
¡TARDE, QUERIDO!

Per què hi ha més bruixes que bruixots?

H  em sobreviscut al Hallowe-
en importat i segueixo ve-
ient bruixes per tot arreu. 

En sentit literal: velles desdentades 
a lo Disney. Les metafòriques: se-
nyores interessants que superem 
en perversitat el maligne, ja pul-
lulem tot l’any. Si el 27 de setem-
bre s’estrenava “Las brujas de Zu-
garramurdi” del bestieta de l’Álex 
de la Iglesia; el 5 d’octubre les veï-
nes de Copa d’Or i Sot de Fontanet 
confegien l’espectacle “Les bruixes 
del Pont del Boc”; sis dies després 
el Cercle de Belles Arts inaugura-
va l’exposició “Bruixes i bruixots”; 
ara ens assabentem que a finals de 
setembre el Museu de la Paeria es 
va traslladar al segle XV per servir 
d’escenari a la recreació d’un epi-
sodi de la Història Negra de Lleida: 
el judici a Valentina Guarner, acu-
sada de bruixeria i condemnada 
a morir ofegada pel Segre (el riu). 
Fins Ramon Gabriel, el multimilio-
nari lotero s’apunta a aquest “revi-
val” de la moda bruixeril presen-
tant “L’Armari de la Bruixa d’Or”, 
col·lecció de roba dels lleidatans 
David Farré i Rami Novell. De pro-
pina convoca 3.000 bruixes aficio-
nades per a que invoquin la sort a 
Sort el proper 16 de novembre per 
a un rècord Guinness. Vaja: pro-
poso el bruixot, rectifico, fantas-
ma i/o arcàngel Gabriel per con-
seller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat catalana en substitució 
de l’avorrit Felip Puig!   

¿A què dimoni ve aquest desfici 
per les bruixes? ¿Esoterisme? ¿No 
havíem quedat que el nacionalis-
me és el Déu de la modernitat? La 

nació-símbol posseeix caràcter sa-
grat. És un bon succedani dels ri-
tuals religiosos, o el millor aliat. 
Enlairat pels vendavals de la cri-
si econòmica que patim, el nacio-
nalisme emfatitza la necessitat de 
desenterrar les arrels de les tradici-
ons d’identitat. ¿Només les d’iden-
titat o també les vinculades a la 
nostra part fosca? Tota por ama-
ga un desig. Uf! Ho deixo aquí. Si 
m’endinso en terrenys pantanosos, 
corro el risc de perdre’ls pel camí. 
A vostès, que no els desitjos.

Tornem a las bruixes que pro-
tagonitzen el circuit cultural. Elles 
són les omnipresents, amb per-
mís del Cercle de Belles Arts. Mal-
grat el títol de l’exposició, dels 50 
dibuixos dels humoristes que vo-
len fer-nos riure de les parets es-
tant, només 2 llueixen identitat de 
bruixot. Els 48 restants són brui-
xes. Així, una pregunta s’imposa a 
les que porto fetes, ¿per què hi ha 
més bruixes que bruixots? Perquè 
són la mare Teresa de Calcuta de 
les ànimes desnortades, goso dir 
parafrasejant el periodista Manuel 
Bear. Des de la mentalitat actu-
al, tant les bruixes ancestrals com 
les que es passegen per internet, 
són hereves de la idea romàntica 
que les pinta com una germania 
de dones rebels, sàvies i solidàries 
en contacte directe amb les forces 
de la natura. Sí, sí, solidàries. Dis-
posades a resoldre problemes allí 
on no arriba el suposat racionalis-
me dels mascles. Colonitzant els 
espais on acaba el sentit de la re-
alitat, no per casualitat el folklore 
les pinta en una cabana al bosc, es 
disposen a guarir el cos o l’ànima 
del caminant que les requereix. 
Però són els seus “poders” que van 
convertir aquestes remeieres, lle-
vadores o psiquiatres “avant la let-
tre” en arquetip misogin. 

Des de l’Antiguitat, els bruixots 
són vinculats als ritus i les brui-
xes al mal: dones bestials, noctur-
nes, alienes a la llar i guiades per 
propòsits assassins. Condemnades 
de manera cruenta per l’Església 
a l’Edat Mitjana i Moderna (“Vo-
saltres les dones, sou la porta del 

Diable, les transgressores de l’ar-
bre prohibit”, blasmava sant Agus-
tí) milers d’elles van fer cap a la fo-
guera. Ara, nodreixen espectacles 
teatrals, pel·lis, exposicions, mo-
des, sèries televisives, llibres que 
ens fascinen. Segueixen dominant 
el món. I vet aquí que Lilith, la pri-

mera bruixa, de la que l’Eva bíbli-
ca n’és un “remake” dolent, deixa 
anar una riallada salvatge. És rei-
vindicada com mai. Ho sentencià 
Ute Ehrhardt, psicòloga: “Les do-
nes bones van al cel. Les dolen-
tes a tot arreu”. Llevat del Vaticà. 
De moment.  

Marisa García 
Viñals
Escriptora

‘Les bruixes són la Teresa de Calcuta de les ànimes 
desnortades: resolen problemes on no arriba el 
suposat racionalisme dels mascles’

L’Església amb tothom, al servei de tothom

E  l Dia de l’Església Diocesa-
na (en Catalunya “Jornada de 
Germanor”) que celebrem el 

proper diumenge (dia 17) ens fa 
reviure a tots els batejats una rea-
litat ben concreta: que som mem-
bres d’una Església Particular o Di-
òcesi. Com us recordaran els vos-
tres Mossens, és una crida a posar 
en comú els nostres béns de ma-
nera significativa per tal d’assegu-
rar el sosteniment de l’Església de 
la qual som membres vius. 

Malgrat les dificultats actuals 
que tots patim, cal posar en co-
mú les nostres pobreses per poder 

també assegurar millor els nostres 
serveis. Tots sabem que, des del 
desembre de 2006, el finançament 
de l’Església Catòlica en Espanya 
depèn únicament de les assigna-
cions directes que fem a través de 
l’IRPF i, sobretot, dels donatius, 
col·lectes i almoines voluntàries. 
Opcions fetes sempre amb total lli-
bertat i que vull agrair de tot cor.

Som membres de l’Església per 
un do gratuït de Déu, i volem res-
pondre generosament amb parau-
les i obres, fent veure que la fe en 
el Déu de Jesús és font i garantia 
de realització personal, d’humanit-
zació per a la societat i de solidari-
tat efectiva amb els més fràgils.

A casa nostra hi tenim un exem-
ple ben concret (entre molts d’al-
tres): el Projecte Habitatges Soci-
als de l’Antic Seminari de Lleida 

que estan fent possible els més 
de quaranta voluntaris que hi tre-
ballen (la majoria d’accions pas-
torals de la nostra Església funci-
onen gràcies al voluntariat). Des 
dels inicis comptem també amb la 

col·laboració 
de membres 
de la Platafor-
ma d’Afectats 
per la Hipote-
ca de Lleida. 
Intentem aju-
dar a un col-
lectiu especi-
alment vulne-
rable oferint 
un sostre on 
viure mentre 
van t robant 
solució a la 
seva difícil si-

tuació però, sobretot, un acompa-
nyament i una ajuda en aquests 
moments tan dolorosos. 

No estem solament davant un 
projecte de reconversió d’un edi-
fici en desús sinó que volem po-

sar al centre la persona mostrant 
que, “entre tots i per al bé de tot-
hom” i amb gratuïtat, es pot viu-
re d’una altra manera. Estem par-
lant de participació, de comple-
mentarietat, de posada en comú 
per al bé de tothom sense exclou-
re’n ningú.

AJUDA A L’ESGLÉSIA!, HI GUA-
NYEM TOTS: per a mantenir i as-
segurar les diferents activitats de 
servei, i per a sostenir les respon-
sabilitats pastorals i el culte, ens 
caldria una aportació suficient i 
continuada. Siguem generosos en 
la nostra aportació al Fons Comú 
de la nostra Església Diocesana 
en aquesta Diada de Germanor, 
i també preguem intensament els 
uns pels altres.

Rebeu la salutació i l’agraïment 
del vostre germà bisbe.

Joan Piris
Bisbe de Lleida
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