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Bruixes i Inquisició són dos termes que la majoria
de vegades s’ajunten. Quan es parla de les prime-
res i de la seva persecució, es dóna per suposat
que aquesta fou a càrrec de la Inquisició. El fet
que els autors del Malleus maleficarum fossin els
dominics Heinrich Krämer i Jakob Sprenger (1486)
i que també fossin dominics els inquisidors del tri-
bunal medieval i el primer inquisidor general de la
Inquisició moderna, Tomás de Torquemada, asso-
cia la bruixeria i la Inquisició. En conseqüència,
com que aquesta segona només actuà als regnes
hispànics, la cacera de bruixes es vincula fàcil-
ment a la Inquisició. També hi contribueix el capí-
tol catorzè del Manual d’Inquisidors, de Nicolau
d’Eimeric, que en parlar dels delictes sobre els
quals té competències el tribunal inquisitorial,
esmenta el fet d’invocar el diable de diverses
maneres: els que li tributen culte de latria, els que
li ofereixen culte de dulia o hiperdulia i els que l’in-
voquen a través de figures màgiques, la més fre-
qüent de les quals és el cercle amb un infant al
mig. Tots ells, afirma Eimeric, «estan subjectes a la
jurisdicció del Sant Ofici com a heretges i han de
ser castigats com a tals» (EIMERIC 1974, p. 192-
193). Eimeric i Peña (1983, p. 80-83) donen per
suposat que la cacera de bruixes, considerada per
H. Kamen com una bogeria col·lectiva (KAMEN
1967, p. 216), fou dirigida per la Inquisició, quan,
de fet, no la va pas dirigir. L’afirmació de Kamen és
versemblant si tenim present que entre 1486 i
1669 es van fer trenta-quatre edicions del Malleus,
de manera que se’n van publicar uns cinquanta
mil exemplars, i que el total de víctimes de la per-
secució en el període 1450-1750 s’acosta,
segons Delumeau, a cent mil (BLÁQUEZ 1989, p. 19
i 33).

En aquesta aportació em cenyiré a l’activitat
del tribunal inquisitorial de Barcelona1 amb relació
a les bruixes, però penso que d’entrada val la pena
tenir present el que escrivia Henry Ch. Lea, autor
de la primera obra seriosa sobre la Inquisició, de la

qual es compleix el centenari de l’aparició del pri-
mer volum (1906): «Ningún país estaba más expu-
esto al contagio de esta demencia [la bruixeria] que
España, donde durante más de cien años estuvo
constantemente amenazado de estallar. Que fuese
contenido y reducido a límites relativamente
inofensivos se debió a la prudencia y firmeza de la
Inquisición» (LEA 1983, III, p. 599).

La vigilància de l’heretgia en l’Església

La literatura patrística primitiva (anys 150-250)
atorga al bisbe la funció docent, que inclou no sols
ensenyar, sinó també vetllar per la puresa de la fe,
i la funció judicial en causes civils i criminals. A par-
tir de Constantí, la competència judicial episcopal
va oscil·lar força. Valentinià III fixà de forma definiti-
va la disciplina primitiva, però en les causes civils,
l’execució de la sentència, si no era estrictament
religiosa, pertocava a l’autoritat secular a petició
del bisbe (any 452). Amb l’arribada i la conversió al
cristianisme dels pobles germànics, l’audiència
episcopal subsistí. La reforma carolíngia desplaçà
cada cop més el centre de decisió a l’autoritat civil,
cosa que provocà la reacció de la jerarquia ecle-
siàstica, que a partir de la reforma gregoriana del
segle XI, volgué enfortir la seva autoritat també en
el camp judicial.

Vetllar per la puresa de la fe era una de les fun-
cions episcopals. L’heretgia era una desviació de la
doctrina cristiana a la qual calia fer front. En l’etapa
prèvia a l’edicte de Milà (313), la doctrina majorità-
ria defensava que l’heretgia era un fenomen inter-
eclesial i que, per tant, calia trobar-hi la solució a
l’interior de la comunitat; les penes sempre eren
espirituals –la màxima era l’excomunió–, perquè
cercaven el retorn de l’esgarriat. A partir del
moment en què l’Estat romà va ser confessional, el
delicte contra la religió de l’emperador, en aplicació
del costum romà, es va convertir en un delicte con-
tra l’emperador mateix i, en conseqüència, va
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esdevenir un crim de lesa majestat que podia ser
castigat amb la pena capital. Això comportava que
els emperadors progressivament s’interferissin
més en els processos doctrinals catòlics –arrianis-
me a Orient, donatisme al nord d’Àfrica, priscil·lia-
nisme a la península Ibèrica– i que apliquessin càs-
tigs, incloent-hi la pena de mort.

La reforma gregoriana també féu retornar a
aquesta vinculació. Els delictes d’heretgia eren
delictes contra la cristiandat i, per tant, calia casti-
gar-los de la manera com eren castigats els delic-
tes civils: la flagel·lació, la reclusió claustral, l’exili,
la marca d’infàmia, la confiscació de béns, l’apare-
dament temporal o perpetu, la pena de mort.

La primera Inquisició a Catalunya

L’aparició i la difusió ràpida de corrents antiecle-
siàstics de caràcter popular com el catarisme i el
valdesisme, a la segona meitat del segle XII, deci-
diren el papa Alexandre III a intervenir. El concili de
Tours (1163) decretà que els bisbes havien de bus-
car i aclarir, és a dir, inquirere (inquisició), les acti-
tuds de fe i calia castigar els que fossin trobats cul-
pables d’heretgia; si fins llavors l’autoritat episco-
pal rebia i atenia les denúncies, ara havia de pren-
dre la iniciativa contra el catarisme. A Tolosa de
Llenguadoc va començar a funcionar, l’any 1178,
un tribunal amb aquesta funció. El tercer concili del
Laterà, convocat pel mateix papa (1179), va esten-
dre la competència per als valdesos i en l’assem-
blea de Verona, en què va ser present l’emperador
Frederic I, dit Barba-roja, el papa Luci III, amb la
butlla Ad abolendum, amplià a tot Europa les
mesures decretades a Tours. El decret de Gracià
(entorn de 1140) recordava que l’Antic Testament
imposava la pena de mort contra els blasfems;
assimilar els heretges a aquests era un pas relati-
vament fàcil de fer. Un tribunal episcopal a l’Imperi
havia decidit una sentència de mort pel foc (1172)
i Pere I el Catòlic, rei de la corona d’Aragó, decre-
tava la pena de mort a la foguera contra els heret-
ges, considerats enemics de Crist i, en conse-
qüència, del rei i del regne (1198). L’emperador
Frederic II, amb el decret De heretico comburendo
(1224), estengué la decisió del rei Pere I el Catòlic
per a tots els heretges i la Inquisició l’acceptà com
a pena màxima en el seu ordenament penal.

Gregori IX (1227-1241) estructurà de forma
definitiva el nou tribunal, que desplaçava els tribu-
nals episcopals com a responsables de la vigilàn-
cia sobre l’heretgia, tot i que el bisbe o un seu
representant havia de ser present en el moment de

dictar sentència, sobretot si era de pena de mort.
La butlla Excomunicamus (1231) aplegava tota la
legislació proclamada de forma dispersa fins aquell
moment i, juntament amb els decrets de l’any
1239, confiava als dominics, acabats de fundar en
les terres on el catarisme era més present, les fun-
cions d’inquisidors a la província dominicana de
Tolosa, tasca que també encomanava als francis-
cans a Navarra. El tribunal de la Inquisició queda-
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Creat l’any 1233 a Tolosa el primer tribunal per tal de
lluitar contra l’heretgia càtara, la Inquisició fou
implantada a la Corona d’Aragó pocs anys després
gràcies a l’impuls de Ramon de Penyafort, prior
provincial de l’orde dominic.
Pedro Berruguete, Sant Domènec de Guzman i els
albigesos, 1450. Museo del Prado. © de la fotografia:
Oronoz
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va, doncs, establert al regne d’Aragó i al Principat
de Catalunya, zones afectades per ambdós ordes
mendicants. La intervenció de Ramon de Penyafort
en el concili de Lleida (1242) ajudà a perfilar l’ac-
tuació dels tribunals, que s’anaren establint al
Principat començant per Lleida i Barcelona; la but-
lla Inter alia, del papa Innocenci IV (1249) i dirigida
a Ramon de Penyafort, prior provincial dels domi-
nicans a la península Ibèrica, li confiava a ell, així
com als seus successors en el càrrec, el nomena-
ment o la destitució dels dominicans que havien
d’actuar com a inquisidors en el regne d’Aragó i en
l’arquebisbat de Narbona. Entorn de 1258, els
inquisidors demanaren d’intervenir en els casos de
bruixes, però la resposta d’Alexandre IV fou nega-
tiva. Joan XXII, en canvi, en la butlla Super illius

specula admeté que els mags i fetillers podien ser
condemnats i castigats com a heretges (1326).

La Practica inquisitionis heretice pravitatis, de
Bernat Gui (1324), i el Directorium inquisitorum, de
Nicolau Eimeric (1376), estableixen el mètode de
funcionament del tribunal i elaboren doctrina sobre
la possibilitat que els éssers humans i el diable tin-
guessin relacions mútues. Per saber l’acció de la
Inquisició medieval sobre la bruixeria cal tenir pre-
sent les aportacions de l’historiador danès Gustav
Henningsen, el qual assenyala que la persecució
de les bruixes s’ha de situar entorn de l’any 1360 i
que en aquell període la van començar els tribunals
civils, no pas la Inquisició, per satisfer la petició
popular, que feia les bruixes culpables de les cala-
mitats que l’afectaven. Cal situar aquest inici a
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Heretges conduïts a la foguera en mig d’una processó inquisitorial. Alguns condemnats ho són en efígie.
Felip de Limborc, Historia Inquisitionis. Amsterdam, 1693. Biblioteca de Catalunya, E-1-XII-5, p. 373. © de la fotografia:
Biblioteca de Catalunya
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Les primeres inquisicions sobre l’estructura i les pràctiques de la suposada secta de bruixes de Zugarramurdi foren
portades a terme pel tribunal de la Inquisició de Logronyo el novembre de 1610.
Relaciones de causas de Fe en Logroño del año 1600 hasta 1617. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional, Madrid,
Inquisición, Libro 835, f. 356. © de la fotografia: Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional
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Suïssa i Croàcia. La Inquisició no intervindria en
algunes d’aquestes causes fins al segle XV
(GILABERTÓ 2005, p. 93 i 105).

Les primeres notícies a Catalunya són les ordi-
nacions de la vall d’Àneu, en les quals es determi-
naven penes força greus per a les bruixes que
prenguessin part en aquelarres (1424). De fet, des
del 1391 el tribunal estava més preocupat pel crip-
tojudaisme que no pas per la bruixeria, tot i que l’e-
piscopat volia recuperar la seva competència judi-
cial. Carreras Candi no dubta d’afirmar que la
Inquisició funcionava d’una manera tranquil·la i
quieta, sense apartar-se del seu objectiu primor-
dial; treballava d’una manera tan tranquil·la que
des de 1451 fins a la implantació de la Inquisició
moderna només coneixem una condemna de l’in-
quisidor Comes contra Galcerà Martínez, ja difunt.
Pocs anys després, el valencià Jaume Roig, en el
Llibre de les dones, parla obertament de les brui-
xes, que, segons explica, eren dones que es
reunien de nit per renunciar a Déu, adorar una
cabra i que tornaven a casa volant. Afegeix que

moltes havien estat cremades a Catalunya (MONTER

1999, p. 303).

La Inquisició moderna a Catalunya

La butlla Exigit sincerae devotionis del papa Sixt IV,
atorgada l’1 de novembre de 1478 a petició dels
reis Isabel I de Castella i Ferran II d’Aragó, creava
el tribunal de la Inquisició per «resoldre» l’afer del
criptojudaisme o de «los cristianos nuevos». La
butlla no diu que suprimeixi la Inquisició medieval
que hi havia a Catalunya. La mesura que indicava
que també s’imposaria a Catalunya la nova
Inquisició fou el nomenament de Tomás de
Torquemada com a inquisidor dels dos regnes
(1483). La reacció de les institucions catalanes per
bloquejar aquesta presència fou immediata i va ser
liderada pel Consell de Cent, al qual Ferran II el
Catòlic; s’havia adreçat perquè rebés els inquisi-
dors nomenats, Juan Franco i Guillem Caselles. La
cúria episcopal prengué la mateixa posició i seguí
reconeixent l’inquisidor Comes i prohibint la predi-
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L’any 1522 la Inquisició va cremar la primera bruixa a la plaça del Rei de Barcelona. © de la fotografia: MHCB
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Els informes emesos per l’inquisidor Salazar Frías van provocar el reconeixement dels errors comesos en la
persecució de les bruixes de Zugarramurdi i la determinació de la Inquisició a no cometre’n en el futur, manifestada en
l’Edicte de silenci.
Edicte de silenci, Logronyo, 1614, (Exemplar de 1620). Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional, Madrid, Inquisición,
Libro 271, f. 1. © de la fotografia: Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional
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cació a tots dos inquisidors a petició del Consell.
Acabada la guerra dels remences, Ferran II el
Catòlic tornà a insistir i respongué negativament a
la petició presentada pels ambaixadors de la
Generalitat. Al mes de maig de 1486, s’instal·là a
Barcelona el personal subaltern del tribunal que
havia de preparar l’arribada dels inquisidors,
Alfonso de Espina i Sancho Martín, que entraren a
la ciutat el 5 de juliol de 1487 i el 14 de desembre
celebraren el primer acte de fe.

Les competències del tribunal barceloní s’es-
tengueren a cinc de les set diòcesis catalanes
(Barcelona, Girona, Tarragona, Urgell i Vic), mentre
que Lleida era sotmesa al tribunal de Saragossa i
Tortosa, al de València. El principal delicte perse-
guit era, en aquells moments, el criptojudaisme
(1487-1505); posteriorment s’hi afegí el criptoisla-
misme (de forma sistemàtica a partir de 1561); en
aparèixer els moviments luterà i calvinista s’hi dedi-
cà una atenció especial (1539), i, per controlar-ne
la possible difusió, es van incloure entre les causes
d’intervenció les proposicions (1554), les paraules
(1553), la blasfèmia (1552), les irreverències i els
sacrilegis (1553), i els llibres (1557) després que
l’any 1551 es va publicar el primer catàleg de lli-
bres prohibits. Eren els delictes que constituïen els
casos més clars de la definició canònica d’heret-
gia, la vigilància de la qual assumia el tribunal, de
manera que privava l’autoritat episcopal intervenir-
hi.2 Però a poc a poc el tribunal també estengué la
seva competència sobre alguns delictes sexuals, la
comissió dels quals es considerava que violava
implícitament el sagrament del matrimoni (bigàmia,
pràctiques homosexuals, bestialitat, fornicació) o
bé contravenia a alguns altres (sol·licitació en con-
fessió).

Les bruixes i la Inquisició moderna

En els primers anys del segle XVI, encara en
absència d’una doctrina comuna establerta per
l’inquisidor general –el Consell de la Suprema i
General Inquisició no declararia la seva doctrina
com a normativa per als tribunals fins l’any 1533–,
alguns tribunals locals admeteren causes de brui-
xes i inclogueren en els edictes de fe la màgia i el
sortilegi al costat de l’heretgia.

L’inquisidor general Alonso Manrique de Lara
convocà a Granada (1526) una junta d’inquisidors,
entre els quals figurava el futur inquisidor general
Fernando de Valdés, per tractar d’aquesta qüestió.
Els inquisidors presents foren deu i una minoria va
afirmar obertament que les confessions de les brui-

xes eren més cabòries d’il·luminades o al·lucinades
que no pas realitats. La decisió final, presa per sis
vots contra quatre, va ser que acceptaven els
aquelarres i que, si les autoritats civils detectaven
algun crim, el podien jutjar elles mateixes sense la
necessitat de recórrer a la Inquisició. A més, prohi-
bien la confiscació de béns i l’acceptació d’acusa-
cions fetes per altres bruixes, determinaven que,
en cas de ser reincidents, calia comunicar la sen-
tència a la Suprema, lògicament abans d’executar-
la, exigien que la investigació fos molt aprofundida
–amb un cert humor deien que calia comprovar si
les bruixes eren a l’aquelarre o si «se quedan en
sus camas»– i instaven que en la redacció de la
sentència hi intervinguessin, juntament amb els
inquisidors, el vicari judicial del bisbe, lletrats i teò-
legs. Acabaven les instruccions exigint una campa-
nya de catequització, perquè la ignorància portava
la credulitat excessiva. No tothom va fer cas de les
instruccions de Granada i per això en una «carta
acordada» (1530) la Suprema tornava a insistir que
els tribunals fossin cautelosos en la qüestió de les
bruixes i mostrava un escepticisme notable sobre
la seva existència. Una altra «carta acordada» esta-
blia que si la sentència no era per unanimitat, calia
enviar-la a la Suprema (1536). Malgrat tot, en les
instruccions publicades per l’inquisidor Valdés,
aquest encara acceptava que en la iniciació de les
bruixes es feien actes que podien ser considerats
herètics, com renegar de la fe catòlica, adorar el
dimoni i fer-hi un pacte, i que, en conseqüència,
podien ser jutjades per heretgia (1561), però
aquest parer es va anar abandonat progressiva-
ment.

Per la concòrdia d’Espinosa (1568) –Diego de
Espinosa era l’inquisidor general (1567-1572)–,
l’actuació inquisitorial quedava circumscrita als
casos en què es cometés manifestament un acte
d’heretgia. La Suprema va prendre la posició més
clara després dels fets de Zugarramurdi (1610).
Després d’una llarga investigació (maig de 1611-
gener de 1612) feta per l’únic inquisidor que havia
dissentit de la sentència del tribunal, Alonso de
Salazar Frías, la Suprema, que aleshores tenia com
a inquisidor general el cardenal arquebisbe de
Toledo Bernardo Sandoval y Rojas (1608-1618),
decidí que els tribunals deixessin de considerar
com a competència pròpia la persecució de la
bruixeria per la simple raó que les bruixes no exis-
tien, és a dir, d’acord amb la teologia catòlica, era
inadmissible l’afirmació que algunes dones, grà-
cies a les relacions sexuals amb el dimoni, podien
adquirir poders especials per fer mal. Sandoval
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mateix va demanar a Pedro de Valencia que escri-
gués un tractat en què demostrés la no-existència
de les bruixes, el qual es va publicar el 20 d’abril de
1611.3 A partir d’aquell moment –som en els anys
previs a la cacera de bruixes a Catalunya–, les cau-
ses foren per fetilleria i les penes sempre foren
lleus.

Les bruixes i el tribunal de la Inquisició de
Barcelona

Les primeres activitats del nou tribunal contra les
bruixes foren a la Seu d’Urgell en una visita decre-
tada per la Suprema en què el jutge episcopal del
crim –la ciutat era de senyoriu episcopal– va jutjar-
ne unes quantes, però es va arribar a l’acord que
el comissari de la Inquisició resident a la ciutat,
Joan Sala, intervindria en el procés (1517). De fet,
però, la primera bruixa víctima que coneixem és de
l’any 1522, segons figura a les Rúbriques de
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Els interrogatoris tant dels tribunals de la Inquisició com de les corts baronials es portaven a terme sota tortura.
Cambra de tortures del castell de Regensburg, Alemanya, segles XV-XVII. © de la fotografia: Album-Erich Lessing.
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Bruniquer (vol. 2, pàg. 129): «Dilluns a 2 de juny
1522, en Dietari apar que los Inquisidors feren acte
en la Plassa del Rey, en lo qual foren trets per cre-
mar y condemnarlos al foch una dona bruixa, y un
capellà, qui lo mateix fonch desgraduat, y apres
cremat, e altres molts a penitència».

Malgrat que les corts prohibiren que la
Inquisició intervingués en aquests judicis, el tribu-
nal barceloní encausà, per bruixeria, dos homes i
set dones, a dues de les quals l’inquisidor decidí
confiscar-los els béns. La Suprema li féu arribar la
normativa fixada a la reunió de Granada (1526) i el
reprengué per haver-se extralimitat i sobretot per
haver incoat processos pel simple fet de ser brui-
xes.

Un nou conflicte entre el tribunal barceloní, l’in-
quisidor Sarmiento i la Suprema esclatà l’any 1548.
El bisbe de Barcelona, descontent que l’autoritat

civil hagués penjat algunes bruixes, havia demanat
la seva intervenció després d’haver escoltat una
junta de teòlegs que havien afirmat que eren brui-
xes. Sarmiento va jutjar-ne unes quantes que s’a-
plegaven en aquelarre a Durro i Àger. La Suprema
reclamà les causes, però no va arribar a temps, ja
que l’inquisidor n’havia relaxat4 sis –una en efigie,
per haver mort durant el procés–; Sarmiento ja
n’havia sentenciat trenta-tres, de vint de les quals
n’havia confiscat els béns considerant-les heret-
ges. La reacció de l’inquisidor general, Fernando
de Valdés, va ser immediata i forta: envià un inqui-
sidor inspector, Francisco Vaca, amb l’encàrrec de
revocar les sentències i, pel que fa a les executa-
des, fer retirar els sambenitos i suspendre la con-
fiscació dels béns, i cridà Sarmiento a Madrid per-
què es justifiqués, cosa que va evitar.5

Durant la segona meitat del segle XVI van ser
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Grilló amb cadena, segles XVI-XVII.
Col·lecció Xavier Sala-Olot. © de la fotografia: MHC (Pep Parer)
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jutjades onze presumptes bruixes i en una de les
visites del tribunal a les diòcesis de Barcelona,
Girona i Vic únicament es van rebre nou delacions,
vuit per quiromància, de les quals l’inquisidor
Alonso Márquez de Prado no va fer cas.
L’inquisidor Diego Fernández de Heredia va tenir
una actitud idèntica en la visita a Vilafranca del
Penedès en què li foren presentats dues bruixes
(Anna Ferrera i Gilaberta) i un bruixot, natural de
Bellvei (1597). En el Catálogo, publicat per Juan
Blázquez, només n’hi apareixen catorze casos.

Els fets de Zugarramurdi i el consegüent acte
de fe de Logronyo amb vint-i-nou acusats sobre
cinquanta-tres processos incoats, onze dels quals
van ser relaxats (sis en persona i cinc en efígie), van
provocar una nova onada d’acusacions contra les
bruixes i la Suprema va tornar a reaccionar-hi en
contra. Alonso de Salazar Frías va ser l’únic inqui-
sidor dels tres que havien signat les sentències que
s’hi havia mostrat contrari. L’inquisidor general de
llavors, Bernardo de Sandoval y Rojas, li confià una
investigació més àmplia que va concloure que ni
un sol dels actes jutjats no era ben bé de bruixeria
i aconsellava no parlar-ne més, perquè constatava
que se’n parlava més, com més s’actuava (agost
de 1614). Com assenyala Kamen, amb aquesta
actuació de la Suprema es va acabar la histèria
sobre les bruixes (KAMEN 1967, p. 221)

A Catalunya, aquest clima va ser la causa, sens
dubte, que augmentessin els casos incoats per
fetilleria, que, com que no s’hi establia cap relació
amb el dimoni, sempre permetia penes lleus i, en

canvi, s’hi podien incloure les acusacions de brui-
xeria. Segons el Catálogo, de Juan Blázquez,
durant el segle XVII van ser incoats cent vint-i-dos
casos de fetilleria contra dones (seixanta-tres a la
primera meitat i cinquanta-nou a la segona) i en el
segle següent només n’hi hagué quaranta-un6. En
cent un casos s’arribà a sentència final. Les sen-
tències foren les següents: exili del lloc de residèn-
cia (46), reprensió (30), assots i exili (11), reclusió
(5), multa, assots i reconciliació (2 cadascuna),
assots i reclusió, penitència, i advertiment (1 de
cada).

Notes

1. Durant bona part d’aquella època, les diòcesis de Lleida
i de Tortosa no eren dins l’àmbit competencial del tribunal bar-
celoní: la primera pertanyia al tribunal de Saragossa i la segona,
al de València.

2. Els anys posats entre parèntesis indiquen el moment en
què apareixen en el catàleg de causes incoades. També s’hi
afegiren les falses testificacions (1559), el bandolerisme si tenia
connotacions religioses (1565), la usura –que fou molt contro-
vertida– (1631), el misticisme (1627) i la maçoneria (1751).

3. Discurso de...acerca de los quentos de las brujas y
cosas tocando a la magia.

4. Aquí relaxar vol dir que l’inquisidor eclesiàstic havia lliurat
les rees a les autoritats civils per a l’execució de la pena.

5. Monter afegeix que Sarmiento no va ser deposat per no
crear un precedent i fou promogut a una seu episcopal a
Catalunya. Al volum tercer de Hierarchia catholica, de G. Van
Gulik-C. Eubel (Münster, 1923), que tracta de tot el segle XVI,
no s’hi troba cap promoció de Sarmiento a cap seu catalana.

6. La guerra dels Segadors no va comportar cap tall remar-
cable i durant l’ocupació francesa la Inquisició continuà actuant
amb inquisidors d’aquesta nacionalitat.
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