
33

www.segre.com/guia

GUIA
SEGRE
Dimecres, 19 de setembre del 2012

J. BALLABRIGA
❘ TREMP ❘ La caça de bruixes a
l’edat mitjana va començar al
Pallars. Almenys això es des-
prèn del primer escrit oficial eu-
ropeu sobre aquest fenomen,
datat el 1424 a la vall d’Àneu.
Només és una de les dades que
està recopilant l’historiador Pau
Castell (Tremp, 1984) per a la
seua tesi doctoral sobre el nai-
xement de la bruixeria a Cata-
lunya. Abans de presentar-la,
Castell n’ha publicat un aperi-
tiu, La cacera de bruixes a la
vall Fosca (Garsineu Edicions),
“un llibre en què miro de difon-
dre el procés de la caça de brui-
xes i fer-lo més accessible a tot
tipus de lectors amb l’exemple
d’un judici que va tindre lloc el
1548 a Mont-ros i Sort i uns ca-
pítols introductoris sobre el fe-
nomen”. Castell va explicar a
SEGRE que “entre els segles XV
i XVI hi va haver mig centenar
de processos contra la bruixe-
ria al Pirineu de Lleida, una
època en què a la resta de Ca-
talunya tot just n’apareixen tres
o quatre casos”.Afegeix fins i
tot que “en aquella època els
inquisidors asseguraven que
abans només hi havia bruixes a
la muntanya però ara ja comen-
cen a descendir al pla i la cos-
ta”. Castell no s’ha conformat
amb el llibre. En col·laboració
amb l’antropòleg i cineasta Isi-
dor Fernández, ha penjat a In-
ternet una pàgina web
(www.vallfosca.antropologia-
visual.net) amb bona part de les
seues troballes i diverses ho-
res d’entrevistes amb testimo-
nis actuals. “Durant el treball
de camp de la meua investiga-
ció, m’he trobat amb experièn-
cies actuals sobre l’acció de pre-
sumptes bruixes al primer terç
del segle XX”, assegura l’histo-
riador. Modesto Sabarich, de
Casa Massa de Mont-ros (a la
foto superior), només és una de
les nombroses persones que en
recorden casos. “El Modesto
parla de Margarida Rugall com
una persona molt respectada
entre la comunitat, però una al-
tra veïna del poble assegura que
la Rugalla sempre va ser una
bruixa, i es tracta d’una dona
que va viure fa 500 anys! No
obstant, la fama de bruixa ha
estat tot aquest temps associa-
da al nom de la casa”, comen-
ta Castell. “I encara hi ha anci-
ans que recorden com de nens
havien vist una dona que toca-
va un animal i aquest es moria
al cap d’unes hores”, afegeix.

Els Pallars, terra de bruixes
L’historiador de Tremp Pau Castell situa a Àneu el 1424 la primera referència escrita a Europa de
caça inquisitorial || Entre els segles XV i XVI hi va haver més de 50 judicis de bruixeria
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Entrevista de Pau Castell a Modesto Sabarich, deMont-ros, un dels testimonis de bruixes als Pallars que ha trobat l’historiador.
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L’historiador Pau Castell està a
punt de culminar la seua tesi doc-
toral sobre el naixement de la
bruixeria a Catalunya i la seua
presència en especial als Pallars.
La caça de bruixes va néixer al
Pirineu de Lleida?
Jo no ho diria així, però tenim
el primer document escrit a Eu-
ropa, el 1424 a Àneu, que par-
la de bruixes, entesa com la do-
na que pacta amb el diable, que
renega de la fe cristiana i que es
dedica a matar nens i a enveri-
nar la gent.
Com el va atreure aquest feno-
men?
Crec que el tema em va trobar
a mi. Mentre investigava a l’Ar-
xiu Comarcal de Sort vaig co-
mençar a trobar documents sor-
prenents i em vaig adonar que
el Pallars és una zona força es-
pecial pel que fa a les bruixes i
la caça inquisitorial.
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«Encara hi ha gent que en recorda casos»
PauCastell
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Per què els Pallars?
Suposo que formava part d’un
zona amb forts moviments he-
rètics en aquella època, amb pre-
sència de càtars i templers... De
fet, a Europa és en aquesta àrea
entre els Alps i els Pirineus on

va aparèixer la primera caça de
bruixes.
La Inquisició les va eliminar?
Suposo, però jo he pogut trobar
nombrosos testimonis de gent
que encara parla de bruixes. Cre-
ia que només trobaria llegendes

i contes però encara hi ha gent
que recorda de jove casos sor-
prenents. La caça judicial va fi-
nalitzar al segle XVII però la fa-
ma de bruixes d’algunes cases
de pobles s’ha mantingut entre
els veïns.
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