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Han existit i existeixen a totes les cultures.
Inherents a preguntes que no sabíem respondre: què
provoca la calamarsa (calabruix o bruixó)? per què
morim?.....
Per combatre un dels instints més primaris: la por.

Màgia, símbols, proteccions i amulets

Venus de Willendorf
(fertilitat)

Altamira
(afavorir la caça)

Mesopotàmia
(protector de la llar)

Ruïnes romanes Empúries
(prosperitat i bona sort)

Begues, pa beneït
(salut)



Tot el que passa al món, bo o dolent, és conseqüència de la
voluntat divina.

Connotació negativa: Déu / Dimoni

El dimoni també pot actuar al món. Totes les desgràcies són
prova de l’existència del dimoni. Igual que Deu, el dimoni té
seguidors, símbols, ritus i miracles (aberrants). Cal construir relat.

Sant Agustí (V):

Sant Tomàs (XIII):

Conclusió

• Mor un nadó? La culpa és del dimoni. Mitjançant la mare (que
no el volia), la remeiera i llevadora (que l’ha encantat) o la
veïna (que l’ha tocat).



“les dones donen la vida, les mans de les dones guareixen i preparen
aliments, en elles hi ha alguna cosa màgica, quasi divina“ (Germània,
Tàcit, historiador, ambaixador, senador, governador romà, 98)

Per què espantabruixes i no espantabruixots o espantadimonis?

“Vosaltres sou les veritables hienes, que ens tempteu amb la blancor
de la vostra pell i, quan la follia ens ha portat fins a vosaltres, ens
salteu al damunt. Vosaltres sou les traïdores de la Saviesa,
l’impediment de la Industria, les traves de la Virtut i l’esquer que ens
porta a tots els vicis, a la descreença i a la ruïna. Vosaltres sou el
Paradís dels necis, la Plaga del savi i el Gran Error de la Natura” (La
matrona de Efes, Walter Charleton, escriptor i filòsof, 1659)

D’allí:

A aquí:

Conclusió
• A tota Europa més de 200.000 dones acusades de bruixes
• 400 dones catalanes executades per bruixes entre el s.XV-XVI, la majoria per

tribunals civils i justícia local. La primera llei documentada contra la bruixeria
és catalana (Vall d’Àneu, comte Arnau Roger IV, 1424)

• Furs de Terol d’Alfons el Cast (primer comte de Barcelona i rei d’Aragó),
condemnen a mort al foc a “la dona herbolària o fetillera” o “la dona que lligui
als homes, les bèsties o altres coses” (1176)



• A finals s.XIII, les dones van a les ciutats: autonomia, viure soles o
amb altres. Ferreres, carnisseres, forneres, candeleres, barretaires,
cerveseres, cardadores de llana, comerciants.

• Al segle XIV mestres, metgeses, cirurgianes (amb llicència reial),
competint amb homes d’estudis (univ./gremis no admetien dones).

• Trótula de Salern (s.XII) llibre de medicina i obstetrícia

• Hildegarda de Binguen (s.XII) llibre de medicina, biologia i física

Resposta a la independència: reacció misògina violenta.
“Les dones que donen la vida també la poden llevar, les que porten infants
al món també els en poden treure, les mans que guareixen també poden
matar, les qui saben produir i preparar aliments també poden elaborar i
administrar verins. Les dones tan lligades a la vida i a la mort poden
endevinar el futur. Les dones que estimen també poden fascinar, suscitar i
esvair amors.”

Control polític, econòmic i social



Per engrescar a la cacera

• “algunes dones depravades que segueixen Satanàs, seduïdes per il·lusions i enganys
diabòlics, creuen i n'estan convençudes, que en hores nocturnes van a cavall sobre certes
besties.” (Decretum, Gratiani, jurista, monjo, 1140)

• Directorium Inquisitorium (Nicolau Eimeric, teòleg, monjo dominic, gironí, 1376)

• “guardeu-vos-hi que en tot lo terme no n’hi hage; sinó la ira de Déu està damunt la vila e
terme d’aquella” (Sermons, Vicent Ferrer, sant, monjo dominic, filòsof, 1400)

• “les dones són més sensuals i per tant més proclius al pecat”
“hi ha bruixes que cuinen els seus propis nounats i se’ls mengen. Es reuneixen en certes
convocatòries i veuen un dimoni que assumeix forma humana. La iniciada li ha de rendir
homenatge i renegar del cristianisme, no adorar mai més l’eucaristia i trepitjar la creu
sempre que pugui” (Formicarius, Johannes Nider, monjo dominic, teòleg, 1438)

• “amb cert greix fus, com diu la gent, se fan ungüents e bruixes tornen; en la nit bornen,
moltes s’apleguen, de Déu reneguen, un boc adoren, totes honoren la llur caverna que es
diu Biterna, mengen e beuen; après se lleven, per l’aire volen, entren on volen sens obrir
portes” (Llibre de les dones o Spill, Jaume Roig, metge, 1455)

• “la bruixeria és més comú entre les dones, ja que la dona és dolenta per naturalesa”
(Malleus maleficarum, Heinrich Krämer i Jakob Sprenger, monjos dominics i inquisidors
1486)



Espantabruixes, esfuriabruixes o boquers

• Superstició alimentada per interessos de control i poder

• Símbols i rituals per protegir la llar, qui l’habita i el bestiar
• Efímers: herbes i plantes, amulets, oracions, pa al calaix, roba a

l’inrevés, rentar la roba interior amb aigua de 7 fonts.....
• Permanents: elements a les façanes, teulades, xemeneies,

portes, finestres....
• Comunitaris: repics de campanes, conjuradors, salpàs.

• Ens centrem en les llars anteriors al s.XX.

Fer creure que ets víctima de bruixes en comptes de ser-
ho de prínceps i papes.



Cua de gall

• La teulada ens aixopluga
• Qui aixopluga la teulada?
• La cua de gall, pardaleres, espantabruixes,

gola de llop, gola de drac.
• Normalment 3 peces de teula, la del mig en

punxa i les altres dues obrint-se. Aquestes
poden presentar 3-4 incisions.

• Al vèrtex del teulat que dona a la façana
principal. Cal Fusteret XIX

Cal Traginer XIX

La Rectoria
vella XV

La Ferreria XVIII



Dents de llop o dents de drac

• Els mals esperits fugen de formes
punxents, triangles i rombes (cultes
precristians). Atributs màgics de llops i
dracs.

• Ràfecs sotateulada amb formes triangulars,
formant una mena de serra amb les punxes
cap enfora.

• De ceràmica o pintats en blanc o vermell

Ca l’Agustí XIX

Carrer Alacant XIX

Raval de Sant Martí



Barri de l’Hospital, Olesa de Bonesvalls



Pedres punxents i pedres de llamp
• La xemeneia, obertura que no es pot tancar!
• Pedra punxent damunt el capell si aquest és pla. Si

té forma punxent no cal. A altres llocs de la teulada,
quatre o més pedres punxents sobre les que
descansa el capell.

• Pedra de llamp (destral neolítica), es creia que un
llamp l’havia esmolat i era poc probable que n’hi
caigués un altre.

Cal Ferrer XVIIILa Massana XIV

Can Sadurní XIV



Triangles

• A les pedres dels marcs de portes i finestres.
• S’afegí una creu damunt el triangle per evitar represàlies.
• Només hem trobat dues cases i les dues són de començaments del

s.XX. També hem trobat cases on els respiradors de les golfes o
sotateulada són triangulars però totes són del s.XX.

Cal Paulo XIX



Rodes solars, trisquells i flors de la vida

• Trisquell: símbol geomètric celta, tres braços
en espiral (equilibri cos, ment i esperit;
passat, present i futur), capacitat sanadora.

• Roda solar: cercle amb més de 3 braços
girant a l’interior. Llum contra foscor, espanta
les tenebres.

• Flor de la vida: roda solar però amb 6 o més
pètals inscrits.

Davant cal Campaner

Cal Sacaire XIX



Creus
• Anterior al cristianisme. Protectora.
• Creu patent: braços en forma de peu

d’ànec (sumeris, creu solar neolítica,
crismó celta, templers, hospitalaris) 4
estacions, 4 elements, cicle de la vida.

• Flor de 4 pètals és el negatiu de la
creu patent.

• A façanes, bigues, parets, llindar
portes i finestres, reixes, tanques

Can Sadurní XIV



Mas Pasqual XIII

Can Figueres XIV

• Espigues: prosperitat, abundància i
felicitat (egipcis, grecs i romans)



Dracs, estripagecs, galls

• Drac símbol del mal i alhora protector de llocs sagrats. Guardià. Sovint
sembla més una serp (draco, en llatí, serp molt grossa).

• Estripagecs/estripa-gats/esquinça-robes/llangardaix: protecció de
lladres i mals esperits

• Gall, recorda la sortida del sol que venç les tenebres.

La Ferreria XVIII



Emblanquinar

• Portes i finestres o la meitat de la façana.
Repel·lent d’insectes, dona claror, protector
davant mals esperits.

• Blauet, protector, més comú pintar
directament les fustes de finestres i portes.

Cal Gaietano XIX

Cal Campamà XIX La Casota XVIII



Símbols solars i ferradures
• Símbols solars a les rajoles de les eres,

protector de la collita.
• Rellotge de sol, alhora protector
• Ferradures: cap per avall protegeix del mal

d’ull i energies negatives, cap per amunt llar
acollidora i protegeix de discussions i
fracassos.

Can Térmens XIV

Cal  Fusteret XIX

Can Sadurní XIV



Comunidors, conjuradors, esconjuradors

• Torre amb obertures als quatre punts cardinals.
• Comunir tempestes i altes mals
• Tocs de campanes: a bon temps, a mal temps, a comunir, a arravatada.

Ca n’Amell XIX (fons Salvany 1916)



Salpàs

• Visita del rector durant la Pasqua a les cases per beneir-les amb
una pasta d’aigua beneïda i sal que es quedava enganxada al costat
de la porta i del corral.

• Mecanisme de control parroquial per fer un padró anual.
• A Begues és té el recorregut del salpàs de 1880 i els masos que va

visitar.
• Sal sota el llit, llepar sal el nadó, un pessic de sal per damunt

l’espatlla....



Proteccions efímeres i vegetals
• Espígol, farigola, romaní i pericó (espantadiables o herba de bruixes) penjats en

forma de creu a la porta.
• Plantar ruda a l’entrada (borda a la dreta i femella a l’esquerra), si es mustia és

que ha actuat protegint d’algun encanteri.
• Carlina recorda el sol i protegeix la porta (eguzkilore, flor de sol)
• Panotxes de blat de moro a la porta.
• Branqueta de romaní o llorer beneït al forat del pany al anar a dormir.
• Picar el llit amb vares de saüc.
• Ruda, cascall, all, alfàbrega, betònica, heura, llorer, plantatge, noguera, roure o

matapoll contra el mal d’ull.
• Espernallac al mig dels conreus atura llamps, tempestes i pedregades.
• Fum d’olivera i llorer beneït pels racons de casa.
• Colpejar la bruixa o la seva l’ombra amb bastons de sanguinyol, avellaner o

roure. Deixar-los a l’entrada de casa també fa efecte.
• Fregar els marcs de portes i finestres amb alls silvestres (alls de bruixa)
• Damunt la cendra de la llar de foc dibuixar una creu o deixar els molls oberts

formant una creu.



Conclusió, n’hem trobat a:

Ens agradaria crear una base de dades completa dels elements espantabruixes de
Begues. Si a casa vostra n’hi ha o si en trobeu passejant, envieu una foto i ubicació a

centredestudisbeguetans@gmail.com

1. Cal Traginer (XIX),

2. Cal Fusteret (s.XIX),

3. la Rectoria vella (XV),

4. El Roure (XIV, Mas Conquista),

5. Cal Ferrer (XVIII),

6. la Ferreria (XVIII),

7. Can Térmens (XIII, Mas Tió),

8. Can Sadurní (XIV)

9. Cal Sacaire (XIX),

10. Mas Ferrer (XIV),

11. Ca l’Agustí (XIX),

12. Cal Llebrer (XIX)

13. La Tenda (XIX),

14. Can Figueres (XIV, Mas Ses Cases),

15. La Massana (XIV),

16. Cal Gaietano (XIX),

17. la Casota (XVIII),

18. Cal Ros (XIX),

19. Can Rigol (XII, Mas Bruguers),

20. Ca n’Amell (XIX),

21. Cal Paulo (XIX),

22. Mas Pasqual (XIII, Mas Panyella de la Costa),

23. Cal Campamà (XIX),

24. a diverses cases del barri de la Rectoria i al
Raval de Sant Martí



Gràcies!
Gràcies !

Bruixes i bruixots de Begues
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