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1 LA POLÉMICA INQUTSiTORlAL

Uinquisidor cruel
i desmesurat
JosEP BRUGADA ÉS UN SARRIANENC

EPISODIS DE LA HISTORIA

que exíírceix Je tal. Actiialment fa
de prütessor de llengua i literatura
catalanes en un institut gironí, és
regidor de Tequip de govern de la
ciiitat, pero és, a inés, un home
tranquil, aimant de la calma deis
arxius i del ritme placid i antic de
l'Ateneu harceloní.
Es des d'aquest recer que airiba
a Nicolau Eimeric, írare dominic,
nascut a Girona, inquisidor cniel i
desmesurat, «una de les mentalitats
mes obsessives, vils i condemnables
de la historia del pensament cátala»,
intel-lectual controvertit i polémic,
format al convent de Sant Doménec i a la universitat de París.
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deis seus dies, que s'esdevingué a
l'edifici que avui allotja la Faciikat
de Lletres de la Universitat de Girona. A part de la seva feina com a
acusador i incoador de processos
contra tota petíona sospitosa d'heterodóxia -cosa que féu ainb una
intensitat i inflexibilitat desfermades-, la va prendre també amb la
persona i l'obra de Ramón Lkill, a
qui va acusar d'heretge i d'ignorant,
i sobre el qual arriba fins i tot a
declarar que ",si havia escrit en llengua vulgar és perqué n o sabia
gramática». El 1376 va escriure el
seu Manual d'lnquisidors, obra de
molt éxit i ü'una utilitac indiscutible
a l'época, on exposava de manera
estructurada la doctrina i els proceJiments de l'ofici inquisitorial. Valgui com a mostra de la seva claredat
i practicitat aquest fragment: "Tots
els heretges serán condemnats a

mort. Se'ls cremara en públic I...] És
de capital importancia Iligar-los la
llengua o emmordassar-los abans
que s'encengui la foguera, perqué si
conserven la capacitar de parlar
poden ferir amb blasfemies la pietat
deis qui assisteixen a llur execució».
]üsep Brugada ha escrit un trebail sense pretensions erudites ni
grans aportacions noves. Es mes
aviat una feina entretinguda i meticulosa d'ordenar materials ja publicats, de cercar referéncies variades i
poc trobadisses i d'enfilar un relat
llegidor, que ens recorda que també
hi ha hagiit gironins inquisidors i
que «algún dia caldria ordenar la
totalitac de la historia cultural i religiosa d'alguns ordes de la ciutat de
Girona, especialment la de! convent deis dominics». Dones aixo.

Xavier Besalú

La desconeguda
Ardenya
L ' A R D E N V A ÉS UN TERRITORI

bastant desconegut, sitiiat entre
les comarques del Baix Emporda i
la Selva marítima, i té com a centre la confluencia deis termes
municipals de Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Llagostera I Santa
Cristina d'Aro, fins a ran de mar.
Es un lloc amb una gran
riquesa geológica per la seva composició granítica, cota plena de
petits i grans afloramencs rocosos
que sobresurten entre l'exuberant
vegetaciü, amb formes moit diverses i espectaculars: Joms, castells
rocosos, pilars, boles,..

Tots aquests trets son molt
ben descrits pels geolegs Lluís Pallí
i Caries Roque, que han posat a
PALLÍ, Lluís; ROQUE, Caries.
l'abasc deis aficionáis i iniciáis el
ítinerarí ¿íiolúgic ¡)er lArdenya.
coneixement d'aquest lloc amb el
Aren de Geodinámica
llibre hiñeran geuló^'c per I'Ardenya,
de la Universitat de Girona, 199S.
d'una manera molt plañera í ente60 pag.
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nedora, i a la vegada amb gran
rigor científic.
L'obra, encara que breu, és
molt precisa en les descripcions. El
tema es tracta en dues parts ben
relacionades entre si. A ia primera, a mes de situar-nos sobre el
terreny, hi trobem un estudi morfologic general de la geologia del
terreny i de la seva evolució fins a
l'estat actual. La segona part, mes
práctica, dona a conéixer el lloc a
través de quinie itineraris, per
admirar-lü i gaudir-ne en el seu
estat silencios i quasi verge, que
en els temps actuáis és difícil de
trobar per l'excursionista.
Els itineraris s'inicien prop de
Sant Feiiu de Guíxols, amb un
seguir de recon-eguts i belles panorámiques que es poden fer a peu o, en
part, amb vehicle motoritiat. S'acaben amb els doms deis Carcaixells

de la valí de Solius i amb la roca del
Cascell En aquesta part es recull
també la toponimia de cota la :ona.
Tot aixo está iblustrat amb
abundancia de fotografíes i dibuixos
que fan mes entenedor el llibre. En
conjimt és una obra mole interessant, pero d'una manera especial per
a les escoles que volen iniciar els
alumnes en ei camp de la geologia i
que [Tioltes vegades es iroben fakades del material necessari.
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