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Tarragona

J oan Malet no era un
bonpartit. Vanéixer po-
bre i era coix. Però en-
tre 1548 i 1549 aquest
moriscdeFlix va fer for-

tuna com a caçador de bruixes.
Importants ajuntaments, fins i tot
la Inquisició, reclamaven els seus
serveis. I tot i que els seus mèto-
des no eren gens rigorosos, sinó
tot el contrari, Malet cobrava
molt bé per la seva feina. S’aprofi-
tava de la ignorància de la gent i
acusava quasi sempre dones ve-
lles i indefenses. Així va portar da-
vant del patíbul desenes de supo-
sades bruixes, i ell mateix va aca-
bar purificat a la foguera del Sant
Ofici el 1549. Una exposició del
Museu d’Història de Catalunya
que es pot veure aquest estiu al
castell de Miravet segueix el seu
rastre sinistre i el d’altres.
El fenomende la caceradebrui-

xes va ser generalitzat a principis
del segleXVII aCatalunya. Es cal-
cula que només entre 1616 i 1622
hi va haver més de 400 execuci-
ons. A meitats del segle XVI, pe-
rò, destaca ja la virulència que va
cobrar la persecució a Tarragona,
amb JoanMalet com actiu acusa-
dor professional. Agustí Alcober-
ro, director delMuseu d’Història,
ha reconstruït la seva biografia:
era fill d’un homicida i havia exer-
cit de fuster poc qualificat. La se-
va principal virtut era ser convin-
cent. Així va guanyar una extraor-

dinària reputació coma “coneixe-
dor de les bruixes”.
Malet, que va explicar que ha-

via après l’ofici d’endeví d’una an-
tiga amant d’Alcanyís, va posar
per primera vegada en pràctica
les seves dots a Arnes. Va haver
de sortir per cames en aquella
ocasió, però amb una lliçó apresa.
Era millor acusar dones sense re-
cursos que a gent acomodada i
amb capacitat per defensar-se.
Més endavant, la Inquisició de
Saragossa el va detenir i no el va
deixar anar fins que es va compro-
metre a no tornar a exercir. Tot i
així, Malet havia trobat un filó i
no estava disposat a renunciar a
la seva nova vida, explicaAlcober-
ro. No ho va fer. Començava a ser
conegut com a mestre Malet i els
consells municipals de Tarra-
gona rivalitzaven per figurar a la
seva agenda. S’allotjava en bones
cases, el tractaven comauna auto-
ritat i cobrava grans honoraris.
La seva posada en escena era

simple però molt efectista, segons
recull el Llibre dels Consells de
Reus, unade les ciutats onva actu-
ar.Manava tancar les portes de les
muralles i reconeixia un a un a
tots els veïns, obligats a comparèi-
xer davant de casa. Aquells que
Malet assenyalava eren conduïts
davant la justícia. Llavors l’endeví
gaudia ja d’una autoritat davant la
qual, poc o molt, poc podien fer
les acusades per defensar-se.
El procés que seguia a l’acusa-

ció, explica Alcoberro, l’instruïa
un tribunal local i no tenia “cap

tipus de garantia”. La forca era
l’únic final previsible des queMa-
let aixecava el dit acusador. A la
primavera de 1548, el seu rastre
es pot seguir a Tortosa, Alcover,
Montblanc, Valls, Reus i Tarra-
gona. Però no tot li va sortir com
esperava. A Alcover hi va haver
una revolta perquè només incri-
minava gent modesta. A Tarra-
gona, el consell local en va pren-
dre nota i després d’haver tancat
nou acusades pobres va demanar
a Malet que examinés altres per-
sones de “major condició perquè
lo poble menut no’s puga cla-
mar”. Més tard, per saltar-se les
pegues que posava l’arquebisbe,
el consell municipal va demanar
a la Inquisició que intervingués.
A diferència de Castella, el

Sant Ofici tenia les competències
molt retallades a Catalunya. L’in-
quisidor general del tribunal de
Barcelona, Diego Sarmiento de
Sotomayor, va veure l’ocasió per
incrementar el poder i el prestigi
de la institució i va acceptar ins-
truir tots els casos. La tardor de
1548, unes 40 dones de la zona de
Tarragona esperaven judici a
Barcelona. Entre elles hi havia la
filla d’una casa de Montblanc on
Malet s’havia allotjat coma convi-
dat, i que també va ser acusada.
Sarmiento protegia Malet. Pe-

rò qui va començar a qüestionar
els processos va ser el màxim òr-
gan de govern de la Inquisició, a
Valladolid, que va demanar docu-
mentació i va ordenar la llibertat
de diverses dones. Tot i així,
Sarmiento no volia renunciar al
protagonisme i, sense permís, va
ordenar l’execució de sis de les
preses. Les flames van enutjar els
seus superiors, que van enviar un
inspector a Barcelona. Després
d’acusar Sarmiento de saltar-se la
legalitat van alliberar les dones.
El testimoni de la montblanquina
–que estava emparentada amb un
bon advocat– va desmuntar l’acu-
sació. Sarmiento va continuar la
seva carrera i va ser bisbe d’As-
torga. Malet, en canvi, es va que-
dar sense protecció. Va ser detin-
gut a València i el juliol de 1549
va acabar a la foguera després de
ser jutjat per la Inquisició.c
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]Ningú va plorar per Joan
Malet al peu de la foguera.
El descubridor de bruixes va
deixar darrera seu un rastre
de sofriment imborrable,
amb desenes de dones acusa-
des i una part fins i tot sacrifi-
cades. D’aquí que el romanç
de cec que es conserva a la
Biblioteca Nacional de
Catalunya celebri obertament
el seu final: “Allegrau-vos
cristians / donant les llaors
a Déu / que en Malet i sos
enganys / han pagat lo
deute seu”.

Morisc de Flix,
Malet actuava per
encàrrec de les
autoritats i gaudia de
la seva protecció
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Una exposició segueix el rastre, entre d’altres, de Joan Malet, el
personatge que va portar al patíbul desenes de dones al segle XVI


