SE'N PARLAVE I N'HI HAVIE... BRUIXERIA A LES TERRES DE
LLEIDA I PIRINEU
Activitat didàctica

* Temporalització: 1 h

* Nivell educatiu: Primària i Secundària

* Objectius:
- oferir una mirada transversal a la por, la llibertat, la diferència, les creences
populars, el rumor, la injustícia o la intolerància, des de la perspectiva de
l'educació de gènere.
- guiar en la descoberta dels materials originals i les obres
- presentar el fenomen de la cacera de bruixes, però també transmetre una
visió positiva de la figura de la bruixa, com a persona amb un profund
coneixement dels remeis naturals i marginada per ser dona
- presentar figures i formes de bruixes diferents: divertides, espantoses,
coratjoses... a partir d'incursions en la literatura i en l'art contemporani.

* Metodologia:
- visita a l'exposició
- la proposta didàctica s'organitza a partir de 16 cartes que expliquen
l'exposició i presenten els materials on cal parar atenció. Les cartes s'utilitzen
segons el nivell educatiu. Podeu veure'n els continguts en el PDF adjunt.
- ús del llibre il·lustrat com a instrument de mediació i educació

Exposició

Procés a la bruixa. Eduard Alcoy, 1973 (Ajuntament de Balaguer - Museu de la Noguera)

"Se'n parlave i n'hi havie... bruixeria a les terres de Lleida i Pirineu" és el
resultat de la recerca duta a terme per la Xarxa de Museus de les Terres de
Lleida i Aran entre els anys 2015 i 2017 sobre el fenomen de la bruixeria a les
terres de Ponent i al Pirineu, a partir d'entrevistes i testimonis orals.
La iniciativa té una pretensió científica i presenta la bruixeria com a fenomen
social i científic a Ponent i al Pirineu. L’estudi, coordinat per l’historiador Pau
Castell, ha comptat amb un equip format per antropològes i investigadors dels
diferents territoris: Tòni Escala, Sara Arjó i Elisa Ros (Val d’Aran) Núria Morelló
(Plana de Lleida) Carlos Guàrdia (Alt Urgell), Oriol Riart (Pallars Sobirà), Miquel
Bailach (Pallars Jussà), Marcel·lí Corominas (Solsonès).
D’entre les principals conclusions de la investigació i que l’exposició il·lustra, se
n’extreu que alguns dels primers judicis europeus sobre bruixeria van ser al
Pirineu, concretament a les Valls d’Àneu i que les dones acusades de bruixeria a
Catalunya eren assenyalades i perseguides pels seus veïns i no per la Inquisició.
La ‘fama de bruixa’ s’heretava per via materna. A més, tot i que la recerca situa
els últims records de la bruixeria en els anys 50, encara hi ha gent que hi creu
i, fins i tot, evita parlar-ne per por.
L’exposició combina les dues vessants que ha abordat la investigació: la
històrica i l’etnològica. Així per exemple, s’hi poden escoltar àudios de les
entrevistes a testimonis que han viscut el fenomen de la bruixeria en primera
persona, o objectes utilitzats per protegir-se’n, com ara cremalls i amulets,
entre altres. També s’hi mostren documents històrics i material que il·lustra les
diferents conclusions a les qual ha arribat la investigació, entre les què
destaquen les següents:

1. El Pirineu, bressol europeu de la cacera de bruixes
El Pirineu és un dels principals epicentres de la cacera de bruixes a Europa, ja
que a Catalunya és on es fa la primera llei contra la bruixeria d’Europa. I dins
de Catalunya, el principal focus de cacera de bruixes des de l’inici fins a l’època
moderna és el Pirineu i les Terres de Ponent.
El Llibre d'Ordinacions de la Vall d'Àneu, compilat el 1424, és el text jurídic
català més antic que fa referència al ‘delicte de la bruixeria’.

Ordinacions de la Vall d’Àneu ( Museu d’Història de Catalunya)

2. A Catalunya la bruixeria és cosa de dones i la fama de bruixa
s’hereta
La bruixeria a Catalunya va molt vinculada al gènere femení. Catalunya es troba
entre els indrets on hi va haver més pressió persecutòria, juntament amb
Alemanya, Països Baixos o Suïssa. Cal contextualitzar aquestes acusacions en
un sistema patriarcal i misogin, que associava especialment a les dones amb
aquell crim “contra Déu i la societat”.

Miniatura procedent d’un exemplar il·luminat de l’obra de Martin LeFranc, Le Champion des Dames, c.1440. (Grenoble,
Bibliothèque municipale)

3. Diferències entre la plana i la muntanya
Al Pirineu les caceres de bruixes són un fenomen endèmic i recurrent: cada 20
o 30 anys hi ha caceres de bruixes. A les comarques de la Plana, en canvi, és

un fenomen més epidèmic, és a dir, hi ha moments puntuals de dones
condemnades, vinculats a episodis de mortaldats i epidèmies o a l’actuació de
descobridors de bruixes professionals.
Les comarques de la plana són lloc d’origen d’un dels principals caçadors de
bruixes conegut, Cosme Soler, que provenia de la Noguera.

4. Com més autonomia judicial en un territori, més bruixeria
La investigació desmenteix la idea de vincular bruixeria i Inquisició. De fet, en
territoris on la Inquisició va tenir un control molt directe, la bruixeria era
gairebé inexistent. En aquells regnes de la Monarquia Hispànica on la Inquisició
hi tenia un important pes, com la Corona de Castella, no s’hi detecta dones
condemnades per bruixeria. A Catalunya, en canvi, la Inquisició era més dèbil i
el poder reial era menor. Això dotava de més poder als tribunals locals i
baronials, autèntics protagonistes de la cacera, els quals utilitzaven
procediments d’excepció per tal d’aconseguir confessions auto-inculpatòries que
justifiquessin les sentències a mort.

Reproducció facsímil del judici de 1489 contra Maria Tomassa d’Encamp. Arxiu Nacional d’Andorra.

5. Els tribunals civils eren els que condemnaven les bruixes, no els
eclesiàstics
Una altra de les idees eix és que el fenomen de la bruixeria va anar de baix a
dalt. Les acusacions de bruixeria sorgien a nivell popular, no de la Inquisició. Els
acusadors solien ser veïns i/o veïnes que en contextos de desgràcies, morts
d’infants, bestiar… instaven els poders locals (batlles, agents senyorials,
consells vilatans...) a que actuessin i aquests, acabaven condemnant per
pressió popular. La condemna de bruixeria sempre es resol a nivell local. De fet,
es dona el cas que quan la dona apel·la i marxa de la localitat, acaba essent
absolta pels tribunals de la Inquisició.

Tortura a una mare i una filla durant un judici per bruixeria a Mellingen al 1577. Johan Jacob Wick, Wickiana, Zuric,
1560-1588. Zentralbibliothek Zurich.

6. Els desaforaments o estat d’excepció i l’exili de les acusades
La investigació posa de relleu l’existència dels “desaforaments” que seria un
exemple del que avui en dia es coneix com “estat d’excepció”. La població es
posava d’acord amb el seu senyor per suspendre temporalment la legalitat
vigent i renunciar a les garanties previstes per la llei i el dret penal, per tal de
facilitar l’acció de la justícia. Només el fet de tenir l’indici que una dona era
sospitosa de ser bruixa, atorgava crèdit als tribunals locals per poder-la
condemnar. Per aquest motiu, moltes dones s’exiliaven a altres territoris per ser
protegides, molt sovint, precisament per la Inquisició.

Dibuix conservat a la portada del judici per bruixeria contra Francina Redorta, vídua de Menàrguens (1616). Arxiu del
Monestir de Poblet.

7. El concepte de “fama de bruixa”, la clau de la mecànica de la cacera
de bruixes
Hi havia dones que per determinades raons tenien “fama de bruixa”, sovint
lligada al seu comportament. Eren dones moltes vegades vinculades al món de

la salut. Exercien pràctiques que barrejaven màgia i salut i eren vistes amb
sospita per part dels seus veïns. Moltes de les dones jutjades per bruixeria a
Catalunya estan vinculades a l’àmbit màgic-medicinal. Cal situar-se en un
context en què l’església fa segles que les titlla d’aliades del diable, i a la
vegada, els metges sortits de la universitat (ja que només els homes podien
estudiar) desprestigiaven aquestes pràctiques femenines de salut.
D’altra banda, la “fama de bruixa” es transmet per via femenina: la mare o
l’àvia... ja havien estat acusades i/o fins i tot executades abans. Aquesta
“fama”, de fet, arriba fins al segle XX i de vegades es transmet de generació en
generació. .

8. Embruixar i desembruixar, lligar i deslligar
A aquestes dones vinculades a pràctiques medicinals, sovint remeieres, els
veïns les acusaven d’haver emmalaltit els seus fills, el bestiar, etc. Sota aquesta
acusació es reptava aquestes dones a anar a curar aquestes criatures.
D’aquesta curació se’n derivaria que, un cop aquestes dones curaven l’afectat,
es considerava confirmada la seva bruixeria. I des d’aleshores se les acusava
d’embruixar i desembruixar. De lligar i deslligar.

Amulet de protecció fet amb una pota de teixó (s. XIX). Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

