
Eldivendres20demarçde1500,
quan s’havia fet de nit, es reuniren
elfiscaldelSantOfici,el seunotari,
Joan Pérez, el frareMartín Xime-
nes i dues persones més també al
servei de la Inquisició. Caminaren
nerviosos pel carrer del Mar fins
arribaralcarrerdeSantCarles,ano-
menat popularment del Forn de
l’Argenter (que corresponia als ac-
tuals carrers Ruiz de Lihory i Creu
Nova; el carrer de la Pau no existia
en aquella època). Els agents del
Sant Ofici es plantaren davant la
casa de Castellana Guioret, la ví-
dua de SalvadorVives, unmerca-
der que havia tingut socis a les re-
públiques italianes i comerciava
draps,melasses,sals tàrtriquesial-
tres mercaderies. Per les finestres
podien veure el reflex de les llumi-
nàries que hi havia a l’interior. Es-
pentaren la porta però no es va
obrir.Aleshoreslaforçarenfinsque
caigué a terra. Davant d’ells apare-
gué una cambra gran, amb un ca-
nelobre de llanda amb huit llums
d’oli.Almign’hihaviaunataula,or-
nada amb unes riques estovalles i
ambsisespelmesenceses.Peralfis-
cal del Sant Ofici i els seus acom-
panyants l’escena tenia un signifi-
catclar:estavapreparant-seunace-
rimòniajuevaenlavespradelsàbat
i elfilldeCastellana,MiquelVives,
havia de ser un rabí clandestí. Im-
mediatament aquells que vivien a
lacasa,Castellana,Miquel i la seua
dona,quetambés’anomenavaCas-
tellana i que estava embarassada
enelmomentde ladetenció, foren
conduïtsa lespresonsdelSantOfi-
ci. La família tenia dos serfs, una
mossa anomenada Angeleta i un
moro, dit Pere, que també es tras-
lladarenalespresonsinquisitorials
per servir els seus senyors. Temps
desprésCastellanadonàa llum.La
seua filleta, a la qual posaren de
nomAngeleta,foualletadaperuna
dona anomenada Joana Sanxis.
Mentrestant, els inquisidors co-
mençaren a arreplegar testimonis
peraugmentar lanòminad’encau-
satsifonamentarlacondemnadels
suposatsjueusclandestins.S’ence-
tà així undels processosmés terri-
bles del Sant Ofici a València, del
qual tenimnotícia per les actes in-
quisitorials, que foren transcrites
parcialment perMiguel de la Pin-
taiJoséMaríaPalacio,itambépels
protocols notarials investigats per
AngelinaGarcia.

Els testimonis arreplegats per la
InquisiciópresentenMiquel, el su-

posat rabí clandestí, comunhome
malenconiós, quepassavamolt de
temps«espasmat»,aïllatal terratde
casaseua.Tambévandird’ellquees
presentavacomunhomeversaten
ciències ocultes, que afirmava en-
tendreel llenguatgedelsocells, lle-
gir les estrellesodominarel càlcul,
amblaqualcosapodiadeterminar,
perexemple,quantsmaonshavien
estatnecessarisperconstruirelMi-
calet.Calpararesmentqueaccions
comaradesxifrarel llenguatgedeles
aus eren considerades signes de
beatitud en casos com el de Sant
Francesc,peròsimbolitzavenpràc-
tiques herètiques quan es tractava
de suposats jueus. Segons les actes
de la Inquisició, tambéanavadient
quehi haviaun tresor demonedes
d’or amagat en unpouobert al co-
rralde lacasadelseuoncleLluísVi-
ves (l’avide l’eminenthumanistava-
lencià homònim), que estava cus-
todiatpermanentmentperunmoro
barbat, lligat amb una cadena. Era
Miquelunrabíclandestíounpobre
trastornat? També els testimonis
presenten la mare com una dona
desficaciada. Segons lesactesde la

Inquisició,unveí,AlfonsBlanes,di-
gué d’ella que «unes voltes anava
vestida amb faldes i unes altres no,
iquecridavaamblesveïnes»;unal-
tre testimoni, el del teixidorGalce-
ranGinestar, la presentà comuna
dona «sense seny i dement». Tam-
béhi haguéqui declarà quemare i
fill havien discutit al carrer. Així
mateix es pensava que el fill havia
malbaratat el capital acumulat pel
pare, el comerciant esmentat Sal-
vadorVives.ElSantOficiconvertí la
detenció d’aquella família, potser
més destrellatada que herètica, en
ungranprocésaunbonnombrede
conversos, lespropietatsdelsquals

foren requisadesper les
autoritatsde la Inquisició i, enbona
part, repartidesentreellsmateixos.
Desprésd’unanydeprocés, elSant
Oficicondemnàvint-i-huitpersones
com a heretges i els lliurà a les au-
toritatscivilsperquè lesexecutaren,
cremant-los a la foguera.Potser les
execucionss’ajornarenfinsdesprés
de lavisitade la reina JoanadeNà-
pols, queestiguéaValènciaper les
festesdelCorpusChristide1501.Fi-
nalment, quinze persones foren
executades el 9 de juliol i tretze
mésel10desetembre.Enelsdosca-
sos es feren crides per la ciutat,
anunciant els esdeveniments, es
plantaren cadafals a la plaça de la
Seu, que s’encarregaren a unmes-
tre fusteranomenatAntoniCamo-
rera, iespenjarenparamentsnegres
de dol. Es posaren ciris i candeles,
i es preparà la llenya per a les fo-
gueres. També s’encarregaren a
JuanBonora, pintor, 28samarretes
i caperutxes o coroces, ornades
ambflames, quehaviende lluir de
manera infamant els condemnats.
Vint i tres frares acompanyaren els
condemnats, intentant confortar-

losdavant lamort imminent, iunal-
tre dominicà, Ausiàs Carbonell,
cobrà per encarregar-se dels ser-
mons.

Després de les execucions, en-
derrocaren la casa de Castellana
Guioret iMiquelVives i encarrega-
ren a Pere Comte, el mestre de la
pedra que havia edificat la Llotja,
que erigira una creu. Així es formà
la placeta de laCreuNova on esta-
va la casa i, amb el temps, el carrer
també fou anomenat així, una de-
nominació que encara perviu. La
ciutat pagà 65 lliures per la cons-
truccióde lacreu,que teniafiligra-
nes,8 lliurespelcapitell i44méspels
treballs de consolidació fets als
mursde lescasesveïnes.Lacreute-
niaunacobertade fusta.Cincanys
després de les execucions, les au-
toritats encarregaren al fuster Ca-
morera«arreglar laobrade laCruz,

puestayedificadadonde
sehalló la Sinagoga, por-
queconlasmuchasaguas
yvientos,en lacubiertade
la dicha Cruz, cayó un
rayo». Amb el temps s’hi
erigíunapetitaermitaque,
enalgun temps, servíd’es-
cola. A més, també es de-
claràel14desetembrecom
a festa anual d’exaltació de
laCreu,elqueesmantingué
finsameitatdel segleXVIII.
La condemna a Miquel

Vives i la seua família s’exa-
geràambel temps.Escolano
arreplega lacreençaquea la
suposadasinagogaclandes-
tina s’havia crucificat un xi-
quet cristià. Les mateixes
mentidesque justificarenels

assaltsa les jueries.Els tòpicsdel’an-
tisemitisme es repeteixen invaria-
blement al llarg dels segles.

LesexecucionsdelaInquisicióde
1501donenunaideadelclimad’in-
tolerànciaquecomençàaplanarso-
bre la València del segle XVI. L’hu-
manistaLluísVives, nascutel 1492
o1493, fou testimonid’aquests fets.
Va veure ambnou odeu anys com
membres de la seua família i de la
seua comunitatmorien a la fogue-
ra,undestíque,pocsanysdesprés,
patiria també el seu propi pare. En
això, Vives coincidí amb un altre
gran filòsof també de nissaga con-
versa, Baruch de Spinoza, el qual
també contemplà de ben jove a
Amsterdam com la intolerància
obligàel seuoncleUrieldaCostaa
suicidar-se d’un tret després d’es-
criure una breu autobiografia.

Seria bo que l’Ajuntament can-
viara la denominació del carrer de
la Creu Nova, un nom que reme-
moraelnostrepassatmésnegre, i se
lidonaraunadenominacióquere-
coneguera l’aportació de la comu-
nitat jueva a la nostra història.
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La Inquisició.Castellana Guioret, el seu fill, la seua nora i vint-i-cinc personesmés foren executades l’estiu de 1501, amb acusacions febles.
Miquel Vives, un rabí clandestí, estava trastornat: contava els maons del Micalet i entenia el cant dels ocells.

Vint-i-huit execucions i la Creu Nova
Les execucions de la Inquisició donen una idea del clima d’intolerància que començà a planar sobre la València del segle XVI�

LES IMATGES. Representacions de la Inquisició de F. de Goya
FACAD. S. FERNANDO, MADRID Auto de Fe, de Pedro Berruguete (finals

XV).FMUSEU D’EL PRADO Manual per als Inquisidors, 1588 (porta-
da i primera pàgina del capítol contra els jueus).FBIBLIOTECA VALENCIANA
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Seria bo que
l’Ajuntament canviara la
denominació del carrer
de la Creu Nova, un nom
que rememora el nostre
passat més negre


