
se’n parlave... 
i n’hi havie

benvingudes i benvinguts!
Les activitats que us proposem van ser dissenyades per a la 
mostra Se’n parlave... i n’hi havie, dedicada al fenomen de la 
bruixeria i de la cacera de bruixes (http://patrimoni.gencat.cat/ca/
museusdelleida/sen-parlave-i-nhi-havie).
Ara, l’exposició ha acabat el seu recorregut entre els museus 
de Lleida i de la Vall d’Aran i se’n pot visitar una adaptació a 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu a Esterri d’Àneu.
La idea d’aquestes cartes és seguir jugant i reflexionant sobre la 
bruixeria amb tot d’activitats que podreu fer a casa, amb la família 
o els amics, i a l’escola.

A poc a poc mirarem de conèixer aquests personatges i farem 
descobertes molt importants… esteu preparats?

Procés a la bruixa, d’Eduard Alcoy (ca. 1973). Museu de la Noguera.



instruccions d’ús
Aquí trobareu les instruccions per a fer les activitats, amb indicació de tots els materials que us caldran. 
Haureu de seguir unes regles mooooolt estrictes!

La primera és que, de por, gens ni mica!
Les bruixes no existeixen, és a dir, només existeixen quan imaginem que existeixen.
Per tant, observeu bé el que us envolta, manteniu la calma i el silenci i, després de fer les activitats, 
seguiu jugant-hi amb el diari de bord que podeu descarregar en aquest enllaç: http://patrimoni.gencat.
cat/sites/default/files/hd-images-zip/descarregues/CRBMC/dina3_diaridebord.pdf.
I ara llegiu atentament:

1 a cada pàgina trobareu un text explicatiu sobre el tema de què tractarem, tot jugant i reflexionant 
mitjançant una activitat; ho podeu fer tot sols o amb els amics.

2 a cada pàgina, hi ha indicades les activitats que podeu fer i les instruccions per tal que cada activitat 
funcioni de la millor manera possible.
NO CAL FER-LES TOTES, TRIEU LES QUE US SEMBLIN MÉS INTERESSANTS O MISTERIORES

3 llegiu atentament les instruccions. Si encara no sabeu llegir, escolteu amb atenció.

4 CRIDEU, PERÒ NOMÉS AMB ELS ULLS. CORREU, PERÒ NOMÉS AMB LA IMAGINACIÓ. I NO 
DEIXEU SENYALS DEL VOSTRE PAS: NO SE SAP MAI QUI ELS PODRIA SEGUIR!!!

5 allibereu la curiositat i la impertinència, pregunteu a les persones adultes, digueu (a cau d’orella) tot 
allò que us passi pel cap, rumieu, raoneu i enraoneu!

6 no us quedeu només amb l’aparença, mireu què hi ha darrera.

7 després d’utilitzar els materials, endreceu la vostra habitació o la classe. No feu enrabiar els adults 
que juguen amb vosaltres… podrien transformar-se en bruixes o bruixots terribles!

8 les cartes estan pensades per a qualsevol edat. Hi trobareu suggeriments per a les franges de 5 a 
9 i de 10 a 14 anys i preguntes per a qualsevol qui desitgi pensar i reflexionar.
No tingueu por: les activitats per a la canalla també són divertides per als més grans i, amb l’ajut d’una 
persona adulta, els més menuts també podreu fer les dels grans.

9 a la secció PREGUNTA’M/DEMANA’M trobareu suggeriments per a possibles reflexions per fer 
mentre passegeu, per encetar un debat durant un dinar familiar avorrit, a classe amb els companys o 
al carrer amb els amics.

10 concentreu-vos, el viatge és a punt de començar!
Si els pares tenen por, conforteu-los i deixeu-los jugar amb vosaltres.
Si són prou coratjosos, deixeu-los fer i que llegeixin un llibre tot sols mentres vosaltres feu les activitats. 
Al final, els podeu comprar alguna llaminadura!

http://patrimoni.gencat.cat/sites/default/files/hd-images-zip/descarregues/CRBMC/dina3_diaridebord.pdf
http://patrimoni.gencat.cat/sites/default/files/hd-images-zip/descarregues/CRBMC/dina3_diaridebord.pdf


amulets màgics
Les persones posaven a la porta de casa amulets o objectes que, deien, els protegien del pas de les bruixes.
Per exemple: potes d’animal, creus, palmes beneïdes. 
Un AMULET, de fet, és un petit objecte que es creu que pot portar sort o protegir de mals o perills.

Dibuixa una forma geomètrica (un quadrat, un cercle, un triangle) sobre una cartolina de colors, 
més aviat gruixuda. 
Retalla-la i enganxa-hi algun dels materials que trobaràs a casa: plomes, retalls de roba i de paper, llavors, 
trossos de fusta, pedretes, perles de fusta i de plàstic...
En un dels angles de la cartolina fes un forat amb una perforadora o amb un llapis ben esmolat i penja’l 
amb un cordill. 
Ja tens el teu amulet.

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

TIRES DE CARTOLINA DE COLORS
COLORS
MATERIALS PER ENGANXAR-HI: PLOMES, RETALLS DE ROBA, LLAVORS, 
TROSSOS DE FUSTA, PEDRETES, PERLES DE FUSTA I DE PLÀSTIC…
TISORES
COLA LÍQUIDA
PERFORADORA DE PAPER O LLAPIS BEN ESMOLAT

5-9 
ANYS

Amulet (segle xix) fet amb la pota esquerra d’un teixó, emprat especialment per protegir els infants. Ecomuseu de les Valls d’Àneu.



el meu gat pot parlar... i la 
teva escombra?
Com era una bruixa? A la vida real, es tractava de dones ben normals, però, en l’imaginari de les faules, hi apareixen 
descrites com a personatges terribles. 
Hi ha molts llibres, escrits en les llengues més diverses, que parlen de persones dolentíssimes!
Allà hi hem trobat bruixes amb gats que parlen, amb escombres voladores, amb olles molt grans al mig de la sala... 
I amb poders màgics que ni imaginem...

Imagina’t tots els poders i els accessoris que podria arribar a tenir una bruixa i tot allò que podria odiar més 
o estimar prou i fes-ne una llista.
Després fes tu també la llista dels teus “poders màgics” i del que et cal per a obtenir-los, com ara molt de 
pebre a les galetes per poder volar…

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

FULLS DE QUALSEVOL COLOR I DIMENSIÓ
BOLÍGRAF O COLORS
PODERS MÀGICS

5-9 
ANYS

Una de les representacions més antigues que es conserven de dues bruixes volant amb una escombra. Le Champion des Dames, Martin Le Franc., 
c. 1440. Font: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.



dolentíssimes?
Les bruixes no sempre són tan dolentes com es pot llegir en els documents dels processos judicials que els feien. 
En els llibres actuals sovint són presentades com a dones lliures i molt decidides, coratjoses i inconformistes que viuen 
seguint unes regles que per als altres semblen una mica estranyes.

Busca a la biblioteca o a la teva llibreria preferida llibres il·lustrats sobre les bruixes. 
Al final de tot hem posat unes quantes idees de llibres i històries per llegir i mirar, però n’hi ha moltes més...
Només s’han de buscar!
Rumia després sobre les diferències i els punts en comú que tenen aquestes bruixes modernes i les antigues.
Què hi veus? Són de debò totes dolentíssimes? N’hi ha de bones? I de simpàtiques?

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

LLIBRES IL·LUSTRATS SOBRE FADES I BRUIXES
ESPERIT D’OBSERVACIÓ

5-9 
ANYS

Bruixa disparant una fletxa encantada. De lamiis et phitonicis mulieribus, Ulrich Molitor, s. XV.



trementinaires
Sovint les dones acusades de bruixeria eren expertes en l’ús d’herbes remeieres que feien servir per guarir 
o aconsellar la gent.
No eren metgesses de debò, entre d’altres coses perquè les dones fins al segle passat no podien anar a la universitat, 
però tenien un gran coneixement del cos humà i els remeis naturals per a les malalties més estranyes. 
Els demanaven medecines per al refredat però també per enamorar algú no gaire decidit o, al contrari, per desenamorar 
algú a qui ja no s’estimava. Els ungüents i les pocions que feien sovint eren eficaços, per bé que solien mantenir-los 
en secret.
Tan bon punt, però, passava alguna cosa dolenta, era fàcil que la fama de guaridores es transformés en fama de bruixes.
Per exemple, s’explica que una dona, la Boredana, va ser jutjada l’any 1389 per fabricar verins i metzines, amb gran 
escàndol, ja que era una dona “qui·s feia metgessa”.
Per sort, no sempre les dones que coneixien remeis i medecines eren acusades i condemnades; ans al contrari, 
els qui havien gaudit de llurs beneficis els n’estaven molt agraïts.

I tu, què potser coneixes el poder curatiu d’alguna herba?
Entre les que s’utilitzen a la cuina o que pots trobar al camp, en podries identificar cap que es faci servir com 
a remei natural?
Romaní, sàlvia, malva... què més pots trobar? 
Busca informació a la biblioteca o a internet i escriu la recepta per a un remei...

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

PLANTES AROMÀTIQUES

10-14
ANYS

Pots d’ungüents elaborats a partir de cries de rata i escorpins (mitjans s. xx). Castelló de Farfanya (La Noguera). Museu de la Noguera.



som les netes de les 
bruixes... 
Al llarg dels darrers cent anys, moltes dones han recuperat la figura de la bruixa per a reivindicar el dret a viure seguint 
les pròpies regles i passions i no les que els imposa una societat massa sovint dominada pels homes, i amb les que no 
s’identifiquen.
Feministes, filòsofes, estudioses i moltes artistes han triat, sovint amb molta dificultat, usar les pròpies capacitats per 
parlar de llibertat i violència, de cos i relacions i, d’una manera més general, de posicions no convencionals.
Coneixes cap artista contemporània?
Nosaltres n’hem seleccionat algunes que ens sembla que tenen en comú una recerca lliure i inconformista sobre la 
identitat femenina.

Busca a la biblioteca i a internet les obres, entre d’altres, de Marina Abramovic, Sophie Calle, Barbara Kruger, 
Guerrilla Girls, Nan Goldin, Jenny Holzer, Rebecca Horn, Regina José Galindo, Ketty La Rocca, Ana Mendieta, 
Marzia Migliora, Fina Miralles, Gina Pane, Raffaella Naldi Rossano, Cindy Sherman...
Hi trobes elements en comú?
I de diferències, n’hi trobes?
Què t’ha cridat més l’atenció?
Quines paraules clau et venen al cap, si hi penses?
Pots proposar aquesta activitat als teus amics i a la classe. Què en penseu?

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

IMATGES D’ARTISTES CONTEMPORÀNIES

10-14
ANYS

Imatge d’un judici per bruixeria celebrat a Suïssa el 1568 contra una mare i la seva filla, on es representa el contingut de la seva confessió relativa a 
l’aplec nocturn. Wickiana, Johann Jakob Wick, 1577. Font: Zentralbibliothek Zürich.



fem fora la por!
Sovint la por de coses inexplicables activava la sospita de bruixeria. 
Si s’aconseguia allunyar la por envers aquelles persones, automàticament dequeia la idea de bruixa.
I tu de què, tens por? Hi ha persones de les quals hi ha coses que no t’agraden i et fan por? 
De vegades només cal deixar sortir les coses que et semblen dolentes i allunyar-les de l’idea que t’has fet d’aquella 
persona: són com etiquetes molt ben enganxades i molt difícils de treure.

Agafa un full dinA4 i talla’l en dues meitats seguint la línia vertical.
En una de les dues parts dibuixa-hi la silueta d’un cos humà .
Tot seguit, agafa 2 fulls dinA4 de paper vegetal i talla cada full en dues parts seguint la línia vertical.
Amb els retoladors dibuixa amb un color i en un punt diferent de cada tira, coses que et facin por: objectes, 
animals, pensaments...
Repenja les tires l’una sobre l’altra i totes quatre sobre la silueta, que així esdevé un cos ple de missatges 
terribles.
Però a mesura que vagis traient les tires, tot aixecant-les, els elements negatius desapareixeran i, amb ells, 
la por que provocava aquell cos.

Ha funcionat?

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

UN FULL dinA4 BLANC PER A LA SILUETA DEL COS
4 TIRES DE PAPER VEGETAL
RETOLADORS

10-14
ANYS

Dibuix realitzat per l’escrivent en el darrer foli del judici per bruixeria del 1471 contra Joana Call d’Engordany. Arxiu Nacional d’Andorra.



animals fantàstics
Boc de Biterna era l’apel·latiu utilitzat en terres catalanes i occitanes per a referir-se al Diable que presidia els aplecs 
bruixescos, durant els quals acostumava a fer acte de presència en forma de boc o de crestó per rebre la fidelitat i 
l’homenatge dels membres d’aquella secta imaginària. 
I si en lloc d’adorar un boc, les bruixes s’haguessin inventat un animal fantàstic?

Dibuixa, en tres fulls separats i col·locats en horitzontal, tres animals que coneguis, de manera que siguin 
més o meny de les mateixes dimensions. 
Quan hagis acabat, posa’ls un a sobre de l’altre i talla’ls en tres parts iguals (mira la il·lustració de l’inici 
de la pàgina).
Ara tens nou parts d’animals diferents, agafa’n tres (cap, cos i cua) i posa-les una al costat de l’altra.
Veus quins animals més divertits que en surten?
Quan hagis trobat un animal que t’agradi més que cap altre, agafa’n les tres parts i enganxa-les amb cola 
o amb una grapadora sobre un full blanc i… vet aquí el teu nou i exclusiu Boc de Biterna!!! 
O potser li posaries un altre nom?
A la part posterior del full, pots escriure les característiques del terrible animal i les regles per a adorar-lo.

Si vols tenir una idea més precisa de com funciona aquest joc de combinacions, pots llegir i fullejar els llibres Animalari 
universal del Professor Revillod de Javier Sáez Castán i Miguel Murugarre i Myth Match de Good Wives and Warriors. 
Aquest tipus de llibre s’anomena méli-mélo.

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

FULLS DE LA MATEIXA DIMENSIÓ
LLAPIS PER A DIBUIXAR
TISORES
RETOLADOR PER A ESCRIURE
COLA o GRAPADORA

10-14
ANYS

5-9 
ANYS

Il·lustració del primer volum de l’Arxiu de Tradicions Populars, del 1928, una de les primeres revistes divulgatives del folklore català, dirigida pel folklorista 
nascut a Castellserà, Valeri Serra i Boldú (1875-1938). Ecomuseu de les Valls d’Àneu.



alerta bruixes! aquí hi ha 
una pota de gall!
Quan una persona era acusada de bruixeria, al seu cos hi buscaven senyals estranys que permetessin confirmar que es 
tractava d’una bruixa: taques a la pell i als ulls o marques en forma de pota de gall.

Imagina’t que pertanys al secretíssim grup de bruixes i bruixots i que us heu de trobar però no us coneixeu 
entre vosaltres.
Agafa una tira de cartolina de colors i dibuixa-hi el símbol que ha de servir perquè tot el grup es reconegui. 
Ara tria la paraula clau que tots els membres del grup hauran de conèixer per poder-se trobar.
Pots compartir el teu dibuix amb amics i familiars de manera que tothom se’l pugui dibuixar en un punt secret 
del seu cos.

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

TIRES DE CARTOLINA DE COLORS
COLORS

10-14
ANYS

5-9 
ANYS

Urpa d’au clavada a la porta d’una masia del Solsonès. Autor: Marcel·lí Corominas.



dansa salvatge!
Quan les bruixes es reunien en l’aplec diabòlic executaven un seguit de ritus, és a dir, repetien fórmules i, sobretot, 
ballaven de manera salvatge.
Cerca a casa objectes com ara espelmes (encén-les només si hi ha una persona adulta!), pedres, plomes, petits bastons 
de fusta, un pot amb especies oloroses i disposa’ls en cercle.

Tot seguit, inventa’t la teva dansa salvatge, personal i intransferible, girant al voltant dels objectes.
Si sou molts, agafeu-vos de les mans i creeu moviments col·lectius: gireu en rotllana a velocitats diferents, 
apropeu-vos i allunyeu-vos, ajupiu-vos i alceu-vos…
Un cop acabat el ritual, endreceu els objectes a la capsa. Som bruixes i bruixots, però endreçats!
Tingueu cura de no trencar res mentre feu la dansa salvatge.

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

OBJECTES PER A LA “DANSA SALVATGE”
RITME
SALVATGIA

10-14
ANYS

5-9 
ANYS

Imatge d’un aplec diabòlic tal i com el descriuen les tres dones acusades de bruixeria que són cremades a la foguera. Wickiana, Johann Jakob Wick, 
1577. Font: Zentralbibliothek Zürich.



Pich sobre fulla: ungüents 
i pocions màgiques...
Entre els molts poders atribuïts a les bruixes, hi ha els de poder volar i desplaçar-se de lloc.
S’explica que les bruixes usaven la cuina per fabricar-hi els ungüents màgics amb què després s’untaven sota les aixelles 
i, mitjançant una fórmula màgica, posant el peu a la llar, podien sortir volant per la xemeneia.

Vols preparar la teva poció màgica?
Què ens cal per volar? Orenga? Cúrcuma? Comí? Cardamom? Busca a la cuina espècies i altres ingredients 
amb olors diferents, obre amb cura els pots i, sense llegir-ne les etiquetes, ensuma’n el contingut.
En reconeixes cap? Si ets amb algú altre, vejam qui n’endevina més!
Tot seguit, agafa un full i escriu la teva recepta per volar…
Abans de començar el viatge, no t’oblidis de dir “Pich sobre fulla e que vaja allà on me vulla!”

MATERIALS PER A AQUESTA ACTIVITAT:

ESPÈCIES I ALTRES INGREDIENTS
FULLS
COLORS

10-14
ANYS

5-9 
ANYS

Bruixes preparant un conjur. De lamiis et phitonicis mulieribus, Ulrich Molitor, s. XV.



demana’m / pregunta’m
per els més grans, preguntes per pensar i debatre: sols, en família, a l’escola, amb els amics

demana’m / pregunta’m 1
1 Hi ha, avui dia, persones o grups acusats injustament de fer mal a causa de rumors o creences 
populars?
2 Per què ens fan por els que són diferents de nosaltres?
3 Si pensem en les diferències de les altres persones com a una cosa nova o bonica que podríem 
descobrir, desapareix la por?

demana’m / pregunta’m 2
Les dones acusades de bruixeria sovint eren jutjades en tribunals locals a partir de les denúncies de 
veïns i veïnes. Els casos en que tribunals com ara la Inquisició, una institució de l’Església catòlica, se 
n’ocupaven eren ben pocs.
Us ha passat mai que a classe o en el vostre grup d’amics circulessin rumors inventats sobre cap dels 
companys i companyes?
I això, quines conseqüències ha tingut/va tenir?
Us heu rigut mai d’algú només per la seva fama, sense haver intentat de saber-ne res?
Què en penses de escampar rumors falsos sobre una persona?
Has sentit mai a parlar de “bulling”? Saps què és? Proposa de parlar-ne a classe.

demana’m / pregunta’m 3
La majoria de les bruixes eren dones i això les convertia en el millor objectiu d’acusacions falses i de 
rumors. La idea que tinguessin poders màgics feia molta por i la fama de ser bruixa s’escampava
sense que elles se’n poguessin desempallegar.

Sabeu què és un cap de turc?
Us ha passat mai que algú fos acusat d’alguna cosa que no havia fet?
Com va reaccionar?
I vosaltres?

demana’m / pregunta’m 4
Encara avui dia, hi ha molts llocs al món on les persones són torturades i assassinades per llurs idees 
i creences, per llur aspecte o manera de viure.
Penses que cal lluitar contra aquest tipus d’injustícia?
Què en penses, de la pena de mort?
Coneixeu cap associació o persona que lluiti perquè els drets humans siguin respectats arreu del món?
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