre la documentació no

relacionada amb el comissariat gironí del Sanr Ofici, i ha constitu'it la guia d'aquest treball. Pre

senta, a més, un status questionis prOll complet de la bibliografía corresponent, al qual ens remetem, 

J La Suprema tis el nom abreujat del Consejo de la Suprema y General Inquisición, 

4 Es tracta de les Relaciones de{e de Baree/olll1 al Consejo, que formen sis llibres, I1l1merats de 730 

a 735, i conservats a la secció d'lnquisicíó de I'AHN de Madrid, Comprenen el perlode 156 I -1692, amb 

la Ilacuna de Guerra deis Segadors í la intervenció francesa (1640-52) i són la base de J'obra deJuan 

Blázquez Miguel: Lolnquisíciól1 en Cata/u/la, El Tribunal del Santo Oficio de Baree/ono (1487-1820), Toledo, 

1990; 409 pp" amb proleg de Hemy Kamen (pp, 5-7), Traeta de Girona en nombrosos passatges (vegeu 

índex, p, 396) i conté una extensa bibliografía (pp, 375-388), 
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direcció historica que sembla prevalent avui dias. El bisbat de Girona 

disposava d'un cornrnissarius6, pero el vertader tribunal inquisitorial era a 

Barcelona, on s' enviaven els casos considerats dignes d'incoar un procés 

propiament inquisitorial. 

EL MARC HISTORIC 

El regnat de Felip 11 (1556-98) va comportar una revifalla de la 

Inquisició a tots els dominis de la Casa d'Austria, dins el corrent general 

que es coneix amb el nom de Contra-reforma, impulsat a partir del 

Concili de Trento (1545-63): recordem que Trento era una ciutat imperial, 

sotmesa al domini austrÍaCo L'alianc,:a entre el Papat i la Casa d'Austria va 

fer possible la formidable reacció catolica contra els corrents reformistes 

evangelics o protestants, iniciats a partir de 1517 a Alemanya pel frare 

agustinia Martí Luter (1482-1546). A proposít d'aíxo, s'ha parlat d'un 

«brot lutera» a Gírona, que va afectar 10 ve"lns de Peralada , moguts per 

5 La polémica sobre la Inquisició arrenca de la publicació a París de I'ob ra de I'antic secretari del 

Sant Ofici Juan Antonio Llorente (Histoire critique de l'lnquisition en Espagne depuis /,époque de son établis· 

sement par Ferdinand V jusqu'au regne de Ferdinand VII, tirée des pieces originales des archives du Conseil de 

la Supreme et de celles des tribunaux subalternes du Saint Office; París, Treutel et Wurtz, 1817·18,4 vols.). 

Com diu José Jiménez Lozano al proleg de I'edició castellana de 1980 (Hiperión, Madrid, p. XXXV) 

«fue un auténtico best·seller pero también un libro que conmovió la conciencia moral de Europa ... y a 

la vez se convinió en un libro de salón, porque la Inquisición era un tema chic y romántico ... ; por el 

lado católico y eclesiástico el escándalo que produjo fue la causa de que a Llorerlte se le retiraran las 

licencias de confesar y predicar ... » El mateix Llorente va publicar un any aban s de morir una edició 

castellana en 10 volums (Madrid , 1822, reeditada el 1980). Contra Llorente reacciona, per exemple, el 

jesu'ita Bernardino Llorca (La Inquisición en España, Labor, Barcelona 1936) i la polémica ha durat fins a 

I'obra de revisió de Kamen, de la qual depenen les de Joan Bada (La Inquisició a Catalunya , Barcanova, 

Barcelona 1992) i la monumental publicada per la BAC/CEI (Historia de la Inquisición en España y América, 

Madrid 2000), en la qual col 'laboren els millors especialistes espanyols en la matéria. 

6 El nom de «comissari» volia dir simplement «encarregat» i acomplia funcions de coordinador 

d'una extensa xarxa de «familiars», vertaderes orelles del Sant Ofici als pobles, que gaudien d'una 

jurisdicció especial que també coordinava el comissari. Aquestajurisdicció dirimia sobretot processos 

privats entre els familiars , i dei xava al Tribunal de Barcelona els casos de fons. Com que els documents 

del Tribunal de Barcelona van ser cremats durant els aldarulls del juliol del 1834, per al seu estudi 

historic només ens podem basar en les Relaciones enviad es a la Suprema. 
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local, sense importancia 7• eorrents reformistes 

van ser i dinamitzats frances 

Jean Calvin (1509-64) que, des del seu bastió de enviava els seus 
missioners a tot Europa, amb grans exits a Holanda, 

on els calvinistes eren coneguts amb el nom 

que tan forts Iligams histories, lingüísties i 

economics ha tingut sempre amb Catalunya, va arribar a tenir una 

i els hugonots passaven sovint la frontera eom 

a treballadors agrícoles, (els celebres hugonots, que 

introdu'ien lIibres com a mestres, 

amb el que, com veurem, 

preocupava molt els 

Així el rei Felip JI va demanar la creacíó del bisbat de Solsona 

(1593), a més deIs de Jaca i per tal de millor la 

protestant, i va donar un nou impuls a la Inquisició a Catalunya, on el seu 

tribunal territorial estava ínstal·lat al Palau Reíal de Barcelona, a la 

paret del encara es pot veure el seu escut en relleu de pedra, i on va 

actuar fins a la seva suspensió i abolició definitiva, ja en el segle XIX8, Al 

bisbat de I'impuls es fa visible a partir de I'any 1 

í sera ara el focus de la nostra perque coincídeix cronologícament 

amb els notaríais que reflecteixen I'actuacíó del eomissariat 

del Sant Oficio La doeumentacíó que serveix de base a aquesta primera 

són els del notarí Bernat Caselles núms. 
766-769) a l'Arxiu Historie de com tornarem a comentar més 

endavant, 

i Planaguma,j.M.: «La Iglesia de Gerona;>, dins Histo6a de las diócesis españolas, 2: pp. 

549 i 550. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2006, 

8 Les administracions napoleóniques de Catalunya ja I'havíen suprimit (de fet de dret) entre el 

1808 i el 1813, La seva precária restauració dllrant el st'xenni absolutista va ser de nOll interrompuda 

durant el trienni liberal (1820-23) pel Reial Oecret del 8 man; de J820 i aquesta «suspensió» va ser 

mantinguda dllrant I'anomenada '<ominosa década', QlIal1 va morir Ferran VlI (1833) el govern liberal 

de Mendizábal la va fer suprimir definitivament Reíal Decret del 15 juliol El Palau Reial 

Major de Barcelona assaltat a contínuació liberals. i els seU$ arxtus completament 

(remars, 
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PRIMERES LLETRES DELS INQUISIDORS (1572-73) 

A comenc;ament de maig del 1572 (sense data precisa, pero registrada 

en el registre 767 del notari Bernat Caselles entre el 3 i el 22 de maig) els 

inquisidors de Barcelona mostraven ja signes d'efervescencia, i enviaven 

una lIetra molt significativa en la qual, de fet, presentaven el seu programa: 

«.. .Aveu de saber que devant de nosaltres és comparagut lo magnífich promotor 

fiscal del Sant Offici y nos a feta relació dient que bé sabiam i nos era notori que, 

de alguns dias y temps a esta part, per nosaltres en moltes ciutats, viles y lochs 

de aquest nostre directe no se avia feta inquisitió ni visita general, per lo qual nos 

eran vinguts a nostra notícia molts delictes que se avian comesos y perpetrats 
contra nostra santa fe catolica y staven per punir y castigar, y que de el/s se 

seguia deservey a Nostre Senyor, gran dany y perjudici a la religió christiana; 

per hont nos demanava manasem fer y fecem la dita inquisitió y visita general, 

legint per axo cartels públics y castigant los que trobaran culpats, de manera 
que nostra santa fe católica sempre fos exelsada y augmentada. Y nosaltres, vist 

sa demanda ésser iusta y volent provehir y remediar cerca de alió lo que conve 

al servey de Nostre Senyor, manarem donar y donarem la present per a cada hu 
de vasaltres en la dita rahó, per tenor de la qual vos exortam y requirim que si 

algú de vosaltres sabreu o aureu vist o hoi't dir que alguna o algunes personas 

vivas, presents o absentas, o defunctas, aian fet, dit o tingudes algunes opinions 

hereticas contra lo que té, predica y ensenya nostra Mare Sglésia de Roma, o que 

aian dit o affirmat paraulas hereticas, malssonants, scandalosas o de blasfemia 

heretical contra Déu Nostre Senyor y contra nostra santa fe católica, convé a 
saber, si algun de vosaltres... » El registre de la lIetra inquisitorial no acaba 

la frase. Segurament, I'escriva va deixar la feina pel dia següent (que no va 

arribar mai) perque segueixen tres folis en blanc. Pero el que s'ha registrat 

ja és prou ciar: comenc;a una revifalla de I'activitat inquisidora, impulsada 

des del tribunal de Barcelona. 

El 3 maig de 1572 es mana recollir tots els exemplars d'un Ilibre 

suposadament heretic: « . . . ab tenor de les presents, en virtut de santa obediencia, 
sots pena d'excomunió major y de doscents ducats de or per los gastos extraordinaris 
de dit Sant Offici, a tots y qualsevol persones de qualsevol stat, grau o conditió sien, 

en poder deis quals stiga (o sapian qui tingan) un libre intitulat Los Triunphos, 

de Petrarcha, imprimit en la vila de Val/adolit en /'any 1541, en lo qual se troben 
alguns errors y eretgies. que dins sis dias aprés de la publicació de les presents y 
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aprés que a I/ur notítia les pervindran, dónen y lo dit libre 

a nos o al dit senyor comissari.. .» Pot actualment que es 

consideressin heretics els pOemes de Petrarca composats els anys 1351 i 

1352 sota el nom de Triumphi en tercets en forma de «visions» sobre el triomf 

de diferents personificacions al'legoriques (Cupidinis, Pudicitie, Mortis, Famis, 
Temporis i La trama COI1CE~Dtl11al remet al mite de Laura com a ideal 

femení, i a una reflexió sobre I'existencia de caire 

bastant Aquesta obra era considerada un símbol de I'esperit 

í es difonia en la versió castellana a Valladolid. El 

pessimisme de Petrarca sobre la naturalesa humana 

amb la protestant, basada en la meditació De miserabili hominis 
conditione, que portava Luter a la seva famosa afirmació que «l'home peca, 

fins i tot quan fa el bé» car esta de lIiure arbitri fonamental seva 

és el De servo El de Laura, una d'angel femení 

que salva I'home de la depravadó, tenia massa punts de contacte amb l'ideal 

lutera i calvinista de la salvació sense possibilitat de bones per la sola 

fe gratuYta (que fa inútil la confessió sacramental i relega a un pla secundad 

el paper del i de I'Església i el Sant Ofici no va deixar de 

remarcar-ho. 

Després deis les escoles. Molts mestres francesos semblen haver

se instaHat al bisbat de Girona, 011 obrien escoles i ensenyaven 

allo que en aquel! es coneixia amb el nom de és a dir les 

primeres Hetres i els rudiments de la Hatina, que continuava essent 

indispensable per a la carrera eclesiastíca o jurídica.Ja hem vist que es temía 

que, amb el lIatí, es la c1assica en les seves 

versions menys convenients o, encara. algunes doctrines heretiques. 

per aixo que el comissari gironí (el canonge Miquel Agullana) fa publicar 

una convocatoria o cartell de tots els mestres francesos: «.. ,ab tenor 
de les presents amonestam, citam y manam a [espai en blanc per tal de posar

hi el nom] , mestre d'escoles de nacionalitat francesa o de altra natió estrangera, 
habitant en dita víla . . que, dins sis dies vinents la de les 

.. comparega devant Nos persona/ment en Gerona, per coses concements 
al libero exercissi de dit 5ant Offici, certificant-Io que, si no comperra dins dit 

procehirem en declarar el! ser incidit en dites penes y sen~ures, y que sia 
prompta exhecutio contra d'ell y sos béns y altrament segons sera de justícia 

fahedor, sa absentia en res no obstant, mes contumiltia exhigint... » 1 O 

485 

http:jur�dica.Ja


EDUARD SIERRA VALENTÍ 

de marc;: de 1573). En aquest punt, convé tenir en compte I'article de J.M. 

Marques sobre l'ensenyament al bisbat de Girona 9. 

LA CRIDA PÚBLICA DE 1572 

En el moment de publicar-se aquest «cartell» sobre els mestres 

francesos, ja feia més de vuit mesos que el Sant Ofici havia fet publicar 

una «crida» o pregó pels carrers de Girona. El 24 de juliol de 1572, una 

petita processó acompanyava els pregoners (precedits de dos trompeters 

i dos ti mbalers) als 1I0cs acostumats, generalment cru"llles concorregudes 

o places de mercat. A cada 1I0c, la veu estentoria del pregoner feia la crida, 

després que les trompetes i els timbals havien reunit el públic en rotllana i 

per terrats, finestres i balcons: «Fuit publicatum per loca solita presentis civitatis 

Gerunde, sono duarum tubarum et duorum tabals, partim per Geraldum PIases 
et partim per Petrum Salsona, curritores publicas Gerunde.» Una vegada dut a 

terme tot el recorregut, els «corredors» tornaven a la notaria del Sant Ofici, 

on juraven haver lIegit fidelment el text i un escriva el registrava: «Et lectum 
per me Franciscum Barrera, scriptorem substitutum et iuratum in notaria publica 
Gerunde, in hiis vice, loco et nomine Bemardi Caselles, notarii pub/ici Gerunde, 

instrumenti iure refferenti» (Rg. 767). 

La crida, que el notari Bernat Caselles intitula pregó o «preconium», 

diu així: <<Ara hoiats tothom generalment que us notifique e fa hom a saber de 

part deIs ... inquisidors apostolíchs contra la heretíca pravedat y apostasía en lo 

Principat de Cathalunya y son destret e/o personas singulars, de part del... senyor 

Miquel Agullana, en quiscun dret doctor. canonge de la Seu e comissari en lo dit 
Sant Offici en la ciutat y bisbat de Gerona: Que, com per la notoria experiencia de 

algun temps ensa se ha vist e conegut lo gran dany y detriment se és seguit y se 

segueix de qua del dia present (y molt maior que's podria seguir) entre los fehels y 
catholichs christians de estas nostras parts de Cathalunya si ab degut remey no'y era 
provehit per respecte y causa de la pemitiosa vehindat y axí ponsonyosa conversatió 

de ministres del demoni, axí de natió francesa com de altres nations suspitoses de 

, Marques i Planaguma . j.M.: «Ensenyament al bisbat de Girona. líns a la I¡'¡ustració» (ATCA 12. 

1993) i el resum que ell mareix en fa al ja citat de la BAC (pp . 575·576) . 
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sentir mal de nostra ortodoxa y sancta fe cathólica, vo/ent per ro ses senyories a tal 

y tant gran dany ab degut remey donar y , per tant, ab tenor y en virtut 

de la present pública crida, se amonesten y manen a tots y qualsevol personas, axí 
(y expressament) de natió francesa com altres personas suspitosas de sentir mal 
de nostra santa fe catholica que, desta hora al devant 

maior y de sinchsents ducats de or deis béns de qui 
gastos extraordinaris del dit Sant Officí per quiscun y 
lo contrari applicadors, ultra altres penes y censuras a arbitre de ses ,,'nllfl'IP'" 

gozen ni presumesquen, ni algú de tal qualitat y 
suspitosa goze ni presumesca tenir scolas VH~"'~"J ni secretas, ni pugue amostrar 
de legir ni scriure, ni de ni altra manera sciencia ni art 

literal; y axfbé sotzs les matexes penas y censuras se amonesta y mana a totas y 

qualsevol universitats e/o axf de lochs, parroquias 
y a comptes, barons ya/tres senyors y personas 
particulars, axí ecc/esiasticas com seculars, que no gozen ni presumesquen, ni altra 
d'el/s goze ni presumesca manten!r ni en ses 
e senyorías sotzs lur mando y poder costituidas dits mestres 
nació suspitosa per dit effecte de amostrar ninguna manera de scientia y de art 
littera!, Per so, guart-si qui guardar-si ha, que amor ni no se'n haura.» 

EL BAN DELS INQUISIDORS (1 

Griselda Juliol ha publicat, a I'article esmentat, el ban deis inquisidors 

sobre la d'heretges provinents de Fran<;a, que dóna la c1au de la 

inquisitorial: «,. .en dit Sant Offici re té avís que, de 

hobres de maldat de nit y de dia stan velJant cóm podran infectionar ab la lIur 
secta: an despatxats sexanta o vuytanta ministres del diabla per a que 

se per Spanya ab hilbits desfrasrats per a sembrar .. )10 Els 

inquisidors demanen la coHaboració de la població, que s'exercia sobretot 

a través de les ¡deis {(familiars») del Sant persones 

lOOp. Apendíx, lll, p. 243. 
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especialment nomenades pels inquisidors 11 
, i que informaven de qualsevol 

qüestió sospitosa. El carrec de «familiar» es prestava a abusos perque gaudia 

d'una jllrisdicció especial i estava exempt tant de les jurisdiccions senyorials 

i reials com de la mateixa jurisdicció episcopal, pero el Sant Ofici actuava 

energicament en aquest casos, com es pot apreciar en el cas del mercader 

gironí Antoni Mallgí, expropiat deis seus béns per I'agutzil de la Inqllisició 

per haver aprofitat la seva condició per tal de no pagar un deute (Rg. 769, 

18 d'agost de 1588). A tots ells, els inquisidors manen «que de la hora recercau 

ho en qualsevol manera vos vindran a notitia les presents... stigan advertits y 

recatats en tenir special compte en los franresos qlle en les vostres parróchies y 
lochs stan y entraran de nou, yen saber quina gent són y quin tracte ténen y quines 

paraules parlen; y si alguna cosa sllspitosa entendran, dónen avís molt prest, y tan 

cautelosament com podreu, a nos e al dit senyor comissari, y en aró sce fare ab 
tota diligentia, com a cosa qlle tant importa .. . » (Rg. 767, 29 de desembre de 

1572). 

EL PREGÓ DE LACTE DE FE DE 1573 

Tota aquesta activitat va ser ben aviat refon;:ada per un Acte de Fe celebrat 
a Barcelona el 16 de desembre de 1573. El canonge Miquel Agullana va tenir 

cura que l'Acte fos anunciat per una crida pública, per la qual es convidava 

els fidels a assistir-hi. El notari Bernat Caselles la copia en el registre 767 del 

nostre Arxiu Historic de Girona , sota el títol de Preconitzatio Sancti Officii, i no 

oblida anotar que <1uit publicata per loca solita presentis civitatis Gerunde sono 

duarum tubarum, perlegente Joanne Ferrel; scriptore substituto dicti Sancti Officii, 
die XVI Oecembris MOLXXllh>. Després de la crida acostumada «<Ara hoiats 

tothom generalment que us notifica y fa a saber lo ... senyor Miquel Agullana ... 

de part deis ... inquisidors apostólichs... en Barcelona residints.. . ») notifica la 

celebració de I'Acte i n'engresca I'assistencia: « .. .com dites ses senyories han 
determinat y manat, com ab degut effecte entenel11 migensant el favor divino, 

11 La xarxa de "familiars» del Sant Ofici en terres del bisbat de Girona va ser creada personal

ment pels gerl11ans Agullana, COl11 a comissaris que proposaven els nomenaments als inquisidors i 

que coordinaven la xarxa a través de la jllrisdicció especial. Els altres cOl11i ssa ris la van mantenir i 

augmentar. 

488 



DOCUMENTS NOTARIALS DE INQUISICIÓ A GIRONA (1572-1635) 

celebrar el Aucto de Fe en la dita cíutat de Barcelona el día de la ¡esta de 
!'apostol Sant Thomas primer que vínt y un del present y corrent 

mes de y perque sia notorí a tatas y qualsevol personas quí voldran anal' 
allí a veure la celebratío de dit Acte, per a guanyar las índulgentias per 

los Sumos Pont(fices a tates les personas trabaran en la celebra tia de 
dít Al/cto de Fe, per so mana lo senyor comissari sía publicada la pública 

erida e/o edicte per los lochs acustumats de la dutat de Gerona.» 

LA CARTA REIAL DE FELlP 11 (1575) 1 EL SEU CONTEXT 

La importancia que Felip 11 donava al comissariat del Sant Ofió al bisbat 

de Girona es veu molt clarament en la lIetra que el reí al bisbe de 

Girona, Benedetto di i que el comissari M li en 

solemne sessió pública el 2 de novembre de 1575. Aquesta lIetra ha estat 

per Griselda Juliol en el seu article (pp. apendix 11) sota el 

títol de L/etra del reí Felip II al bisbe de Girona sobre les seves atribucions, 
sense comentar la solemne escenografia muntada pel comissari, i 

que tenia per fínalitat fer comprendre al bisbe italia de la costa dalmata) 

qui manava realment 
En rebre la carta, que el reí adre<;a al bísbe per conducte seu, el comissari 

convoca el seu notari habitual (Bernat que ho tot 

al comen<;ament del vol. 768 deis esmentats de i un bon 

estol de testímonis i, així acompanyat, es al Palau Episcopal, on 
entrega teatralment la !letra (<<.. constitutlls ante (()~"n,'n(l 

Benedicti de Tocco ... Gerundensis intra suum Gerundense 

Palatiwl1 personaliter et habens et tenens suis in manibus 

schedulam seu litteras sub parvo sigillo in earum perle 
manuque regia subscriptas et alias more et stiJ/o cancellarie solitis 

.. »l. El notari Caselles no oblida comen<;ar I'instrument públic de la 

manera més solemne: «In Dei nomine, Amen». Vol que tothom ho ciar: 

«Per hoc presens publicum instrumentum ClInctís evidenter et sit notum ... » 

No estalvia cap deis títols honorífics del comissari: <dllustris et admodum 

reverendus dominus Míchael Agullana, utriusque iuris doctor. canonicus Sedis et 
monasterii Sancti Martini de Costa, comissarius. .» 
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El rei resumeix al peu de la seva lIetra I'ordre que transmet al bisbe: 

«Yo el rey al obispo de Gerona: que las ynformaciones que tuviera, tocantes a la 

heregia, juntamente con los processos, remita a los inquisidores de Cathalunya.» 

Després de recordar al bisbe que el Papa havia cedit el patronat papal 

sobre el Sant Ofici als seus avis Ferran i Isabel 12 
, continua dient: « ... y agora 

somos informado que vos y vuestros provisores y vicarios generales os havréis 

entrometido y entrometéys, en esa vuestra diócesi, a conocer del dicho delito de 

heregía y proceder contra algunas personas culpadas y sospechas e ynfamadas 

del dicho crimen y hazer contra ellos procesos; y porque desto se podrían seguir 

ynconvenientes, vos encargamos y mandamos que no os entrometáis en lo susodicho, 
y que las ynformaciones que tenéis y tuviéredes de aquí adelante tocantes al dicho 

crimen de heregía y las personas que por la dicha razón stuvieren presas, con 

los procesos, los remitáys a los inquisidores aposthólicos de ese Principado de 
Cathalunia para que ellos los vean y hagan en e/los lo que fuera de justicia ... » 

Llegida la carta reial, la notaria pren nota detalladament de totes 

les seves particularitats, que consten minuciosament en el registre 

768, en el qual s'insereix la resposta del bisbe (<<que la tiene por leída y 

12 Per la butlla de Sixte IV Exigit sineerae devotionis affeetus de 1'1 de novembre de 1478, a ins· 

tancia deis Reis Catolics (Madrid, AHN Inquisición, codo 1, nn. 5-18: copia inserida en una carta reial). 

El Papa va modificar el seu contingut per les butlles del 29 gener de 1482, per la qual nega als Reis 

Catolics la facultat d'estendre la nova Inquisició de patronat reial a la Corona d'Aragó (AHN Inq., codo 

1, n. 19) i 18 d'abril de 1482, que revisa les disposicions anteriors en el mate ix sentit (Archivi Vaticani, 

Sisto IV, reg. 674, t. XV, fol. 366 ss.); pero el 13 de maig de 1482 una carta de Ferran el Catolic li exigia 

«quod Sanetitas Vestra quamprimLlm eonjirmet ... super instituendis et destituendis inqLlisitoribus in dicta 

provincia Ila Corona d'Aragól seeLlndum beneplacitum et voluntatem meam» (Barcelona, ACA Cancelleria, 

reg. 3684, fol. 7) de manera que Sixte IV va haver de cedir per butlla del 10 d'octubre de 1482, que 

anul·la la butlla del 18 abril de 1482, accedeix a les exigencies del rei, i comunica aquesta decisió als 

inquisidors de la Corona d'Aragó (AHN Inq., codo 1, nn. 21-22). El 17 d'octubre de 1483 un breu papal 

autoritzava I'inquisidor general fra Tomás de Torquemada a designar substituts seus als regnes de 

la Corona d'Aragó: «Te in dietis Aragonum et Valeneie regnis ae principatu Cathalonie prefato inquisitorem 

heretice prollitntis tenore presentillm deplltnnws. constitllimlls et ordinoml/s.l> AixÍ ho fa ~;aber tot ~egl\it 

Torquemada a fra Joan <;:olivera: ,<Vos, dictum fratrem joannem Colivera, heretiee pravitatis inquisitorem 

serie eum presenti in dicto regno Aragonum sLlbstituo et subdelego.» (ACA Cancelleria, reg. 3684, fol. 80 rv: 

copia inserida al nomenament de fraJoan <;:olivera i AHN Inq. Valencia, leg. 533, par. 18; vegeuj.A. 

Sesma: El establecimiento de la Inquisición en Arogón, CSIC, Saragossa s.d.). 
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recebida ... ») i la seva demanda que se li'n fes poca 

cosa més podia feL 

Valla pena remarcar que la lIetra esta signada a El Escorial el29 setembre 
de 1575, més d'un mes abans. Probablement, AgulIana la va rebre amb temps 
suficient per tal de preparar la seva escenografia. Veiem també que encara 

porta el títol de «paborde» (prepositus) de Sant Martí 

una canonica agustiniana) que el! mateíx 
per tal d'instal·lar-hi el de la Companyia de durant 
prop de 200 anys i fins a de la companyia un altre 

molt salid de la Contra reforma a Girona 14 
• 

EL COMISSARIAT DELS GERMANS AGULLANA (1 

Lomnipotent canonge Miquel Agullana, ajudat pel seu Jaume, 
va ser comissari de la Inquisició al bisbat de Girona més de vint anys, fins al 

"día de Santa Magdalena», (22 de juliol) de 1593, any en es va traslladar 

a Barcelona com a diputat del eclesiilstic de la Generalitat. En el carrec 
de comissari alternava amb el seu (i també 

que el del 27 d'abril de 1577 al 23 

13 El text del registre 768 de Bernat Caselles diu així: «Que quidem schedula seu /itere regle prelJUfer· 

te de alterius mO/1US littera, taliter erant signate: "Yo el Rey" Et post dicta regía signatura partís inferiof'ÍS erat 

de alterius monus IiUera sich subsignata: "(:1Irito, secretorius" Et deinde, partís etiam Inferioris, erant depicta 

nannulla (videlicet, sex) charoctera in similibus regiis schedulis sive litteris iuxta stillum dicte cancellarie 

per dominas de Regio Consilio depingi solita, et denique i/1 inferiori parte earundem schedule liee

rarum regiarum parte, erat scriptura sequens: "El obispo de Gerona, que las informationes que tuviere tocontes 

a lo heregia, juntamente con los processos, remita o los inquisidores de Cothalunyo", Post quarnmqtlÍdem inser

tan/m /iteraram regiarum presencotionem notificotionem. per me (dictl/m et írlft'a scriptul11 

notorium) ad dictam ínstantíam, /it premittitur, factarum et d/im ego (dictum ee infra scriptul11 notariul11) iIIas 

legere volebam et incepissem, illieo dicta eadem SilO admod1lm iIIustris et reverendissimo dominatío, verbo pre

míssis respondendo, díxít: "Que lo tiene por leido y recebida, y que pide se le dé copia della ". Que qtddem copia 

petito postmodllm ipso et eodemmet die per l11e (dictum et infra scriptlllll notnrium) ad dicta instanCia fuit dicte 

eidem sue odmodum íIIustr! et reverendissime dominatfoni trodito,facto reoliterque liberato,» 

14 Martí de Riquer: Quinze generacions d'una famil/G catalana. Quaderns Crema, Barcelona 

pp, 422-469; vegeu també els quadres genealogícs al final I'obra i el nostre artide, «Els a 

Girona (1581)>> al, Aanals de l'lastitut d'Estudis Gironins (vol. 2005, pp. 159-166), 
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de novembre de 1577, i del 10 de gener de 1578 al 10 setembre de 1578, i 

així successivament fins al 1593, quan va ser substitu"it per un altre, canonge 

Montserrat Guilló . Ja hem vist que se servia basicament del notari gironí 

Bernat Caselles per tal d'aixecar acta deis monitoris o citacions de persones 

sospitoses, que eren (amb els nomenaments de «familiars») I'activitat 

fonamental del Sant Ofici a Girona. Agullana, que rep instruccions «datas in 

Palatio Regio Maiori dicti Sancti Officii civitatis Barchinone» (30 d'abril de 1575) 

tracta els inquisidors barcelonins amb una submissió que frega I'adulació. 

El mateix 30 d'abril pren comiat d'ells amb una formula barroca i servil: 

«Significando ut si quidquam amplius ex me dignabuntur, velint ipse dominationes 
vestre mihi rescribere: labor quidem mandandi ipsarum dominationum vestrarum, 
parendi vero delectatio mea erit.» 

ELS INQUISIDORS r LA PESTA DE 1589 A BARCELONA 

Cap a la fi del comissariat de Miquel Agullana (que acaba, com deiem, el 

22 dejuliol de 1593) i de resultes d'un brot de pesta a Barcelona, s'instal 'len a 

Girona alguns inquisidors del Tribunal de Barcelona: «Dilluns, a Xl de setembre 

MDLXXXVllll, per causa de la peste de Barcelona, arribaren de la vila de Calella 

en la present ciutat per a residir fins la pesta sia remediada en Barcelona los molt 
illustres señors los licenciados Alonso Blanco de Salzedo y don Philippe de Tassis, 
inquisidors de Cathalunya. Hisqueren-Ios a resebre prop de Fornells lo dit senyor 

ardiaca Agullana, comissari, y en sa companyia lo senyor Garau de Santmartí, 
canonge y ardiaca de Besalú en la Seu de Gerona, Pere Vives, 1I0chtinent d'algutzir 
de assí, pochsjamiliars y jo [el notari Savarrés, en el primer deis seus registres, 

el 655[. És-se aposentat lo dit Blanco en les cases del Collegi de Sobreporta, y lo 

dit senyor don Philippe en casa del senyor canonge Olmera, que li ha dexada .» 
Linquisidor Tassis va aprofitar la circumstancia per tal de fer una especie 

d'inspecció (que Savarrés ano mena visita) acompanyat per un secretario Devia 

comen<;ar per la Selva i el Maresme, perque I'altre inquisidor i tot un estol 

d'autoritats eclesiastiques I'acompanyaren «fins passat lo Carme, a la volta de 

Sant Feliu de Guíxols» (Rg. 655, 16 octubre 1589). 

El mar<;: de 1590 vingué també a Girona un altre inquisidor del tribunal 

barcelonÍ: Francisco Arévalo de Zuazo, canonge i dega de Segovia, que sera 

poc després bisbe de Girona (1598-1611). Savarrés ens indica que «té sa casa 
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en la abadia de St. que és del abat y ténen /05 tres [Blanco, Tasis i 

consistori y lo secret en casa del dit inquisidor Blanco la Sobreportes], 

com a més en una cambra que mira ho trau al pati envers 
Servexen-los de secretarís mossen Lloren5 Onoffre Ríembau y m055én Pau 

secretaris, y joJoan Miquel Sevarrés, notari, en lo civil per la major parto Lo fiscal del 
Sto Offici és e/licenciado Pedro del Oyo. Lo Aguirre y de Murre. 
Lochtinent seu en la ciutat: Pere Vives. Nuntios en la present 

Martorell y Guillem alias "Broart", de la ciutat.), De tota manera, 

a final de de 1590 els anaren tornant a Barcelona, on la 
ja era d'haver residit a Girona poe més de 9 mesos: 

"A XXll de maig MDLXXXX se tomaren en Barcelona los dits senyors inquisidors, 

licenciados Alonso Blanco y don Francisco Arévalo de 

del dit any se torna en Barcelona (per haver·y la 
/ícentiado don Phelippe de 7assis» (Rg. 655). 

ELS SUCCESSORS DELS AGULLANA 

En el registre 656 (1591-94) el notari Joan Miquel Savarrés ens indica 
la fi del comissariat de Miqllel Agullana per haver estat elegit diputat del 
bra\ eclesiastic de la Generalitat i haver-se traslladat a Barcelona: «... et, dicto 

domino archidiacol1o il1 

presentis Chatalonie pro currenti 
Magdalene 1593 admodum reverendus Montserratus Guilló, dicte ecclesie 
canonicus.» En el 657 (1594-96) veiem en funcions de comissari el 

canonge Montserrat pero en el següent 1597-99) Savarrés 

ens informa de la seva substitució pel també canongeJaume Pla: «De mense 
Maii MDLXXXXVll remll1tiavit dietus comissarius etfuit et nomina tus dícti 

Sancti Officii commissarius illustris admodum reverendus Jacobus Pta, cal1ol1icus 
dicte ecc/esie, in sacra doctor, in eius tocwn de mense dícti 
onl1í.)) Jaume Pla continua com a comissari durant tot el 1599-1604 

658), pero quan arribem al 659 (1 «ínceptum XX Maii 

ja hi trobem nous comissaris: «Est comissarius reverendus Sebastianus 
prior Beate Marie de Cugucellis, hebdomedarius ecc/esie parrochialis Saneti 

Vincentíi oppidí Bisulduni.» Aquest SebastiiJ Costa, capella de Besalll devia 

haver comen\at ja abans del 20 de maig de 1 segurament va durar 
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poc, perque Savarrés aclareix: «Et postea, admodum reverendus joseph Texidor, 

sacre theologie doctor, canonicus ecc/esie Gerundensis. » El doctor josep Teixidor 

continuara com a comissari durant els registres segi.ients fins a la seva mort, 

ocorreguda el21 d'agost de 1612 (Rg. 660,1606-09 j Rg. 661,1609-12). Al 

final d'aquest darrer registre figuren documents sense signatura, i en els 

segi.ients tornen a apareixer SebastiiJ Costa i el doctor Paulí Papi, canonge 

de la catedral i ardiaca de la Selva. Des del 23 de juny de 16141es funcions 

de comissari seran portades a terme, durant més de 20 anys, pel canonge 

de la Seujaume Pla, que tancara la serie fins al31 d'abril de 1635, amb una 

interrupció provisional d'uns meso s (del 6 de setembre al 22 de desembre 

de 1633) en que el comissari sera el també canonge i doctor Narcís Frigola. 

ELS NOTARIS DEL SANT OFICI AL COMISSARIAT DE GIRONA (1572-1635) 

Com ha remarcat repetidament Henry Kamen, el «Sant Ofici de la Inquisició 

de /'heretica pravitat» es caracteritzava per la seva obsessió legalista 15. Tot 

es feia segons Ileis i reglaments, i els procediments nodrien una frondosa 

burocracia, que es superposava a les ja ufanes cúries episcopals, reials i 

senyorials. També aquí veiem la projecció de la poderosa personalitat de 

Felip [J, el rei burócrata per excel·lencia. La xarxa inquisitorial desenvolupada 

durant el seu regnat necessitava, dones , tot un estol de funcionaris i el 

suport deis notaris, que enregistraven tots els actes deis tribunal s i els 

comissariats. 

Bemat Caselles, personatge molt influent en el medi eclesiastic, que 

residia prop del barri clerical en una fastuosa mansió del carrer de la Forc;a, 

que després va ser convent deis caputxins, institut i ara Museu d'História de 

la Ciutat, va ser el notari del Sant Ofici al comissariat de Girona del 1572 al 

1588 (notaria Girona-5, vols. 766-769) amb l'única excepció del registre 382, 

15 Kamen, Henry: The Spollish Inquisition. An Historicol Revision. Ed. Weidenfeld and Nicholson, 

Londres 1997 (traducció cast .: Lo Inquisición espoliola. Ed. Crftica, Barcelona 1999,359 pp.; ¡¡'acta de 

Girona: cf. Indice onomastico, p. 354 «Girona»). Cal remarcar el subtítol, plenament intencionat: vegeu 

el capitol 14 (pp . 294-308 de la rraducció: «Inventando la Inquisición»). Kamen té també un estudi 

sobre la Catalunya de I'época (The Phoenix and the Flame, Londres 1993; trad.: Cambio cultural en lo 

sociedad del siglo de oro. Catoluña y Castilla, siglos XVI-XVII, Madrid 1998). 
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de caire economic i i adscrit a la notaria Girona-3 de Benet Reig l6. 

Dins el registre 767, la «Iletra publicatoria») deis del Tribunal de 

Barcelona a Agullana del 29 desembre 1 que obre el i serveix 
d'introducció a tota la seriel

? ha estat a les deíxades en 

blanc al del Per la seva data, és a tota una 

serie de nomenaments ¡ «patents» (Iitterae patentes) de familiars del Sant Ofici 
(6 de mare; de 1572: nomenament de familiar a favor mercader 

de Cassa de la Selva; 13 de mare; de 1572: nomenament de Bartomeu Puig, 

de 22 de mare; de 1572: nomenament de Pere de Girona; 

20 de mare; de 1572: carta «patent» de I'esmentat Pere Posasl8; 11 d'abril de 
1572: nomenament de familiar de Baldiri Reixach, de 

d'abril de 1572: nomenament de familiar de B. 

un etcetera que recorre tota la També trobem durant aquest any 
1572 el «monítorÍl) (28 de mare;: contra Roe ColI, de Gírona) 

i la denúncia 5 d'abril, deJaume contra Antic 

de Campllong). 
L.:any 1588, el comissariat de Gírona eanvia de notari, a servir-se 

Miquel Savarrés, notarí de la Inquisició a Girona del 1588 al 

1630. A del 1612 (i més eontínuament a partir del 1626) a la notaría 

Gírona-6 intervé també el notari Miquel Mascort, que sera el darrer de la serie 
que s'estronea el 1635. EIs 655·661 de la notaria Girona·6 són tots 

de i corresponen als anys 1588-1612. El 1612 apareix a la notaria 

Gírona-6 el notari Mascort (Rg. Del 1617 al 1622 hi ha una 
a la serie de notaríais relatius a la Inquisició, que són represos pel 

mateix Mascort (Rg. 755, de 1622 a 1 i després per Savarrés 

16 Cal remarcar que, en els registres del 110tari Caselles. l'ordre numeric no coincideix 

I'ordre cronologic: el 767 és crol101ógicament el primer, amb fOl1s corresponems als anys 

els altres segueixen així: 768 (1575-82). 766 (1582·85) i 769 (1585-88), 

17 Publicada per GriseldaJuliol, op. cit., Apendix, 111, 243. 


" Publicada per GriseldaJllliol. op. cít.. Apendix, IV, 244. 
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1626-30). La serie acaba, sempre a la notaria Girona-6, amb el registre 757 

(1630-35) del notari Mascort l9 • 

TIPOLOGIA DOCUMENTAL DELS REGISTRES DE LA INQUISICIÓ A GIRONA 

Els registres notarials del fons del Sant Ofici a Girona contenen tipus 

molt variats de documents, deis quals GriseldaJuliol ha elaborat una primera 

cIassificació tipológica . Convé tenir en compte I'organització que Ferran el 

Católic va estructurar per a la nova Inquisició que, per delegació del Papa, 

havia passat a ser de patronat reial. Ja hem vist abans les vacil·lacions de 

Sixte IV i I'actitud decidida del rei i de I'inquisidor general I'any 1482. Poc 

després, les seves noves atribucions, ja estructurad es i consolidad es, es 

posen en practica en els processos de Cervera (1486) i Barcelona (1487). 

La nova Inquisició (el nom complet de la qual era Sant Ofici de la lnquisició 

de la heretíca pravítat í apostasía) disposava del que avui anomenarÍem un 
ministeri, és a dir, un Consell Reiapo, amb seu a Madrid, prop del rei Felip 

lO t:index deis 17 registres notarials que contenen fons relatius a la Inquisició a l'Arxiu Históric 

de Girona és el següent. per ordre cronológic de 1572 a 1635: 

1572-1575. vol. 767: Notaria Girona-5 (Bernat Caselles) 

1575·1582. vol. 768: Notaria Girona-5 (Bernat Ca selles) 

11577-1586. vol. 382: Notaria Cirona-3 (Benet Reig): qiiestions economiquesl 

1582-1585. vol. 766: Notaria Girona-5 (Bernat Caselle s) 


1585-1588. vol. 769: Notaria Girona-5 (Bernat Ca selles) 


1588-1591. vol. 655: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1591-1594. vol. 656: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1594-1596. vol. 657: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1597-1599. vol. 654: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1599-1604. vol. 658: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1604-1606. vol. 659: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1606-1609. vol. 660: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1609-1612, vol. 661: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1612-1617. vol. 756: Notaria Girona-6 (Miquel Mascort) 


11617-1622: interrtlpció de /a documentació enregistradal 


1622-1626. vol. 755: Notaria Girona-6 (Miquel Mascort) 


1626-1630. vol. 662: Notaria Girona-6 Uoan Miquel Savarrés) 


1630-1635. vol. 757: Notaria Girona-6 (Miquel Mascort) 


20 El Consejo de la Suprema y Cenera/Inquisición. generalment conegut com "la Suprema •. 
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11, que ja hem vist que va donar al Sant Ofici la seva forma definitiva, A les 

principals ciutats de la Corona es van establir tribunals del Sant Ofici, i ja hem 

vist que el de Barcelona tenia la seva seu al Palau Reial Major, sota un gran 

escut de pedra del Sant Ofici, a la porta de l'actual Museu Mares, Aquesta 

ubicació és prou significativa del caracter «reial» d'aquest organisme, No és 

que aixo fos nou, car en el procés de Pere Martí de 1447 veiem intervenir 

activament la reina Maria, muller d'Alfons el Magnanim21 , El que és nou 

és la manera tan explícita i decidida que adopta el patronat reíal, com a 

conseqüencia de la política contra-reformista de Felip 11. Per tal d'augmentar 

I'operativitat del tribunal barceloní, el rei va limitar el seu ambit geografic, 

fent dependre el comissariat de Lleida del tribunal de Saragossa i el de 

Tortosa, del tribunal de Valencia22 , Els comissaris havien de construir una 

solida xarxa de «familiars» fent jugar a favor seu el prestigi social que aixo 

comportava i, sobretot, la jurisdicció exempta de que gaudien, pero també 

evitant, si podien, i castigant, els abusos de molts familiars, que aprofitaven 

la seva situació i als qui la policia inquisitorial havia de mantenir a ratlla, 

Per tant, el document basic deis nostres registres és elnomenament de 

familiar del Sant Ofici, de vegades acompanyat d'una mena de certificat que 

eren les «patents» o litterae patentes (delllatí patere, "mostrar": es tracta d'un 

document d'acreditació, que podríem comparar als certificats o diplomes 
actuals), 

Se suposava que els familiars havien de denunciar els casos sospitosos al 

comissari mitjan<;:ant les denúncies (declarationes) , Aquestes Iletres, dirigides 

a la cllria del comissari i els originals de les quals encara es conserven entre 

els fulls deIs registres, podien adoptar també la forma d'una instancia o 

21 Sierra Valentí, Eduard: "Un procés d'[nquisició a Girona (1447)>>, alsAnnals de I'Institut d'Estudis 

Gironíns, vol. XLVI, 2005, pp. 131-157). 

n El tribunal inquisitorial de Barcelona comprenia, dones, I'arxidiócesi de Tarragolla i les dió

cesis de Barcelona, Girona, Vic, Solsona (creada a petició de Felip 111'any 1593, amb terres provinenrs 

deis bisbats d'Urgel1 i Vic) Urgell i també el d'Elna-Perpinyá, al Rosselló (fins a la Pau deis Pirineus, 

de 1659), A cada bisbat hi ha"ia un comissari, generalment un canonge, que coordinava els esforl;os 

en I'ámbit diocesá, encara que era independent del bisbe en I'acompliment de les seves funcions. 

Aquestes consistien basicament a detectar els casos d'heretgia i remetre'ls (si calia) al Tribunal de Bar

celona, que n'informava a la Junta Suprema mitjan~ant les anomenades Relaciones, que es conserven 

a la secció d'[nquisició de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid: com ja hem vist les que enviava el 

Tribunal de Barcelona corresponen als volums 730 al 735. 
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«suplicació» (supplicatio) per tal d'exculpar-se de falses acusacions o de 

presentar qualsevol altra demanda. Si el comissari ho considerava oportú, 

feia enviar un monitorium (de monere, "avisar") a un particular per tal que es 

presentés a Girona a exculpar-se davant el comissari. Aquests «monitoris» 

es feien per conducte de la parroquia, com es pot veure per exemple el 

10 de gener de 1589 (Rg. 655), en que s'expedeixen tres monitoris de cop 

(<<Nos Miquel de Agullana, etc. a vosaltres, tots y sengles preveres de la parrochia 

de Sant Steve de Guialbes ...de la parrochia de Santa Coloma de Matella ... de la 

vila de Figueres .. .»). En els tres casos es tracta simplement de pagament de 

deutes per pensions ven¡;udes de censals per part de familiars morosos del 

Sant Oficio 

En casos més greus adoptaven la forma de «citació» (citatorium) i es 

comunicaven per I'agutzil o alguna altra for¡;a pública, com es pot veure al 

Citatorium proJoanne Serra, de Sancto Gregorio, en que s'ordena al pages Jaume 

Simon de Va 11 , familiar del Sant Ofici, que «comparega devant Nos [Miquel 

Agullana] per a respondre a la demanda contra de ell per dit Joan Serra donada». 
Una nota aclareix que el «nunci» del Sant Ofici Jaume Martorellli va entregar 

la citació en ma i va declarar després sota jurament haver-I'hi donat (<<et 

declarationem fecit se, dicto die, intimasse dictum citatorium dicto Joanni Simoni et 
personaliter reperto»)23. Si el particular citat es feia escapol, es procedia a una 

II Un bon exemple de «lIetra citataría» la trobem en el registre 769. amb data de 3 de setembre 

de 1585. dirigida pels inquisidors del Tribunal de Barcelona a una vídua de Banyoles: «Nos, los inqui

sidores appostólicos contra lo herética pravedat y apostasía en el Principado de Cothalunya por la Santa sede 

Apostólica dados, creados y deputados, citamos a vos, la viuda Cornellana que, dentro de dies días después que 

las presentes os fueren presentadas, parescáys ante Nos (por vos o por vuestro legítimo procurador con poder 

bastante) a responder a la causa de appellación interpuesta por Anthonio Cornellana, pelayle de la vilo de 

Banyolles, en vuestro favor y contra ell, por ell reverendo comissario del Santo Officio de la ciudad de Gerona 

dada y promulgada, y a proseguir y continuar la dicha causa hasta sentencia diffinitiva, e a pevición de aquella 

assignando lugar ho persona en donde se agan las intimas;si no se arán pulsar a las puertas del consistorio del 

dicho Santo Officio, vuestra ausencia no enbergante. Otrosí mandamos al notario o en cuyo poder está el pro

cesso de dicha causa que, dentro de nueve días después que con las presentes fuese requerido. dé a la parte del 

dicho Cornel/ana traslado del dicho processo cerrado y cel/ado. en manera que haga fé, pagándole los drechos 

que justamente oviere de haver. Datum en el Real Palacio Mayor del Santo Officio de la ciudad de Barcelona, 

a los tres del mes de setiembre de mil y quinientos y ochenta y sinco anyos. Doctor L. Alvares de Caldas, por 

mandado de Su Senyoría. Expedido por mí,joan Gibert. scrivano público de Barcelona y del Santo Officio de la 

Inquisición de Cathalunya , de mano propria. (Cita torio en forma .)>> 
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crida pública i es demanava a tots que ajudessin a trobar-Io mitjanc,:ant una 

ordre de «recerca» (cerca) ,24 També es podia fer una convocatoria col· lectiva 

o cartell, com la que hem vist que es va fer als mestres francesos ellO de 

marc,: de 1573. En casos greus es procedia a I'empara o segrest deis béns de 

I'interessat, generalment per causa de deutes25 
• El pas següent era I'execució, 

que consistia a posar a subhasta o el1cal1t públic (així dit perque es «cantava» 

el preu de cada article) els béns materials. generalment per tal de pagar un 

deute, com va ser el cas del mercader gironí Antoni Maugí, que s'aprofitava 

de la seva condició de "familiap> per tal de no pagar deutes (Rg. 769, 18 

d'agost de 1588). (alia, pero. fer previament un il1vel1tari per evitar abusos, 

i tot aixo ho consignava CUI'osament la nombrosa burocracia de les cúries 

inquisitorials i passava finalment als registres notarials. 

24 En tenim un exemple el 15 de febrer de 1597: els inquisidors del Tribunal de Barcelona envien 

al comissari de Girona una ordre de recerca de dos presoners fugats de les presons del Sant Ofici al 

Palau Reial Major de Barcelona: "Fem a saber que a datze del present mes de febm: entre sineh y sis hores de 

la tarde, romperen les preS0l15 públiques del Palatio Real de la Sta. Inquisitió de Barcelona yfugiren d'el/es dos 

presos: lo hu deis quals és home de bono statura, ja barbat, camús de nas, 105 l/l/s entrats, ab uns borseguins 

quasi nous, capa y saragiiellos negres, ja usatz, parle castel/a y CClthalá; y lo altre és llame de bono statura, 

blanch de cara, no acabat de barba (y la poca que té retire ab blanca y roja) ab herruelo negre jo usat, sombrero 

de falda gran com de capelliJ, ¡:aragüellos de burell, y parla mig gavaig mig castellá. Ecom al servey de Nostre 

Senyor y de aquest Sant Offici convinga que estos homens se cobren y tornen en presons com está ven, tenint avis 

y ordre deis molt illustres se,lors inquisidors apostólichs del present Principat de Cathalunya de les dites coses, 

hovem manat despachar les presents, ab tenor de les quals manam o tates les dites y qualsevol persones ... sots 

pena de excomunicatio major... y de 500 ducats de or... que encontinent que sobran ... deis dits dos homens.. 

descobren, revelen y denuncien ab tata diligentia ols dits senyors inquisidors °a Nos ... o a qualsevols officials, 

aixi reals com altres y familiars del dit Sant Offici per a que las tornen pendre y posen en 1110 y poder deis dits 

senyors inquisidors... » (Rg. 654). 

25 En veiem un exemple el 9 de desembre de 1588, quan el comissari Miguel Agullana, a petició 

del mercader de Girona Antoni Sibís, ordena als seu s funcionaris: «Empareu e segresteu, aixi com Nas 

ab lo present emparam e sequestrom a jaan Maner, álias "Balilles", jaon Baile, Pere Agromunt majar de dies, 

batíguer de teles, e jaon Cinte,: de la dito ciutat Ide Gironal quolseval quantitat de dinés e oltres qualseval 

coses que tinguin en son poder... » (Rg. 655). 
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Aquesta execució podia ser evitada en alguns casos mitjan<;ant un debitori, 

document de reconeixement de deute, també conegut com a confessio 

judicialís, pel qual es reconeixia el deute i es prometia pagament26 
• 

LA XARXA DELS «FAMILlARS» 1ELS SEUS INTERESSOS PRIVATS 

Aixo ens porta a un altre problema, fonamental per comprendre 

la documentació d'lnquisició a Girona. La xarxa de familiars havia estat 

solidament teixida pels germans Agullana entre els pagesos benestants 

(que es delien pel nomenament de <{amíliar» que els donava un gran prestigi 

social i que els feia respectar a causa de les temudes denúncies) i entre 

alguns col·lectius, com els hostalers i els taverners, que interessaven al Sant 

Ofici perque ho sabien tot i que trobaven en la condició de familiar una 

protecció contra el puritanisme ambiental. Pero aquests familiars miraven 

més pels seus propis interessos que no pas pels del Sant Ofici, cosa que, per 

altra banda, no deixa de ser natural. El resultat és que una gran part deis 

documents registrats són denúncies (denuntiationes) a favor o en contra deis 

familiars, per motius de protecció deis seus béns o per tal de castigar-ne els 

abusos. Un cas curiós és el que trobem en el registre 654, el 29 de desembre 

de 1597, del notari Joan Miquel Savarrés, en que el familiar Joan Correger, 

pages d'Aiguaviva, es presenta al comissari gironí (lIavors el canonge Jaume 

Pla) per tal de denunciar el robatori deis seus porcs ((vuyt tossinos») pel seu 

veÍ Joan Garrofa, que va intentar vendre'ls al mercat de Girona valent-se 

d'engany. «E comjo y mos béns stiguam sots protectió y custodia del dit Sant Offici 

per ésser familiar com só, y dites coses sien dignes de punitió, per ésser-me entrats 

en ma casa a hora captada y de aquella haver-me pres y robat dits tossinos, ne fasjo 

per mon descarrech la present denuntiatió,fent instan tia y part formada contra del 

dit Joan Garroffa y los culpables, supplicant aquells ésser castigats.» Així conclou 

la denúncia de Correger. 

" Així ho fa Pere Riusech. dit "Vilar», pages d'Avinyonet que el 20 de desembre de 1588 "iudicia

liter confessus fuit debere magistro Petro Garbí xxx et tres libras barehinonenses pro salario duarum eopiarum 

per me sibi traditarum inventarii aplld predictum, et feei de hereditate et bonis Bart/l%mei Riuseeh, dicte 

parroehie... quas promisit so/vere per totas currentes seu imrantes ferias. Et Ilisi feeerit, vo/uit quod pro dicta 

quantitate et XXXX /ibris iustefaeiendisfiat et insedit exeqlltio in bonis suis, tam pro debito ... » (Rg. 655) . 
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El resultat és que en els registres de la Inquisició hi trobem de tot 

menys teología, el cas deis tossinos no és único Aquests 
que, com exístien a tots els 

de la Inquisició, i estaven protegits per una jurisdicció especial. Cal insistir 

en aixo no vol dir que fossin impunes, en els veiem que 

amb molta freqüencia es procedía contra ells, amb empares í eX(~CUClOns, 

cal també reconeixer que de i d'una 

Moltes dogm;nic o de costums 

(declaratio) i es al comissarí en forma d'inst;mcia o supplicatio, no ha 
als registres. El motiu és que el seu contíngut ha quedat assumit per 

un monitori, citació o cerca, i el notari no ha considerat necessari consignar 

una declaració. el de la qual ja prou explícit al document 

de citació. 

En quan els familiars eren de denúncia 

es prevalien de la seva posició per tal de no pagar deutes), [es 

denúncies corresponents es reprodueixen en els registres i amb 
donen Iloc a exequtiones o confiscació de béns per tal de satisfer els creditors 

mitjan<;:ant la venda a I'encant públic que, amb els minuciosos 

inventaris que el són com una finestra oberta dins les cases de 
Els familiars fer (apellatio) al Tribunal de 

que en molts casos ordenava que el familiar en qüestió «no fos molestat»27. 

En el 24 de gener de 1589 el comissari Miquel Agullana havia 

un monitorium «a tots y sengles preveres de la sglésia de la vila de Tossa 

per tal que amonesteu a Vícens Moré, de dita vila y terme, familiar 

del dít St. Officí...que dins deu dies próxims dóne y pague .. .tres sis sous 

deu díners per raM del dret de .. » En aquest cas, el batlle «del 

castell y terme de Tossa» (Miquel Riera) ha una instimcia al comissari 

el familiar es negava a pagar un dret sobre la pesca. Pero el pe:SGlIOClr 

recorre als inquisidors del Tribunal de que el 6 de febrer de 1589 

ordenen al comissari «que el dicho Vincente 

convenido delante del dicho comissarío deste Sto. antes bien. sea absuelto», 

són unes Iletres absolutóries del Tribunal de Barcelona en 

Així, el li[enriado Alonso Blanco comunica que «,. ,a viendo visto esta petition y el dicho manda

miento al dicho Viocente Moré, familiar del Sto, Officío, hecho por el dicho comissario de Gerona... dezimos y 

mondamos vistas las presentes" ,no le inquiete ni le perturbe (Rg, 655. 6 febrer 1589). 
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al recurs del familiar, pero en realitat no absolen, sinó que simplement 

s'inhibeixen a favor de la justícia reial: «Sigua y continúe su justitia en la dicha 

Regia Audientia .. .antes bien prossigua su causa y justitia en la Regia Audientia do 

la tiene empe~ada» (Rg. 655). 

Barrejades amb tota aquesta documentació d'interes privat, trobem, 

pero, algunes litterae publicatoriae, destinad es a ser lIegides des de la trona 

durant els oficis dominicals i que tenen un caracter doctrinal o moralitzant. 

Molt abundants en el primer registre de Bernat Caselles (Rg. 767, 1572-75) 

que és el que posa en marxa el comissariat de Girona, es fan més escasses 

en els següents, perque la situació estava ja controlada i no es feien 

necessaries28 • 

28 Als sensacionalistes obsessionats per trobar truculéncies o condemnes terribles. aquestes 

lIetres poden resultar una decepció. potser saludable. car no cal abusar de la história-hcció actual

ment tan apreciada. Vegeu, si no, les lIetres publicatóries enviad es pels inquisidors de Barcelona el 30 

de juny de 1572, en qué es condemnen els errors que es divulguen sobre la Butlla de la Santa Croada 

(Rg. 767) i que avui dia ens deixen perfectament indiferents: «(. . .) Per quant en dit 5ant Offici se té entés 

que en algunas parts de nostre destret se ha publicat y dat entenent que per virtut de la Bul/a de la Crusada se 

pot absoldre una vega da en la vida y altra en la mort en los casos de heretgia y per ser cosa tnat pernitiosa, per 

tant y altrament ab tenor del present vos notijicam y fem a saber com la dita Bulla de la Crusada 110 se entén 

ni·s deu entendre en los casos de heretgia; y perque de ditas coses ningú puga al.legar ni pretenir ignoráncia 

alguna. per ro, en virtut de santa obediencia y sotzs pena de excomunió maior y de cent ducats de or deis béns 

del qui contra fará exhigidors y per a los gastos del dit 5ant Offici applicadors. vos amonestam, diem, cometem 

y manam que, vista la present, que lo diumenge o festa primer vinent en publiqueu e/o publicar fassau ab alta 

e intel/igible veu quant la maior part del poble per hoir los officis dominicals e/o altrament y assistiran. Y si lo 

contrari será fet, provehi ditas penas y censuras, y altrament segons se trobará fahedor per justicia. Datum en 

Gerona, al darrer de juny MDLXXIJ.» 
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MOSTRA DOCUMENTAL I TIPOLOGICA 

La documental deis registres del Sant Ofici és tan frondosa i barroca 
que fer-ne una dassificació senzilla i clara té l'inconvenient de deíxar molts materials 
sense estudiar. dones, necessari procedir a un comentari als casos concrets 
que es van trobant en els registres. 

J. o «crida» 

Ja des de I'edat mitjana, les autoritats es comunicaven sovint amb els seu s 
administrats per d'un preconium. Les corts o cúries municipals, eclesiastiques 
o reíais, i també les de la Inquisició quan es va conformar com a jurisdicció especial, 

<nr'<~'''A'' d'uns funcionaris de veu molt potent, encarregats de lIegir determinades 
en públic, recorrent un itinerari que sempre era el mateix i aturant-se a 

determinats tlocs (loca solita). Aquest pregoner ípreco) sorria acompanyat per gent 
d'armes i un de timbalers que aplegaven la gent a les cantonades i feien sortir 
els caps per terrasses i finestres. La proclama s'iniciava sempre 8mb la formula: (<Ara 
oiats tothom que us notifique y fa saber... l> Per motius prou evidents, amb 
el temps es va el nom popular de crida al més culte de derivar deltlatí 
preconium. Des del punt de vista jurídic, és resultat de la necessitat de o 
donar a les normatíves, de manera que no es adduír una 

exíment, Les crides podien tenir per temes de certa importancia 
com les que en els primers del notari Bernat Caselles, 

també una forma més humíl, com en el cas que consignem a 
contínuacíó: 

16. Girona: (ICrídGJi pública per tal de trabar unes mil/es robades 
a Pedro de Reynoso, algutzil del Sant Ofici (Rg. 767). <<Ara hoiats totam 
us notifique y fa a saber lo molt reverend y molt senyor Miquel 

de Agullana, en quiscun dret doctor, canonge de la Seu y comissari en lo Sant Offid de 
la Inquisició contra la heretica pravedat y apostesia en la dutat y bisbat de Gerona: Que 
qualsevol persona en sabuda, rastre o ensenya de un stava ab lo senyor 
Pedro de de dit Sant Offici, qui se Ji ab sis ab trenta 

dites sis bésties y ha tres matxos: lo hu gran, negra e/os, y los dos són 
I'altre més polit, y lo hu destos dos és castany y f'altre un roig 

de bou, de edat de sis anys. Y las altres sis bestias són axans: las dos 
negres y la hu y la que és té un en la anca dreta que encara no és acabat de 
curar-se, /'altre té dos és e/os, gran y molt bon ase. Y tots ab sos albardons 
y sachs. Per ~o, de dit bésties dara notícia vertadera, se '1 donara de strenes sis 

Altrament, sabent-ho qualsevulla que sia y no revelant-ho a dit Sant se'ls fa 
a saber se contra de el/s y quiscú d'ells per los remeys opportuns, Datum 
en Gerona a XVI del mes de Febrer, any del Senyor MDLXXIlIIO. (Fuit publicatum per loca 
solita presentís civitatis Gerunde sano duarum tubarum, legente Michaele Vivas. 
substituto et dicti sancti Officíi, die XVI Februarii 1574.))) 
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1/. Declaració testimotlial 

Tots els processos estaven precedits per un procediment d'enquesta (inquisitio) 
que ha donat nom als tribunals del Sant Ofici i que ha donat 1I0c a certa confusió 
perque hi ha qui quan veu la paraula inquisitio (que vol dir simplement "interrogatori") 
ja es figura estar al davant d'un document del mític tribunal. El denunciant «deposava» 
el seu cas davant d'un procurador fiscal que, si el veia suficient, iniciava o "incoava» el 
procediment. D'aquí I'expressió depositio i deponens que, propiament, es referien als 
autors de la denúncia (denuntiatio) pero que també s'apliquen a qualsevol "deposició» 
d'un testimoni als procediments d'enquesta que precedien la sentencia judicial. 
Lautoritat corresponent (el canonge oficial en nom del bisbe, en el cas de la cúria 
episcopal) nomenava un comissionat o comissari per tal de dirigir els interrogatoris 
(inquisitiones) deis testimonis (testes). Quan es va reestructurar el Sant Ofici, cada bisbat 
tenia un comissari encarregat d'aquesta jurisdicció, que dirigia els interrogatoris i 
que normalment els feía personalment. 

Cal també tenir en compte que I'estada a la presó no era gratuYta. El presoner 
pagaya els seus aliments i altres serveis, i podia beneficiar-se de manlleutes o regims 
de presó oberta, que també es pagaven i que expliquen en gran part la lIarga durada 
deis períodes de detenció cautelar que precedíen els processos. Si el presoner addu'ia 
pobresa, aixo donava lIoc a un altre procediment d'enquesta per tal de verificar-ne la 
veritat, com en el cas següent: 

1575, getler 25. Girotla: Testimotli etl relació amb Utl palafretler fratlces detitlgut 
per no haver pagat els alimetlts cotlsumits a les presotls de la ltlquisició (Rg. 767). «En 
Gerona, a XXV de Janer 1575, devant lo reverend senyor Miquel Agullana, etc. comissari, etc. 
comparegué, jura en deguda forma de dret y en virtut de dit jurametlt prometé dir veritat 
y advera mossen Pere Vivas , lochtinent de algutzir del Sant Offici cam ell (de mandato deis 
il./ustres y molt reverends senyors inquisidors, per ordre del setlyor tresorer de dit Sant Offici) 
ha presa la perSOtla de Joan Tolet, Mias "lo Rosset", palafruguer frances, per defecte de 
CCCXXXXI/ sous deu ditlers, per los aliments Ii foren prestats en lo temps stigué pres en les 
carcers del Sant Offici de la lnquisició, la persona del qual exhibeix ut ecce, y que ha fetas ses 
diligentias en saber y trobar si ell, dit Joan Tolet, alias "lo Rosset", té diners ni béns alguns 
sufficients per pagar dit deute o part d'aque/l, y que no ha trobat ni en sa persona ni en altra 
part dinés ni béns alguns que sien seus, ni mancho que ningunli dega. Y lo mateixJoan Tolet, 
alias "Rosset", jurat, etc. en poder del dit comissari, ha també adverat que és pobre y que 
no té diners ni béns alguns habans; des que és axit deis carcers del Sant Offici, ha stat quasi 
totstemps malalt, y que deu per los hostals XV I/iures o més de menjar. En Gerona , dit dia, 
devant dit reverend senyor comissari, comparegué y jura en deguda forma de dret, y en virtut 
del jurament prometté y advera Pere de Auga, frances natural delloc de Balex del Bisbat de 
Lesca del Regne de Fransa, et dixit que Joan Tolet, alias "Rosset" és pobre y que no té diners 
ni béns alguns habans; des que és axit deis carcers del Sant Offici, ha stat casi tostemps 
malalt, y que deu per los hostals XV I/iures o més de menjar. En Gerona, dit dia, devant dit 
senyor comissari, comparegué, etc. Domenjó Delabert, frances natural delloc de Cerres del 
Bisbat de Lesca del Regne de Fransa y, müensant dit jurament, advera dit Joan Tolet ésser 
pobre, ut supra. » 
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lll. Ordre inquisitorial de pagament 

Més que en la seva su posada que la fantasia i la han elevat al 
camp del mite, els defectes de la Inquísícíó cal buscar-los en els excessos de la seva 
burocracia, minuciosa i inacabable. Tot havia de ser autorítzat Del 
Palau Reial de Barcelona, seu de la sortia I'ordre de devolució d'llns diners 
índeglldament cobrats "por un rescate suyo)) una fian(,:a) per la qual hí va 
haver un recurs i la ordre de devolució del "rescate»: 

1585, Barcelona: Ordre de pagament deis ínquisidors al rector de LU'''"IUE.'. 

comissari delegat del Sallt Ofió, en favor del mercader barcelotlÍ Pere Ferran 
"Nos, 105 inquisidores apostólicos contra la herética pravedad y apostasía en el Principado 
de Catha/unya, por autoridad apostólica dados, creados y deputados, mandamos a vos (. . .) 
Llatzer Val/s, rector de comissario del Santo ( .. .) que, dentro de dies días 
después que las presentes os déis y realmente 
mossén Pedro Ferrall, mercader de la presente ciudad. quarenta y dos 
barceloneses que, como ha del die/lO Ferran, avéis cobrado de Serra por 
un rescate suyo, que el dic/¡o Ferran por él avía o dentro del dic/¡o término (por 
vos o por vuestro proCtlrador con poder parescáis ante Nos y en nuestra 
Audiencia Civil del Santo a poner justas rasones por qué no lo deváis aser. Datum en 
el Real Palatio Mayor del Sancto Officio de la ciudad de Barcelona, a los veinte y tres del mes 
de marso de mil y y ochenta y sinc/¡o anyos. El licenciado Blanco de Salcedo, por 
mandado de Su por mí, Joan Gilberte, salvano del Sancto de la 
Inquisition de de mano propria. COI1 1l1ll1,pr,t¡EI 

111. COllh!,cació deis béns ¡«t'.xt'G¡UU'U bOflorllm») 

Els familíars del Sant Ofici de la Inquísició formaven una xarxa que agrupava 
pagesos relativament benestants i també habitants de les ciutats. entre ells molts 
mercaders, hostalers i taverners. Molts d'ells estaven, sobretot, interessats en 
els avantatges de la seva situació de familiars, que comportava una 

(i amb avantatges fiscals i un gran social, no exempt 
d'inconvenients, car dedu'(m que també devien ser odiats si tenim en compre que 
eren víctimes d'un gran nombre de malifetes. 

que els es cuidessin de tallar els abusos de molt5 familiars 
que es prevalien de la seva sítuació per tal de no pagar deLltes. Una vegada denunciat 
el cas, es procedia a I'empara o segrest cautelar deis béns de I'acusat, Aquest segrest 

ser pal'liat mitjan(,:ant un debitor; o reconeixement del deute (amb promesa de 
que també es coneixia com a col1fessio judicialis, que en un altre cas 

conduYa directament a així dita perque portava a la practica 
allo que a I'estadi havia estat una mera amena(,:a. 

Lexecllció havia estar normalment d'un recurs al tribunal barcelonÍ 
i, per tant, la forma de lIetres executóries, per els inqllisidors 
donaven pas a la confiscacíó deis béns. Res no quedava, a I'arbitri personal, í 
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calia fer un minuciós inventari de tots els béns, procedir després a la subhasta pública 
o encant (així dita perque el preu de cada objecte es cantava a la baixa fins a trobar 
un comprador i, per tant, es feia in cantu) . Com en tot allo que tocaya el Sant Ofici, 
la pru'lja de seguir els procediments legals produYa un grau de burocratització molt 
gran, i tot quedava anotat. Així, els registres corresponents vénen a ser com una 
finestra oberta sobre una casa gironina benestant de final del segle XVI, i aquest és 
el seu principal intereso 

1588, agost 18. Barcelona i Girona: ((L/etres executóries)), inventari i encant públic 
deIs béns del familiar de la Inquisició Antoni Maugí, domiciliat a la PIafa de les Cols de 
Girona (Rg. 769). «Nos los inquisidores apostólicos contra la herética pravedad y apostasía en 
el Principado de Cathalunya, etc., por la Santa Sede Apostólica dados, creados y deputados, 
mandamos a vos Pedro Vives, lugarteniente de aguazil deste Sto. Officio en la ciudad de 
Gerona que, luego que las presentes os fueren presentadas, agáys executión en la persona 
y bienes de / ... ' Anthonio Maugí, mercader de Gerona, familiar / ... ' del Sto. Officio, por 
quantidad de treinta libras barcelonesas por otras tantas que micer jayme Pinyol consignó 
a Miguel Guitard, como paresce por los autos exhibidos y la scriptura de tertio y obligatión 
de persona y bienes: la qual exequutión haréys por la dicha quantidad y costas, servando en 
todo el orden del drecho. Datum en el Real Palacio Mayor del Sto. Officio de la ciudad de 
Barcelona, a los veynte y ocho del mes de junio de mil y quinientos ochenta y ocho anyos. El 
doctor Blasco [rúbrical Por mandado del Sr. Inquisidor: Anthonio Piera, notario y secretario, 
y exerciendo la scrivenia del civil del Sto. Officio. (Exequutión por treinta libras.)) 

La Iletra «patent i executoria» deis inquisidors és confiada al Iloctinent agutzil 
Pere Vives per tal que procedeixi a I'«execució» (confiscació i venda a I'encant) deis 
béns del mercader morós que així abusava de la seva condició de familiar del Sant 
Ofici oL:agutzil es fa acompanyar de I'escriva Miquel Vila i del «nunci» ("missatger") 
Jaume Martorell, tots dos funcionaris de la Inquisició gironina, i de testimonis 
fefaents (<<et pro testibus dicto honorabili Petro Agramont, botiguerio telarum, et joanne 
C;ebria, serrallerio Gerunde, ad premissa adhibitis et specialiter assumptis») i, el mateix dia 
28 de juny de 1588, es presenta a les voltes de la pla<;a de les Cols (que era a la part 
central de I'actual Rambla) i, amb el formalisme jurídic que sempre va caracteritzar 
I'actuació inquisitorial, procedeix afer inventari deis béns que cal embargar. El 
resultat de I'inventari és el següent: 

«Et pro tota aquella casa scituada en las voltas de la Plassa de las Cols de la present 
ciutat de Gerona, en la qual esta mossén Pere Agromont, botiguer. la qual és de dit Antoni 
Maugí i és contigua a una altra casa de dit Maugí en la qual esta mossén Rafel Nadal, 
mercader de Gerona, ab sos affrontations compresa. 

Més: en una cambra de dita casa, que trau porta, ha un pasrador o instantia molt 
xiea per la qual se entra en dita cambra, la qual instantia xiea o pasfador trau finestra a 
un carraró de las Peseaterias, en la qual cambra fonch vist haver-hi una porta en tres certs, 
caneada ab 1I0sat, dins la qual cambra se són trobats los béns següents del dit Anchoni 
Maugí: Et primo, sis matalassos. Més: tres j/assadas (dos blancas y una groga). Més: sinch 
coxins vermells de godamasils. Més: nou coxins plens de ploma. Més: unes cortines de tela 
per la paret. Més: tres calderas y una bassina de aram. Més: tres canters de aram, dos 
grans y un xich. Més: dos scalfetas, una olla, un j/ascó (tot de aram). Més: quaranta sis 
plats de stany (entre grans y xichs). Més: una cassa, dos ollas y un alambit de aram. Més: 
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dos pahellas y un de aram. Més: catorse cadiras de wyro (entre banas y do/entas). 
Més: UI1 satial, díl1S lo qual és lo primo, un tros de bocaram negra: més: un 
de ximallot ab de satí; més: IIns calsots de vellut negre, do/ents; més: L/na 
de satí mostrajada, bono; més: set lIansols de bri de cánem, sis bOl1s y UI1 usat; més: unes 
sponeres de drap de casa; una portalero de dol; més: dos de calses botinas de 
raxa, usadas; l1lés: dos robetes, uno de dol. altre de raxa. Més, en la dita cambra: quatre 
retaules de usats. Més: nou de tela, Més: una taula ab tisora. Més: 
entrant en dita cambra a mil squerra. caixas ab sos panys taneadas, ab /0 que s·i trobará 
dintre. Més: vuyt caixas de Jitsta grans y ab /0 quey aun) dintre. Més: dos peSSQS 
de deaurats. Més: ulla credensa Més: una spasa.» 

Pere Vives mana tancar la cambra amb un pany especial i amb tots 
els efectes esmentats a més d'uns altres que a Maugí ¡que també es 
[an portar a la dita cambra, sense oblidar de fer-ne inventari: «Fuerunt intus dictam 
aulam sive cameram dimissa et e/ausa cum clausura sive pany, preterquam bona 

et sequentia, vide/leet: dos paro/s, ulla cassa y una olla de aram, quaranta 
plats de stQlJy (entre grans y una spasa.» A més de l'inventari, es fa una 
notarial a deIs de la part creditora. 

EI19 de 1588 es a I'encant públic a la pla.;a de les Co15: "Postea 
vero, die decimo llano l1lensis Augusti et anni predictorum, Petrus Sala Pons, 
eurritores col/i Gerunde, personaliter eOl1stituti extantes in dicto 110tarie seu scriballíe 
mei, pre et i¡¡Jra scripti Ilotaríi, et coram me, eodem pre et inJra scripto notario, se (dicto et 
eodemmet die ac de mandato díai dominí Petri Vives /ocumtenentis prelibati et ad 
instantíam diai Valentíní Ferrer, dicto nomine) vendidisse, subastasse et liberasse in eneantu 
publico plus bona mobilia supra proxime de 
causa factis, passís et sustentis, capta ¡nteritls lJominandís ac 
<rr.,¡')ft1rl< substituti et ¡urati, his in locu mei, notarii pre et 

ad ínJrascripta adhíbitor¡¡m, et ae modo 
Primo: ¡¡na spasa, venuda a mossen setze so¡¡s. Més: ulJa sort 

de plats de stany que han pesat set lliuras (a rahó de tres sous y V¡¡yt diners la 
lliura, va/ell deu llíuras y nou velluts a mossenJaume notad real. Més: una 
olla de aral7l, velluda a mossen Clasear per setse sous y UIl diner. Més: ww cassa de aram, 
venuda a 1J10ssell Jaume Saló, causídich, per catorse SOLlS. Més: Llna venuda a Perot 
Cel/er a rahó de dos SOIlS y set diners la I/iura; ha pesat vint l/iuras y mija: val sinquanta dos 
soLIS y onze diners. Será tot aquest enndret: XV llíures, VlIl sous.» 

15 Iliures amb 8 SOllS es van descomptant les 
corresponents les despeses corresponents al lloctínent Pere Vives, els 
escrivans, els corredors ¡ el nunci, de manera que el notad Bernat Caselles constata 
que només li queden Iliures, 19 sous i 6 diners per tal de retornar el deute a la 
part creditora: "Et exínde quod ex quíndecil7l librís et acto solidís bar. 

ex dicto primo encontLl, remanserunt penes me Bernardum Caselles, notaríu pre 
et ínIra in deposito due libre decem novem solidi et sex denarii bar., de quíbu5 
quidem duabus líbris, decem novem solidis et sex denaríis bar., ego ídem Bernardus Caselles, 
Ilotarius pre et teneor dare rationem et satisfactionem cuí intererít, ad 
et mandatul7l supradictorul1l dOl1linorul1l aposto/icorum.» 
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En vista d'aquesta manca de liquiditat, el 6 de setembre de 1588 es procedeix 
a I'"execució» de la resta deis béns mobles del familiar morós, a la plac;a de les (015 

i en presencia d'una nombrosa assistencia popular: «l)ostea vero, die sexto mensis 
Septembris anno proxime dicto, videlicet a Nativitate Domini mil/esimo quingentesimo 
octuagesimo octavo, supra dictus honorabilis Petrus Vives, locumtenens algutzirii dicti Sti. 
Officii Inquisitionis, tanquam merus exequutor superinsertarum literarum exequutorialium 
et seu mandanti exequutivi dictorum dominorum inquisitorum apostolicorum et pro il/orum 
exequutione ad instantiam et requisitionem dicti honorabilis Valentini Ferrer procuratoris 
prelibati dicti honorabilis Michaelis Guitart, principalis instantis, processit ad subastandum 
et vendendum et seu subastare... in encantu publico plus offerentibus in Platea Caulium 
presentis civitatis Gerunde et coram multitudine populi copiosa il/ich congregate, bona mobilia 
dicti Anthonii Maugí in subscripto inventario descripta, pretiis ac pecunie quantitatibus et 
personis inferius et sequentibus. 

Sequitur dictus encantus factus de bonis mobilibus inferius et sequentibus: Et primo: 
per un I/ensol venut a Fransesch Pou, jutglar, per XI/I s. Més: per una jlassada blanca 
(dolenta) venuda a Aufraynarosa, viuda, per 11/. VI. Més: per una jlassada vermel/a (dolenta) 
venuda a Pau Batista, calsater, XVII s. VI d. Més: per una toval/ola grosera venuda (I/isa) a 
la mul/er d'en Garriga, hostaler, per 1111 s. Més: per una jlassada (dolenta) blanca venuda 
a Barthomeu Martí de Saus, pages, per I 1/. VII s. VII. Més: per un parol de aram venut a 
mossen Vinyes, barber, per I 1/. X s. Més: per un escalfador de aram (dolent) venut a Joan 
Pages, texidor de I/ana, per VIII s. 1111. Més: per un I/ansol de bri de cánem venut en a'n Grau 
Saura, argenter, per I 1/. VIIII s. Més: per un I/ansol venut a Guil/em parayre, per I 1/. VIIII 
s. Més: per un poal de aram (petit) venut a mossen Guil/eumes, argenter, per XlIII s. Més: 
per una pael/a venuda a mossen Vehí, prevere y beneficiat de la Seu, per XliII s. Més: per un 
I/ansol venut a Miquel, eriat del senyor Cruyl/es, I 1/. 15. Més: per una pael/a (gica) venuda a 
madó Texeres, texedora, per VII s. l. Més: per un I/ansol venut a la mul/er de mossen Robira, 
argenter, per XVI s. Més: per un poal de aram venut a mossen Vinyes, barber, I 1/. VI s. VI. 
Més: per una bassina de aram venuda a mossen Guil/eumes, argenter, per I 1/. VIII s. Més: 
per un gipó de tela blanca venut a Parot Andreu, calsater, per VIII s. Més: per duas coxineras 
blancas,ja usadas, venudas a mossen Vicens Maymó, prevere, VIII 5.111. Més: per una ol/a de 
aram, a quatre sous y set la I/iura, a mestre Prat, sastre, per I 1/. 111 s. 111. Més: per un tros 
de bocaram, a nou sous la cana, venut a'n an Samieu, sastra, per 11/. XVIII s. Més: per un 
I/ansol venut a la señora Sobirana, mul/er de mossen Sobirá, arganter, XVIII s. 11. Més: per 
una jlassada (dolenta) venuda per a Cardalús, cardador, per I 1/. 11 s. Més: per una parola, 
venuda a mossen L/audés, arganter, a tres sous y dos la lliura (pesa setze lliures) 11 1/. X s. 
VIII. [Nota de total: 22.17.9[. Més: per dos coxineres dolentas venudas a Crespit Miyanayra 
per 1111 s. X. Més: per un matalás ab las teles esquinsadas venut a mossen Vinyes, barber, 111 
1/. 11 s. Més: per una márfaga (dolenta) venuda a Rafael Dalmau, cardador, XII s. Més: Per 
unas estoval/as venudas al emagenayra (dolentas) per V s. VIIII. Més: per altras estoval/as, 
al matex (dolentas) y per 11 s. VIII. Més: per un erespontí venut a Guil/el11 Salvá per I 1/. 11 s. 
VI. Més: Per duas cadiras de cuyro (la una bona y la altra dolenta) a mossen Bernat Novel/ ... 
Més: per dos candaleros venuts a·n an L/enas per 11/. Més: per un gipó de gemel/ot ab unas 
mánagas de setí venut a mossen Ginesta, arganter, 11/. VIII s. VI. Més: per un matalás venut 
a mestre Sebastiá Maginayra, I 1/. XI s. Més: per un jlascó (dolent) al mateix Maginayra 
per 1111 s. Més: per duas cadiras de cuyro (petitas, de dona, do lentas) venudas a la senyora 
Agramunt I 1/. 11 s. Més: dos parolas (una gran, altra gicha) y una ol/a de aram, que pesan 
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IX /1. 2ar", II /11//0 l/iura, 1111. 1/15. 11, venuda a mestre 
cuyro venudas al mf5tre de cant de la seu, 1111. X s. 111. Més: blancas 
venudas ha Hieronim Escuder, retorsado/; per /1/1 11. 111 s. Mé5: dos cadiras (do/entas) a dit 
Smder; venudas per XVfff s. 111. Més: dos matalassos a HieronÍm Escuder per llllll. 
[Nota de total: XXIIIII!. XIII s. 11. 25.10.71.» 

l'acta notarial, el pagament del deute, el descarrec de 
i diversos recursos, etc., tot molt burocratic i exactamem les Ileis, els 
rP''¡~lnpnt" i els establerts. 

V. Denúncies privades relacionades amb els famíliars del Sallt Ofici 

Oferim, en 1I0c, una mostra de les denúncies més corrents que es 
en els notarials, en elsfamiliars portena inquisitorial 

diversos fets deis quals han estat víctimes, sobretot robatoris i violencies. 

1596, juliol 13. Girona: Denúncia d'un robatori per part de Pere i 
familiar de Cassa de la Selva (Rg. 657). "Senyor comissari: dimecres prop passat en la nit, 
que deu del present corrent mes, fills de perditió induhits del sperit 
maligne, poe tement a Déu ya/a temporal, no han duptat de fet y 
espallar una porta de casa mia que dóna en /0 celia, y trencar IIn forre/lat de un altra 
porta de una stantia que entrar des del dit de dita stillltia me han pres y robot 
y se'n han aportat dues al/es de coure (la Llna gran y altra migensera), una bassina de aram 

una un cassonet de aram, una cullera de argellt: les 
coses he trobat y trabe manco del dit die de dimecres cmá, y per ventura algunes altres coses 

no trabe encara manco en dita ma casa. Y com dites coses sien de só 
familiar del dit Sant Offici, per mon descorree ne fas a V.M. la present demmtiatió, supplicant 
los culpables segons sos demeríts y aturant-me a rort per a 

1596, novembre 9. Girona: Denúllcia per injúries per part de Garau Mar(:al, 
negociant í familiar de la Bisbal 657). comissari: TI'obant-me jo lo die de vuy 
treballant ensemps ab altres en una mota en lo camí que va de Cruyelles a la Torra del 
Malpás, són venguts Bernats Pinol yJoan Pinol calsaters de dita vila,fronterers meus; 
y, sense mis, ni més dits pare Pinols (yen lo pare) me ha dit molts pesars, ro 
és: "pendó", y altres coses y pesars, y me ha pagar amb una com me 

pagat y tocat si pels treballadors trebal/aven ab mi, que Ii són 
y appartat com mí/lar he pogut, Ecom dites coses sien de castich y en 

menyspreu del dit Sant de per mon descarrech a V.M. la 
present dentmtiatió, supplícant lo dit pare Pinol5 sien cOllforme lIurs merits. 

contra d'el/s y d'e/ls instantia y partformada.)) 

1596, novembre 21. Girona: Deniincia per contra un familiar per part de 

Gabriel Vinyes, hostalel' a la pla(:a del Vi (Rg. comissari: Lo die present, 


en les voltes de la Plassa del Vi de dita dutat, ahont tineh hostal parat, fO és, 

devant dit hostal, me ha cridat Stor, scriva de la cort Real de Girona, familiar 
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de aqueix Sant Offici, lo qual ere en la dita plassa, y asserca de algunes minyaries eren entre 
nosaltres, me ha dit que jo ere un gran tacany l/adre y que lay pagaria. Y jo, sentint-me 
d'estes coses gravat, ne fas a V.M. la present denuntiatió, supplicant a V.M. dit Stor sie 
castigat conforme sos mérits, fent contra d'ell instantia y part formada.» 

1597, febrer 4. Girona: Denúncia per robatori per part de Salvi Masarnau, pagés i 
familiar de Palol de Revardit (Rg. 654). "Senyor comissari: Ahir ha fet vuyt dies en la nit, 
alguns, induhits del spírit maligne, no duptaren de entrar en ma casa, la qual tinch en la 
parróchia de Palol de Revardit, y de allí me traguéren y robaren un arrueJlo de burelJ de sa 
colo/; una coxinera en la qual y havie un mantelJ de stamenya negre, dos Jligars de uJls y 
contor~abocas. Yjo, sentint-me agraviat d'estes coses, ne fas la present denuntiatio per mon 
descarrech de part ha tot en mando justrtia, si acars en ningún temps se sabíe qui tal cosa 
110je feta, perqué sien castigats conforme I/urs merits. » 

1600, abril 7. Girona: Denúncia per amenaces anónimes per part de Llatzer Aira, 
pagés i familiar de Vilobí (Rg. 658). "Senyor: Lo dia de Nostra Senyora del mes de mar~ prop 
passat, axr dematí a la hora de ubrir-se les portes de ma casa, las quals ubrí unfadrr qui esta 
en 111a casa, lo qua! se diu Rafe! Pons, digué que en la porta havia trobat un bilJet ajicat, lo 
qual conté un desajiu del tenor següent: "Aquí desajiam a'n Aira de Vilobr, que ahontsevuJla 
que-! tropiam, lo matarem a'n eJ/ ya tots quants ayan ab el/ afoch y a sanch y de nits y de dias 
en qualsevol I/och que-! tropiam: la majar part sera la arel/a." Lo qual amostre a V. M., y'l pot 
veure més cJarament, ut ecce. Y dit desajiu posaren en dites portes de ma casa la vigl7ia de dit 
dia de nostra Senyora en la nit alguns jills de perdició los quals no témen Déu ni a la justícia 
temporal, y per mon desCarrecJl ne fas la present denuntiatio. » 

1601, agost 4. Girona: Denúncia de Pere Taverner, pagés de Celril, contra un apotecari 
del carrer de les Bal/esteries que I'ha agredit per recordar-Ji un deute (Rg. 658). "Senyor: Lo 
die present, a quatre hores de la tarda, jo passava per lo carrer de les Bal/estarias hahont esta 
mossén Roch Col/, apothecari, lo qua! me deu alguna cosa, y aixíjo'm só aturat a sa casa y li he 
dit que vinguéssem a comptes del que'm devia; y alashoras el/ y sonjil/ me són venguts contra mi 
ab la daga tirada cada Iw. Yquantjo he vist axó, he també tirada ma daga, y entre aquest punt 
són vinguts an Torras , carder, al jove qui esta davant de dit Col/ y Sebastia Mascord, pagés, los 
quals nos han despartits, que jo crech que sinó per ells nosaltros nos fórem danyats .» 

1604, desembre 9. Girona: Denúncia de robatori d'un lltossino» per part d'enJaume 
Cassa, dit Bóta, pagés i familiar del vei'nat de la Verneda de Cassa de la Selva (Rg. 659). 
«Dissapte prop passat (que comptavem quatre del present y corrent mes) en la nit, me entraren 
alguna persona o personas inspiradas per lo demoni per la taulada de ma casa, descobrint 
aquella y Jlevant-ne teulas; y baxaren dins casa y entraren en la stabla deis tlIssinos, y de 
aquella se me'n apartaren lo mil/al' tussino quey tenia, lo qual era de pes de 70 I/iures POcJl 
més o manco, mascJe y de pe! pigo y esllomat, y <en> lo peu dret deis de da/Tera tenia entre 
la ungla y lo nirvi un bony, y lo endama diumenge a les deu hores de la matinada trobarem 
cerca de casa, a un tirat de pedra a la part de ponent vara la riera que és entre la mia casa 
y la de'n Basset, senyal de sanch que denotave lo havia degollat aJ/(. y també hi trobarem les 
tripes del dit tussino. Y ad ne fas la present denuntiatio. atturant-me a cort de fer instancia 
y part formada contra los qui tal han fet yen axó sabut o cabut.» 
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1. Girana; Denúncia d'en Mascort, pagés ifamiliar de Santa Peflaía per 
haver-li robat i destrassat e/s «abellarsiI i 659), «En la del ivern del 
any prop passat, alguns fitls de me robaren dos abells de alguns abells que tenia en 
la dita parroehia de Sta, Pellaya y me arresaren axams, los quals aprés se ~t()J1,Orl'n 

moriren, y també me'n quinse o setse, Y també la sepmana abans de Carnestoltes 
prop pilSsat me'n desferen quatre o sinch que'n tenia un I/och Ilomenat "La Cret.l de la 
Monja" y totes les brescas de hun, y's morí. Y també en lo stiu prop passat me 
robaren moltes de un camp que tinch en la parrochia de Cassa de la Selva (que és stat 
del Mas y me donaren molt en les altres perqué hi lo bestiar 
direetament. Y lo vespre de la deis Innocents o /a sepmana entre Nadal y Ninou prop 
passats, me robaren quatre abe/ls de sinch que'n tenia en lo I/oel¡ nomenat "Lo /-lome Mort", 
y també en dies passats me desota un abellat; y se'n i crema hu, lo qual abellar 
era en dit /loch del "Home Mort".» 

t612, gener 14. Girona: Denúncia de Pere Casademont, pages de Rabós, 
per robatori 661), '<Senyor: Dilluns prop passat, a vespre, tenint jo sobre lo /lit una 
capa de pastor, robaren-meo/a, y també una robeta de monaehí nova y unas calsas de 
ab una bossa, que hi havia ftns en rea/s, y també uns saltiris y un 
mocador dintre de una faltriquera de dites calses, que tot era dintra de ma cambra 
dormo, Y no sé qui'u ha fet, y per 50 ne fas la presellt demllltiatió.)) 

VI, Denúncia d'un familiar per abusos de les autoritats municipals de G/rona 

denúncies tenen més que la denúncia entre ve"ins 
o per robatori. Es refereixen als abusos eomesos per les autorítats o que donen Boe 
a procediments més complicats. 

1606, gener 23. Girona: Denúncia de Pere Casademont, pages de Rabós, 
contra el mostassaf i el mosqueta de Girona per conftscació indeguda de «sis tossinosl> i 
requisitória del comissari al mostassaf «Nós, lo Teixidor, etc. al 
honorable Llátzer Moner y Carol, mC!SfES\Qru 

y baix serit per part de Pere Casademollt, familiar de aquest Sr. 
ab molt gran querela dedui"t que, trobant-se Casademont, en la nmT(][~mn 
de Sta. ab sis tossinos del dit son pare, Ca/verol (pretes mosqueta) violentment y de 
fet li ha presos los dits sis tossinos, los aprés ha en mans o poder de ell (dit 
mosrassaDI1!lo qual encara que request e ha recusat y recuso 
de restituir y tomar al dit Casademont sotz pretextu color que serian cayguts en alguna 
pena y que no·ls passar sens !licel1tia sua, demanant y supplicant-nos que, attes que 
lo sos béns en tot són de for de dit Sto y caygut lo 
dit Casademont en pena alguna per causa o raM (lo que expressament se nega) és 
molt cert que coses semblants, y exequtíó de tals penas 
etiam, encara que se de aplicar aloaaltre official, tocaría 
~~""""-"'-~""" deduint més avant que lo dit mosqueta no ha ni tenia etiam, encara 

jurisdictió de detel1ir los dits porchs (absent lo dit com 
de punítió, fóssem servits de manar al dit mostessaph sotz 
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penas y censuras a Nós ben vistas que dins algun termini molt breu restituesca los dits tussinos 
y altrament provehissem de remey opportLÍ, offerint-se restitui'r los dits tussinos, si en pena 
o penas algunas seran eayguts, de fer passar aquellas a conexel1Sa nostre. E Nós, attenents 
que lo supplicat és just y a rahó conforme, e que los dits tussinos eran y són de dit familiar, 
en tot sotzmes a nostre jurisdictió, IJavem provelJit y manat expedit les presents ab tenor de 
les quals diem y manam al dit mostessaph (sotz pena de 15 ducats de or, etc. y en subsidi de 
excommunicatió major) que dins quinse horas de la presentatió de les presents comptadores, 
les quals li assignem per la primera, segona y tersera monitions e termini peremptori, un edicte 
per tres, restituesca e/o restitui'l- fassa ab effecte al dit Casademont (o per ell, y en sa absentia, 
a )aume Martorell, nuntio de aquest Sant Offici) los dits sis tossinos, no deteriorats, franehs de 
tates despeses, apersebint-Io que, lo contrari fent, dit termini passat, se procehira a dec/aratió 
y publicatió de ditas censuras de dita excommunicatió y exeClltió de la dita pena, y altrame/1t 
conforme sera de dret y jllStísia. Oatum en Gerona, als vint y tres de )OIW; mil sis cents 15 fa 
a saber se prosehira contra de el/s y quiscLÍ d'ells per los remeys de justitia opportuns. Oatum 
en Gerona a XVI del mes de febrer, any del Senyor MOLXXIIII". (Fuit publicata per loca solita 
presentis civitatis Gerunde sano duarum tubarum, legente Michaele Vivas, scriptore substituto 
et dicti Sancti Officii, die XVI Februarii 1574.)>> 

VII. Denúneia amb enquesta, interrogatoris i deposieions 

Quan les denúncies presentaven un grau determinat de complicació, s'obria un 
procediment d'enquesta o inquisitio, amb interrogatori de testimonis . Sovint cada 
interrogatori acabava preguntant «qui ho podia saben) (interroga tus de scientibus) i 
les declaracions (depositiones) deis testimonis es comparaven, donant Iloc a petits 
«processos» que ens mostren mil detalls de la vida quotidiana, del parlar i de la 
mentalitat deis interrogats. La denuntiatio presentada per Joan Correger contra el seu 
veí Garrofa per robatori de vuit «tossinos» té, a més, la curiositat de no ser un cas a·fIlat. 
El robatori de porcs va ser freqüent entre els segles XVI i XVII, com es pot comprovar 
per les dues altres denúncies que presentem. I en els registres inquisitorials abunden 
estranyament robatoris de «tossinos». 

1597, desembre 29-1598, gener 1. Girona: Denúneia presentada perloan Corregel; 
pagés d'Aiguaviva i familiar del Sallt Ofiei aeusant de robatori el seu veíloan Garrofa per 
llaver entrat de lIit a la seva cort i haver-li robot «vuyt tossinos», seguida de I'interrogatori 
deis testimonis (Rg. 654). «Oenuntiatió: En Gerona, a XXVIIII de Oesembre, anyde la nativitat 
del Senyor MOLXXXXVII, davant lo molt reverent senyor )aume Pla en sagrada t/Jeologia 
doctor, canonge de la Seu de Gerona, comissari del Sant Offici de Inquisitió contra la herética 
pravedat y apostasia en la present ciutat y bisbat de Gerona, comparegué (no cridat) 1II1 

/Jame de edat de seixanta anys qui dix nominar-se loan Correger, pages de la parrochia de 
Aiguaviva, familiar d'aquest Sant Offici, el qual, prestat primer ell jurament acostumat en 
má y poder del dit senyor comissari, denLÍncia les coses segiients, ro és: "Lo dio de ahir, que 
ere diumenge de matí, loan Correger fill meu, volent donar a menjar a vuyt tossinos que 
jo tenia en ma casa, entrant en la cort O stable a/Jont acostumaven de star, s·trobó que los 
tossinos no y eren y, vei'nt asso, miró per tot lo entorn de ma casa y camps circumvei'ns per 
saber si dits tossinos y eren y, vei'nt que no y eran, tot spantat y meravellat de que-s podien 
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ésser fets dits tossinos, envio en casa de loan GarrojJa, pages de dita parroquia, un minyó de 
dotse anys que tinch en casa per pastoret, lo qual se diu Climent, per saber si havien vists los 
dits tossinos; y al/í Ii digué la mul/er del dit GarrojJa que no havie vists los dits tossinos ni eren 
en casa, lo que ere contra veritat com sie així que ditjoan GarrojJa y los de sa casa me hayan 
pres o robat los dits tossinos y se sien vistos eixir y traure de casa sua lo dit dia de ahir per un 
home, Y vent Pere corregerfil/ meu que los dits tossinos eren eixits de casa de dit Garrojfa y 
los se'n portava vie hom a la volta de Gerona, li ano darrera fins que,ls aconseguí devers casa 
de Madrenys, pages de dita parroquia, dient al home que Ii deixas los tossinos perque eren 
meus y que el/ ere monfil/, y lo dit home qui porta ve dits tossinos, no'ls volie deixQ/; y en asso 
dit mon fil/ digué que si no deixave los tossinos, que's posarie a cridar: "Via fora, l/adres!" 
perqué los dits tossinos me havien robat de la cort o stabla, com de fet se posa a eridar: "Via 
fora, l/adres!", Y leshores lo dit home se'n torna devers casa del dit Garrojfa ab lo dit Pere 
mon fill , y en asso acudf lo dit joan Correger y altre fil/ meu, y en asso lo dit home que se'n 
portave dits tossinos y lo dit Pere mon fil/ se'n tornaren a casa del dit joan Garrojfa, y lo dit 
loan y recul/í los dits tossinos, Ecom jo e mos béns stiguam sots protectió e custodia del dit 
Sant Offici per ésser familiar com só, y dites coses sien dignes de punitió per ésser-me entrats 
en ma casa a hora captada y de aquel/a haver-me pres o robat dits tossinos, nefasjo per mon 
descarrech la present denuntiatió, fent instantia y partformada contra del ditjoan GarrojJa 
y los culpables, supplicant aquel/s ésser castigats", Interroga tus: Qui pot saber dites coses? 
Dix: "Los dits mos fil/s yen Roch Madreny y altres", (Fuit sibi lectum et perseveravit.) 

En Gerona, dit dia, davant lo dit senyor comissari, comparegué y jura en degudaforma 
de dret y prometé dir la veritat un home de edat de trenta y quatre anys poc més ho manco, 
que dix nominar-se loan Correger, pages, fil/ de altre loan Correger també pages de dita 
parrochia de Ayguaviva, el aual. interrogat sobre le~ cn~f< pn r!itn r!pnllntintió contl.'nglldl.'S, 
dix:"Senyor, lo que jo scé sobre dites coses és que és molta veritat que lo dia de ayr dematí, 
que ere dit/menge, volent jo donar recapte ya menjar als dits vuyt tossinos del dit mon pare, 
entrí en la cort o stable ahont los havia tancats lo vespre abans y tenien acostumat de estOl; 
y no trobí dits tossinos, y tot spantat de que se podien ésser fets, demaní en casa si sabien 
los dits tossinos ahont eren, y no me saberen donar rahó, y així mirí per lo entorn de casa si 
y eren: may los trobí. Y ventasso envií al dit Climent a casa del dit Garrojfa per saber si'l1S 
110vien vist los dits tossinos, y lo minyó torna dient que mado GarrojJa (mul/er del dit loan 
GarrojJa) li havie dit que no'ls havien vistos, y jo demaní també a una mossa que esta en casa 
del dit Garrojfa si havie vist los dits tossinos, la qualme digué que no, y com vuí asso me'n 
allí a sercar los dits tossinos, y venint de la volta de Fornel/s de sercar los dits tOSSiIlOS, trobí 
Ull germa méu que's diu Roch qui me sercava y, trobant-me, nos Ile tornaremlos dos, y quallt 
fórem prop de casa d'ell Roch Madreny de la dita parrochia de Ayguaviva vérem aquí prop al 
dit Pere mOIl germa qui feye detellir los dits tossinos a Ull home qu¡'¡s se'll portave, y arribant 
ab el/s se'n anaren los dits Pere y Roch, germalls méus, ab lo dit home qui s'ellportave dits 
tossillos la volta de casa del dit Garrojfa, y jo leshores com coneguí molt bé los dits tossillos 
que erell del dit mon pare, los recul/íy los me'll portí a casa del dit mon pare, y he elltés a dir 
que lo home que se'n aportave los dits tossillos los havie trets de casa del dit )oall Garrojfa, 
y que dit Garrojfa o los de casa sI/a los y haviell dOllats perque los se'n aportas, Yasso és la 
veritat, sens adrets", (Yessent-li I/egit, dix que stave bell scrit y persevera, Ellcarrega-se-1i lo 
secret, y promete'l, Devant mi, joallt Miquel Savarrés, Ilotari.) 
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Dit dia, en la dita ciutat de Gerona, davant lo dit senyor comissari comparegué cridat y 
jura en deguda forma de dret y prometé dir la veritat un home de edat de vint y sinch anys poc 
més o manco, qui dix nominar-se Pere Correger, pages de Ayguaviva, el qual, interrogat sobre 
les coses en dita denuntiatió contengudes, dix: "Senyor. lo que jo scé sobre dites coses és que 
ayr dematí, en casa del dit mon pare, entenguí com nos faltaven los tossinos de la cort o stable 
ahont acostumaven de estar tancats, y en assó comensarem a sercar-Ios y jo me'n aní a missa 
matinal, que toca ven, y venint de missa digué un fadrí qui's diu Miquel Vidal (a míya un home 
que's diu Toni Serrador qui revé molt a casa nostra) que los tossinos del ditjoan Correger. mon 
pare, eren a casa d'en Garroffa. Y vent axó, tenguí compte si los dits tossinos exirien de casa del 
dit Garroffa, y vuí com un home los ne tragué dit dia de dita casa del dit Garroffa, tots vuyt, 
y los se'n menave la volta de Girona y, vent assó, aní darrera de e/l camps a través y lo alcansí 
prop de casa del dit Madrenys, y jo Ii diguí: "Home de bé, de hont haveu trets vós aqueixos 
tossinos? Perque han estat robats.. .!" Leshores me respongué que-! seguís, que e/l m'o mostrarie 
(caminant sempre la volta de assí. de Girona) y ventjo assó, li diguí que los dits tossinos que se'n 
aportave eren del ditjoan Correger. mon pare, y que si nO'ls deixavejo em posaria a cridar: "Via 
fóra, /ladres!" y leshores e/l digué que nO'ls volia deixar y jo, vist assó, me posí a cridar: "Via 
fóra, /ladres!" y me possí davant deis dits tossinos, que tota via caminaven, y leshores lo dit home 
me digué que li deixas los tossinos y me encara ab pedrenyal y, vent assó, li diguí que m'apartas 
lo pedrenyal de aquí y que miras lo que feye perqué los tossinos eren robats. Y e/l respongué 
que a casa d'en Garroffa los hi havia donats. jo /i reppliquí dient que no·1 volia creure, perque 
los tossinos eren de mon pare, los quals li havien robats. Yen assó sempre caminavem devers 
Girona, y quan fórem poc més ava/l de casa del dit Madrenys Ii tomí a dir que deixas los tossinos 
y los squiví un poc, y leshores me torna a encarar ab pedrenyaly jo leshores me tomí a posar a 
cridar. "Via fóra, /ladres! Yen assó arribaven loan Correger y Roch Correger, germans meus, y 
en Vidal del Temple, y <Ieshores> lo dit home me digué que lo Rey no robave res y que e/l se 
deyejoan Rocha, nuntio, y estave a Girona, y sens més deixa los tossinos y se'n torna devers casa 
del dit Garroffa, y jo y dit Roch, mon germa, nos ne anarem ab ell fins a casa del dit Garroffa y 
lo dit loan Correger, mon germa, se resta ab los tossinos y quant fórem a casa del dit Garroffa, 
jo diguí al dit home davant del dit loan Garroffa de ahont havie tret los vuyt tossinos que se'n 
portave, y leshores lo dit home digué que los dits tossinos havie tret de la dita casa d'en Garrofa 
y que los hi havie donats <joan Serra> un mosso qui ere allí, senyalant y dient aquest, el qual 
mosso conech jo molt bé, y le prometé joan Serra. y jo leshores diguí que los dits tossinos eren 
del dit mon pare y que los nos havien robats del stable ahont acostumaven de estar. Yen assó, 
lo dit Garroffa digué al dit home qui se'n aportave los dits tossinos. "Vós feu denuntiatio a la 
cort com vos han /Ievat los tossinos!" Yjo diguí que los dits tossinos eren de mon pare y que los 
y havien robats, y en assó me'n aní ab lo dit Roch mon germa, qui ere allí. Yassó és la veritat 
sens adrets". (Y essent-/i /Iegit, dix que estave ben scrit y persevera. Encarrega-se-li lo secret, y 
promete·l. Devant de mi, dit notari.) 

En dita ciutat, lo dit dia, davant lo dit senyor comissari, comparegué cridat y jura en 
deguda forma de dret y prometé dir lo veritot Lln home de edot de més de trenta anys <"nrh 
més ho manco> qui dix nominar-se joan Roe/JO, nuntio de la cort real de Gerona, lo qual, 
interrogat sobre les coses en dita denuntiatio contengudes, dix: "Senyor. lo que jo scé sobre 
dites coses és que ayr dematí, que encara no era vestit, fou en casa mia que tinch en la present 
ciutat lo dit loan Garroffa, pages de Ayguaviva, y me digué si vo/ia anar a casa sua per a 
portar-me'n al depósit de la cort real de la present ciutat vuyt tossinos que ell tenia en la cort 
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o stable de casa sua, los quals havie trobat de nit que menjaven aglans en les sues alsines. Y 
jo diguí que sí, y jo me vestí, y nos ne anarem junts a casa del senyor veguer y el qual encara 
no era I/evat, y lo dit Garroffa entra en la cambra hont ere dit senyor veguer y a cap de un 

poquet lo dit Garroffa ysqué de la dita cambra y me digué que entras dintre y, entrat que fui, lo 
dit senyor veguer me digué que me'n anas ab dit Garroffa y que portas al depósit los dits vuyt 
tossinos, y axí me'n aní ab dit Garroffa fins a casa sua que té en dita parrochia de Aiguaviva 
y, arribats que fórem al/í, digué lo dit Garroffa a un mosso seu que tragués los dits tossinos 
del stable, com de fet los tragué, y quant foren fóra de casa del dit Garroffa jo me posí los 
tossinos davant per portar-los al dit depósit, y quant fuy prop casa de Madrenys en lo camí real 
me ysqué un home (el qual me mostrave anar un poc coixo) y me digué: "Home de bé, deixau 
los tossinos; sinó, jo em posaré a cridar: "Vio fóra, l/adres!" Y jo li responguí que'm seguís y 
li mostraria ahont los portava, perque lo Rey no ere Iladre, y en assó ell se posa a cridar: "Via 
fóra , l/adres!", dient també que los dits tossinos havien robat lo vespre abans del stable de casa 
de 'n Joan Correge/; son pare. Yjo li diguí que los tossinos no·ls havia robats, perqué de casa 
de Garroffa los havia trets, ahont me·ls havien donats, y que el Rey no era Iladre, y que los 
tossinos no·ls deixaria , y que si el/ deye que jo los havia robats, que mentie. Y jo tota via tocava 
los tossinos la volta de Girona, y lo dit Pere Correger me seguia, y quantforem més ensa devers 
Girona de la dita casa de'n Madrenys , se toma a posar a cridar: "Via fóra, l/adres!" y que Ii 
deixas los tossinos, y jo també li deya que deixas los tossinos perque lo Rey no era Iladre. y li 
diguí que jo me anomenava Joan Rocha, nuntio de la cort real de Gerona. Yen assó arriba un 
home ja barbat y un jovenet desbarbat, y me feren deixar los tossinos (los quals entenguí que 
eren fil/s també de'n Correger de Ayguaviva) y en Vidal del Temple en assó arriba, y jo diguí 
aleshores al home qui me ere eixit al camí, perque deixas los tossinos, que se'n vingués ab mi y 
li faria veure si era l/adre o de hont havia tret los tossinos, y aixi nos ne anarem a casa del dit 
Garroffa y los tossinos se restaren ab {'altre fil/ del dit Correger. y arribats que fórem a casa del 
dit Garroffa, jo cridí al dit Garroffa en presentia del dit fill de'n Correger qui me volie fer deixar 
los tossinos, y en Garroffa ysqué a la porta ab lo mateix mosso qui'm havie donat los tossinos. y 
jo los diguí: "Feu-me testimoni com aquest home me ha fet deixar los tossinos que vosaltres me 
havieu donats ha portar a Girona, dient-me que era l/adre y que'ls havia robats, com sie veritat 
que vosaltres me·ls hajau donats perque los portas al depósit de la cort real de Gerona, y també 
me fassau testimoni com só nuntio de dita cort." Y li diguí al dit fil/ de'n Correger: "Veus assí 
qui me los ha trets del dit stable de'n Garroffa", senyalant al dit mosso de'n Garroffa qui ere 
al/í, el qual jo no scé com se diu. Yen asso, lo dit Garroffa me digué. "Vós feu-ne denuntiatió 
a la cort, com vos han I/evat los tossinos!" Yjo, vent assó, me'n tomí en ma casa y no me curí 
més deis dits tossinos. Yasso és la veritat sens adrets. (Y essent-Ii lIegit, dix que stava ben scrit 
y persevera. Encarrega-se-li lo secret y promete·l. Devant de mi, dit notari.) 

En dita ciutat, a XXXI deis dits mes y any. davant lo dit senyor comissari comparegué 
cridat y jura en degudaforma de dret y prometé dir la veritat un home de edat de sinquanta anys 
poc més ha manco, qui dix nominar-se Miquel Pebemat, pages de dita parrochia de Ayguaviva, 
el qual, interrogat sobre les coses en dita denuntiatio contengudes, dix: "Senyo/; lo que jo scé 
sobre dites coses és que lo dit dio de diumenge prop passat. anant jo a missa matinal molt 
matí, davant de mi anaven dos mossos deJoan Garroffa, pages de dita parrochia de Ayguaviva, 
los quals se nomenen lo hu Miquel vidal y {'altre Joan. de sobrenom "Campanar" y, anant-se 
rahonant los dos, hoíjo com diguéren: "No és pas menester que los vuyt tossinos de'n Correger 
qui són a la cort de casa del amo ha digam a ningLÍ. perque lo amo nos enjagaria de casa ... " 
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y lo mateix dia entenguí a dir que un home havia tret los dits vuyt tossinos de casa del ditJoan 
Garroffa y los se'n portave la vo/ta de Girona, y que quantforen prop casa de Roch Madrenys de 
dita parrochia, lo dit Pere Correger,jil/ de'n Correger, aconseguí al/í lo dit home qui se'n portave 
dits tossinos, y li digué que deixas los tossinos perque eren de'nJoan Correger, son pare, y que los 
hi havia robats, y que aprés se'n vingué des de casa del dit Garroffa lo dit home assí en Girona 
y que no's cura més deis dits tossinos. Yassó és la veritat sens adrets." (Y essent-Ii I/egit, dix que 
estave ben scrit y persevera. Encarrega-se-li lo secret, y promete·l. Devant mi, dit notari.) 

En dita ciutat de Gerona, lo primer de gener del dit any MDLXXXXVIII, davant lo dit 
senyor comissari comparegué cridat y jura en deguda forma de dret y prometé dir la veritat 
un home de edat de sinquanta y quatre anys poc més ho manco, el qual dix nominar-se 
Joan Vida/, pages de dita parrochia de Ayguaviva, el qual, interrogat sobre les coses en dita 
denunciatió contengudes, dix: "Senyor, lo que jo scé sobre dites coses és que lo dit dia de 
diumenge jo sentí des de prop de casa mia dos crits de "Via fóra, l/adres!" la volta de casa 
de'n Madreny y, com sentí los dits crits, acudí devers al/í, y com arribí prop de casa del dit 
Madrenys en lo camí vuí aPere Correger, jil/ de Joan Correger de dita parróchia, que tenia 
rahons ab un home que amenava vuyt tossinos y, acostant-me la vo/ta d'el/s, vuí que acudiren 
allí dos jil/s del dit Joan Correger, que lo hu se diu també Joan y I'altre Roch. Yen assó, lo 
home deixa los tossinos y digué: ':4nem jins a casa de'n Garroffa, y lo dit Pere digué: ':4nem." 
y així se'n ano la volta de casa del dit Garroffa ab los dits Pere y Roch Correger, y jo me restí 
ab lo dit Madrenys, rahonant. Yassó és lo que scé sens adrets." (Y essent-li /Iegit, dix que 
estave ben scrit y persevera. Encarrega-se-li lo secret, y promete·l. Devant de mi, dit notari.) 

En dita ciutat, lo dit present dia, davant lo dit senyor comissari comparegué cridat y 
jura en deguda forma de dret y prometé dir la veritat un home de edat de trenta y vuyt anys 
poc més ho manco, el qual dix nominar-se Roch Madrenys, pages de Ayguaviva. Interrogat 
sobre les coses en dita denuntiatio contengudes, dix: "Senyor, lo que jo scé sobre dites coses és 
que lo dit dia de diumenge, anant-me jo a casa mia, quant fuy prop dita casa mia, en lo camí 
vuí aPere Correger. jil/ de Joan Correger de dita parrochia, qui tenie qüestió ab un home qui 
amenave set o vuyt tossinos, dient-/i que li donas los tossinos, y I'ome deye que nO'ls hi volie 
donar. Yen asso, jo me acostí més ab el/s, y en Joan Vidal, pages de dita parrochia, també se 
troba aquí, y Joan Correger y Roch Correger, germans del dit Pere Correger, y caminaren un 
poquet, y lo ome qui menave los tossinos digué: ':4nem a casa de'n Garroffa, qui m·a comanat 
los tossinos, pues tant los voleu!" Y lo dit Pere digué: ':4nem." Y així com anaren, I'ome y los 
dits Pere y Roch Corregers, la vo/ta de casa de'n Garroffa sense los tossinos, y jo me'n aní ab 
en Vida 1, parlant. Y assó és la veritat sens adrets." (Yessent-li /Iegit, dix que estave ben scrit 
y persevera. Encarrega-se-li lo secret, y promete·l/. Devant de mi, dit notari.)) 

Continuar l/egint ... 

Continuar llegint sobre el tema pot ser un fruit concret de la lectura d'aquest 
article. Fer una bibliografia «oceimica» sobre la Inquisició no té sentit, car hi ha massa 
llibres , i no serviria més que per desorientar el lector. Centrem dones .Ia lectura en 
alguns focus d'interes i en llibres facils de trobar: 
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EDUARD SIERRA VALENTí 

El Tribunal de la Inquisició va ser fundat I'any 1233 pel Papa Gregori IX. Imatge que recull 
les decretals pontificies i el retrat d'aquest cap de I'església católica. (Ms. del segle XIV de la 
Biblioteca Nacional Marciana de Venecia). 
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