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TEXT 02 
Nicolau Eimeric i la bruixeria 

 
        © Jaume de Puig i Oliver 

 

El rescripte Summis desiderantibus affectis, d’Innocenci VIII, punt de partida de l’etapa 

de lluita contra la bruixeria que va durar fins al segle XVIII, és de l’any 1484. El Malleus 

maleficarum, d’Heinrich Krämer i Jakob Sprenger, va aparèixer el 1486 (HAIN 9238). 

Això no vol dir, ni de bon tros, que el problema de la bruixeria no sigui anterior. Ho és, 

però aleshores no havia adquirit encara l’especificitat que li van conferir històricament 

els dos textos acabats d’esmentar. Fins al darrer quart del segle XV, la bruixeria era 

tractada com un cas dins la qüestió més general de la invocació del dimoni. Com que 

la invocació del dimoni podia implicar un grau o altre de desviació herètica, la lluita 

contra la bruixeria formava part de les competències de l’inquisidor. No és estrany, 

doncs, que Nicolau Eimeric se n’ocupés. Ara bé, cal no perdre mai de vista que va 

escometre el problema un segle abans de la gran mobilització i de la cacera contra les 

bruixes en l’època moderna. 

 

Fonts eimericianes 
L’inquisidor gironí tractà els problemes relacionats amb la invocació dels dimonis 

almenys en tres moments diferents de la seva carrera: 

 

a) L’any 1359 va escriure a Girona el tractat De iurisdictione inquisitorum in et contra 

christianos demones invocantes, de caràcter fonamentalment jurídic i, per desgràcia, 

inèdit. Les indicacions disponibles no permeten de fer-se una idea completa de la 

manera com hi era tocada la qüestió específica de la bruixeria i amb quina 

rellevància.1  

 

b) El 1376, en publicar el Directorium inquisitorum, va dedicar la qüestió XLIII de la 

segona part a la nigromància i a la invocació del dimoni. 

 

                                                      
1 Des del punt de vista doctrinal, no sembla que hi hagi diferències importants amb els escrits 
posteriors d’Eimeric (cf. BAILEY, M. B. «From Sorcery to Witchcraft. Clerical Conceptions of 
Magic in the Later Middle Ages», Speculum, 76 (2001), 971-976, on són citats i indicats alguns 
passatges del tractat Contra demonum invocantes). 
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c) Els anys 1395-1396 va reprendre aquestes qüestions en els tractats Contra 

astrologos imperitos atque contra nigromanticos de occultis perperam iudicantes, 

Contra prefigentes certum terminum fini mundi i Contra alchimistas. D’aquests tres 

tractats només el tercer ha estat editat (MATTON 1987, p. 93-136), i no ofereix cap 

element teòric d’accés al tema proposat, de manera que no podrà ésser tingut en 

compte en aquest treball.  

 

Ignorem si la invocació diabòlica i la bruixeria són tocades en els comentaris 

escripturístics d’Eimeric, en els quals la lluita contra l’heretgia és un objectiu 

programàtic important.2 Per tant, avui la base textual d’aquest estudi només pot ser el 

Directorium, on la bruixeria és abordada des d’un punt de vista doctrinal: descripció de 

la matèria delictiva amb els seus diversos graus i manera de procedir segons la 

gravetat de cada grau delictiu. Al costat del tractament teòric de la qüestió, el 

manuscrit Nouv. Acq. Lat. 834 de la Biblioteca Nacional de França3 permetrà de veure 

la incidència que tenia en la pràctica inquisitorial el problema de la invocació del diable 

en algunes diòcesis del nord de Catalunya. 

 

La invocació i la bruixeria 
La doctrina canònica sobre la invocació diabòlica i la bruixeria en  què es va basar 

Eimeric es troba a la segona part del Decretum Magistri Gratiani, causa XXVI, 

qüestions I-V (FRIEDBERG I, 1019-1036). Les fonts d’aquesta part del decret són Isidor, 

Jeroni, Ambrós, Beda, sobretot Agustí, amb els textos clàssics en la matèria del llibre II 

de De doctrina christiana, cap. XIX-XXVI (PL 34, 50-55), i del llibre X de De civitate Dei, 

cap. 4, 5 i 19 (PL 41, 281-283, 297); i encara alguns textos conciliars. El Decretum 

considerava els sortílegs com a supersticiosos, com a cultors d’una religió que no ho 

era. Tant ells com els endevins practicaven la idolatria, perquè per saber el futur 

havien de recórrer a la ciència del dimoni. La disciplina eclesiàstica condemnava 

l’endevinació i el sortilegi (Friedberg I, 1020-1029) com a pràctiques que venien del 

món pagà. Entre els textos conciliars recollits al Decretum, prenia un relleu especial el 

                                                      
2 Recentment, Claudia Heimann n’ha donat dues mostres: «Vom Unkraut unter dem Weizen, 
oder warum Inquisitoren Engel sind», Arxiu de Textos Catalans Antics, vol. XXII (2003), 597-
610 i «“Quod iudei a Deo non excusantur...” Nicolaus Eymerichs Kommentar zum Johannes-
Evangelium», Revista Catalana de Teologia, vol. XXIX/2 (2004), 397-419. 
 
3 Hom en pot veure la descripció a OMONT, Henry. «Mémorial de l’inquisiteur d’Aragon à la fin 
du XIVe siècle», Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. LXVI (1905), 261-268 i l’edició a 
VINCKE, Johannes (1941). Zur Vorgeschichte der Spanischen Inquisition. Die Inquisition in 
Aragon, Katalonien, Mallorca und Valencia während des 13. und 14. Jahrhunderts. Bonn 1941, 
162-182. 
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suposat capítol I del concili d’Ancira4 de l’any 358, el cèlebre cànon Episcopi, on es 

recomanava als bisbes que procuressin eliminar la màgia i els sortilegis, i es feia 

esment «d’algunes dones depravades que segueixen Satanàs, seduïdes per  il·lusions 

i enganys diabòlics, les quals creuen, i n’estan convençudes, que en hores nocturnes 

van a cavall sobre certes bèsties acompanyant Diana, deessa de pagans, o amb 

Herodies i una gran multitud de dones, i que travessen moltes terres en el silenci i en 

el cor de la nit, i obeeixen els seus manaments, com si els fos senyora, i en certes nits 

la invoquen a llur servei» (FRIEDBERG I, 1030). El mecanisme a través del qual el 

dimoni s’apoderava de l’esperit de la dona (la futura bruixa) era descrit amb detall: 

«Satanàs en persona, que es transforma en àngel de llum, quan, mitjançant la 

infidelitat –la pèrdua de la fe–, s’apodera de l’esperit d’una dona i el subjuga, es 

transforma en imatges i semblances de persones diverses i enganya l’esperit que té 

captiu representant-li en somni ara coses tristes, ara coses alegres, ara persones 

conegudes, ara desconegudes, i l’esgarria del tot. I, per bé que tot això només ho 

sofreix l’esperit, la persona que ha perdut la fe creu que tot això no solament s’esdevé 

en la imaginació, ans també en la realitat. Per tant, cal anunciar públicament a tothom 

que el qui creu en aquestes coses i d’altres que s’hi assemblen perd la fe, i el qui no té 

una fe ben orientada no és d’ell mateix, sinó d’aquell en qui creu, és a dir, del diable... 

Tothom, doncs, qui cregui que és possible millorar o empitjorar qualsevol creatura, 

transformar-la en una cosa d’una altra espècie o conferir-li una altra semblança, 

prescindint del Creador, que ho ha fet tot i per qui totes les coses han estat fetes, sens 

dubte ha perdut la fe i és molt pitjor que un pagà» (FRIEDBERG I, 1031). 

 

Si eliminem d’aquest text les reminiscències paganes que encara arrossega i de 

moment posem entre parèntesis l’al·lusió a la màgia, emergeix amb una gran claredat 

la imatge de la dona lliurada al diable, amb suposats poders especials sobre les 

persones i les coses, dotada de la facultat de viatjar per l’aire de la nit i d’inspirar por a 

qui caigui sota la seva influència: la futura i clàssica bruixa. 

 

Cal remarcar que aquest text vetust no conté cap al·lusió al malefici, a la potestat de 

fer mal. L’accent recau més aviat sobre la desviació de la fe que per suggestió 

diabòlica experimenta l’esperit de la bruixa. La persecució moderna de les bruixes 

s’originava en la por dels mals que suposadament podien causar. En el text canònic 

                                                      
4 Els editors contemporanis del Decretum suposen que el capítol té l’origen, més aviat, en un 
capitular inèdit dels reis francs (FRIEDBERG I, 1030, nota 142). A finals del segle XVI Francisco 
Peña, el comentador del Directorium, ja sabia que el concili d’Ancira no havia legislat sobre la 
qüestió i vinculava, amb tota la raó del món, el capítol suposadament conciliar amb un text 
atribuït a sant Agustí, De spiritu et anima, c. 28 (PL 40, 799): cf. Directorium, 345 b C. 
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citat, més aviat es posa en relleu la desgràcia en què cau la dona arran de la pèrdua o 

desviació de la fe ortodoxa. No es pot excloure de cap manera que l’atenció prestada 

pel redactor del suposat text conciliar a la depravació de les dones causada pel diable 

estigués en relació amb la teoria antiga de la debilitat del gènere femení, el qual també 

seria més vulnerable que el masculí a la suggestió diabòlica. Hi ha, doncs, una gran 

distància entre la manera com era vista la bruixa en l’alta edat mitjana i la visió que 

se’n va tenir en l’època moderna. Primer fou vista com una desgraciada; més tard, 

com una dona perillosa. Però un tret és comú a les dues visions: la dona que queia 

sota la influència del diable havia perdut la fe o se n’havia desviat. Per aquí entrarien 

en la qüestió els cànons i darrere d’ells Eimeric. 

 

Com és sabut, el Decretum, malgrat la seva autoritat decisiva, no fou mai un text 

oficial. En les Decretales no n’hi havia cap que tractés directament del problema de la 

bruixeria. Això no vol dir que els papes no haguessin prestat atenció al problema de la 

invocació diabòlica. Justament l’any 1326 Joan XXII publicava la butlla Super Illius 

specula (BR IV 315-316), no inclosa, tanmateix, en les col·leccions d’extravagants, en 

la qual escometia els invocadors i els qui oferien sacrificis al diable. Crida l’atenció que 

en aquesta butlla es prenguessin mesures contra els llibres que tractaven de la 

matèria. No solament vol dir que n’hi havia. Vol dir també que des del temps del 

capitular franc fins al principi del segle XIV la invocació diabòlica havia fet progressos 

sensibles; que els partidaris d’aquestes pràctiques havien tingut la necessitat 

d’elaborar volums sobre la matèria; que aquests circulaven i es difonien arreu, i, per 

tant, que la demanda s’havia intensificat. La literatura abundosa sobre les bruixes i la 

bruixeria medieval convenç per la seva sola extensió que no és gens difícil fer 

hipòtesis sobre l’increment de l’interès social en la invocació. En canvi, les dades 

arxivístiques locals més aviat fan veure el fenomen com un afer clarament marginal. Ja 

veurem més endavant que és possible circumscriure’l a cercles socials ben 

diferenciats. Però tot i ser marginal, es pot presumir que el fenomen era popular, 

almenys en el sentit que no era exclusiu del sector social marcat per la marginalitat. 

 

El Directorium permet de saber quins eren els manuals d’invocació diabòlica que 

corrien per la corona d’Aragó: la Tabula o Clavicula Salomonis5 i el Thesaurus 

                                                      
5 Francisco Peña fa notar en el seu comentari (Directorium II, 343 b E) que els manuscrits de 
Barcelona, de Bolonya i el del cardenal Gambara llegeixen Tabula Salomonis, mentre que el 
manuscrit que havia pertangut al cardenal Savelli llegia aquí «qui clauicula Salomonis 
intitulatur». La Tabula vel ara Salomonis es conserva amb aquest nom al manuscrit de la 
Biblioteca Nacional de Florència II.iii.24, f. 77ss., del segle XV (THORNDIKE, Lynn [19432]. A 
history of magic and experimental science, vol. II. Nova York: Columbia University Press, p. 
280, nota 4; cf. Perrone Compagni, V. «“Studiosus incantationibus”. Adelardo di Bath, Ermete, 
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necromantiae, atribuït a Honori el Nigromàntic.6 Són obres de contingut teoricopràctic. 

Del primer, Eimeric deia que explicava els poders de Lucífer i dels altres dimonis (part 

teòrica), i les oracions –i els ritus; probablement, tot revelat pels dimonis– que calia 

adreçar a Lucífer i als altres diables (part pràctica). Sobre aquesta Tabula o Clavicula, 

els dimonis invocats juraven dir la veritat als invocadors, com els testimonis cristians 

cridats a judici juren que diran la veritat sobre els Sants Evangelis i els jueus juren 

sobre la Torà (Directorium II, 338 a C-D). Eimeric deia que havia arrancat exemplars 

dels dos llibres de les mans de nigromàntics detinguts; que els havia llegits, i que els 

havia fets cremar públicament. A part d’aquests dos llibres, n’hi havia d’altres que 

l’inquisidor coneixia i dels quals ací no deia el nom perquè n’havia parlat més amunt.7 

                                                                                                                                                            
Thabit». Giornale critico della filosofia italiana, vol. 80/1 [2001] 36-61). Les Clavicula Salomonis 
es conserven al manuscrit Gaddi 38, 15c, f. 200-201, de la Biblioteca Laurentiana de Florència 
(THORNDIKE, Lynn; KIBRE, Pearl [1963]. A catalogue of incipits of mediaeval scientific writings in 
latin. Londres: The Mediaeval Academy of America, p. 458); en un manuscrit d’Amsterdam del 
segle XV descobert darrerament (cf. BOUDET, J.-P.; VÉRONÈSE, J. «Le secret dans la magie 
rituelle au Moyen Âge». A: Paravicini Bagliani, A. [cur.]. Il segreto nel Medio Evo. A: Micrologus, 
en preparació); en el manuscrit Latin 15127 de la Biblioteca Nacional de França (cf. Léopold 
Delisle. «Inventaire des manuscrits latins de Saint Victor conservés à la Bibliothèque Impériale 
sous les numéros 14232-15175». Bibliothèque de l’École des Chartes, vol. 30 [1869], 74; 
MAHUT, R. [2001]. «Les Clavicules de Salomon, étude du ms. lat. 15127 de la Bibliothèque 
Nationale de France», memòria de maîtrise dirigida per C. BEAUNE i J.-P. BOUDET, Université 
Paris X-Nanterre, amb transcripció parcial del manuscrit, que és del segle XVIII); en el 
manuscrit 983 de la Biblioteca de Marsella, del segle XV (cf. M. l’abbé Albanès [1892]. 
«Catalogue général des mss. des Bibliothèques Publiques de France, t. XV, Marseille». París: 
Plon, 285-286); en el manuscrit 1211 de la Bibliothèque Publique de Douai; en el manuscrit 
3400, f. 192r-194v de la Biblioteca Nacional de Viena; en el Vat. Lat. 3180, f. 47v-51r, del segle 
XV; en el manuscrit 14.B.36 de la Universitäts-und Landesbibliothek Halle, del segle XVI. N’hi 
ha traducció francesa del segle XVIII als manuscrits 2346, 2348, 2350 i 2791 de la Bibliothèque 
de l’Arsenal, de París (cf. MARTIN, H. [1886]. «Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de 
l’Arsenal», t. II. París: Plon, 482-483); n’hi ha traducció italiana al manuscrit Italien 1524 de la 
Biblioteca Nacional de França, datat en el 1446 i trobat per J.-P. Boudet (cf. GAL, F. [2000]. «La 
magie dans un manuel italien du milieu du XVe siècle», memòria de D.E.A., dirigida per C. 
Beaune i J.-P. Boudet, Université Paris X-Nanterre). De les Clavicula n’hi ha una traducció 
castellana recent sense indicació d’antígraf: Anónimo. Las Clavículas de Salomón. Barcelona: 
Editorial Humanitas, 342 p.; ib.: Ediciones y distribuciones Vedrá, SL, 2003, 160 p. A part del 
testimoni d’Eimeric, hi ha altres notícies de la pervivència d’aquest manual d’invocació durant 
l’edat mitjana a les terres catalanes: MENÉNDEZ Y PELAYO, M. (1956), Historia de los 
heterodoxos españoles, l. III, c. 7.  Madrid: BAC [vol. I], 691. 
 
6 Per l’atribució eimericiana a Honori el Nigromàntic, hom ha identificat aquest Thesaurus amb 
el Grimoni d’Honori o el Llibre jurat d’Honori: cf. GEORGE, L. (1998). Enciclopedia de los herejes 
y las herejía. Barcelona: Ediciones Robin Book, 140-143. Hi ha exemplars d’aquesta obra a la 
col·lecció Sloane de la BL, mss. 313; 3854, f. 112-139; 3883, f. 1-25; 3885, f. 58-96 
(THORNDIKE, L., o. c., vol. II, p. 281, notes 3 i 5). De totes maneres, es tracta d’una obra diferent 
del Grimorium verum i del Grimorium magnum, però de la mateixa corda. En l’obra d’A. E. 
Waite (1988, 1990 i 2006) El libro de la magia negra y de los pactos demoníacos (traduïda de 
l’anglès per Néstor Muro Duarte), Barcelona: Humanitas, p. 105-106, hi ha una traducció del 
començament del Grimori d’Honori, del qual també hi ha una traducció íntegra castellana 
moderna impresa a Barcelona (Editorial Humanitas, 160 p.).  
 
7 En efecte, en el Directorium II, q. XXIX, 317 a-b, explicava que vers l’any 1290 «foren 
condemnats pels bisbes de París i de Sens (respectivament Simon Matifas de Buey i Gil 
Cornut: EUBEL I, 410, 471), i l’inquisidor dominicà, amb l’aprovació d’una gran junta de mestres 
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El que Eimeric va escriure al Directorium sobre els invocadors dels dimonis provenia, 

doncs, de l’examen dels llibres esmentats i, segons feia constar, de les confessions 

obtingudes dels invocadors atrapats per la inquisició. Eimeric distribuïa el material 

segons un esquema pràctic: primer acumulava tot el cerimonial que implicava retre un 

culte al diable equivalent al culte que es ret a Déu (latria); després, el que implicava un 

culte com el que hom ret als sants i benaurats (dulia), i finalment, el ritual que no 

implica necessàriament ni culte ni honor exhibit al dimoni invocat. 

 

Els ritus i les cerimònies de la primera classe són: sacrificar, adorar, resar, consagrar-

se als dimonis prometent-los obediència i fent-los «promeses», jurar per tal o tal 

dimoni, adjurar un dimoni en nom d’algun dimoni superior, cantar himnes i lloances en 

honor dels dimonis, fer-los genuflexions i prostracions, observar castedat en honor 

d’ells, obeir llurs ordres, dejunar, deixuplinar-se, vestir de negre o de blanc per 

reverència dels dimonis, implorar-los mitjançant lletres, signes i noms misteriosos, 

encendre lluminàries, encensar, cremar perfums, com és ara d’ambre, d’àloe i de 

materials semblants, immolar volalla o altres animals, oferir de la pròpia sang, cremar 

els animals sacrificats o alguna de les seves parts, llançar sal al foc, oferir holocaust 

de qualsevol cosa.  

Els ritus i les cerimònies de la segona classe són: barrejar els noms dels dimonis amb 

els dels àngels i dels sants en oracions nefàries, posar-los com a mitjancers en 

oracions que Déu havia d’escoltar, encendre ciris, implorar Déu en nom d’ells i per llurs 

mèrits, talment com els sarraïns invocaven Mahoma com un sant de Déu.  

Els ritus i les cerimònies de la tercera classe són: dibuixar un cercle a terra, posar-hi 

un nen, col·locar davant el nen un espill, una espasa, una àmfora o qualsevol altre cos 

penetrable; mentrestant el nigromàntic invoca el dimoni, llegint el seu llibre. 

 

La classificació d’Eimeric no implica que els rituals d’invocació dels dimonis tinguin 

gradacions. L’inquisidor classificava per tal d’imputar els delats segons un criteri, 

diguem-ne, objectiu. Ara bé, entre les cerimònies inventariades, algunes, prou 

                                                                                                                                                            
en teologia i en cànons, com a erronis, sacrílegs i blasfems tots els llibres d’endevinació i 
sortilegis, és a dir, els llibres de nigromància, de geomància, de piromància, d’hidromància, de 
quiromància, els llibres dels Deu Anells de Venus (Liber Veneris?), tots els llibres del Grec i de 
Germània Babilònica (Toz Graecus i Germa Babilonensis?), els llibres dels Quatre Espills dels 
mateixos autors, els llibres de les Imatges de Tobies Bantricat, els llibres de les Imatges de 
Ptolemeu, els llibres del mag Hermes a Aristòtil, anomenat Aros, és a dir, el llibre que Gabriel 
va ensenyar de part de Déu, en el qual hi ha invocacions horribles i fumigacions detestables. 
Perquè en tots aquests llibres hi ha pactes i tractes amb els dimonis, invocacions i sacrificis, 
tàcits o expressos, que, si són oferts als dimonis, exalen una fortor manifesta d’heretgia».      
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aparatoses, es poden equiparar amb les del culte catòlic; per això, del culte al diable 

també se’n ha dit la missa negra. 

 

Aquest quadre ritual és destacat per Eimeric, el qual només es refereix 

secundàriament a la finalitat per a la qual servia: la màgia. L’home invoca el dimoni i li 

ret culte per tal d’obtenir-ne un favor o poder. L’inquisidor, com tots els seus 

contemporanis, suposa que el dimoni té algun poder i sap que el dimoni pot entrar en 

relació amb l’home; de fet, hi entra sovint, per no dir a cada moment, mitjançant la 

temptació. Això és considerat normal. No ho és, en canvi, que l’home capgiri la seva 

relació amb el dimoni prenent-lo com un ésser diví. En la q. XLIII de la segona part del 

Directorium, Eimeric estableix que en la invocació diabòlica, sigui en el grau que sigui, 

sempre hi subjau la tesi que el dimoni és Déu. La invocació, per tant, és un acte positiu 

d’infidelitat, i en conseqüència, l’invocador és, en principi, un heretge i havia d’ésser 

tractat com a tal. 

 

Tot i que la doctrina exposada al Directorium sobre aquest punt és clara, es fa viva la 

recança de no poder llegir de dalt a baix el tractat eimericià De iurisdictione 

inquisitorum in et contra christianos demones invocantes, l’obra més llarga que va 

escriure l’inquisidor després del Directorium. Tenint en compte les notícies sumàries 

de l’obra donades per Menéndez y Pelayo i Claudia Heimann8 i l’extensió consagrada 

al tractament del tema, hom té  la impressió que en la pràctica inquisitorial d’Eimeric 

aquesta era una qüestió central, i per això és de doldre que ara no disposem de les 

informacions de primera mà que per ventura l’inquisidor va introduir en el seu tractat. 

Perquè en el Directorium només hi llegim una pàgina dedicada a demostrar la tesi que 

l’invocador és heretge. Segurament la manca de doctrina canònica sobre aquesta 

qüestió particular explica per què Eimeric es va entretenir a citar les opinions d’Agustí, 

sant Tomàs, sant Albert el Gran, sant Bonaventura, Alexandre de Hales, Pere de 

Tarantàsia (futur papa Innocenci V), Guiu de Terrena, Joan Andreu, Guido da Baysio, 

Joan el Monjo, Oldrad de Lodi [de Laude, de Ponte] (+ 1355 a Avinyó), Guillem de 

Montlauzun (+1343) i Bartomeu Raimon. Ara bé, en les opinions dels doctors 

esmentats Eimeric hi va collir l’afirmació que l’home només pot oferir actes de culte a 

Déu i, si n’ofereix al diable, peca greument i directa contra la fe. Potser per sortir de 

                                                      
8 Cf. MENÉNDEZ Y PELAYO, M. (1956), Historia de los heterodoxos españoles, l. III, c. 7. Madrid: 
BAC [vol. I], 682; HEIMANN, C. «“Quis proprie hereticus est?” Nicolaus Eymerichs Häresiebegriff 
und dessen Anwendung auf die Juden», a Predicatores Inquisitores. I. The Dominicans and the 
Medieval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition. 
23-25 February 2002. Vol. I. Roma: Istituto storico domenicano 2004, 595-624. Cf. també 
supra, nota 1. 
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dubtes i per fer més clara la doctrina, ell aborda la qüestió de la invocació diabòlica 

des del punt de vista dels actes cultuals que comporta, i els classifica en actes de 

latria, dulia i simple invocació. D’aquesta manera especificava una doctrina genèrica i 

obtenia una precisió teològica més acurada i, sobretot, aplicable directament als 

comportaments que havia de ponderar el jutge en matèria de fe. Una cosa és retre 

culte al diable conscientment i una altra cercar un profit intentant conèixer el futur o 

adquirint coneixements privilegiats mitjançant cerimònies més o menys nefàries.9 

 

L’esforç d’Eimeric té una explicació. El 1258, amb la decretal Quod super nonnullis, 

d’Alexandre IV, la bruixeria encara quedava exclosa de la competència dels 

inquisidors, llevat dels casos en què la fortor d’heretgia fos manifesta.10 La butlla 

posterior Super Illius specula, de Joan XXII, preveia aplicar als invocadors del dimoni 

les penes que mereixien els heretges, llevat de la confiscació de béns. La butlla omplia 

un buit enorme en la legislació eclesiàstica, però encara no tipificava la invocació com 

una heretgia directa en tots els casos, tal com havien estat tipificades pel dret altres 

desviacions doctrinals, segurament perquè el legislador eclesiàstic era conscient que 

en la invocació hi intervenien altres elements relacionables amb la màgia, com és ara 

el coneixement del futur o el desig d’influència especial sobre determinats 

esdeveniments, accions ambigües i que podien pertànyer més o menys al camp de 

l’heretgia. Invocar el diable i pactar-hi és dolent en si, és pecat, i greu, però podria no 

ésser un acte formalment herètic en tots els casos. Aquí entrava, segons la butlla, la 

competència del jutge, que havia de decidir en cada cas particular segons la 

informació que hauria aplegat. D’altra banda, en la pràctica inquisitorial emergeix una 

dada: el nigromàntic i el seu client fan actes netament diferenciats quan invoquen; una 

cosa és la mentalitat i la disposició del qui posa en marxa uns determinats rituals i una 

altra era la del qui recorre al nigromàntic perquè l’ajudi a trobar un objecte robat o en 

alguna altra necessitat. La cura amb què Eimeric distingeix els diversos elements 

cultuals que intervenien en la invocació podia orientar el jutge que havia d’aplicar la 

pena. Amb tot, quedava clar un principi: en tot acte d’invocació hi havia, implícita o 

explícita, la convicció que el diable té poders i es mereix uns honors iguals o 

semblants als de Déu, i això és una perversió de la fe cristiana. Per això l’invocador 

                                                      
9 En el Contra demonum invocantes, Eimeric precisava que les invocadores (les bruixes) eren 
indubtablement infidels, però no era clar que en llurs invocacions retessin culte de latria o de 
dulia als dimonis: «... huiusmodi mulieres heretice iudicantur, et tamen non clare apparet in 
earum invocationibus quod honorem latrie uel dulie exibeant demonibus invocatis» (citat per 
BAILEY, o. c., 976, nota 79). 

10 Havia estat inclosa en el llibre VII de les Decretals (Clementines), lib. V, tit. 3 de haereticis, c. 
6, però no ha estat recollida per Friedberg. Es pot veure al BR III, 663-666. 
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havia d’ésser perseguit com a heretge, encara que a l’hora d’aplicar la pena fos 

necessari admetre graus i matisos. 

 

Ara bé, això no vol dir que Eimeric, instruït per la seva pràctica o per la literatura dels 

seus predecessors, passi per alt l’existència de les bruixes. El Directorium reprodueix 

en la seva totalitat el text del cànon Episcopi i a continuació Eimeric el comenta: «De 

tot això es dedueix que aquestes dones depravades perseveren en la seva perfídia, 

s’aparten del bon camí i de la fe, i els dimonis surten en cerca de les seves ments 

descregudes i les enganyen. Si bé no consta que ofereixin sacrificis als dimonis 

invocats, en el decret esmentat del concili d’Ancira són anomenades descregudes i 

pèrfides, i tingudes per tals. En conseqüència, cas que siguin batejades, han d’ésser 

tingudes per herètiques, perquè quan un cristià s’aparta del bon camí i de la fe i abraça 

la infidelitat, no fa res més que caure en l’heretgia. Els cristians que reten culte de 

latria i sacrifiquen als dimonis invocats, ¿no hauran d’ésser, doncs, qualificats i tractats 

com a descreguts, desviats de la fe ortodoxa i infidels en la creença dels cristians, és a 

dir, com a heretges?».11 

 

Ja es veu, doncs, que l’interès doctrinal eimericià per la bruixeria és relatiu, per dues 

raons: primerament, perquè està inclòs en la qüestió més vasta de la invocació 

diabòlica i, segonament, perquè aquesta interessa Eimeric únicament des del punt de 

vista de la tipificació d’un delicte en matèria de fe. Si hi ha raons per considerar 

l’invocador del dimoni com un heretge, l’invocador i la invocació han de tenir rúbrica en 

el tribunal de la fe. Per aquest camí les bruixes seran cridades a comparèixer-hi. En 

una paraula: queda molt clar que des del 1258 fins al 1376, passant per les 

condemnes parisenques del 1290 i per la pràctica dels inquisidors, la condició 

processal de les bruixes va empitjorar netament. 

 

 

La pràctica de la invocació 
 

El manuscrit de la Biblioteca Nacional de França que ha estat esmentat abans conté 

les entrades d’una agenda enorme de l’inquisidor Nicolau Eimeric i dels seus ajudants, 

de la qual només han arribat fins a nosaltres setze folis. Efectivament, l’actual foli 2 

d’aquell manuscrit porta la numeració antiga «147», i és del tot impossible suposar on 

acabava, perquè el manuscrit és mutilat al final. Aquesta agenda era una mena de 

guia dels processos que l’inquisidor havia incoat. Les parts que se n’han salvat, 
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malgrat la seva migradesa, són d’un valor documental inapreciable, perquè es 

refereixen a processos instruïts en les diòcesis catalanes de Girona, Vic, Urgell i 

Lleida.12 El seu savi editor, Johannes Vincke, donava com a terminus ad quem del 

conjunt del manuscrit una data situada pels volts del 1380, i les dades que avui 

aportarem confirmen aquesta datació, amb el benentès que hom hi troba notes 

referents a fets esdevinguts en anys força anteriors. 

 

El manuscrit dóna la fitxa de cent cinquanta processos: setanta-dos a Girona, 

cinquanta-un a Urgell, nou a Lleida i disset a Vic. Dels cent cinquanta processos, 

quaranta-set són processos contra invocadors, nigromàntics, endevins o sortílegs 

(vint-i-set casos a Girona, set a Urgell, tres a Lleida i deu a Vic). La proporció és 

considerable, gairebé un terç. La dada podria ésser superior, perquè, de les entrades 

dels cinquanta-un processos urgel·litans, trenta-dues no contenen la més petita 

indicació de la matèria per la qual foren incoats. Sigui com vulgui, malgrat el caràcter 

fragmentari de la font, és una proporció alta i almenys significa que en el treball dels 

inquisidors la invocació diabòlica era un cas habitual. No el més habitual, certament. 

En aquest aspecte, la pràctica eimericiana confirma el que acabem de veure en el 

tractament teòric donat a la qüestió: encara som lluny de l’ambient histèric i fanàtic 

contra la bruixeria que es desfermarà en la cristiandat a partir de l’últim quart del segle 

XV.  

 

Expliquem breument les entrades referents a la invocació, l’endevinació i la màgia, 

segons la divisió en diòcesis, tal com està en el manuscrit, i, naturalment, traduint-ho 

del llatí. 

 

- Invocació diabòlica al bisbat de Girona 

 

El primer encausat que apareix al registre inquisitorial és Lleonard Esteve, cavaller de 

Sant Pere Pescador, denunciat per Bernat Senesterra, cavaller, pel fet de posseir 

llibres de nigromància i de practicar la dita art. No tenim, ara com ara, dades sobre 

Lleonard Esteve, però sí que en tenim sobre el denunciant, que és el Bernat de 

                                                                                                                                                            
11 Directorium, II, q. XLIII, n. 8, 341 a C-D. 
12 Per a les diòcesis de Barcelona i Girona durant la primera meitat del segle XIV, és de 
consulta imprescindible el treball de Josep Perarnau i Espelt «Activitats i fórmules 
supersticioses de guarició a Catalunya en la primera meitat del segle XIV», Arxiu de Textos  
Catalans Antics, vol. I (1982), 47-78, perquè la documentació que hi exhuma i comenta, la qual 
prové dels arxius diocesans de tots dos bisbats, té una relació molt estreta amb la del registre 
de l’inquisidor.  
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Senesterra III, actiu al darrer terç del segle XIV, assenyaladament com a procurador 

general del comtat d’Empúries;13 en l’exercici d’aquest càrrec degué denunciar un 

cavaller de la jurisdicció emporitana. No consta cap més dada, a part de la relativa a la 

incoació del procés. Pere Travesses, clergue de la Miana, és denunciat sota l’acusació 

de fer endevinació sobre furts comesos i altres coses; la seva fama devia córrer, 

perquè Francesc de Campllonguell, domer de Vilablareix, va recórrer als seus serveis 

per una custòdia perduda.14 Del procés consta que fou incoat i res més. Una altra 

causa relacionada amb l’endevinació d’una cosa perduda és la que planteja una dona 

anomenada Blanca contra l’hostaler Pere ça Roca i contra ella mateixa. Va confessar 

que l’hostaler i ella havien induït una tercera persona que parava a l’hostal, de la qual 

no sap el nom, perquè invoqués per una cosa perduda. No consta que el procés anés 

endavant. 

 

No hem pogut esbrinar si l’hostaler Pere ça Roca era parent de Berenguer ça Roca, 

que habitava a la Barca. Excomunicat des de feia deu anys, posseïa llibres sospitosos 

amb els quals a vegades invocava dimonis. Va ésser denunciat per Pere sa Coma, 

mestre d’obres de la seu. Berenguer hauria dit que donaria la seva ànima al diable si 

podia destruir el pont sobre el Ter, i havia induït una persona a cometre perjuri i donar 

fals testimoni, a part d’haver anat alguna vegada a missa durant la seva excomunió. La 

denúncia del mestre d’obres de la seu contra Berenguer ça Roca ha de tenir a veure 

amb el fet que el 1370 el pont nou sobre el Ter, obrat per Coma, s’havia acabat.15 

¿Coma devia tenir por que la seva obra fos malmesa pel diable a través de l’invocador 

denunciat? ¿O es tractava d’un cas de simples renyines? No hi ha cap notícia sobre 

aquest cas, ni tan sols d’incoació de procés contra Roca, de manera que ens inclinem 

                                                      
13 Cf. ADG, D-190 f. 128v-129r; G-51 f. 11r-12v, G-55 f. 30r-33v; U-66 f. 56r, U-69 f. 30r, 157r, 
31r, U-70 f. 11v, U-77 f. 61v, U-80 f. 49v, U-82 f. 4v de la segona numeració, U-83 f. 44r, U-85 f. 
17r, U-86 f. 50v, U-87 f. 6v de la segona numeració, U-105 f. 93r de la segona numeració, U-
106 f. 36rv, U-107 f. 91 de la segona numeració.  
 
14 Sobre Campllonguell, cf. ADG, G-30 f. 74rv (l’any 1353 era clergue adscrit a l’altar de Sant 
Cugat de Fornells). Sobre Travesses, cf. ADG, U-106 f. 80r, 97v-98r (consta que l’any 1406 era 
mort). Sobre altres clergues que recorrien a sortílegs i endevins per recuperar objectes que els 
havien estat robats, cf. Perarnau, a. c., 50-51. Sembla que en el darrer cas esmentat 
l’endevinació consistia a fer aparèixer el rostre del lladre sobre una superfície més o menys 
clara (aigua, un espill, un metall); de fet, Bernat Gui aconsella d’interrogar els endevins, fetillers 
i invocadors, entre altres coses, sobre els lladres per fer agafar (Practica inquisitonis haereticae 
pravitatis, ed. C. Douais: París 1886, 292). 
 
15 El 9 de setembre d’aquell any, bisbe i capítol aprovaven un memorial sobre la imposició d’un 
pontatge i l’administració d’almoines per al pont nou sobre el Ter (ADG, G-54 f. 4v-5r). El 1373 
Pere sa Coma firmava un debitori de trenta florins a Peris Berger, mestre de campanes de 
Tours (D-167 full solter entre f. 43 i 44). El 12 d’octubre de 1380, firmava al bisbe un rebut de 
vint florins per l’obra feta a la capella dels Quatre Sants Màrtirs de la Seu, el lloc on el mateix 
bisbe (Bertran de Mont-rodon) es feia preparar la tomba, que encara hi és (G-59 f. 41v). 
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a pensar que la denúncia de Coma devia tenir com a finalitat posar fi a les burles i 

enraonies que Roca potser va fer córrer sobre el pont nou. Total, res. 

 

Un cirurgià de Castelló, G. Rasol, P. Jover16 i Francesc Nadrassa, ambdós també 

castellonins, foren denunciats com invocadors del dimoni i processats, i acabaren 

abjurant públicament a Girona. ¿Es tractava d’un pràctic de la medicina i d’uns seus 

clients? Un altre metge, Bernat de Puig, va ésser acusat de tenir llibres de 

nigromància. Se li va trobar alguna cosa, però no li fou incoat procés. No van tenir 

aquesta sort Francesc Pujol, també metge, acusat de sacrificar dues cabretes al lloc 

de Navata, i Francesc Andreu, argenter de Girona difunt, acusat d’oferir sacrificis als 

dimonis. Un altre pràctic de la medicina, Bartomeu, habitant de Castellfollit, que guaria 

nens espatllats i el mal d’ull, fou acusat d’invocar, però no se li incoà procés. Havien de 

fornir detalls fra A. de Santapau i fra Pere de Déu, dominicans. No hi hagué procés, 

perquè tal vegada els detalls fornits no foren prou sòlids.  

 

Acusats de posseir llibres de nigromància, consten en el registre el nom de Pere de 

Llapart, prior del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, processat i obligat a abjurar a 

Girona (PUIG 1998, p. 384); el de [Pere de] Plaça, àlies Usall, de Banyoles (PUIG 1998, 

p. 434-438), processat i castigat, i el de Berenguer ça Costa, processat i sotmès a 

tortura; el llibre d’invocacions que posseïa fou cremat. 

 

La primera dona amb fesomia de bruixa que apareix en el registre és una tal Antusia 

de València, habitant de Sant Daniel, prop de Girona, acusada pel mercader gironí 

Pere de Peralta17 de «lligar»18 amb aigua beneita. Causa una certa sorpresa veure 

entre els noms dels acusats un saig de la cúria de l’oficialitat, Pere Carrer,19 denunciat 

                                                      
16 Testà el 1380 i fundà un benefici a Castelló (ADG, D-6 f. 159r, 289r, D-172 f. 1v). 
17 Encara que no hem sabut trobar referències a Pere de Peralta, sí que són coneguts els noms 
de Ramon i Guillem Peralta, drapers gironins (GUILLERÉ 1993, I 249; II 90, 410). 
18 Expressió ben coneguda en el món de la màgia medieval: els sentits queden «lligats» quan 
hom impedeix que sentin un dolor determinat (cf. Nicolas Weill-Parrot. «Magie solaire et magie 
lunaire: le Soleil et la Lune dans la magie astrale (XXe-XVe siècle)», Micrologus, vol. 12 (2004), 
179). Però més antigament i també en l’època medieval significà que hom guaria mitjançant 
talismans, amulets o caràcters (cf. Augustinus. De doctrina christiana, II, 20, 29 (PL 34, 50, 56-
57); Hugo de Sancto Victore. Didascalion, VI, 15, ed. Charles Henry Buttimer,, Washington, 
1939, 132-133; Richardus de Sancto Victore, Liber exceptionum, I, 25, ed. Jean Châtillon, 
París, 1958, 112-113). Menéndez y Pelayo, Marcelino, o. c., 691, reporta que l’any 1440 els 
inquisidors de Barcelona van trobar a casa de Pere March, mestre de cases, un quadern «de 
lligadures i deslligadures». En el treball de Maria Teresa Vinyoles publicat ací mateix queda clar 
que en la documentació del nostre país «lligar i deslligar» es refereix sovint, si no habitualment, 
a produir i guarir la impotència en les relacions conjugals. 
19 Consta que va ser actiu en el seu ofici del 1357 al 1376, quan se li va revocar per falsedats 
(ADG , G-38 f. 2v-5v; U-68 f. 99v). 
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pel sastre Joan Torrent, el qual havia sentit a dir a una tal Florença, habitant de la 

Vilanova, amiga de Carrer, que ella l’havia vist fent un cercle, invocant el dimoni i 

llegint un llibre que suposadament l’hi havia donat el susdit Berenguer ça Costa. Fra 

Joan de Lladó, que havia estat processat per prèdiques desafortunades20 i condemnat 

dos cops, també va ésser acusat de practicar la nigromància, perquè havia estat vist 

posant un nen dins un cercle.  

 

Fra Guillem Seguí denuncià un sacerdot de Castelló que nomia Beuda21 i que va 

exhumar dos caps de mort, va ungir-los amb safrà, va encendre candeles davant dels 

caps, va llegir un llibre, els va adreçar preguntes i va obtenir-ne respostes sobre com 

es podien obtenir dones i sobre altres coses. A més, a l’església major de Castelló va 

batejar un espill, bo i llegint les mateixes paraules que s’empren en batejar un infant; i 

va dir en honor i lloança del dimoni les paraules que en la cerimònia del baptisme hom 

diu en honor i lloança de Déu; i va dir en vituperi i desdeny de Jesucrist les paraules 

que en la cerimònia del baptisme s’expressen en desdeny i vituperi del diable. Fou 

incoat procés. 

 

Na Falgueres, muller de Benet Ramon, de la parròquia de Sant Joan de Mollet, és una 

altra figura del registre inquisitorial que respon a l’estereotip de bruixa. En efecte, va 

ésser denunciada per Guillem Menció sota l’acusació d’haver practicat l’endevinació i 

d’haver deambulat de nits amb esperits dolents, vulgarment anomenats bones 

dones.22 En el registre hi consten els noms de quatre matrimonis que podien testificar 

sobre na Falgueres, tres de Mollet i el quart de Girona. No consta que hi hagués 

procés. Tampoc no n’hi hagué contra Riera, clergue de «Casserano», acusat per Pere 

de Santamaria, de Besalú,23 de ser invocador de dimonis. Haurien pres part en les 

                                                      
20 La prohibició de tres articles relatius al sagrament de l’Eucaristia, predicats a Barcelona per 
fra Joan Lladó, promulgada l’onze d’octubre de 1371 per Nicolau Eimeric, inquisidor; Francesc 
Botella, prior de Santa Eulàlia del Camp, i Pere de Sant Amanç, canonge i hospitaler de 
Tortosa –els dos darrers, vicaris generals del bisbe de Barcelona– es pot veure en l’apèndix del 
nostre treball «Notes sobre el manuscrit del Directorium Inquisitorum de Nicolau Eimeric 
conservat a la Biblioteca de l’Escorial (ms. N. I. 18)», Arxiu de Textos Catalans Antics, vol. XIX 
(2000), 558-560. Cf. Directorium II, q.X, n. 2, 263 a B-C. 
 
21 Es tracta, molt probablement, de Castelló Beuda (i no Benda, tal com transcriu Vincke), 
clergue de Castelló, el qual el 4 de febrer de 1351 rebia la llicència d’absoldre de matrimonis 
clandestins (ADG, U-17, f. 135r). 
 
22 El 1341 Elisenda Soler, de Castellví de la Marca, era endevinadora i deia que rondava amb 
les «bones dones» (Perarnau, a. c., 53). 
 
23 «Casserano», essent un indret del bisbat de Girona, ha d’ésser la parròquia de Sant Llorenç 
de Gaserans, municipi de Sant Feliu de Buixalleu (la Selva). Pere de Santamaria és 
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invocacions de Riera el noble Gastó de Montcada24 i els forners de l’Almoina de la 

Seu. Ramon Ferrer, sastre de Girona, denuncià Dalmau Fàbrega, de la vall d’Hostoles, 

perquè una vegada va llençar un diner al foc dient que «a despit de Déu ell cremaria la 

creu». També es donava al diable i blasfemava contra Déu i contra la Mare de Déu. No 

consta procés.  

 

Margarida Grega, que habitava davant la porta del monestir de Sant Martí Sacosta, 

havia estat penalitzada per la inquisició l’any 1358 (PUIG 1998, p. 421-422). En el 

registre hi torna a aparèixer denunciada per Bartomeu Argenter (o argenter [¿nom 

d’ofici?]), difunt, que vivia a l’obrador de Berenguer Eimeric. Segons el denunciant, en 

una nit havia fet anar un home des de Mallorca fins a Castelló. La denúncia prosseguia 

dient que la dona posava pau entre un home i una dona barallats mitjançant sortilegis i 

abús de crisma. Creiem que el Berenguer Eimeric esmentat en el registre no és 

l’argenter homònim a qui l’any 1322 hom va formar causa per un frau en la venda 

d’una casa de la qual el benefici de sant Nicolau de la Seu havia de prendre terços 

(ADG, C 56), sinó més aviat el Berenguer Eimeric, també argenter de Girona, probable 

fill o nét de l’anterior, al qual Arnau de Roca, fiscal del bisbe, pagava seixanta-set 

lliures l’any 1368 (ADG, D-163 f. 201v-202v). Constant com a difunt, la denúncia  

contra Margarida Grega ha d’ésser posterior a l’any 1368. La nota forneix el nom de 

tres possibles testimonis: els dominicans Francesc Bou25 i Pere Bagueny26, 

col·laboradors d’Eimeric, i una dona de Castelló anomenada Beatriu. La causa estava 

en fase d’enquesta i no consta que prosseguís. 

 

Bonanada Mergessa, una vella que habitava prop del forn del call de Girona, va ésser 

denunciada per la pràctica del que avui se’n diu vudú: feia figures humanes de guix i 

                                                                                                                                                            
documentat a l’ADG com a sotsveguer de Besalú els anys 1343-1344 (U-6 f. 118r, f. 133r, U-7 
f. 148r; G-17 f. 188rv). 
 
24 Fill de l’almirall Pere de Montcada, el 1375 Pere III erigí a favor seu la baronia de Llagostera. 
Ell es casà amb Leonor, filla de Ramon Alemany de Cervelló, i deixà una pubilla, que es 
casaria amb Pere de Montcada, fadristern de la branca principal de la família. Era senyor de 
set-cents trenta-dos focs a Caldes, Caçà, Llagostera i Vilobí, 175 dels quals eren en llocs de 
l’Església (SOBREQUÉS 1980, 228-229). Per això, entre el 1363 i el 1374, pledejà llargament 
amb el bisbe de Girona per talles i càrregues bèl·liques imposades als dominis comuns (ADG, 
D-162 f. 25r, G-47 f. 130rv, G-52 f. 94rv, G-55 f. 30r-33v, U-55 f. 80r, 113r, U-57 f. 221v-222r, 
U-67 f. 1r-2r i 15r). Consta que el 1399 era mort (U-88 f. 16r de la segona numeració). 
 
25 Cf. el que vam dir de Francesc Bou a «Manuscrits eimericians de la Biblioteca Capitular y 
Colombina de Sevilla provinents de Girona», Arxiu de Textos Catalans Antics, vol XVII (1998) 
359, nota 8. 
 
26 Per a Pere Bagueny, cf. PUIG 1998, p. 383, nota 12. 
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clavant una agulla a l’indret del cor feia venir un home de parts remotes. Fase 

d’enquesta. 

 

A Valveralla, Joan Atzam era suspecte perquè feia vint anys que no es confessava ni 

combregava; n’hi havia que deien que una vegada va convertir totes les viandes d’una 

taula en gripaus. Finalment, comparegué davant la Inquisició, confessà i combregà. No 

és fàcil de dir si aquest Joan Atzam és ell mateix el Joan Adam de Valveralla, que 

denuncià la seva esposa Brunissenda com a mala cristiana perquè en disset anys de 

matrimoni no la va veure mai combregar, o si és un parent seu. Quatre anys enrere 

Brunissenda s’havia confessat, forçada pel seu marit i per Guillem Comte, vicari de 

l’inquisidor. I encara, quan era a l’església no estava quieta enlloc, ans anava d’un 

cantó a l’altre, per la qual cosa tenia fama d’estar posseïda pel dimoni. El marit 

prosseguia dient que ella adorava els dimonis i hi parlava, perquè coneixia «l’art 

[d’invocació] dels dimonis», vulgarment anomenada les set arts. Una vegada va 

transformar una figa en un gripau. No consta incoació de procés. 

 

- Invocació diabòlica al bisbat d’Urgell 

 

El primer denunciat d’aquest bisbat pirinenc és un metge de Puigcerdà, del qual no es 

diu el nom i que, per «deslligar» uns esposos, els va fer agenollar, els va imposar una 

estola al coll i, després d’ordenar-los que fixessin els ulls en terra i posar-los un llibre 

sobre el cap, va llegir una estona; acabat, els va donar un beuratge i així se’n van anar 

«deslligats». La nota diu que el metge tenia un color com el d’un mort (¿es 

maquillava?) i que el fet s’esdevingué a Bagà. Hi hagué procés i el metge abjurà 

públicament.  

 

L’endeví Roy fou denunciat perquè va veure un nen petit que no parlava i el va fer 

parlar. Hi hagué procés i abjurà. 

 

Guillem d’Estort, de la casa del bisbe de Tortosa, va fer fer una figura per obtenir dona. 

Nicolau de Mur, fill de l’abat (¿Arnau [1360-1370]? ¿Raimon Ferrer [1372-1395]? 

DHEC II 697), el volia induir perquè atrapés un dimoni dins un anell. Hi hagué procés i 

Nicolau abjurà. 

 

Guillem d’Estort també intervingué –no es precisa com– en un acte de màgia 

protagonitzat per un jueu de Lleida, que va donar dues canyes a dos frares 
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predicadors i van anar a Avinyó en dues jornades (¿corrent?, ¿volant?). Aquest jueu 

matava ratpenats per fer cercles (amb llur sang). Fou convicte. 

 

El cavaller Dalmau Tholo, que habitava a la Foradada, fou denunciat per nigromàntic. 

S’incoà procés. 

 

- Invocació diabòlica al bisbat de Lleida 

 

Un sarraí de Jabut fou acusat per lo Roy de Torrejola que li havia ensenyat la manera 

de tenir un dimoni familiar, i per culpa d’aquell havia perdut la fe i havia fet homenatge 

al diable.  

 

El rector de Llardecans hauria fet invocació diabòlica amb un senyor i amb un sarraí de 

Flix. 

 

- Invocació diabòlica al bisbat de Vic. 

 

El domer de l’església major de Manresa va deposar contra Pere Rams, de Santpedor, 

que va col·locar un nen dins un cercle per trobar un captiu de Berenguer çes Comes, 

del mateix lloc. Fase d’enquesta. 

 

Una dona de Mediera (¿Mediona?) i una altra de Querol (¿Querós?) [I] van ésser 

acusades per un dominicà d’ésser endevines. 

 

D’una altra dona de Querós [II] se sospitava que era endevina. Endevinà a un tal 

Colomer, que habitava prop del trull de Sant Martí (¿Sacalm? ¿de Torroella?) i que era 

«lligat». 

 

Un jurista, en des Mas, va fer posar un nen dins un cercle, perquè havia perdut uns 

escacs d’argent. 

 

La concubina d’en San[ah]uja fou acusada d’ésser endevina. 

 

Un abaixador de Tàrrega s’incriminà públicament d’ésser alquimista, però hom 

sospitava que era nigromàntic, perquè recomanava molt un llibre de Galceran de 

Manresa, vicari de la Reial, prop de Conesa, de l’arxidiòcesi de Tarragona. 
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Pere de Serps, frener, deposà contra Francesc Velillas, un prevere que habitava a 

Cervera, que va prendre un tros de coca dels seus domèstics i se’n va anar amb el seu 

nebot Perico de Velillas i amb Francesc sa Viera, fàmul del denunciant, a trobar uns 

endevins de Serós i de Mequinensa (¿no devien ser sarraïns?), perquè volia saber 

algunes coses, especialment sobre un furt. A més, va fer rotlles. Volien posar el nen 

Francesc (¿Viera?) dins un cercle, però ell s’hi resistia, i finalment li van posar un llibre 

sobre el cap. 

 

Bernat de Fug (¿Puig?) va deposar contra Raimon de Llor, un prevere que vivia a 

Cervera i que tenia un llibre gros de pergamí amb caràcters27 i noms desconeguts. 

 

Carallussà, un pagès de Torà, endevinà amb un llibre del qual deia que li fou donat per 

una senyora «encantada». 

   

- Les raons de la invocació 

 

El manuscrit donat a conèixer per Omont i publicat per Vincke és tan fragmentari que 

no permet d’establir conclusions fermes, sobretot de caràcter estadístic, sobre la 

incidència social de les pràctiques lligades amb la màgia, la bruixeria i la invocació 

diabòlica. Però mentre la informació no sigui ampliada amb nous testimonis, les notes 

de l’inquisidor aragonès són una guia objectiva,  d’un valor històric irrefutable. 

 

En qualitat d’agenda o memorial, el manuscrit conté una informació sòbria. 

L’analitzarem amb tota cautela, convençuts per endavant que l’agenda era un 

instrument de treball i de control de l’acció dels inquisidors. Com a tal, per a nosaltres 

pot ésser un indicador històric autoritzat d’aquesta acció, i per això tant el que diu com 

el que no diu tenen una significació que hauríem d’esbrinar. Hem dit abans que per al 

bisbat de Girona l’agenda consigna vint-i-set casos referents a la invocació, la màgia i 

l’endevinació. De sis d’aquests casos se sap que hi hagué procés i sentència; de sis 

casos més consta que el procés fou incoat i no consta que s’acabés; vuit més restaren 

en fase d’enquesta, és a dir, d’interrogatoris previs a l’encausament, és a dir encara, 

de precisió de la denúncia per ponderar si donava lloc a obrir una causa. Dels altres 

nou casos només consta la denúncia. Per a la diòcesi urgel·litana hi ha set processos. 

Tres acabaren en sentència, un altre fou incoat, un altre restà en fase d’enquesta i els 

                                                      
27 Sobre els «caràcters» utilitzats en les pràctiques màgiques, cf. Benoît Grévin et Julien 
Véronèse. «Les “caractères” magiques au Moyen Âge (XIIe-XIVe siècle)», Bibliothèque de 
l’École des Chartes, vol. 162 (2004), 305-379. 
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altres dos no passaren de la mera denúncia. Els tres processos de Lleida sembla que 

no van passar de la fase de denúncia. Dels deu processos vigatans, dos restaren en 

fase d’enquesta i els altres vuit, en la de mera denúncia. 

 

La Inquisició podia incoar els seus processos per pura brama; en la pràctica, per 

qualsevol enraonia. No els podia acabar si la base de l’acusació no era ferma i, per 

tant, si els testimonis no eren versemblantment sòlids. Creiem que l’agenda 

inquisitorial funcionava com un registre per als seus usuaris: hom hi consignava les 

dades per als possibles processos i, eventualment, l’estat de cada causa. Per això 

hom hi troba notes relatives a processos consumats, a processos incoats, a testimonis 

que cal interrogar i simples denúncies. ¿Vol dir això que l’agenda és un instrument 

informatiu exacte i precís? Almenys hem de dir que per ara altres fonts conegudes no 

han desmentit cap anotació del registre, al contrari, més aviat les han enriquides.28 Per 

això, mentre no apareguin documents que contradiguin formalment el contingut del 

registre, hom pot considerar-lo una font molt fiable.  

 

Aleshores, no deixa de sobtar que la quantitat de denúncies i la de processos acabats 

en sentència siguin tan dissemblants. I torna la pregunta: ¿això significa que els 

fonaments de les causes eren més aviat febles? En aquest cas, hauríem d’admetre 

que la Inquisició no actuava, almenys en aquests afers, a la babalà. Per tant, els 

processos acabats en sentència devien tenir un dossier testimonial coherent i, per 

això, en principi i fetes les reserves de rigor, acceptable.  

 

La Inquisició no arribà a desplegar la seva actuació sobre tots els casos que li foren 

denunciats per inconsistència de la denúncia, per feblesa dels testimonis o per altres 

causes, la qual cosa no significa que totes les denúncies estiguessin mancades de 

fonament. En poques paraules, no significa que el conglomerat invocació-endevinació-

màgia no fos un corrent present i actuant en totes les capes de la societat, al contrari. 

Perquè si el registre dels inquisidors informa bé d’alguna cosa, és de la varietat de 

l’extracció social de les persones que endevinaven, invocaven o practicaven la màgia. 

  

Per començar, els més nombrosos són els clergues (8); després vénen els metges (4), 

els cavallers (4) i els cirurgians (2). Altres oficis o condicions són representats per una 

sola persona: hostaler, argenter, jurista, abaixador, saig, jueu, sarraí. En sis casos no 

consta cap ofici ni condició. ¿Perquè no era rellevant? En canvi, sí que ho és que els 

                                                      
28 Cf., a títol d’exemple, el que diu el registre sobre Joan Llapart i Joan Lledó amb PUIG 1998, p. 
440-441 i PUIG 2000, p. 558-560. 
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clergues siguin el grup social més implicat en les pràctiques d’invocació. Alguns textos 

de nigromància eren atribuïts a grans jerarques eclesiàstics i eren adreçats als 

servidors de l’altar.29 En part, és ben comprensible. La clerecia almenys tenia la 

instrucció indispensable per manejar llibres escrits i per identificar i utilitzar 

correctament els textos, els caràcters i les figures de què es valia la màgia. ¿Com 

hauria pogut invocar un illetrat? Per altra banda, la formació de la majoria del clergat 

era suficientment prima perquè la percepció del que era religiós o supersticiós, científic 

o pseudocientífic no tingués la nitidesa de contorns que es va imposar més tard amb el 

desplegament dels mètodes de la ciència moderna. Amb tot, cal reconèixer que en 

aquestes matèries el terreny encara no ha estat ben desbrossat i falten treballs de 

camp que permetin establir conclusions més fermes, especialment pel que fa a la 

incidència social del fenomen de l’ocultisme en cada lloc on és documentat.  

 

Les raons de les pràctiques endevinatòries o invocatòries no sempre consten en les 

fitxes. Vuit persones van ser acusades de posseir llibres de nigromància; set, de fer 

invocació sense que es precisi en cap cas per a quina finalitat concreta invocaven; 

dues eren sospitoses d’ésser nigromàntiques. En la denúncia més espectacular de 

totes, la del sacerdot Beuda, el cerimonial nefand a què suposadament es lliurava dins 

l’església és descrit amb un cert detall, potser perquè el denunciant era un frare, és a 

dir, un entès en cerimònies religioses, però no hi és denunciada cap finalitat precisa, 

possiblement perquè no hi era, com fa pensar el fet que el procés fou incoat i no 

prosseguit. ¿Cal entendre, doncs, que la denúncia era inconsistent? En canvi, hi ha 

quatre casos en què se sap que la invocació era per a furts comesos. Sis eren per a 

guaricions, dues de les quals consistiren a «deslligar», quatre casos eren de culte al 

diable –dos amb sacrifici–, dos eren de dimonis familiars, dos són indeterminats i un 

era de vudú. El de la muller de Joan Adam, de Valveralla, més aviat sembla un cas del 

que aleshores s’entenia per possessió diabòlica. 

 

S’invocava, doncs, principalment en matèria de salut i per tal de recuperar objectes 

perduts i furtats, és a dir, per a finalitats pràctiques avantatjoses. Quan el servidor del 

bisbe de Tortosa, Guillem d’Estort, feia vudú per obtenir una dona, ¿actuava com qui 

avui s’adreçaria a una agència matrimonial? Atès que el desig d’aquest efecte també 

havia generat una literatura màgica específica, no es pot excloure en el seu cas ni 

sobretot en el del clergue Castelló Beuda, si fou real, que haguessin estat guiats per 

                                                      
29 Cf. el pròleg del Grimori d’Honori en les edicions esmentades supra, nota 5. Per a la 
vinculació de la literatura i les pràctiques màgiques amb clergues i monjos, cf. A. E. WAITE, A. 
E. o. c.,  18. 
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propòsits simplement libidinosos,30 és a dir, la gent es lliurava a les pràctiques 

invocatòries per tal de satisfer determinades necessitats (¿amb contra-prestacions?) 

que s’originaven en moments de destret. No cal pas dubtar que les necessitats d’un 

cavaller i les d’un matrimoni «lligat» poden ésser discretament diferenciades. Reputem 

molt excepcionals, pràcticament inexistents, els casos d’invocació per motius 

ideològics purs: aparició de sectes demonòlatres, desviacions profundes de la 

religiositat, etc. La documentació que hi ha a l’abast no permet fantasies. Tot és molt 

«terra a terra», molt utilitari, molt «practicopràctic». S’imposa la impressió que les 

invocacions i les endevinacions funcionaven com un recurs alternatiu, quan tota la 

resta es demostrava ineficaç o insuficientment eficaç. I també, és clar, quan algú 

desitjava «efectes especials». Aleshores entrava en escena la màgia i, amb aquesta, 

la bruixeria. La màgia popular, efectivament, la que als ulls del públic tenia un aspecte 

formidable, era la que ensenyava a tractar directament amb els esperits. La 

presumpció de posseir el secret d’aquesta art donava a la màgia el prestigi d’ésser una 

activitat superior, el camí real i més curt, d’efectes immediats, sense la necessitat 

d’esperar ni de treballar: una bicoca. La màgia no exigia els càlculs de l’astròleg ni 

l’esforç ímprobe de l’alquímic, perquè els seus instruments eren quatre paraules i unes 

fórmules predefinides. 

 

Cal ponderar en tot el seu valor la dada segons la qual només nou de les quaranta-set 

fitxes que es refereixen a la màgia corresponen a dones. Almenys des del punt de 

vista numèric, no sembla que les bruixes atreguin poderosament l’interès dels 

inquisidors. No direm pas que no fossin un problema; ara bé, encara no eren, ni de 

bon tros, el problema que van ésser més tard. 

  

Les activitats de les bruixes conegudes gràcies al registre inquisitorial eimericià es 

relacionen amb la guarició («lligar i deslligar»): Antusia de València i la dona de 

Querós [II]), i amb l’endevinació genèrica: les dones de Mediona i de Querós [I] i la 

concubina d’en San[ah]uja. Potser ara no seria equivocat evocar el Tratado de la 

fascinación, d’Enric de Villena (ca. 1384-1434), on hi ha una suggestiva divisió de la 

màgia en matemàtica, prestigi, malefici i encantament. Dins la matemàtica s’hi 

inclouen totes les formes d’endevinació: hidromància, aeromància, piromància, 

geomància, espatulmància (per les entranyes dels animals), fulgurària, quiromància, 

tremulària (pels moviments), sonorítica (pels crits dels animals) i auspiciària (pel vol de 

les aus); dins el malefici hom hi troba la mediària (invocacions als esperits), somniària, 

                                                      
30 En l’o. c. de Menéndez y Pelayo, 691, s’esmenten unes «regles per fer venir dones», 
trobades a casa de Pere March. 
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invocatòria, nigromància, estricatòria (per unir dues persones, positivament o 

negativa), fíbrica (a través de músculs i fibres), extària (a través de les parts internes 

del cos) i el sortilegi.31 N’hi ha per triar i remenar, i, en vista de tanta frondositat, potser 

val més deixar-ho córrer, per la sobrietat i la imprecisió d’algunes de les notes del 

registre. 

 

En canvi, de Margarida Grega, que era de Castelló d’Empúries o hi habitava (PUIG 

1998, p. 421-422), se’n diuen dues coses: que sabia posar pau entre un marit i una 

muller barallats («deslligant»?) i que en una nit havia fet anar un home de Mallorca a 

Castelló. Sobre la primera habilitat, s’ha de tenir en compte que Bernat Gui ja anota en 

la seva Practica inquisitionis que cal interrogar els homes o les dones acusats d’ésser 

endevins, fetillers o invocadors, entre altres coses, sobre la concòrdia o discòrdia que 

posen entre cònjuges;32 és a dir, hom creia que podien produir una cosa i l’altra. Pel 

que fa a la segona habilitat, la compartia amb Bonanada Mergessa i amb aquell jueu 

de Lleida, convicte d’haver invocat, que havia fet anar dos frares predicadors a Avinyó 

en dues jornades. El viatge ràpid cap a regions llunyanes o des d’aquestes regions és 

un esdeveniment lligat amb el món de les bruixes almenys des del temps del cànon 

Episcopi. 

 

Ja hem vist que les denúncies de na Grega i de Bonanada Mergessa no sembla que 

prosperessin. No cal dir que elles i les altres dones consignades en el registre són 

                                                      
31 Cf. DE NIGRIS, Carla. «La classificazione delle arti magiche di Enrique de Villena»,  Quaderni 
Ibero-Americani, vol. 53-54 (1981), 289-298. A Perarnau, a. c., queda clar que la major part de 
les endevinadores eren guaridores de persones i de bèsties. La classificació de Villena no és 
gaire diferent de la d’Isidor, Ethimologiarum l. VIII, c. 9, inclosa per Tomàs d’Aquino en la 
Summa Theologica, II-II, q. 95, a. 3, in c.; ed. (1963) Madrid: BAC, 594-595. Escau recordar ara 
el cas del jueu Astruc de Piera, invocador del dimoni, condemnat per l’inquisidor Eimeric a 
presó perpètua el gener del 1372, en sessió pública a la catedral de Bacelona. El cas fou 
cèlebre en aquella època, no per la seva relació amb les pràctiques màgiques i de bruixeria, 
sinó perquè encengué una viva polèmica entre l’inquisidor i l’autoritat reial entorn de la 
jurisdicció de l’inquisidor sobre els infidels, que Eimeric propugnava i el rei negava, amb l’edició 
de la literatura corresponent: Els tractats eimericians De iurisdictione Ecclesiae et inquisitorum 
contra infideles demones invocantes vel alias fidem catholicam agitantes [ca. 1370, inèdit] i el 
Tractatus brevis super iurisdictione inquisitorum contra infideles fidem catholicam agitantes 
[1383-1387], editat per Josep Perarnau, El Tractatus brevis super iurisdictione inquisitorum 
contra infideles fidem catholicam agitantes de Nicolau Eimeric. Edició i estudi del text, dins 
«ATCA», I (1982). 79-126. La part reial encomanà la defensa dels seus punts de vista al 
carmelità Felip Ribot: cf. Jaume de Puig i Oliver, El  tractatus de haeresi et de infidelium 
incredulitate et de horum criminum iudice, de Felip Ribot, O. Carm. Edició i estudi, dins 
«ATCA», I (1982), 127-190. Una síntesi sobre tot el cas es pot veure en Claudia Heimann, 
Nikolaus Eymerich (vor 1320-1399) «praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor 
egregius». Leben und Werk eines Inquisitors (Spanische Forschungen der Görresgesellchaft, 
Band 37), Aschendorff, Münster 2001, 56-63. 
 
32 Cf. Bernard Gui. Practica inquisitionis haereticae pravitatis, ed. c., 292.  
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bruixes a tot ser. El qui va pagar els plats trencats, però, va ésser el jueu de Lleida. Si 

bé ignorem les interioritats dels processos respectius, una cosa és innegable: potser hi 

havia una certa cautela processal en les denúncies de bruixeria, però no n’hi havia 

gaire quan el denunciat era jueu o sarraí.33 La disparitat de cultes els perjudicava en la 

invocació, perquè, si ja eren sospitosos de menysprear la llei cristiana, qualsevol 

acusació en el sentit que intentaven atreure els cristians al culte del diable els feia 

doblement odiosos. D’altra banda, en el cas de la cristiana Margarida Grega hi havia 

una circumstància dramàtica: ja havia estat condemnada pel tribunal de la fe i una 

segona condemna la podia convertir en relapsa, és a dir, en dona morta.   

 

A tall de conclusió 
 

En la seva caracterització de la nigromància, entesa com el conjunt de procediments 

per invocar el diable, Nicolau Eimeric, des del principi de les seves activitats 

inquisitorials, ja va consolidar la posició dels teòlegs i dels canonistes que veien en 

aquestes pràctiques un pacte tàcit o exprés amb el diable.34 Per tant, en la mesura que 

en les pràctiques dels sortílegs, endevins, invocadors, fetillers i fetilleres, bruixes i 

bruixots hi intervé el diable com a objecte d’actes de latria o de dulia (pacte exprés o 

tàcit), aquelles pràctiques recauen en la competència del tribunal inquisitorial, que les 

ha de jutjar i penalitzar. 

 

Això dit i refermat, ni en les obres escrites d’Eimeric ni en la seva pràctica ordinària, tal 

com avui és coneguda, no s’hi detecta la sensibilitat contrària a la bruixeria que seria 

típica dels temps moderns. Poc temps després d’haver estat escrits els darrers tractats 

de l’inquisidor contra els nigromàntics, els astròlegs i els alquimistes, la Universitat de 

París pronunciava una condemna enèrgica de totes les pràctiques d’aquesta mena i de 

les que s’hi podien associar.35 ¿Vol dir això que l’inquisidor havia constatat pel seu 

compte l’onada de superstició que, ajudant-hi les convulsions introduïdes en la 

cristiandat pel gran cisma d’Occident, s’havia propagat arreu? Fos com fos, Eimeric no 

sembla caure en les fixacions d’un Johannes Nider en el Formicarius (1435-1437), ni 

                                                      
33 Cf. Perarnau, a. c., 54 i nota 26, on es reprodueix una lletra de Jaume II, a qui hom havia 
denunciat el moro Alí de Luçera com invocador, fetiller i corruptor de la fe dels cristians, el qual 
finalment fou absolt pel tribunal del rei. 
 
34 Cf. Tomàs d’Aquino. Summa Theologica, II-II, q. 95-96; ed. (1963) Madrid: BAC, 591-609.  
 
35 Cf. H. Denifle, E. Chatelain (1987). Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, (1395-1452). 
París: Delalain, 32-36; C. Du Plessis d’Argentré (1782). Collectio iudiciorum de novis erroribus, 
t. II. París, 154-157. 
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en les del jutge Claude Tholosan (Ut magorum et maleficorum errores manifesti fiant, 

ca. 1436). L’inquisidor gironí tampoc no va ésser un testimoni important de l’associació 

entre la dona i la bruixeria. Comptat i debatut, la posició d’Eimeric correspon a les 

idees aplegades per Tomàs d’Aquino en la Summa, on el pacte amb el dimoni és 

considerat il·lícit i on, d’altra banda, s’admet com a evident que el dimoni té algunes 

facultats i que es pot comunicar amb l’home (II-II, q. 95, a. 1, ad 2; a. 2, in c.; a. 5, in c.; 

a. 5, in c.; 96, a. 1, in c.; a. 2, in c., ad 2 et 3). Sant Tomàs va arribar a admetre amb 

molta cautela que fer preguntes al dimoni podia ésser, alguna vegada, lícit: «Aliud 

autem est quaerere aliquid a daemone sponte occurrente, quod quandoque licet 

propter utilitatem aliorum, maxime quando virtute divina potest compelli ad vera 

dicendum. Et aliud est daemonem invocare ad cognitionem occultorum acquirendum 

ab ipso» (II-II, q. 95, a. 5, ad 1).36 També admetia que les pràctiques de guarició o 

altres modificacions corporals eren lícites si s’obtenien per causes naturals, encara 

que la naturalesa d’aquestes causes no fos coneguda, mentre no hi hagués cap pacte 

tàcit o exprés amb el diable (II-II, q. 96, a. 2 in totum).  

 

Si sant Tomàs invocava la utilitat del pròxim per admetre la licitud d’adreçar-se al 

diable en alguns casos, ¿és que la pràctica de la caritat tenia, als seus ulls, una força 

més gran que la diferència entre la religió ortodoxa i la superstició? Com és sabut, 

aquesta no fou la posició que acabaria triomfant. Aquest detall, però, serveix per fer 

veure que tot d’una tampoc no fou clar quin era el capteniment més adequat que calia 

adoptar amb relació a la invocació i la bruixeria, i que en aquesta matèria no hi va 

haver únicament posicions simplistes. Però en conjunt, els teòlegs i canonistes que 

van contribuir a tipificar la invocació com un acte cultual en honor del diable, incloent-hi 

sant Tomàs, foren decisius, malgrat llurs cauteles i reserves, a l’hora d’empitjorar la 

imatge pública de les bruixes i dels invocadors, i la consideració social sobre la màgia. 

Històricament, Eimeric forma part d’aquest grup. 

 

Per això, en relació amb les bruixes i la bruixeria, la baixa edat mitjana apareix com el 

període previ a la repressió que a partir de l’any 1430 ja no pararia de créixer i el que, 

si més no, el va preparar. No deixa de constituir una gran paradoxa que la gran cacera 

europea de bruixes no fos un fenomen típic dels temps medievals i que durant molts 

anys anés de tronc amb la Reforma, amb el naixement de la ciència moderna i amb 

                                                      
36 Hem deixat la citació en llatí perquè no se suposi que fem dir al text allò que no diu. La 
traducció pot ésser aquesta: «Una cosa és preguntar quelcom al dimoni si es fa visible 
espontàniament, cosa que algun cop és lícit de fer a causa de la utilitat d’altri, sobretot quan en 
virtut del poder de Déu pot ésser obligat a dir la veritat. I una altra cosa és invocar el dimoni per 
tal d’adquirir a través d’ell el coneixement de coses ocultes». 
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l’establiment teòric i pràctic de la tolerància religiosa en algun dels països on la cacera 

fou obstinada.  
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