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DETERIOR
Ninglj no dubta que un dels llocs
rn& significatius de Sant Feliu de
Guíxols és la PORTA FERRADA.
Actualment, perd; s'hi ha desencadenat un proces de descomposició
del material amb el qual ha estat'
constniida, el granit.
El granit 4s una roca molt corrent
que a traves del temps s'ha utilitzat
per a la construcciú. Es una roca
magmgtica intrusiva formada per
cristalls de diferents minerals units
eMre si. w
e
s
t
s s6n essencialment:
quars, feldespat potasic (ortosa,
microclina), pIagibdasi(albita, OI@clasi), mica biotita i, accidentalment,
mica moscovita, hornblenda, piroxh

I

i granat.
Generalment, les roques granitiques s6n molt dures; sovint aixb b
provocat per la presbncia de quars o
be, pequ8 estan sanes. En canvi,
quan la roca ha estat molt de temps
a la intemperie pateix I'accib dels
agents emsius (aigua, vent) i el granit es pot tornar relativament tou;
aixb es produeix per I'abundanciade
fekiespats que s'alteren i es descomposen amb mita facilitat.
Aquesta ha estat la causa per la
qual s'ha iniciat ladescomposició del
granit amb qu8 estan constmi'ts els
aquets, situats al damunt dels arcs
d'entrada a I'esgBia, donat que I'any
1968 va ser retirada la coberta que
ek migprotegia amb un petit voladis

de la inclem&nciadel temps. A mbs,
estanWmentdesll¡i,per~esr
motiu, tots els sorolls forts, produ'tls
fins itot pel pas dels camions, els fan
tremolar.
Aleshores, caldria pensar en
tealiar estudis seriosos sobre tot
aquest procés de desintegra& i en
una rapidasolució. Així, no perdrem
dia a dia, granet a granet, la nostra
PORTA FERRADA.

Joan Reyne i Palahi

VISITA TECNICA DELS SERVEIS DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
DE CONSERVAC~
DE MUSEUS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA.
Uncop constatat el que més ama
explica Joan Rqnit, la Junta del
Museu MunicipalsYadreaalaDirecci6 General de Patrimoni demanant
una primera visita dels seus serveis
tthlics.
EI Sr. Antoni Navarro i Cossio,
Cap del Servei del Patrimoni Arquitectdnic de la Direcca General del
Patrimoni Cultural de la Generahtat
de Catalunya, juntament amb el Sr.
Eduard Porta i Ferres, quimic conservador de museus, el .dia 13 de
setembre van fer una primera visital
inspeccibtknica de la Pofla Ferra-

da que ha vingut a confirmar el seu
seti& deteriorament ila urgenciade
buscar una solució per a la seva
conservacilr.
Han preveuque hprimera mesura
i la més urgent sera la de cobrir-la,
com en la restauraci6 del 1931, per
taIque les aigües pluvials no hidonin
de ple.
Estudis t h i c s posteriors hauran de buscar-hila soluci6 definitiva.
Les fotografies correspomn a la restaurad6
de la Porta Femada de I'any 1931. (Foto.Mur)
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PLANA BASARDA
El propassat 12 de juliol representants de la Junta del Museu
Municipal, del Consell Comarcal del
Baix Emporda i de IYAjuntarnentde
Santa Cristinad'Aro, realitzarenuna
visita al pobkat iMric de PlanaBasarda per tal davaluar el seu estat i tes
actuacions furtives ques'hi handut a
termeenelsdarrerstemps, les quals
amenacen mot seriosament la inte:

gritat del jaciment arqueolbgic. Els
representantsdelestres institucions
coincidiren en la necessitat &una
proteccid a curt termini del poblat.
Com aprimer pas, el ConsellComarcal del Baix ErnpordA redactara un
informe sobre I'estat actual del p
blat i les mesures que cal adoptar
per a la seva preservació.

SERVEI DE PUBLICACIONS
I D'ARXIU
Ndm- I:
Sant Feliu, vila medieval
(s. XIV-XV).
Núm. 2:
Sant Feliu de Guíxok, s. XVI-XVII

(Exhaurit).

Nom. 3:

LES SUBVENCIONS DEL SERVEl DE MUSEUS I
D'ARXIUS DE LA GENERALITAINO ARRIBEN A
SANT FELIU DE GUIXOLS
El Museu Municipal és apunt d'obrir novament les sales dexposici
permanent, desprk del jmrhntesi
obligat per les obres de remodelacid
del Monestir.
Enguany I'Ajuntament ha destinat dues partides pressupost~iles
per fer possible la reobeitura: una
d1.187.344destindaa l'adequaci6
duna nova entrada per la part restaurada de I'edifici, a pintar i a adequar I s sales d'exposició permanent; I'attra, d'1.049.693 pta es destinava'a l'adquisicib dequiparnents,
Msicament vitrines, per substituirne d'ant$ues, ja obsoletes. Aquesta
inversÍó ha estat feta amb una clara
voluntat, tant de I'Ajuntamont com
de la Junta del Museu, d'adequar-se
a la ncyaLleideMuseus(17/1990de
2 de novembre), especialment als
articles 8 i 12.1 sobre difusió dels
fons i accbs ala museus.
Per atra banda, el Departament
de Culurade la Generalitat de Catalunya convocava (ResoIuci6 de 30
de novembre de 1990) un concurs
públic per a I'execucib d'&res i
adquisició d'equipaments per a
museus, d'acord amb el que prescriu I'article 32 de la Llei f 7/l%O.
En la convocatbria (DOGC, núm.
1382,l9-I2-l99O) es consideraven
preferenls (Annex, punt 3) "les peticions provinentsde centres museístics institucionalment consolidats i
estables i, especialment, les d'aquells
que promoguinla milka de les seves
minstal.lacbns per tal d'adaptar-les
a b requisitsfixats per la ~lei'demu-

seus". k evident que el Museu
Municipal de Sant Feliu de Guíxols
entra de ple en aquesta linia: s'esta
realitzant l'inventari, compta amb
personal qualificat i té fa ferma v e
luntat d'abrir *novament al públic
després de les reformes, per tal de
complitels articles abans ~itatsde
la
Llei de Museus.
Dsacordamb els plantejaments
de la convocaturia, I'Ajuntarnent
sol.licita una subvenci6 6'1.250.000
pta. (sobre un total d'inversió per
l'any 1991 de 2.201 .I84pta.).
El Cap del Servei de Museus,
FinaParés i Rigau, responia,en data
28-05-91, denegant la sol.licitud
perqu&"no hapogut ser considerada
corn a preferent i, per tant, ha estat
desestimada". Al nostre parer, la
resposta es contradiu clarament amb
el punt 3 de I'annex de la Resolució
de 30 de novembre de 1990, abans
citat.
Tampoc /'Arxiu Histbric Municipal -que compta amb un Servei de
Publicacions, Tallers dlHistoria,
conferencies , exposicions, etc.- en
tots aquests anys passats no ha
rebut cap tipus de suport, ni econ&
mic ni moral. I ens consta, en canvi,
que el Servei d'Arxius ha subvencionat alguna entitat que na te aquesf
c a M e r de servei públic.
Davant tot aixd, volem manifestar el nostre desconcert ila nostra indignacii, davant I'estranya política
de subvencions que segueixen
amWs SenreisdelDepartamentde
Culfura de la Generalitat.

- Sant Feliu de Gufxols.

Les transformacions dei s. XVIII
NOVETAT, Núrn 4:
Sant Feliu de Guíxols. S. XiX
1800-1870 De la f i de l'Antic

L g i m a la bstbris. contempohnia.

COL.LECC~~
D'ESTUDIS GUIXOLENCS
Nom. 1:

Josep MuAoz i Ayats, El futbol a
Sant Feliu.
Núm 2
&el Jimhez, Apmimacid a la
histdria de I'ensenyament a Sant
Feliu de GUTXO&.
Núm.3
Emili Massanas, Ricard Mur.
Fotdgraf a Sanf Felu (Exhaurit).
NOm. 4:
Albert Palahí, Elssdls de Sant Feliu.
Nhn. 5:
Gerard Bussot, El Cap#&NarcCs
Massanas (7 786-181 I).
NOVETAT. Ndrn. 6:
Joan Blancode la Lama, Eimonestir
de Sant Feliu de~GuCxols(s.X-Xl).
La formacid &I dominii

L'EKI-AC
GUIXOLENCA A
AMERICA DURANT EL SEGLE XIX
Amb el curs escolar s'inicia
tamb6 el curs del que nosaltres
anomenem "Taller d'HistbriaM.
El primer tema que es vol trebdlar, dins del marc de la primara meitat del segle XIX, Bs I'emi-.
graci6 de mes de mil vuit-cents
guixolencs vers AmBrica. Per
poder centrar I'interhs en aquest
fet histdric preparem unaexpostcib d'embarcacions, caixes de

mariners, documentacib, etc. que
ens ajudi a fer-nos-en una idea.
No cal dir que seria molt útil
qualsevol tipus d'apottacio per
part dels guiaolencs; tot allb que
coneguin, guardin, recordin, etc.
que tingui relaci6 amb'aquest
tema -I'emigració a ArnBrica- que
afecta una gran majoria de la
nostra poblacib.

ES PREPARA LA CELEEW~CIO
DEL CENTENARI DEL
TREN DE SANT FELIU
El 30 de juny de 1892 es va inaugurar el ferrocarril de Sant Fdiu de
Guixots &kons, que dona un gran
impuls a l'amomia de la cumarca.
Ultra acpdla milbra material dels
primers anys,et treh esdevingué un
bon mitja de cornunicaci6 a nivell
huma i social entre els pobles de la
linia.
Malgrat la viabilitat tknica i econbmica de la seva reconversió, hom
va decidir de tancar la línia. Cosa
que es va produir el 10 &abril de

tenari de la seva inauguracib. Se'ns
presenta , doncs, I'ocasi6 de celebrar-[oconjuntament tots els pobles
de I'antiga via del tren. La participacib de totes aquestes poblacions
permetritsensdubte que I'esdevenimeni tingui
re&1 que se'n pugui
aconseguir un millor aprofundiment
en la memdria/vivBnciade la historia
localdels nostres pobles ique de tot
plegat se'n gaudeixi amb més animació popular.
Afide promoure-ho, els representants dels ajuntaments de Sant Feliu, Castell-PlatjacPAm,Santa Cristi-

1969.

El proper any sWacomptir&
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na, Llagostera, Cassa i Girona es .
varen reunir a Sant Feliu el dia 25 de
setembre denguany.
Enlre attres coses, es decidí d'anar a la creació d'un ens juridic, que
aplegu8s tots els pobles de la línia,
amb capacitat de demanar i rebre
subvencions, per adquirir compromisos ipagar les despeses que ae'n
derivin i per a tots aquells actes que
siguin necessaris per a una celebra& digna del centenari del nostre
tren.
Es parladefer unaexposiciditinerant amb el cataleg corresponent;
dedir un cartiphs amb fotografies
del tren; amb les pel,lícules existents. muntar un videb que es passaria a I'exposici6, etc.
D'aitra banda, un grup de guixoIen= aimants de tot el que fa referencia al tren ha comen@ a reunirse, en qualitat de comissi&,a fi de
localitzar objectes, dmmentack5.
maquetes, fotografies, etc. que facin
referhncia al tren.
Des de les paginesd'aquest Informatiu eb ajuntaments de tots els
pobles de la línia ila comissiód'afeccionats al ferrocarril fan una crida a
tots aquells que tinguin ¡/o c o n w n
quelcom del tren, que es pugui deixar per a la camrnemoraci6dels 100
anys del tren, que ens ho facin saber.

DEL FO: :I¡MUSE~STICDE LA CIUTAT
MATERIAL P A L E O L ~ C
A SANT FELIU
Les dades mes reculades que
fins ara teníem de la presencia de
I'home primitiu, dins dels actuals
termes de Sant Feliu de Guíxols,
eren de fa 10.000 anys A.C., de
I'assentament epipaleoliticde I'estació de San?~ e n e ~
Actualment, a les rodalies del
mas Ribot i mas Assols, s'ha trobat
un grup de peces, estris treballats
en pedra, que pel seu aspecte paleolític, ens poden fer recular el
temps prehistdric de la nostra ciutat, a una antiguitat de 80.000 anys
A.C., en plena epaca Mosteriana,
quan sorgiren noves tkniques de
la talla de lapedra. Així la intencionalitat emprada 4s ben manifesta
en la&nica "Levallds"que preparava un nucli des d'on s'extreien
els esclats, facilment identificables.
Una de les peces suara trobades a Sant Feliu, doncs, es d'aquestes característiques. Les altres són mes irregulars. Les seves
descripcions s6n aquestes:

NOm. 1. Esclat de tknica "Levailois" sobre cornubianita amb cinc
extraccions a la part dorsal. La part
ventral 6s plana amb un acusat
bulb d'extraccio; taló lleugerament
díedre per quatre facetes.
Núm. 2. Esclat sobre quars
amb un parell de petits retocs. Provk
d'un nucli de &dol, com es pot
apreciar en la petita resta de cbrtex.
Núm. 3. Fragment de quars
amb tres retocs que el fan denticulat.
Núm. 4. Fragment irregular allargat sobre quars.

Núm. 5. Nucli globular sobre
quars fhcilment quartejable. Aquesta petita mostra ens recorda, per
les seves similituds, la indústria
pal eoli^ de k Selva, m s'ha recollit
centenars de peces i de fragments
que han estat estudiades i catalo-

gades per nosaltres i I'Associacio
Arqueoldgica de Girona.
Per tant, ens adonem que I'Area
de dispersi6 de la Selva ens agafa
de biaix. Una influencia que disrninueix a mesuraques'aproxima a la
línia de la costa.
NBstor Sanchiz
Conservador del Museu
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LA ~ N Q U I S I CA~SANT
~
FELIU, EL S. XVlll
I.Primera meitat de segle
Si ens aupernde la Inquisici60Sant Ofici, arai aqui,
és per a intentar d'entendre una mica m b lTorigen i el
tarartnií de la mentalitat dels guixolencs del segle XtX,
que tractem més ampliament igenbrica en el nou Taller
d'Histbria(1).
Aquest trebafl, doncs,pretbn nom& oferiruna dada
mes i,per tant, un altre element de judici a i'hora de
poder explicar-m I'evolucib hist6rka del pensament
resoltamentliberal, imajoritari, de la poblacidguixolenca
del segle XIX.
El 7 de j~iiblde 1729 el botiguer gukolem Feliu
Andreu i Mas6 era nomenatfamiliar ddtribunal del Sant
Ofici o de la Inquisicid. Iaixd perque en la seva persona
ien la de'la seva esposa Isabel Aiguaviva es donaven
les condicions idbnies de confian~ai de limpieza necesarXa, 6s a dir: netedat de sang, de raGa.
Eldocument esmentat, adrept a les autoritats locals
de Sant Feliu, s'havia est& en lergua españoia remarca literalment el Manual d'Acords- al Reial Palau
de la Inquisici6de Barcelona.
El Nas los Inq~liWores
contra I'heretgia ii'apostasia
al Principat de Catalunya, Vall d'Aran i Andorra, eren signaven el document- Baltasar Villarejo Ramírez, Mi-

quelVicerrte Cebriany Agustin i,per manamentdelSant
Ofici -corn a secretari de la Inquisicid a Catalunya-,
Miquel de Aitartiba y Lagunas(2).
Aiari doncs, la Inquisici6 de comeqiaments del s.
XVlll mantenia la seva organitzacib tradicional. I el
dmde familiar o de uomissari servia de lligam entre
els seglars iI'Wd&es&tic. I encara que dita representativitat haviaesdevingut, en aquestaprimerameitat
de segle, horroríf'ica(3), carnportava per a t'elegit tot un
squit de d'exempcions i llibert.ats:
Aquests privilegis, enefecte,eldocmerrt enregistrat
al Manuald'Acords quewrnentem, els detalla. Elcarrec
de familiar compoifavael dref de portar armes "ofensives idefensives, de dia ide nit, públicament isecreta" a
qualsevol indret o lloc de tot el districte.
Quant a les altres carregues subsidaries locals, el
familiar o m i s s a r idel Sant Oficirestavaexempt de les
requisicionsen espbie de llenya ipalla per als quarters
ide subministramentde bagatges (prestacidde cavalleries i camatges) a les tropes de trhnsit per la vila, aki
com dels acostornats allotjaments militars.
La darrera &rega, la d'haver #allotjar oficials i
soldats de I'exGrcii, molt feixuga per a les farnilies
pobres, era potser la mes injustaper la desigual distribuci6 ja que els funcionaris, regidors, metges, etc, -les
farnilies més benestants- n'eren eximits(4).
Pel que fa al Cadastre, estava exempt de pagar elpersonal(que gravava eIs interessos dels contribuents
relacionats amb I'activi pdmsional, i que afectava
substancialment el wble més humil, peque en quedaven exemptes les personesnobles iaquellsquegaudien
del privilegi militar).
En canvi, el familiar havia de pagar el cadastre dit
ganami&, aquelt que s'impaua nom& als mercaders
icomerciants, notaris imembresdetsgremis amb botiga
oberta al pc5bk; estimat en un 10% sobre els beneficis
del comerq i de la indústtia(5).
El I 748 el carrec de familiar de la Inquisició I'exercia
a Sant Feliuel confiter Francesc Slcars(6),qui, per tant,
continuavagaudint dels privilegis esmentats, juntament
amb Antoni Dmhnech (cavaller doncell), Benet Barraquer (ciuladtlhonrat de Barcelona), els lletrats imetges:
Mateu i Antoni Pelliser, Pere Tauler, Bonaventura Patxot, etc.

2. A les darreries de segle

S. XVIII. La Inquisicib en defensade I'Antic Riqjrn.

Es pot dit que, malgrat els canvis experimentats al
llarg del s. XVIII, la Inquisició continua mantenint les
seves atribucionsjudicials ipenals contra els deliciesde
religió. Efedivanient, el prog&s de les reformes, la
presencia de ministres il.lustrats al govern i la @pia
impotencia-sobretot ecorbmica- haviensostret virulencia a I'activit inquisitorial del Sant Oficien la seva lluita
per la puresa racial i de I'heteroddxia. Aleshores calia
vetllar per la netedat de les idees dels espanyols.
Tot amb tot, el Sant Ofici continua mantenint el seu

I
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poder; un poder subordinat, perd, als interessos de la
classe governant.
I aixi, a les darreries de $@e, aquella insticid
paraeclesi&sticaresulta ser Útil a la classe política.
L'impacte mundial que va suposar la Revoluck5
Francesa va prwocar al nostre país una reacci6 que
cristal.Mzii arni3 el pacte entre el govern, els cercles
conservadors de I'administració ila lnquisiciden la lluita
contra ladifuaaa restat espanyolde les idees revolucionaries incubades a F r a n ~ A. partir d'aquell moment
totes les idees revolucionaries eren tingudes cdm a
heraiques.
La censura prohibí l'entrada de fulletons. Per6 la
preshcia de francesos aquí i I'intercanvi comercial
entre Fraiqa iles nostres contrades f8u en part inlStil la
ferria censura que s'establi.
A Sant Feliu entre 1780 i1795 es donaven totesjes
condicions necesstuies perque es produi'ssin alguns
plets d'aquesta mena.
Per una banda, la presencia del monestir benedictí
que, amb ets seus privilegis, havia alimentat durant
segles un odi que ha restat reflectit en tota la docurnentació.
Per ['altra, lafabricacióiel comeqdeltap haviaposat
en contacte immediat la burgesia guixdenca amb I'eu-

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. ~eccibd'l~uisiao.
Fragment
del lligall que fa referhnciaa Sebastia Vidal.

ropea, de manera que aquellgrup socialguixolenc resta
sempre obert a les noves idees i als nous valors que
venien del nord i que, aleshores, arribaven impregnats
de llibertat ide sobirania del poble. Eltaranniiliberalanb
preneni forma emre fabricants i comerciants -grans
viatgers- de Sant Feliu.
En aquelles circumsthncies, doncs, no és estrany
que alguns guixolencs gosessin, en públic, criticar la
instituci6 local que més representava el phsim m i m
social i economic (I'Antic R&gim), al mateixtemps que ho
feien d'alguns aspectesde la religi6quelidonavasuport.
Les crítiques, per& procedien d'una minorla culta i
liberal-no atea- que expressaven més que res un afany
de canvi i de reforma.
Perd, vegem-ne un cas.

3. El procés contra Sebastia Vidal
El 1779a Sant Feliu, de familiars del Sant Ofici, n'hi
havien dos; arnbdds clergues: Antoni Andreu i Jeroni
Andreu.
Eldarrer, Jeroni, denuncia el guixolenc, taper inegociant, Sebastia Vidal al Fiscaldel Sant Ofici de Barcelona. Les diverses denúncies, suscitades entre 1782 i
1795, les podriem resumir en tres grans blocs:
a) Pel que fa a les creences.
Se l'acusa de dir al Portal Peix públic$ment que
el Papa cancedia la Bula de la Cmzada &&s per a
treure diners d'Espanya. En temps diabstin&a ell i fa
sevafamilia prenienlacticinis idonaven alguna almoina,
-com es feia a Franga- deia.
Elcirurgia Joan Bruguera, Rosa Sicars, Joan Buscaruns, metge, i Benet Barraquer n'eren testimonis.
Tambb se I'acusa d'haverd
it que elcap de Sant Joan
Baptista que es venerava a Pineda de Mar era de krsta
iqueno podiaentendre corn hianavatanlade gent. Ique
alIB era un ahre papa dineras.
D'aquesta última acusacib, en fou testimoni Joan
Argelet de Burdeus.
Segons els seus delators, Sebasti%Vidal s'havia
mostrat partidaride treuretots els sants dels altars que
desviaven la devocid dels creients- ide deixar-hi només
la imatge de Jesucrist i de la Verge.
Per tot aixb els pares qualificadors Fr. Dornenec
CastelliFr. Antoni Calvariaconsiderarenque les afirrnacims de[ guixolenc eren injurioses respecte al Papa i el
titllaren, el Reo, d'escandafbs i libedno, pern no sospechoso en la fe.
b) Sobre la Revolució Francesa.
De I'expedient de la causa que la Inquisici6 també
seguiacontra el frances Mi. Jacques Jordan, se n'extregueren diferents denúncies que feien referhncia a Sebastia Vidal.
En resum, se Pimputava que tingués tanta amistat
amb I'esmentat franc&, acusat corn ell, qui havia influit
molt en fes opinions del guixolenc. I així, que havia
arribat a dir al carrer de! Mar que tot el que s'havia
esdevingut is'esdevenia a Fran~a-la Revoluci6-estava

m
R bá ique els fets i les idees (el liberalisme) del país

veí eren quebni com vingut del cel. Ique Frantp, per
lesd i s p i c i n s de Necker id'altrespdítbs revolucionaris, seria un dels pai'sos m& desenvolupats.
Narcis Amer, MaW Sicars -prevere- i Benet Barraquer, d'aquelles acusacions, en donaren fe.
c) Del monestir, dels mnjos ide llurs amics.
Tarnbk a SebastiaVidal, se liatribu'iren altres afirmacions que feien referencia al monestir i als monjos
benets de Sant Feliu, als qui tenia pels seus enemics.
Entre akres coses, es veu que havia proferii reiteradament i Wblica que tots els béns que possei'en els
benedictins havienestat usurpats ique els drets senyurials quecobraven no eren lícits. Que ell -insistia- de cap
manera no voldria ser monjo de Sant Benet d'aquesta
vila perquh, si ho fos,tindria por de condemnar-se. Ique
faria desapri3ixer totes les ordes religioses, llevat dels
caputxins. Que els benedictins de Sant Feliu, a més de
lladres, eren falsos predicadors que encaminaven les
animes cap a Pinfem.
A més a més prevenia que als amics dels monjos eis
marcaria amb un senyal de for: pequi2 fossin per tots
reconeguts i que, lligats, els arrossegaria pels m e r s
perque fossin apedregats corn els gats.
Mn. Mar@Sicars, Antoni R g q , Joan Pabot, Cosme
Feliu, Benet Barraquer,: Josep. Andreu, sastre, Joan
Bosch i.., mokd'a8rbs ha testimoniaren.
Malgrat tot, SebastU Vidal es considerava, a si
mateix, un ban cristih. Aii ho sostingud davant d'un
testimoni qui, pec h seva banda, lidigue que si era així
per qui3 m perdonava les injúries dels seus enemics.
E¡ guixblenc Matat i inw lpat s a a que no estava
sol. I era ben w m i e n t que darrera seu hi havia aura
gent del poble,també religiosos. Mn. Narcis Maxillach
de la carnunitat de Sant Joan Baptista, per exemple,
irlfonrh del seu boncomportament icertifichque observava tais els preceptes eclesials, sobretot el de la
mfessib icomuni6. t tot i que entre els seus Iwres -alguns s'hqien
amagat- no serri trob~capdepmhibi,Sebastia Vidal fou
condemnat a presb.
$s evident que tot aquest procés no es podria
entendre sense emmwcar-lo en lescoordenades de la
hiabria de les relacions, a nivell loc81, MonestirlUniversitat que hem comentat en diverses publicacions i
treballs.

4. Altres processos
En aquells temps alres processos, seguits pels
tribunalsde la Inquisici contra pemnes de Sant Feliu,
es dugueren a tflme.
Un d'ells tractava de la causa seguida contra el
monjo vicari Domenech Crest, que compr&ndiferents
acusacions entre 1800i 1817d'algunesdonesgu'utolenques -tambe de Mn. Nards ,Marcillach, en nom d'una
d'elles- per haver-les sol.licitat, abusant de la conf@a,
actes deshonestos.
No li mancaren bons informes de, també benedictí,
Fr. Maur Gras: "Y dd delat& dijo... que era un monge
exacto en la asistemia al mro y deactos curtventuales, y en prueba a su religiosidad debia decir que
haciacuatro ahos que era Prkr... y no creia Ishubiesen
dado tal e m p h si Los padres de la casa le hubiesen
reparado una conducta no muy religiosa".
Tot amb tot, el tribunal del Sant Ofici condemna el
monjo a pres6 iel desposseí dei seu peculi.
Com que a Barcelona no hi havia cap alre convent
benedictí on complir la sentencia de confinament, se li
oferí I'oprtunitat de fer-ho a la &sa dels clergues
regulars de Sant Gaieta (Teatins) o bB a la de IIOratori
de Sant Felip Neri.
Entre 1 7 s i 1796, essent comissari Jemni Andreu,
es va seguir un altre p&s m r a la persona del guixolenc Pere Torrent. .
Se I'acusava de ser curandero supersticis. Tot un
seguit de dentincies de mes estestranyes:
gestos, invocacions (tambb religioses), ungüents (betes, &bells i
@Is), etc., li servien per demastrar el seu poder per a
guarir malalts.
Tot plegat va sembla1 al Sant Ofici que tenia mot
poca irnportAncia, per la qual casa "viene votado a que
se le reprendan(7).
Angel Jirnbnez
Arxiver
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