GU IDO SARI

UN CAS OE FETILLERIA A ITIIRI CANNEDO U
A MITJA SEGLE XVII

El p rocés inq uisitorial q ue s'examina en aquest treball ens permet
de tenir una idea més clara so bre l'evolu ció que en el segle XVII va viure la institució que el va instruir. Si els tipu s d 'acusacion s reflecteixen
una me ntalitat que sembla inalterabl e malgrat el pas dels segles, noge ns me nys , és possible llegir entre ratlles un estat de crisi de l'esmentad a institució . És noto ri qu e el fi de la Inquisició es panyola era la repressió de l'heretgia i que aq uest fi fou perseguit amb zel en qu alsevol
lloc on el Sant Ofici teni a els se us representant s. Amb tot , en un a àrea
margi na l com Sardenya el perill de co ntaminació heretica sovint fou
més potencial qu e rea l. N'e ra ben co nscient, el 1560, l'arquebisbe de
Càller, Parr agu es de Castillejo, qui, escrivint al bisbe de Tarazona, admitia que els sards podien ser acusats de tot tret de se r heretgesl . I en
ple sis-cents , ja llunyan s els temps de l'Arqu er -, un a acusació de su bsta ncial heretgia , de debò , podi a co nside rar-se improbable, mentre es
presen taven amb freq uè nc ia els casos de fetilleria , sob retot després
que l'inq uisidor Ferran de Valdès> va promulgar les "Instrucc iones" , tot
eixamplant les competències dels tribu na ls inquisitorials i assig na nt-los
també els p rocessos relatius a les pràctiqu es supersticioses, als quals
s'afegie n els per so l'licitació ad tu rpia, so domia, blasfèmi a, om issió
d 'obtemperància a deures religiosos, actes contra el Sant Ofici4. I si o bservem la casuística dels processos d uts a terme a Sardenya entre el
1572 i el 1688 5 es veu com prevalen els reats de superstició i els co ntra
el Sant Ofici. Tanma teix la fetilleria podia derivar fàcilme nt en la bruixe ria, que, pel seu significat d' apostasia de la fe veritab le. era rec onducible a l'heretgia formal i com a tal punida .
Una emfasisatzió he rètica de les pràctiques su persticioses, una atribuc ió de sig nificats i valors apostàtics a co mpo rtame nts i creen ces que
e nfo nsaven llu rs arrels e n trad icions populars pr ecristian es. que no
tenien res en comú amb rebuigs co nscie nts i po lèm iques co ntra l'ort odòxia catò lica, eren pràctica habitu al en gran part dels processos inqui-
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sito rials en el regne de Sardenya. Però , aleshores, al segle XVII co mençava a adquerir un valor diferent. Per aix ò , a més de prescindir de la
uniformitat del s formularis, e mp rats per als inter rogatoris, i de ls ca pteniments qu e podem retrobar en els jutges, cal advertir una major garantia , o respecte de la legalitat ve rs els drets de l'acu sat. i també una
mena de burocratització de la pràxi inquisitorial, gairebé un intent de
justificar l'exist èn cia mateixa de la institució . Tot aix ò naixia de la co nsciènc ia que l'activitat del Sant Oficise soste nia essenc ialme nt sobre ordinaris casos de supe rstició i que si els defensor de la pravitat herètica
volien continuar se nt co nside rats co m a tals, havien de co nno tar -i de
vegades ho podien fer només nom inalment- d 'h er e tgia i apostasia
també altres crims morals.
Un valor emblemàtic de cas de su perstició, que podia se r connotat d 'apostasia i heretgia , té el procés que va veure co m a acu sat un
pastor d 'Ittiri Cannedd u, el 1657. El protagonista e ra un jov e de ga irebé 25 an ys, Joan Spane dda, ac us at d 'haver matat amb ans d iabòlics el
bestiar d 'un se u pai sà . De l'examen dels testim onis, qu e e ns permeten co nè ixe r més detalladament el fet , podem obten ir també abundoses informacions de caràcte r històric i e tnoantro pològ ic.
La primera testim oni, inter rogada el 28 de ge ne r de 1657 a Ittiri
pel co missari i inquisidor fiscal Leonardo Caparoni, fou Pet ronill a Cossu. Va deposar que el 8 del me s d 'octubre passat , a mitjanit, mentre
dormia amb el se u marit, va ser despertada per la llum de la llar, que ,
tanmateix, rec ordava d 'h aver apagat i gràc ies a la qual va ve ure un es
persones que cone ixia molt bé : Miquel a, Lugui a i Elisabe t Ezone, j oana Cossu, la seva sogra, i j oan Spane dda Ezone , fill de Luguia , difunt a
al temps del procés (ARCl/IVO HISTORlCO NACIONAL DE l'vlADRID, InquisiCiÓ Il, doc. 1628 , núm. 1, f. 1). Així mateix va veu re qu e e n co mpa ny ia
de les doncs h i havia quatre cabrons , un dels quals e n posició e recta ,
co m a una persona, rer e Miqu ela Ezone , els altres tres es tave n ajagut s
a terra rer e les altres dones,
En va descriure la pinta diabòlica segons les faiso ns d 'un imagin ari ico nogràfic molt co rre nts: teni en e l pèl llarg i ve rme ll, llargues
també les orelles i grans els ulls, la llengua els penj ava negra i gran
co m una mà (f. I v). Contà que pel temor simulà de dormir, però qu e
pogué se nt ir-ho tot. Oí que Miquel a Ezone , adreçant-se a Joan a Coss u,
li deia de b usca r una cosa i, co m qu e aq uesta no la va tro bar avia t,
d emanà ajut al cab ró que es tava d empeus i que es deia Mucian o.
Aqu est va treure amb la boca des de so ta el mat alàs, de la part dels
peus, un embolcall de drap ver me ll (f. 2). e l co nting ut del q ual va se r
descrit minuciosament per la deposant. Cons istia e n un tros de sola de
sa bata i dos trossos d 'espelma posats e n forma de cre u i al mig un a
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grossa sargantana, fixada per un a es p ina, que ten ia es pines també als
ulls, a les te mpl es i a la boca.
Pe r tal d 'evi tar que algú pogués remarcar la inco ngruè ncia entre
un tal es perit d 'observ ació i la decl aració d 'ha ver fingit de dormir per
por, la testimoni va afirmar d 'haver tro bat aq uelles coses vu it di es
aba ns d ins el matalàs del se u llit de la palt de la ca pçalera i, no sabent de què es tractava ni de qu i les havia posad es allà, les va traslladar de la part dels peus. Relatà que q ua n les dones va n tenir a les
mans la fetilleria , de la qu al Miqu ela es va decl ara r auto ra, va n recorda r que amb fetilleries semb lan ts ja havien ma tat algunes pe rsone s (f.
Zv), i després quedare n d'anar a col ·locar-Ies-hi. Llavors Miquela va
decid ir que Joan hauria comprat a Sàsser mig escut de ve rí pe r matar
Lugui a, p erquè havia es tat citada i es temia que ho revel és tot.
La testimoni deposava, a més, que e n aq uella ocasió Mique la havia crida t el cabró Mucian o : nostre déu , i que després les dones es
va n despullar nu es i es va n ungir amb o li (f. 3) . Recordava també q ue
vu it dics més tard Lugui a Ezo ne va mor ir e nverinada (f. 4v).
El 29 de ge ner, sempre a lttiri fou interrogada Berna rdi na Cano,
anomenada Bellay, "verina y natural" d 'aq uella vila , vídua de 35 a nys.
Va deposar que a finals de desembre de 1655, al te m ps de la festa de
ostra Senyora de Coros, va anar a casa seva, vers les dues de la tard a, Joan Spa ne dda , fill de Lug uia Ezo ne , ara d ifunta , qui , mostrant a
ella i al se u ma rit, aleshores viu , un bastó d 'una fusta que e n sa rd
s'anomena calarigue , va d ir q ue amb aq uell hauria matat tot el bestiar
de la vila. La deposant li va fer not ar que com a màxim hauri a p ogut
mata r un parell d 'ovelles Cf. óv), però ce rtament no les vaques. j o an
va contes tar qu e encara havia d e nerajar-lo i després l'hauri a p ort at
o n passava el bestiar i amb tres paraul es màgiqu es l'h auri a matat.
El mateix 29 de ge ne r fou interrogad a tam bé Joan a Quessa de 25
anys . Va testificar que la setmana precedent va se ntir Joan Spa ne dda , a
la tarda , que parlava amb la mu ller i que li deia de tenir un bas tó de calarigu e que volia portar o n haurie n passat les ovelles de Ico rgio Sarria i
aix í totes haurien mort (f. Bv), i que hauria fet la mateixa cosa a tots a
qui tenia odi. La testimoni va poder sentir aq ue stes paraules perq uè
s'atu rà rer e la casa de l'acusat, on aq ue ll no podia veure-la. I d 'aquesta
ma nera , igua lment, va sentir Miquela i Elisabet Ezone queixar-se de
Leon ard o UITa pe rqu è creien que aques t, ex prete nde nt de Dominiga,
mulle r d es de poc temps de Joan Spa ne dda , havia 'lligat' la parella amb
alguna fet illeria, per tal que no poguessi n co nsu mar el ma trimo ni. I una
tarda , passant pel carrer on vivien les ducs dones les va se ntir q ue
parlaven amb el seu nebot Joan i que deien, al·ludint al seu matrimo ni: va fer això i nosaltres farem qu e abans quc passi un any mori precipitat,
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i e n efe cte Leonardo NUI,.a aq ue ll mateix any "muri o despa ñado " (f. Bv),
La deposició de Pet ron illa Co ssu me re ix més ate nc ió pe rq uè co nté l'acu sació més g re u i pe rq uè és l'ú nica q ue prové d 'u n testimoni
ocu lar. Pe r això pr esente m ara , se nse resp ectar la dia cro nia p rocessa l,
e ls inte rogatori s pos te riors , q ue done n un dese nv o lu pa me nt del to t
sing ular a les seves declaracions.
El 13 de juny de Ió57. e n e l re ial caste ll de Sàsserv. fou inte rro gada per l'in quisidor Greg orio Cid Ca rriaço e n pr esència de dos carmelitans. La dona rec ordà d 'haver deposat davant un co missa ri de l
Sant Ofici e n la vila d 'Ittiri Canned d u contra Joana Cossu i altres do ne s (f. 14v) i dema nà que li llegissin la d eposi ció precedent. Desp rés
va afirmar que no havia de rect ifica r o afegir re s. Li van preguntar si
les dones, un cop q ue s'hav ien des p ullat i un git. van so rt ir així a fora
i si Joan Spane dd a Ezo ne es qued à a casa ( f. 15). Va res pond re que
va n eixir n ues i a mb e lles va an ar Jo an Sp anedda , que igu al com les
dones es de spullà i un g í. Li fou demanat s i quan les do nes sort iren de
casa o b rire n la pana o si aq uesta qu ed à tancada i co m la trob à e l
matí següent. Co ntes tà q ue va n o b rir la p orta tocant-la i que el matí
seg üent la va tro bar tancad a com e ls altres die s (f. I5v).
La testimoni fou inte rrogada no vament e l 26 d 'octubre , se mp re
e n el rei al castell de Sàsser. Des pr és d 'haver-li llegit allò q ue ja havia
te stificat cont ra Luguia . Elisabe t i Miqu ela Ezo ne , li preguntaren si
després qu e ha via estat en e l tribuna l, s'hav ia posat malalta i quina
malalti a havia tingu t. Va respondre que de s de l d ia de Sant Joan Baptista d 'aquell any va patir d olo rs al co r i e n tot el cos. i pe ls sig nes
que manifestava fou exa mina da , pe r tal de "co n juraria", per Pedra de
Tola sace rdo t i curat de la parròquia d 'ltt iri ( f. 17). Oprimida pel s dolors i e n es tat d 'in consciènc ia , no pod ia afirmar e l que va p assar, pe rò
a lg unes pe rsones li van referi r que fou portada a l'església d'Ittiri , o n
es trobava Margu er ida Cap ita. q ue dei e n q ue e ra p os seïda . i aq uesta
va descobrir que ta mbé la testimo ni ho e ra. Els d olo rs la van turme ntar fins a final s de juliol , des p ré s ja no els va te nir més i es trobava bé
(r. 17v) .
El 4 de novembre, davant l'inq uisid or de Car riaço , es va vol e r esbrinar si Pe tronill a Cossu es tava posse ïda , i es co nfià a mossèn Nico la
Maninquedda la tasca d 'ex orcitzar-la . Pe r algu ns signes C'sing ultos") i
per les respostes q ue li va d o nar. Man ínqu edda la jud icà e nd imoniad a
18, 18v) .
El 12 d 'abril de 1657 l'inquisido r Carri a ço pe r primera vega da va
interrogar Joan Spa ned da . No co neixe m la da ta dc! se u e m p resonament, tanmatei x, co m podem deduir de les dates dels interro gatori s
dels tes timo nis, q ue se m pre precedi e n els de l'acu sat, van passar un s
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mesos abans qu e fos convoca t per l'inqu isidor. Durant tot aquest temps,
segons la praxi del respecte rigo rós del secret de les acusacions, l'imputat no sabia per quin motiu el Sant Ofici el detenia 7, ni podia informar-se'n mitjançant co ntactes amb l'exterior, amb el món dels lliures,
pe rquè li eren prohibides fins i tot les visites de ls paren ts. Ho sabria
mamés en el mo ment cie la formalització de l'acusació.
L'inquisidor, des prés d'ha ver-lo fet jurar, li va posar les preg untes
de ritu sobre el se u estat civil, sobre la professió, els seus pa res i parents, la seva instrucci ó religiosa i les pràtiqu es devocion als. L'acusat
va declarar de ten ir 23 anys, d'haver nascut a lttiri l'any de l'epi dèmia
i d' haver viscut amb la mare fins ci 1652, moment en q uè es va casar
amb Dominiga Carta de Vila Nova , de no tenir fills, de treballar com a
pastor de porcs i ove lles , de no sabe r ni llegir ni escriure (f. 25v), Va
donar el nom de ls pares i del s avis, si més no el nom dels que coneixia, dels oncles i tics mate rns i paterns. A la pregunta si algun dels
se us pare nts havia estat detingut pel Sant Ofici, va co ntestà que cap
de ls se us paren ts mai no fo u condemnat. reconciliat e penitenciat pe l
san t tribunal. Li fou demanat si era cristià batejat i co nfirmat, si oïa
missa , si es confessava i combregava. Va respo nd re q ue per gràcia i
misericòrd ia de Déu era cristià batejat i confirmat, oïa missa , es confessava i co mbregava e n els temps manats per la santa mare Església
i, a més , sempre que podia. L'última vega da s'havia co nfessat feia un
mes a Ittiri amb Francesc Cossu (f. 25>, curat de l'església pa rroquial.
De tota manera fo u notat qu e no co ne ixia bé el Pare Nostre ni la Salve Regina , i en recitar el Credo va co metre dos erro rs (f. 25v). Li fou
preguntat si sabia o presumi a saber la causa pe r la qua l havia est at
empreso nat. Va afirmar de no saber la causa de la seva dete nció . Llavo rs li fou rema rcat qu e el Sant Ofici no acos tumava detenir persones
sense haver pres infor macio ns su ficients que co mprovessin ofenses a
Déu o a la fe catò lica o al Sant Ofici (f. 26).
El 21 d 'abril Joan Spanedda va nomenar co m a seu curador, és a
dir co m a seu defen sor, mossèn Ped ro Quesada (f. 28) i va co nfirma r
tot allò que havia de posat en l'interrogato ri precedent (29).
Finalment , el 12 de maig de 1657, l'inquisidor fiscal Joan Panyagu a va presentar l'acusació co ntra Joan Spanedda en la forma prescrita pel dret (f. 29v). Desp rés d 'una espera q ue intuïm ang oixosa i que
podia ser molt llarga, el de ting ut era assabenta t sobre els motius del
seu em p resonament. Era acusat. si bé cristià batejat i confirmat, d 'have r co mès gre us i atroços delictes d 'heretgia i altre s ab ominab les
d'endevinació, fetilleria i superstició , d 'haver matat bestiar amb arts
del dim oni, amb el qual tenia un pacte ex prés, de ser "venefico" i homicid a, d 'haver participat en un acte de fetilleria en company ia d'al-
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g unes se ves parents i de q ua tre dia bles e n forma de ca brons (L 31) ,
fo u re co rdat q ue amb aquelles fetilleries les dones va n executa r
diversos homicidis i g ravíss ims da nys i q ue tot s aq uells sort ileg is deno taven e l pacte exprés i e l comerç que e ll tenia amb e l di moni (L 32).
A més, va se r ac usa t d 'h aver-se procur at, se mpre amb art diabòlic, un
bastó de fusta que e n sa rd es d iu calarigue i de vo ler matar amb aq ueII tot e l bestiar de la vila, i d' haver realitza t e l seu propòsit; de fet,
després d 'have r posat sobre el bastó tre s tro ssos de ca rn i hav er d it
tr e s para ules màgiq ues, es va apostar en e l lloc o n passave n les
o ve lles d 'un se u pai sà i aq uelles va n mo rir totes. Ta mbé va amenaçar
cie fer la mateixa cosa a qualsevol persona envers la q ual sentís odi. I
malgrat q ue en les aud iènc ies, q ue amb ell s' havien fet e n aquell tribunal, sempre havien es tat ca ritati us i se li havia amonestat q ue cleclarés se ncera ment la ve ritat, no ho havia fet, ca llant-la amb un a co nfessió "d imin uta y paliad a", pr etenint d 'e nganyar e l Sant ofici. A més
havia "pe rjurad o ev ide ntemente" perq uè sota jura me nt havia deposat
que cap del s se us parents mai havia es tat detingut pel Sant O fici, mentre , al contrari, resultava q ue la seva àv ia Sebastiana Ezone havia estat
co ndemna da pel tribunal de la Inquisició p el crim de fet illeria , i aquest
art e l re u havia heretat i prosseguït (f. 32v). I e ncara va ment ir declarant de te nir co m a ún ica tia mat erna Miquela Sunna: co ns tav a, e n
ca nv i, q ue també Isabel Ca rta e ra ge rma na de la mare . L'inquisido r fisca l, per això, de man ava per a Joan Spa nedda l'excomunió major, q ue
fo s co ndemna t a les penes més grans i g reus i q ue fos posat al turme nt. que s'havia de repetir fins que d igués la veritat (f. 33).
Joan Spaned da es va p ro fessar in nocent i va decl arar d 'h aver dit
la ve ritat. Afirmà que mai va ma ta r cap bestiar, que mo rí per vo luntat
de Déu, q ue no havia conegut l'àvia materna Sebastiana Ezo ne i q ue
no sabia q ue va se r co ndemnada pel Sant Ofici, així com ignorava
q ue la seva mare tenia altres germanes el', 33v). Va nega r tot allò qu e
e ra contingut en l'acu sació , va de manar de ser absolt i va rec usa r algu ns test imonis (f. 35). No e n co ne ixia e l nom, però li de via se r bastant fàcil e ndevina r-lo , tant per l'e xigüitat demogràfica de la vila com
per la riquesa de detalls de le s de posicions, que certa ment es pavilave n records i d onaven al det ingut la possibilitat d 'asso ciar persones
ben conc retes a les ac usacions . L'inq uisidor llavors ordenà q ue fos
"recivid o a prueva ' allò qu e afirmava Joan Spa nedda i e l fiscal deman à q ue s'exa minessin els "co ntestes" i es ratifiquessi n els testimo nis
e n la man e ra consentida pel dret (f. 35). Pe rò els testimonis va n co nfirm ar les de claracions de llurs p recedents interrogatoris (ff. 37, 38,
39) i q ua n el 30 d 'agost fou feta la "p u b licaci ón ", és a dir q uan va n
se r llegid es a l'acu sat les de posicions i se li'n va donar còp ia, aquest
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afirm à que tots els testim onis declarave n el fals (f. 39v).
El 3 de novembre l'inquisid or va rebre la defensa (f. 4üv) que el
"Ietrad o " Pedro Quesada havia preparat i el dia vuit la va llegir a Joan
Spane dda . Aqu esta es basava e n les afirmacions de l'imputat , tendia a
desmuntar la cred ib ilitat del s testimonis, o millor de les testimonis, gai rebé una conjura femenina co ntra el jove pa stor. En la "pu b licac i ón" ,
de fet , e nc ara que s'hagués o mès el nom dels deposants, pr otegit p el
se cre t, se n 'especificava el sex e i l'edat. l aix ò facilità a Joan Spa ne d da
d 'intuir la identitat de la co lla de vídues, casa des, fadrines, qu e l'acu save n i de fer remuntar a motius personals de ran cúni a i ve njança les
deposicions fetes co ntra ell.
Però , com que només podia intentar endevina r-ne el nom, per segure tat a m p lià el doll de les p robables ac usa dores, a nomena nt també
persones que no van testificar. De tot a man era , el mateix procediment
inquisitorial que , donant crèd it a dues testim onian ces co ncordes, és a
dir cons idera nt-les su ficie nts per p resentar un a ac usació, e nca ra que
poguessin ser falses , dificultava la defensa del reu, e n un úni c cas e n
ga rantia els dr ets: no acollia, de fet , les depo sicions del s així dits e nemics ca pí talsê. Joan Spa ne dda aprofità aq uesta p ossibilitat, que e ra
pràctica molt útil i que molts feien servir, i recusà els testim onis.
L'explicaci ó de les recu sacions e ns o fereix , e nllà d 'un millor co neixement dels mecani sm es que podien alim entar, o e n els qu als es
podia ba sar, un procés inquisitorial , informacions precio ses de caràcter històric i antro pològic so b re la societat e n qu è neixien les delacions que e ngegave n aquests p rocessos.
Joan Spanedda e ns presenta una llarga llista de dones que ell
cons idera i declara com a se ves enemigu es cap itals. Són tot es habi tants i naturals d 'Ittiri, doncs, paisan es, q ue es p resumeix l'acu sat conegui molt bé. Els fets que só n ass ociats a llurs noms e ns proporcionen també un a imatge no gai re serena de la pet ita vila a mitjan segle
À'VII , o n semb la que , sovint, la ve u de l'arcabús posava fi als plets i a
les baralles e ntre els natius.
Joan a de Iu rra e ra la seva e ne miga ca p ital pe rquè Leonardo Carta , nebot del marit Bain gio Carta , 8 anys aba ns havia matat amb una
arcabussada Joan Estev e Cadoni se u parent de quart grau. Tomasina,
Antonia , Jagumina de Nul'ra , filles de Joan a, li e ren e nemigues per la
mateixa raó (ff. 42, 45) .
Bellay Canu li era e ne miga perquè l'any precedent l'havia querellad a per haver-lo am enaçat, i el notari inquisitorial d 'Ittiri Baingio CugUITa n'ha via instruït el procés (f. 42), i també perqué , feia dos an ys,
Miquela Sanna i Isabel Solinas, german es de sa mar e , van denunciar-la i
processar-la "pe r unas palabras injuriosas't", Joana i Pascan gela Porcu ,
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ger manes cic Bellay, li e ren e ne migues per aquest mateix mo tiu (f. Li2v) .
Bus iana Zapeo li e ra e ne miga perquè er a co sina cie Joa n Baingio
Ara q ue deu anys abans va matar Sebasr ian Solinas. un se u cos í.
Cata lina e ra criada cic Joan Nico lau Farre , se u enemic ca p ital perqu è ci nebot. Baingio Carta. va ser fer it a mort pel seu o ncle Salvad or
Sannia (ff. 42v, 'i5v).
Joana Pin ça li e ra e ne miga pe rquè set anys abans el germà Geronim o va matar am b un a arca bu ssada Ant iogo Luh ino co sí se u (f. 43).
I igualme nt li e re n e ne migues Catalina Pinça i Sarnbiguthia Sussarello,
perquè Ge ronimo Pinça els e ra respectivament o ncle i cunyat (f. 45v).
Joan a Qucssa li era e ne miga perquè vuit an ys aba ns l'o ncle , Seba stian Ara l0 , va matar Seba stian Solinas cosí se u (ff. 43, 45v).
Jo an a Solinas li era ene miga per qu è va tenir un p let amb ella. qu e
per aix ó va ame naç ar-lo de fer-li tot el mal qu e pogués (ff. 43, 45v) .
Antonia Dejana li e ra enemiga perqu è el germà l'any pa ssa t ha via
matat Gavino cie Riu se u cosí (f. Lí6). I es remarcava al final que totes
aqueste s coses e ren vertaderes per pública ve u i fama (f. 46 ).
Com q ue cic les p roves de l'acu sació. sego ns la defensa , no e n
V:1l1 resultar de convincents, fou demanat qu e es ve rifiquessin els testimo nis. Per exemple no s'havia declarat si la llum cie la llar. de q uè
es p arlava e n la pr imera d eposi ció , e ra su ficie nt per co nsentir el reconeixement de l'imputat i no s'havia especificat on aquest era respecte
a la Hum. Hi ha via, a més, qui afirmava d'haver se ntit d 'altri alio que
havia testificat , però sense di r de qu i ho havia oït ( l'. 44) , i per tant no
podi a test ificar perquè "testis de au ditu alte rius qui in ca usa non deposuir nih il proba t'. (f. 4'Í\"). Fou demanat , doncs, que els testimonis
co ntraris fos sin examinats pe r co nstatar, pri mer, si sabien q ue l'imputat
era menor de vint-i-cinc an ys i que e ra bon cristià. tem orós de Déu , aliè de fer el mal i qu e freqüentava regularment els sagraments (f. 44v ),
segon. si co ne ixie n els lligams de parentiu e ntre algun s test imonis i els
motiu s perso nals de venjança . relacionats amb els fets de sang precedentment recordats, que els empenyien a deposar co ntra l'acusat (l'I'.
45, 45vJ.
Llavors l'inqu isidor va es tab lir que es tornés a escoltar els testimonis i q ue es pecifiq uessi n si eren e ne mics del re u i aclarissin llur grau
dc parentiu entre ells i am b Jo an Spa neclda (f. 47). Co m qu e e n els articles de defensa p resentats per l'imp utat, aquest havia demanat que
s'examiné s el procés que el notari inquisitoria l Baingio Cug urru havia
instruït contra Bellay Canu i l'altre , sem pre co ntra Bella)', vo lgut pe r
les ties Miquela Sanna i Isab el Can a, fo u manat cie bu scar els actes
clels processos, per ò , com afirm à el mateix notari, e n aquell tribunal
no n'hi ha via ca p co ntra Bellay, ni que relles qu e li haguessin donat
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Miqu ela Sanna i Isabel Carta, no més en fou trobada un a per part de
Lugu ia Solinas Ezone , del 18 de juny de 1655, en q uè es de ia que BelIay Canu l'amen açava que l'ha uria matat a ella i els se us fills: perqu è
el marit Anto ni Fiore s'havia posat ma lalt a causa de Luguia. De tota
man era no s'havie n examina t testimonis. Hi havia so ls la co municac ió
de Luguia Ezone al co missari del Sant Ofici (f. 49).
El 26 de nove mbre de 1657 a Ittiri Can neddu dava nt el cape llà i
co missaridel Sant Ofic i Leonardo Caparoni fou co nvocat Fran cesc
Cossu de se ixanta-cinc anys , clerg ue i "presbitero' de Senno ri, curat
de l'església parroqu ial d 'Ittiri , Fou assabentat que Joan Spa nedda el
presentava co m a testimoni de defe nsa i fou co nvida t a dir tota la ve ritat. Va de posar q ue co neixi a l'impu tat, sabia q ue treballava co m a
pastor i co m a tal vivia al camp. Des de set o vu it anys ençà , durant
la quares ma, solia venir a confessar-se i ell l'havia co nfessa t un a vega da l'an y (f. 51v). No coneixia l'edat de l'acusat.
Fou inte rrogat també Francesc Troisco Simula d 'Itriri de se tanta
anys , sag ristà de l'església parroqu ial. També la seva deposició fou favorable a l'imputat. Va dir, de fet, que reputava Joan Spanedda home
honrat, bon cristià ef. 52), temorós de Déu , atès q ue mai no l'h avia
vist fer alg una cosa dolenta i l'havia vist confessar-se i combrega r un a
vega da l'an y, qua n la santa mare esg lésia ho man a. Sego ns ell Joan
Spa nedda tenia vint-i-tres o vint-i-quatre anys i sabia q ue era pasto r i
vivia en cam pa nya gua rda nt el se u ramat ef. 52).
Fou co nvocat Francesc Mula de quaranta-cinc anys , clerg ue i prevere d'Ittiri qu e durant qu atre anys havia estat curat de l'església parroq uia l d 'aq ue lla vila. Declarà d'haver vist, al llarg d 'aq ue lls anys, Joan
Spa ne dda co nfessa r-se i co mbregar un a vegada cada any i per dos o
tres anys s'hav ia co nfessat amb ell. No sabia amb seg uratat si era pastor i n'ign orava l'ed at (f. 52v).
Si aq ues ts primers tres testimo nis garantien la bo na co nducta moral de l'imputat i el se u resp ecte pels deures religiosos, fo ragitant el
d ubte q ue hagu és aba ndona t la fe catòlica i, doncs , donaven un a
imatge del tot positiva q ue podia co ntrastar les acusacions, els testimoni s de defensa succe ssius, bé per la laco nicitat de les deposicion s
bé pels dubtes que insinuaven, ce rtament no van contribuir a millo rar
la seva posició.
j anu àrio Bidclau cI'Ittiri, de vint-i-vuit anys , "labrador cie oficio", es
va limitar a dir qu e co neixia Joan Spanedda però no sabia res so bre
la mort de Sebastian Solinas (ff. 53, 53v).
Sebastian Sanna d 'Ittiri de quaranta an ys. que fou interroga t el 27
de novembre , va co nfirma r, pel qu e feia a la mo rt de Sebas tian Solinas, cosí de segon grau de l'acusat, q ue aquella mort fou imputad a a
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Sebas tian Ara, Ho sabia perqu è li ho havia d it Lugui a Ezone , mare de
j oan Spa ne dda. A més es tava al corrent q ue Sebas tian Ara era cosí de
segon grau de j o ana Qu essa , segons ci que havia se ntit d ir per Francesc Idocu pare de j oan a , Però no sabia si joana era ene miga capital
de j oan Spa ne dda o si aq ues ta l'odi ava, ans e ll havia vist, després de
la mort de Sebas tian Solinas, qu e j o an Spa nedda vivia amb un a mateixa cabana de pastor amb .Jorgc Sarria, marit de j oana Qu essa i amb
Fran cesc Idocu , pare de j o an a (f. 54), me njant i bevent junt s amb
amistat i no pas co m a ene mics (f. 54v).
j e ròn imo Sanna, natural de la mateixa vila, de sei xanta-cinc anys,
"labrador de oficio", interrogat en el mateix dia, desmentí j oan , deposant qu e Sebastian . Solinas, feia dotze o catorze anys, va se r mort per
Salvador Spa no (f. 55) d 'Ittiri per ve njar-se, es de ia, d'u na estoca da
q ue Solinas li havia assestat anteriorme nt. Per aq uest crim el van bandejar i es qu edà fora de la vila pe r tres o q ua tre anys . A Ittiri això e ra
notor i a toth om i el q ue de ia j oan Spa nedda q ue Sebas tian Solinas
fou matat pe r Sebas tian Ara no e ra veritat. Aix ó, e ll, no ho va sentir
mai i tampoc estava al co rrent que Joan a Q uessa era enemiga de l'imputat a ca usa d'aqu esta m ort, ni sabia que li tenia odi (f. 55).
En e l reia l castell de Sàsser 1'1 de desembre de 1657 da vant l'Inqu isidor Carriaço fou co nd uït j oan Spa ne dda i en presència de! se u
defen sor Pedro Quesada li fou dit qu e s'havie n escoltat les defen ses
qu e havia requ erit i si ten ia altres coses a d ir que les dig ués . j oan Spanedda, d'acord amb e! se u "lerrado ", q ue probablem ent co nfiava en la
clemèn cia de! tribunal, respong ué qu e co ncluïa definitivament la causa (f. 55v).
Diferents motiu s l'empen yien a aq ues ta tria: la co nsciè nc ia qu e de
la co nfrontació del s testimoni s ja no pod ia o bte nir més ca p ajut: e! fe t
qu e e ll hav ia protestat se mp re la seva innocència i negat tota acusació,
i això era un e leme nt qu e el tribunal tinclria en co mpte; les decla racions de tres testimoni s creïbles, que l'havien allibera t de la probable
acusac ió d'haver aba nduna t la fe cat òlica; la co nside ració qu e la deposició més perillosa, la de Petronilla Cossu e ra, tot plegat, la testificació
d'un a que e l matet." tribu nal havia jutjat posseïd a i que la més co mprom esa era Miquela Ezonc , la seva tia i no pas ell: qu e nom és l'acu sac ió de fetilleria podia revelar-se perillosa perquè sost inguda pe r dos
testimonis (Bella)' i j oana Q uessa) que de tota ma nera no eren testimonis oculars ! ", i so bretot, i aix ò ho sabia molt bé e! se u defen sor,
que, si l'agu essin condemnat per bruixeria, des de! 1614 la Suprema ja
no sanc ionava més la m ort amb el foc co m a càstig per aques t de!icte] 2, i últim motiu , però no pas insign ifican t, que calia co nsiderar, era
la seva men or eda t, que e! salvava de pen itències greus .

c umo

SARI

41

Però les esperances de Joan van ser desil-lusionades, El tribunal
de scobrí en el llibre del s batismes de la parroquial d 'Ittiri qu e ell era
major de vint-i-cinc anys, atès que fou batejat el 1630 (ff. 50, 62).
No sabem si l'imputat havia mentit deliberadament per sostreure 's
a pen es més severes, i en aqu est cas la seva jugada havia estat òptima
perqu è el tribunal reservava sentències més indul gen ts als men ors, o
si de debò ign orava la data precisa de! seu naixem ent. Aquesta desco be rta féu procedir el Sant Ofici co ntra ell amb tot el rigor autoritzat
per la llei.
El 10 de desembre, per unanimit at, el co nse ll del Sant Ofici va
votar la co ndemna (f. 56). Jo an Spanedda fou [utjat culpa ble de "graves y atroces" delictes d'heretgia i d'altres "abominables" d 'endevinació , fetilleria i supe rstició: de fet havia fet morir bestiar amb arts del dimoni (f. 57v), executant el "maldita hechiço " del bastó (f. 59); havia
participat e n e! retrobament nocturn de fetilleries (f. 57v) en companyia de qua tre diables en forma de cabrons, fet, aq uest , qu e den otava
el pacte ex prés i la relació qu e l'imputat tenia amb el dimoni ; havia intentat enganyar e! Sant Ofici, qu e caritativament l'amonestava per tal
qu e digués la veritat sence ra, callant-la amb una escassa i disfressad a
co nfess ió (f. 59v); havia estat perjuri qu an , sota jurament, va negar que
algun dels seus parents havia estat castigat pel tribunal de la Inquisició
i va oc ultar el seu lligam de parentela amb la tia matern a Isab el Carta
(f. 59v); havia mentit , també, sobre la seva men or edat (ff. 6Ov, 62).
Per aques tes culpes el tribunal hauri a pogut co nde mnar-lo a grans i
greus pen es, però va voler ser misericordiós. Va manar qu e el dia de
la publi cació de la sentència, divendres 21 de desem bre de 1657, l'imputat sortís en acte públi c de fe en "cuerpo sucinto", sense barret amb
una espelma en mà, una co rda al coll i amb mitra i ense nya de fetiller,
on es llegís la sentència. L'acte públi c havia de ser celebrat en l'església de Santa Caterina de Sàsser, el mateix 21 de desembre, en presèn cia de l'Inquisidor, de tots els ministres i familiars del Sant Ofici i de
les màximes autoritats civils (f. 63). I a l'església Joan Spanedda havia
d'abjurar de levi públicament tots els delictes dels qu als era acusat. El
dia següe nt havia de ser conduït, cavalcant un ase , a dors nu , pels ca rrers més freqüentats de Sàsser amb veu de pregoner que notifiqu és els
seus crims, i, a més, se li havien de donar ce nt fuetad es i altres cent en
la vila d'lttiri i durant tres anys havia de servir com a galiot al rem,
sen se sou, en les galeres de "su Majestad " (f. 62v).
Guido Sari
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APÈ TDIX
ARCHIVO HISTOmCO N ACIONAL DE M ADRID ( A HNM) ,

Inquisic ion, leg.

1628 n . i , ff. 57-61.
Vista por nos los Inqui sidores apos to licos co ntra la heretica prave dad y
apos tasia en este Reyno de Serede ña y su districte et un proçesso de pleito y
causa criminal q ue an te Nos a pe nd ido y pen de e ntre pa rtes de la una actor
acusante el se ño r Inqu isido r Fiscal de este Santa Officio y de la otra rea que
se deffiende juan lsp anedda veçino y natu ral de la villa de lttiri Cannedo. S(}bre y e n ra çon de que el d icho promotor fisca l pareçiendo e ntre i os co n su
q ue rella y acusaeión qu e present o co ntra el d icho juan Isp anedda Dixó qu e
sie ndo el suso dicho cristiano bap tiçado y co nfirmado por tal tenido y reputa-
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do goç ando de las prerrogativas graçias y preeminen çias y libertad es que los
de rn às fiels sue len y deven goç ar usando mal de tod a avia sida desagrad e çído a tan tos be neficios recevidos de Dios nostre Se ñor y sin tem o r suyo antesp ospuesto y en menos privos de la justicia que VS administra y en gran
ca rga dc su co nsc iencia causa ndo grave escandalo en la republica havia cametid o graves y atroçes deli ctos de heregía y otros abomina bles de adevinació n hechiserias y supe rstició n, haçiendo morir los ga nados con arte del
demonio co n quie n tenía pacto ex presso siendo ve ne fico y homi cida toda
co ntra lo que tiene y ense ña nostra sa ncta madre Iglesia dc los quales le
ac usava en ge nera le, y en particular haviendo sida a desoras de la noche un
dia del me s de otubre del año passad a a cierta casa de d icha villa e n co rnpañia de qu at ro mugeres muy con ju n t às suyas y mas quatro dem oni os en forma de q ua tro cabrones q ue las acompañavan y un o delos qu atro cabranes
iva derech o e n dos pies co mo person a y se iva siempre y estava detràs de
un a de las mu geres y cada un o de los cabro nes hechado en tierra detràs de
cada una de las otrast res mugeres los q ua les cabrones teni an el pel o largo
de co lor raxolas orejas largas y anchas y los ojos mu y grandes y llevava n la
leng ua fuera de la boca tan gra nde co mo la man o y mu y neg ra, y haviendo
d icho una a otra de las so bre dich as mug eres saca aquellos qu e emos he ch o,
refiriendose a un atado de hechisos, la tal mu ger pam bu scar entre los colchones de una cama y no allandolos, porqué los havia mudad a otra persanade la cabe çerraa los pies de la cama, acerdaron de preguntar\e a uno de
los demoni os qu e las acornpañavan en form a de cabran Ilam ad o Muciana ,
qu e donde estavan qu e los buscasse y dicho demoni o Mucian a fue y co n la
boca los sacó de entre los co lcho nes los quales he chis os estavan e n un emboltorio de pa ñoroxo e n qu eavia un pedaço de sue la de çapato dos pedaços
de vela puestos en forma de cruzy en medi a de un pedaço a otro de dicha
ve la un lagarto y en medi a llevava un a es pina que sustentava dich o lagarto
co n los dich os pedaços de vela asi y en cruz y el dicho lagarto llevava e n cada ojo y e n las sienes y e n la boca una espina, y co mo tuvieron los hechisos
refferid os en las manos las dichas quatro mugeres dixeran ayosa andem us a
las paner, y otra de elias respondió ande mus et pongiemuslas in sa co rte, y
otra de las mu geres respo nd i ó no in su giannile pro qui custa matessi notte
las det giampare , q ui si las pon imus in sa co rte las pod an giumpare sas teracas, a qu e resp ondió otra de las mugeres vamo s a casa de aque lla a çorada
de j ulanay acabemos la tant a por qu ant a no a de tomar marido ja le e mos
to mad a e l que teni a, feternuslaa nettu mundia, y despu ésuna de las so bre di
chas mu geres dixo a otra dellas saca aq ue l azeite qu e ten em os pam un tarnos, la qual sacó un a a llita de tierr a de debaxo la cama co n el qua l a çeíte,
haviendose to das qu atro desnudad o en queros, se unt aran y dixe ron bamos
aora , a toda lo qual este rea havia estada por guarda a la pu erta de un a gue rta q ue ay e n d icha casa y se fue co n dichas mugeres y los qu atro de mon ios
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e n forma de ca bro nes qu e fue ron a hechar los heciçoscon la s q ua les hiçieron diffe ren tes o micid ios y grav issimos dañ os , todos los qua les so rt ilegios y
heci ços denotava n el pa cto ex pressa y co m unicac i ón q ue es te ren tenía can
el dern oni o .
Ite m se acusava qu e en prosecuci ón de los hech iços y enca ntes q ue co n
arte del de rno nio usava es te rea torn ó un pala de una madera qu e en sa rdo
llarnan calar igue y llevan dole e n las man ós di xó: a q ue qu ere is ap ostar qu e
co n es te palo marro rodo e l ga nado q ue al' e n la villa, y havien dole replicado
un a persona como podia se r matar todo el ga nado a palos q ue q ua ndo mattassealguno se rian ovexas perqu é las vacàs no era possible , a q ue res pondi ó
es te reo .e l palo lo te ngo de limp iar l' despu és le po ndré en lugar donde se
pisen los ga nandos y co n tres pa labras que di ré qu ant e s passaran por allí todos mor iran
It em qu e poniendo en execuci ón las amena ç às deste rnald íto hechi ço
tom ó un peda ço de dich o pa lol lamado calarigue y quitandole la co rte ça y
poniendo e n el tres ped a çosde ca me y dizie n do tres palab rasle pu s ó en un
lugar por donde passaron las ovexas de un ho rn bre de dicha villa de Ittiri, y
co n efecte to das muríer on, jactandose de tan d iabo lico hech o y rarnbie n
am ena çando q ue lo mesmo havia de hacer del ganado de qu alqu íera pers ona
a q uien el tuviesse odio, y aunque e n las audiencias q ue co n el se havian tenid o en es te tribuna l avia sida ca ritativame nte y arnonestado para q ue dixesse y declarasse ente rame nte la verda d no lo havia fecho, ant es callandola
co n un a disminutta y pallada canfessión avia preten did o enga na r a es te Santo Offic io, y se av ía perjurada ev ide nteme nte pu es haviendole VS mandad o
debaxo de juram e nto qu e declara sse si sus padres o abue los o alguno de sus
parient es havia siclo presa o cas tigado por el Santo Officio, respond i ó que
no , sienclo assy que Sebastiana Bezo ni su abue la ma ttern a fue castigada por
es te Santo Tribunal por el crime n de fam osa hech isera, cuyas eno rmidades
es te reo havia he redad o y prosiguido y junta me nte se havia perju rad o e n la
de clara ci ón de sus pa rientes pu es haven dole p reguntada assy mesm o de baxo cie [urame ntoq ue tios te nia herman os cie mad re clixó que so lo ten ia Micahe la Sunna siendo assy q ue tarn bi én era he rm ana de su mad re Isabel GlI1a la
qu al av ía qu e rido oc u ltar co mo ha oc ultado de si y de otras person às mucim s delictos co n animo de perseverar e n ellos de los qua les le protestava
ac usar. l'or tanto ped ía y suplicava q ue havida es ta su re laci ón por ve rdadera
en la parte q ue bastasse a ve ncimiento de su ca usa mandassernos declarar y
declarasem os al d icho juan Ispanedda po r hechor y pe rpe trado r de los dichos cle lictosdc los q ua les le tengo acusado y ave r cay doy incur riclo en se nte ncia de excom uni ón major y dc e lla esta r ligad o , y co mo a talle co nclenassemos en las mayores y mas graves pen às que po r derecho leyes y pr e rnati cas de es te reynom otus propi os de los surnos l' onti ficese instru cion es clel
santo ü fficio es tan dispuestas co ntra se me jantes clel inq ue ntes , es tablecidas.
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executandolas en su persona y bien es pam castigo suyo y exernplo de otros,
y en caso necessar ío y sin perjuy çio de sus pru eva s pon erle a qu estión de riguroso turmentoen el estuviesse y en su persona se le repitiesse mos hasta
tant a que e l dicho juan Isp an edda de su propia boca dixesse y co nfessa se la
ve rda d, y e n todo le hiçiessem os entera cumplime nto de jus tícia la qual nos
ped ía ímplorando pa m ello nostra o fficio y jura a Diosen forma que la dicha
ac usaci ón no la pon ía de malicia y en la prima audi ència q ue co n e l d icho
j ua n Ispan edda tuvimos nos dixó y co nfessó se r cristiano ba utiçado y co nfirmad o desend iente de cas ta de cristianes viejos sin que este rea ny ninguno
de sus asse nd ientes tran sversales ni co llaterales hayan sido co nde nados pre sos recon siliad os ni penit en ciad os por el Santo Officio de la In qu isici ón y
que co nfessava y co mulgava en los tiem pos que manda la sa nta mad re Iglesia y no havía studiado scienc ia ny facultad algu na ign o rando assy mism o los
mandami entos de la ley de Dios y que no sabia ny presumía la causa porqu é
el tribunal le havia mandad o p render po r no hallarse culpado de delicto que
hu viesse co metido co ntra nostra santa fe catho lica, ni men os sa bía de otras
cosa alguna y qu e esta era assy la verda d por e l juram ento que havia fe ch o.
Por toda lo qual el dich o se ñor inqui sitdar fiscal L..l la ac usaci ón de suso referid a a la q ual resp ond íendo co n el jurami ento e l dicho juan Ispan edda
d ixó , haviendole antes procu rado de curador po r haver declarado ser de meno r edad, q ue e l no havia mu erto ga nado alguna sino Dios nu estro se ñor los
mata va y q ue en tod o havía dich o y co nfess ado la ve rda d y no se havia perjurado ni tampoco havía co noçido a Sebas tiana I3ezoni su abuela materna y
pod ía ser que esta hu viese sida cas tigada por el Santo Officio , pe ra que e l
no lo sabia porqu é qu ando esta suced io devia se r este mu y mu chach o y que
su madre de este rea so lo tenía un a herm an a llarnada Miquela Sanna y que
aunqu e el tribunal le diesse torm ento no sabía mas de lo q ue dex ava dicha
por ser assy la verda d por e l juramiento que havia fecho y no nos quisó decir ni co nfessa r o tra cosa.

