Joan Soler i Amigó · Roser Pubill

LES BRUIXES
ES PENTINEN

JOAN SOLER I AMIGÓ (Badalona, 1941)
és pedagog, escriptor i expert en la cultura popular.
Autor d’una Mitologia catalana (1990), de Dones
catalanes llegendàries (2010) i de la recent novel·la
La muntanya de les relíquies (2013). Ha estat el director
de la redacció del Tradicionari, una enciclopèdia
de cultura popular catalana, editada en 10 volums
per Enciclopèdia Catalana. L’any 2006 va rebre
el Premi Nacional de Cultura Popular.

Mitologia i realitat de la
bruixeria catalana

ROSER PUBILL I P OR TA (la Seu d’Urgell, 1952)
és llicenciada en Filologia Romànica i DEA en
Geografia Humana. La seva carrera professional
s’ha desenvolupat com a editora a Enciclopèdia
Catalana. Ha editat llibres com l’Atles de la Diversitat,
el Tradicionari, enciclopèdia de la cultura popular
catalana o la Geografia General dels Països Catalans.
És professora del postgrau Assessorament lingüístic
i serveis editorials de la Universitat de Barcelona.

Singular
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Les bruixes són uns personatges
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, una il·lustració de l’any 1874 de l’obra
, de Goethe. La literatura universal ha
tractat amb profusió l’encontre de les forces del cel i l’infern.
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EL MÓN
DE LES
BRUIXES

L

a bruixeria és un tema desconegut o mal conegut, ignorat però no
oblidat. I es comprèn que així sigui. Per la clandestinitat en què s’ha
mogut, per la persecució a què ha estat sotmesa i per la por, i alhora l’atracció, que ha provocat.
La bruixeria és un fenomen marcat per les circumstàncies històriques,
socials i culturals en què s’ha donat. Amb els temps, les fronteres de la
realitat de la bruixeria han anat canviant. Però... ha canviat la realitat o
allò que hom té per real en el món de les bruixes? Perquè tot es va trastocar
quan Tomàs d’Aquino va establir que «la fe catòlica vol que els dimonis
siguin una realitat que pot danyar a través de les seves actuacions».
Però què és la bruixeria? Màgia, ciència o religió? Tant abasta la figura
de Circe que encisa Ulisses en la seva odissea, com el Malleus maleficarum de la Inquisició castellana. Tant apunta a la persecució de les «bones
dones» del catarisme com a les participants en els cultes orgiàstics amb el
Diable. I tant desencadena les caceres de bruixes als segles xvi i xvii com el
maccarthisme nord-americà als anys quaranta del segle xx.
Perquè no sempre es té en compte que les èpoques més afectades per la
bruixeria i la seva persecució coincideixen amb els temps més pròspers i
florents del Renaixement i del Barroc, i amb la contrareforma del concili
de Trento. En aquesta mateixa època, el món rural resta marginat per la
misèria, per les pestes i les catàstrofes i, sobretot, fortament marcat pel
paganisme.

7
6
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La bruixeria és un element cabdal de la cultura popular catalana, i per
això, la segona part del llibre tracta de la bruixeria a Catalunya i la petja
que ha deixat en la nostra cultura popular. Abasta l’univers de les rondalles
i llegendes, del cançoner i el refranyer, de les oracions i les arts d’encomanar
el mal i de curar, d’encortar, d’ullprendre i de curar de gràcia, de comunir
les tempestats, de «fer la figa»... així com també una revisió de la repressió
que van patir les bruixes a Catalunya, on va ser especialment dura.
També inclou un mapa i un calendari de la bruixeria a Catalunya, amb
festes, aquelarres, fires esotèriques i trobades de bruixes, i amb les propostes d’una escola i un centre d’interpretació de la bruixeria. Perquè, indiscutiblement, ahir i avui, la creença en les bruixes és una de les branques
més importants i punyents del nostre folklore.

La bruixeria ha deixat una petja profunda en la cultura popular catalana. A la fotografia, una gàrgola de
la Catedral de Girona que representa una bruixa.

8
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LES PINTES
DE LES
BRUIXES
—Déu vos guard, la Margarida.
—Déu vos guard, el bon Joan.
Què en porteu d’aquelles terres,
vós que hi heu estat tants anys?
—No en porto ni or ni plata,
ni perles ni diamants.
Vos porto una pinta fina:
no l’han feta els cristians
sinó que l’han feta els moros
que hi han treballat set anys
sense deixar-hi cap festa
sinó les tres principals,
que són la Pasqua Florida
i la Granada i Nadal.

L

a pinta és un objecte màgic, i pentinar-se una acció encantadora.
Si, tot pentinant-se, cauen cabells a terra o resten enredats entre les
pues de la pinta, poden provocar tempestats, sobretot al mar. Però també
poden lligar voluntats, o destrenar passions. Pentinar-se forma part de les
arts d’encantament o d’enamorament. En el cançoner i el rondallari moltes
noies en finestra enamoren els galants pentinant la seva llarga cabellera
«amb pinta d’or i escarpidor de plata». La pinta és penyora d’amor. També

9
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les encantades i dones d’aigua es pentinen
amb pintes d’argent vora les fonts i encanten
qui les veu o les mira.
Vet aquí que a la rondalla L’amor de les tres
taronges, la dona vella s’ofereix a pentinar la
noia i, amb tota la malícia, li clava una pua
al mig del clatell, i la noia resta encantada,
adormida com una morta... o es converteix en
ocell vola que volaràs... I només arrencant-li la
pua retornarà a ser la noia que era.
Vet aquí que la filla del bruixot de la rondalla d’El castell d’Iràs i no en Tornaràs, s’escapa amb el seu enamorat, mutant el cavall que
corre com el vent. Però la seva mare bruixa
munta el que corre com el pensament i gairebé els atrapa. Si no fos que la noia —que
també té virtuts embruixadores— es treu
la seva pinta i la llança al seu darrere. La
pinta es converteix en un bosc espès on no
es coneix dia ni nit, un bosc que ni la seva
mare és capaç de travessar. En altres contes,
la pinta no es transforma en un bosc sinó en
un riu de flames.
Vet aquí que a la rondalla d’Els tres pèls
del Diable, el protagonista serà perdonat pel
rei del seu país si li porta de l’infern tres pèls
del Diable. Camina que camina, es troba amb
tres qüestions que ha de portar resoltes a la
tornada: per què una perera que feia les peres
d’or havia deixat de fer fruit; per què un pou
que era ple de vi s’havia assecat; i com s’ho
havia de fer el barquer que passava la gent

Pentinar-se pot esdevenir un gest molt seductor,
gairebé encantador. A la imatge, una pinta de
la xviii dinastia, corresponent al Regne Nou
d’Egipte.

11
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d’un món a l’altre per deixar la barca i tornar a viure entre els humans. El
noi passa a l’altra riba i arriba a la porta de l’infern. Li surt l’àvia del Diable
disposada a ajudar-lo. Quan torna el Diable en fer-se fosc, reposa el cap a la
falda de l’àvia i aquesta li canta una cançó tot pentinant-lo. Quan el Diable
s’ha adormit, la vella li arrenca un pèl i li pregunta la primera qüestió. I el
Diable respon. I fa el mateix amb els altres dos pèls i les altres preguntes...
I el noi en l’univers occità i català torna a Palau amb l’encàrrec complet.

La màgia dels objectes
A més de la pinta hi ha d’altres objectes màgics que són comuns arreu de
les cultures, en les creences més antigues, en diferents cultures. L’anell és
un poderós amulet, talismà de totes les gràcies.
En la cara moreneta
pareixeu lo meu marit.
Mentre li dóna de l’aigua
l’anell li salta del dit:
—Què n’és això, Escrivaneta
que vos ha saltat del dit?
—És l’anell que me posàreu
del vostre dit al meu dit...

Un altre objecte màgic és la sabata, que pot fer tornar invisible qui la
calça, que pot menar-lo a un país llunyà, a l’altre món, i que pot encisar o
provocar un encortament, la impotència sexual d’un dels enamorats. Com
a La filla de l’hostalera:
Vet aquí que la mare de la noia crida el Dimoni per fer-la perdre. I el Dimoni
li diu: «Mira, vés a trobar la veïna, que ella ho sap». I la veïna, que és bruixa,
s’emporta unes xinel·les molt maques i arriba a la casa dels lladres on viu la

10
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L’aigua fa de mirall i encanta Narcís el qual, absort per la seva pròpia imatge, mor en l’intent d’abastar-la.

noia i demana caritat. La noia li fa caritat i la vella, com per descuit, deixa
les xinel·les en un racó. La noia, escombrant, les veu, s’asseu, se les emprova
i en queda encantada.
Arriben els lladres i la troben el mateix que morta. Llavors el capità li
fa fer un vestit blanc i una caixa amb vidres. Però les xinel·les no les hi
van tocar...

13
12
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Un altre objecte màgic, d’entre els clàssics, és el mirall, símbol de l’autoconeixement i l’autoestima, com en el mite de Narcís. El mirall conté i
absorbeix les imatges emmirallades, i permet de veure-hi de lluny, un mitjà
màgic de comunicació a distància, com el raig de sol que es mou en el joc
de «la rateta». Salvador Espriu s’hi refereix:
I al mirall, entretant, es reflectia
a poc a poc una perversa imatge
el signe de la qual podràs entendre
si fas també, com jo, l’estranya prova
d’esguardar el teu bon fons...

L’escombra voladora és un altre objecte màgic. Hi cavalquen les bruixes
en el cel nocturn per travessar els aires i desplaçar-se ben lluny i ben de
pressa per acudir als sàbats... En aquest poema de joventut, Josep Carner
relaciona escombra i pinta:
Plou i fa sol, les bruixes es pentinen;
els nuvolots serveixen de cadires,
i tot sovint l’escombra fa de pinta;
si un sol cabell s’han arrencat,
ja criden; quan s’ouen trons,
són els seus peus que piquen;
quan passen llamps,
és que llurs nines brillen...

I el fus, atribut de la Gran Mare cèltica, té funcions de vareta màgica.
Procura riquesa i felicitat, i preserva i guarda les cases de la bona gent, tal
com es formula al final de les rondalles: «Darrere la porta hi ha un fus...».
La màgia del fus i la filosa és com la de la pinta: filar i pentinar, fil i
cabell... La pinta de cardar llana, de pentinar flocs de lli o cabelleres d’or i
plata de les encantades. Les parques, les balangueres mallorquines de Joan

12
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L’encantadora Lorelei
es pentina els cabells
als penya-segats del Rin.
Amb el seu encís atrau
els vaixells i els fa
estavellar contra
les roques. Pintura de Karl
Herrmann (1813-1881).

Alcover, filen i cavil·len els destins dels humans. I les dones d’aigua es
pentinen enmig de les falgueres vora les fonts i els estanys, entre dos llustres, per encantar qui intenti descobrir-les o robar-los la seva roba blanca i
impol·luta. I les sirenes —com l’embruixadora Lorelei a les penyes del Rin—
que escarpeixen les seves enllunades cabelleres a les roques, per fascinar els
mariners embadalits i fer que els seus vaixells hi encallin. Però Ulisses, en
la seva odissea, es fa amarrar a l’arbre mestre de la nau per poder escoltar
el seu cant irresistible i no ser-hi engolit.
La relació simbòlica entre filar i pentinar és ancestral. En algunes cultures tallar-se els cabells o pentinar-se’ls podia tenir, en certes circumstàncies, com mentre dura un dol, caràcter de tabú.
Si en les arts amatòries l’acció de pentinar-se provoca l’encís amorós,
quan les bruixes es pentinen desencadenen tempestats. La pinta, l’acció
de pentinar-se, atorga a les pentinadores un poder especial per entendre el
sentit dels somnis, talment les enigmàtiques sibil·les.

15
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QUÈ VOLEM
DIR QUAN
DIEM «BRUIXA»?

«B

ruixa» és una vella paraula coneguda i usada per la gent. Està relacionada amb el món de la màgia, de les creences i les supersticions.
També es pot trobar en alguns topònims, i en jocs, cançons, refranys, endevinalles, rodolins de romanços... I és propi de molts contes, llegendes —siguin
rurals o urbanes—, versos i poesies. Pel nom i les creences, aquests éssers reals
o imaginaris que anomenem bruixes formen part, i molt activa!, de l’univers
tradicional de la nostra cultura popular i de moltes altres del món.
«Bruixa» és un mot antic, que ve de segles, però el seu ús és ben actual.
«És una bruixa», «una vella bruixa», o l’insult «mala bruixa!» són expressions comunes, habituals. És clar que, antigament, una bruixa no tenia
gaire el sentit que té avui. Aquest nom ha passat una història, i de les més
espantoses!
El Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
(DIEC) defineix la bruixa, en primer terme, com «dona que practica la
bruixeria», i posa com a exemple «les bruixes de Macbeth». Per extensió
l’aplica a dites i expressions tan habituals com «sembla una bruixa»,
de tan lletja, tan vella, tan escabellada, tan dolenta que pot ser una
persona...
Una bruixa és una persona que realitza embruixaments, ritus, conjurs i
accions màgiques amb intencions malèfiques, en un context cultual nocturn i secret, adreçat a poders o divinitats relacionats amb les forces del
mal i de la mort.

14
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Però, què és la bruixeria?
El DIEC apunta, de la bruixeria: «Fet extraordinari d’origen misteriós, que
sembla dependre de pràctiques màgiques o de forces sobrenaturals». I posa
com a exemples les expressions «per art de bruixeria» i «acusada de bruixeria». També la defineix com «pràctica o acte de bruixa o de bruixot», per
exemple «fer bruixeries». Ja surt el masculí, però no és, de molt, tan usual
i important com la seva parella.
El lèxic abasta expressions com «ser una dona embruixadora», o «tenir
una bellesa embruixadora». O «tenir embruix», «estar embruixat». O l’insult de «mala bruixa!».
Els verbs «bruixar» o «embruixar» tenen a veure amb fetillar, encantar,
encisar o captivar. Com en els casos «en Joan va bruixat per la Maria», o
«aquest noi va bruixat per les cireres». Segons el DIEC, «embruixar» és
«sotmetre a la influència d’un sortilegi, d’un embruix». O «exercir sobre
algú una influència inexplicable». El terme s’estén a embruixador, embruixadura, embruixament...

Més expressions que deriven de bruixa
Hi ha expressions que fan referència a la meteorologia popular. Un bruixó,
una bruixonada, un calabruix, una calabruixa, una calabruixada... són
una calamarsa, una calamarsada. O un vent fred. D’aquí la dita popular
quan es desferma una ventada: «Quin vent que fa! S’ha penjat una bruixa!». I no diu «han cremat una bruixa», perquè al nostre país, a les bruixes,
més que cremar-les, les penjaven.
Encara hi ha altres maneres de dir en què apareix el nom de bruixa. «Una
calabruixa» —o una «quera bruixa»— és una pedra —quer, quera— de bruixa, una pedra de llamp, una destral prehistòrica de sílex, de les que hom creia
que tenien un poder protector contra els llamps.
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(1799), un gravat de la sèrie
bruixa donant lliçons de vol.

de Francisco de Goya que mostra una vella
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«Un proverbi és l’enginy
d’un de sol i la saviesa de tots»
Les dites, els refranys i els proverbis són el nucli de la literatura popular,
unes manifestacions orals del saber del poble que, des de l’oralitat, un dia es
decideixen a penetrar en els diccionaris.

Els refranys reflecteixen el coneixement pràctic de la comunitat. A través d’ells les persones grans han deixat en herència els resultats de les seves
experiències, quan vellesa volia dir saviesa. El refranyer no pretén ser un
aplec de consells sobre allò que és ocasional o excepcional sinó que parteix
de fets quotidians, transmesos per repetició de pares a fills, d’avis a néts.
D’aquí que, per memoritzar-los, molts d’ells tinguin forma de rodolins. Si,
doncs, se’n troben que pertanyen al món de la bruixeria, cal creure que
aquesta era una saviesa antiga, sentida i viscuda pel comú.
En la llista de refranys que segueix queda palès el protagonisme, sovint malèfic, de les dones. De fet, no és que aquesta tendència només afecti els refranys
sobre bruixes –un àmbit en què coincideix una major presència de les dones–,
sinó que forma part del caràcter absolutament misogin del conjunt del refranyer.
Potser aquest seny val més per al passat que per al present o per al futur,
ja que vivim en una cultura d’eslògans i de fórmules, en la qual la incertesa,
la banalitat i els canvis continuats de l’actual societat de consum no són
propicis per a l’invent de refranys nous. No cal dir, doncs, amb quina relativització cal prendre el refranyer tradicional avui dia. No obstant això, no
tota saviesa és obsoleta ni inútil, i aquestes dites descriuen el perfil –sovint
malintencionat– del que suposava l’exercici de la bruixeria.
El refranyer, doncs, ens han deixat el testimoni d’aquests personatges
que avui ja només trobem en els contes i en el món confós de les creences:
uns éssers entranyables.
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Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
Plou i fa sol, les bruixes porten dol.

A
A Centelles, bruixes totes elles.
Això són bruixeries, jocs de mans i patranyes de xarlatans.
A la casa on hi ha ruda no valen les bruixes.
A les dotze de la nit, dimonis i bruixes sota el llit.
Als de Perelló, les bruixes els fan por.
A Montesquiu les bruixes hi fan niu, i a Besora hi paren taula.
Any de pluges, fora bruixes.
Any de vi, any de bruixes.
Arbúcies, dotze dones, tretze bruixes.

B
Beata bruixa, que amaga el peu i mostra la cuixa.
Bruixa o bruixot, del celler a l’hostalot.
Bruixes i jocs de mans, patranyes de xarlatans.
Bruixes i mals surten dels hostals.
Bruixots i curanderos, papadineros.

C
Cap bruixa s’atura on hi ha ferradura.
Com la bruixa Marrufa, que portava tretze armilles.
Com més dones, més bruixeries.
Com més pa i més vi al celler, més bruixes pel carrer.
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D
De Sant Hilari a Arbúcies, dotze cases i tretze bruixes.
Divendres és fill d’una bruixa, per això arruixa.
Divendres i dimarts, dies de bruixes i de males arts.

E
El gall blanc crida les bruixes.
El ric tornat pobre, o metge, o bruixot, o alcavot.

F
Fer córrer la bruixa.
Ficar-s’hi la bruixa.
Fort com un all bruixat.

L
La beata bruixa amaga el peu i mostra la cuixa.
La lluna és una bruixa que juga amb els núvols i els arruixa.
Les bruixes són a l’ampolla.
Les bruixes són a les bótes de vi.
Les bruixes són al celler.
Les bruixes van a missa només els dilluns.
L’infant batejat en dimarts o divendres, es torna bruixa o bruixot.
L’òliba viu amb les bruixes i els bruixots.

M
Març, marçot, mata la bruixa i el bruixot.
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N
Ni bruixot pobre, ni metge malalt, ni advocat endeutat.
No et fiïs de bruixot pobre ni de metge malalt.
Núvols a Burriac, pluja aviat.
Núvols al cau de les Bruixes, pluja segura.

P
Penjar-se una bruixa.
Per l’Ascensió totes les bruixes a processó.
Per Sant Silvestre, salten les bruixes per la finestra.
Per Sant Silvestre, totes les bruixes se’n van de festa.

Q
Qui creu en bruixes, no creu en Déu.
Qui es vesteix al revés, no el toquen les bruixes.

S
Sant Silvestre, duu a les bruixes del cabestre.
Sap més un boig a casa seva que set bruixes.

Oració. Per guardar-se de bruixes
Aqueta camisa que jo em poso
em serveix de manto i cobertor
davant de Déu i de Nostre Senyor;
si hi ha cap embruixament,
que quedi fora en posar-me-la jo.
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A l’òliba, ocell nocturn de mal averany, se l’acusava de beure’s l’oli sagrat de la llàntia del sagrament a
les esglésies. Les bruixes poden prendre forma d’animal nocturn i aücar per atemorir els humans.

Altres paraules derivades de bruixa són «calabruixa», una planta liliàcia. I
«llet de bruixa», per anomenar la lleterassa, un arbust lletós del litoral mediterrani. I són tinguts per bruixes certs ocells que hom considera de mal averany. O ocells nocturns, com l’òliba, de la qual hom creia que es bevia l’oli de
la llàntia del santíssim sagrament de les esglésies... I algunes papallones de
nit, grans i de cos gruixut, com la falena. També hi ha un peix teleosti que es
diu bruixa, de cos aixafat lateralment, ovalat i d’un color brunenc, semblant
a una palaia, però no sembla que hi tingui res a veure.
Més expressions encara: «Rostir carn a la bruixa», una manera de fer
carn a la brasa, tal vegada una referència a les fogueres en què es crema-
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ven bruixes. «Ballar el contrapàs de la bruixa», o, simplement, «ballar la
bruixa», un ball orgiàstic on balladors i balladores s’anaven traient la roba
fins a quedar conills, com un modern striptease. Diu que es feia per les
velles Carnestoltes en pobles de la Catalunya del Nord en què els balladors
entraven a les cases i es lliuraven a actes considerats pecaminosos per la
gent d’ordre, com suggerint els sàbats o aquelarres de bruixes.
A més d’altres expressions, com «s’hi ha ficat la bruixa», quan han
sorgit discòrdies entre amics, o s’ha espatllat allò que anava bé. O «fer
córrer la bruixa», que vol dir rumorejar, o subornar amb males arts algú.
I en mallorquí hi ha dites com «tenir ses bruixes», o «pegar-li sa bruixa
d’anar-se’n»...
Aquesta diversitat d’usos i significacions del mot bruixa mostra,
doncs, fins a quin punt aquesta paraula forma part tant del llenguatge
corrent com de la mitologia popular i tradicional.

Una porta amb una carlina o una creu de palma resulta infranquejable per a les bruixes.
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