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Catalunya és un territori privilegiat pel que fa a l’estudi de l’ano-

menada «cacera de bruixes» europea (1450-1750). Les fonts dis-

ponibles ens permeten constatar la precocitat i la intensitat del 

fenomen en terres catalanes, un fet que contrasta amb el desco-

neixement d’aquesta realitat històrica per part dels especialis-

tes i del gran públic.

Aquest treball pretén contribuir a fer visible i a posar en valor la 

tradició d’estudis dedicats al fenomen antibruixesc a Catalunya. 

Una tradició iniciada ja a mitjan segle xix i reactivada a partir de 

la dècada de 1970, un cop superada l’aturada general de les in-

vestigacions amb posterioritat a la Guerra Civil. El treball posa 

també a disposició un conjunt de material arxivístic recollit per 

l’autor al llarg dels darrers quinze anys, relatiu a les accions 

antibruixesques desenvolupades a Catalunya, amb l’objectiu 

que serveixi de base per a futurs estudis sobre aquest complex 

fenomen històric.

Després d’un primer capítol dedicat als estudis d’àmbit interna-

cional, es repassen les principals aportacions realitzades per 

historiadors i folkloristes catalans, per oferir, a continuació, un 

primer cens de les persones jutjades per bruixeria a Catalunya 

en època medieval i moderna (1420-1800). L’obra es clou amb 

un extens recull bibliogràfic de més de 400 títols, classificats per 

època i per temàtica.
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Pròleg

Aquesta era una obra necessària. Si habitualment els balanços historiogràfics i els 
reculls bibliogràfics resulten útils per a l’investigador, podem dir que encara ho són 
més en la temàtica que ens ocupa. El fenomen de la bruixeria i de la cacera de brui-
xes s’ha caracteritzat des dels seus orígens per la dispersió. Una dispersió que s’inicia 
ja en la natura dels processos, de caràcter local, i de la documentació que se’n deriva 
—custodiada, en el millor dels casos en arxius municipals, familiars o d’institucions 
eclesiàstiques. I que continua també, com es pot constatar al llarg d’aquest llibre, en 
l’àmbit on es publiquen la majoria dels estudis, que és també el local o comarcal. En 
molts casos, a més, ho han fet al llarg del temps des de l’etiqueta de curiositats o de 
relats exòtics o anecdòtics, en definitiva d’història menuda, ben allunyada de la 
Història amb majúscules, i per descomptat de la història universitària.

Pau Castell ha optat per un plantejament de tipus cronològic, que resulta aquí 
també el més encertat. La història (i el folklore) expressen en cada moment les 
prioritats i els interessos de la seva societat. L’historiador o historiadora s’enfron-
ta al gran banc de dades que és el passat, i ho fa plantejant aquelles preguntes que 
li semblen pertinents o interessants, és a dir, aquelles que preocupen la seva gene-
ració. Des d’aquesta perspectiva, l’interès creixent per la història de la bruixeria i 
de la cacera de bruixes en la nostra societat és indestriable de l’auge del feminisme 
i dels nous paradigmes sorgits de la història de les dones i de la història cultural.

I si això és cert en termes positius, no ho deixa de ser també, en termes nega-
tius, el condicionament que cada present exerceix sobre la llibertat de pensament 
i de recerca i sobre les possibilitats reals d’avanç del coneixement. Altra vegada el 
nostre passat n’aporta exemples paradigmàtics, que Pau Castell ha sabut destacar. 
En particular, el 1939 constitueix una cesura en la nostra realitat política, social i 
cultural (i en la nostra mateixa pervivència com a nació), que es reflecteix de ma-
nera directíssima en la producció històrica, i molt més encara en un tema que 
afectava directament els principis nacionalcatòlics imperants. La història es reve-
la, doncs, com a condicionant i censora de la historiografia.

Sobre aquestes bases, l’autor construeix una cronologia precisa. Les primeres 
descripcions de la bruixeria i de la seva repressió apareixen de manera estrictament 
coetània, però és en el segon terç del segle xix, coincidint amb la revolució liberal, 
quan apareixen els primers estudis de caràcter històric o folklorista. Tot plegat per-
met situar en el període 1900-1936 l’etapa fundacional de la recerca, un moviment 
que queda desarticulat amb la desfeta de 1939 i el llarg franquisme. Així les coses, la 
represa historiogràfica, a cavall de la mort del dictador, assoleix un elevat nivell de 
coneixement i d’interpretació ja ben entrada la vint-i-unena centúria. Per dir-ho amb 
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altres paraules: avui, qualsevol obra de síntesi de la història de la Catalunya baixme-
dieval o moderna ha d’incloure un apartat o capítol dedicat a la cacera de bruixes, 
una circumstància que no era necessàriament la mateixa tot just fa una vintena d’anys.

En aquest recorregut cronològic, que Pau Castell farceix amb un gran nombre 
de detalls erudits i interessants, destaca, per ambició, per talent i per la qualitat dels 
seus resultats, la figura de Francesc Carreras Candi (1862-1937) –i allò que lamen-
tablement restà inacabat i, finalment, dispers i abandonat el 1939, dos anys després 
de la seva mort. De Carreras Candi en coneixíem àmpliament les seves facetes de 
regidor de la Lliga Regionalista a l’Ajuntament de Barcelona, de professor dels Es-
tudis Universitaris Catalans, d’acadèmic i d’excursionista, i també de promotor 
d’obres culturals de base, com l’edició del Manual de novells ardits, o Dietari de 
l’antic Consell Barceloní, i la redacció de la Geografia General de Catalunya. 

Ara, Castell documenta el seu projecte d’història de la bruixeria catalana, que 
només la guerra civil va poder interrompre. I ho fa amb detalls tan curiosos com 
la nota manuscrita que Carreras deixà a l’Arxiu Diocesà d’Urgell el 1899 on es 
refereix als “documents que tracten de bruxes y de desafius, los quals hauré me-
nester estudiar en breu termini”. Castell cita també la nota necrològica publicada 
a La Humanitat, que explica que Carreras “suara recollia material, en col·laboració 
amb Siegfried Bosch, per a una gran Història de la bruixeria a Catalunya”. Com 
explica Castell, Bosch va morir el 1940, amb només vint-i-quatre anys, poc després 
de retornar del front i tot just unes hores abans que la policia franquista es perso-
nés a casa seva amb la intenció de detenir-lo. Òbviament, la història de la cacera 
de bruixes a Catalunya hauria estat ben diferent si el tàndem Carreras-Bosch hagués 
disposat del temps necessari per escriure la seva obra.

La (re)construcció de la història de la bruixeria i de la cacera de bruixes de les 
darreres dècades ha hagut de trencar tòpics i generar noves vies de recerca. Entre 
els primers, cal destacar el que relacionava cacera de bruixes i Inquisició. Com ja 
vam explicar fa anys, la cacera de bruixes va ser fonamentalment un procés pro-
tagonitzat pels tribunals locals, de caràcter reial o senyorial. La presència de la 
Inquisició, en especial en les etapes més cruentes de la repressió, constituïa l’úni-
ca estratègia de defensa viable per a les encausades. Per això tots els intents d’ana-
litzar el fenomen mitjançant la documentació inquisitorial, per més ben intenci-
onats que fossin, només n’han arribat a copsar la punta de l’iceberg, aquells casos, 
amb final feliç, en què les defenses aconseguien sostreure als tribunals locals les 
víctimes que tenien per davant una execució anunciada.

La recerca s’ha desplaçat de les fonts inquisitorials i dels arxius d’Estat (en 
concret, a Catalunya, l’Arxiu Reial de Barcelona, mal anomenat Arxiu de la Coro-
na d’Aragó, ACA) als arxius locals, nobiliaris i eclesiàstics. Això ha suposat un 
trajecte més lent i plural de recerca. Però els resultats, algunes dècades després, 
resulten concloents, i en alguns aspectes fins i tot més sòlids que els que s’han 
cons truït  sobre els arxius d’institucions centralitzades, com l’ACA i la Reial Au-
diència. L’exposició Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya del 
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Museu d’Història de Catalunya, que vaig comissariar juntament amb la doctora 
Josefina Roma l’any 2007, constitueix, en aquest sentit, un punt d’inflexió. 

Per primera vegada vam poder ubicar en un mapa el conjunt d’informacions 
que havien estat documentades mitjançant estudis i edicions de processos locals. 
El resultat va ser conceptuar la cacera de bruixes com un fenomen nacional de 
Catalunya, en el seu doble sentit. D’una banda, com un fenomen comú a tot el 
territori, des de les comarques de l’Ebre fins al Rosselló, i des de la Vall d’Aran, el 
Pallars o Andorra fins a la Franja de Ponent, la Catalunya Central i les comarques 
litorals i prelitorals. D’altra banda, es va evidenciar com un fenomen específic i 
clarament diferenciat de la resta de la Monarquia Hispànica, on la cacera de brui-
xes va ser un fenomen pràcticament inexistent. 

En tot cas, aquesta segona constatació acosta el cas català a espais molt preci-
sos com el Regne d’Aragó, el més similar quant a la seva cronologia i al seu balanç, 
i el País Basc i Navarra, on es van produir alguns processos puntuals. Al segle xvii, 
en el marc d’una Europa cristiana (catòlica i reformada) abocada a la repressió, 
aquests espais van constituir l’excepció de l’excepció, és a dir, van manifestar uns 
comportaments comuns a la major part de regions del continent, i clarament di-
ferenciats dels de la Monarquia Hispànica. I l’explicació d’aquest fet ha de superar 
la constatació que l’únic organisme comú en aquesta monarquia composta era la 
Inquisició, els membres de la qual, en una mena de cursus honorum, resseguien de 
la perifèria al centre els seus diversos tribunals. Perquè la causa de la diferenciació 
de tractes davant la bruixeria tenia un altre origen: l’existència de diferents estats 
dins aquest conglomerat dinàstic, amb lleis (que a Catalunya s’anomenaven Cons-
titucions i Capítols de Cort) i governs propis, i amb una molt desigual capacitat 
de control social per part del Sant Ofici.

En els últims anys, han progressat especialment els estudis sobre la cacera de 
bruixes en els darrers segles medievals, i en dos àmbits geogràfics ben concrets: d’una 
banda, les comarques del Pirineu Occidental; d’altra banda, el Vallès i, més en gene-
ral, les xarxes urbanes constituïdes al voltant dels eixos Barcelona-Vic-Ripoll i Bar-
celona-Manresa-Berga. A la regió pirinenca la bruixeria (o la cacera de bruixes, si 
més no) es caracteritza pel seu caràcter endèmic, que es defineix de manera precoç 
a començament del segle xv i que arriba amb claredat fins al segle xx. A l’àrea lide-
rada des de Barcelona (però també a les comarques nord-orientals, encapçalades per 
Perpinyà) la repressió es concentra en el període 1614-1622 (o 1629). 

En aquestes àrees, la cronologia ens porta inevitablement a una doble compa-
ració. D’una banda, la cacera de bruixes va tenir el seu episodi més cruent a Cata-
lunya coincidint amb els moments més àlgids de l’anomenada «petita edat de gel» 
(1560-1630), i amb un punt d’inflexió emblemàtic: 1617, «l’any del diluvi» en què 
una duríssima i tenaç llevantada iniciada el dia de Tots Sants va tenir efectes de-
vastadors en totes les comarques del litoral i el prelitoral. D’altra banda, l’esclat de 
la repressió contra la bruixeria, sovint protagonitzat per persones de les classes 
populars, es va donar a les acaballes del «segle decisiu» (1550-1640), en expressió 
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d’Albert Garcia Espuche, quan triomfava a Catalunya un nou model econòmic 
fonamentat en la formació de xarxes urbanes, l’extensió del sistema domiciliari 
(«putting-out sistem») i de l’agricultura comercial i la divisió comarcal del treball. 
Aquest nou model fomentà també les diferències socials i generà altres formes de 
contestació i de violència, com el bandolerisme (que Joan Reglà havia situat entre 
1539 i 1633, una cronologia prou propera a la de Garcia Espuche). ¿La repressió 
contra la bruixeria, atiada des de les classes populars, podria ser una forma de 
resposta a l’empobriment creixent d’una part de les classes populars, agreujat a 
més per la presència cíclica de maltempsades que feien malbé les collites?

El balanç historiogràfic que Pau Castell construeix de manera sistemàtica i rigo-
rosa justificaria per si mateix la publicació d’aquesta obra. Però Castell ha volgut anar 
més enllà i ens ofereix un llistat complet dels processos coneguts tot al llarg dels segles 
xv-xviii, que inclou també les dades de què disposem sobre les víctimes i les sentèn-
cies judicials. Aquest element converteix el llibre en una obra de referència obligada 
per a qualsevol persona que vulgui estudiar el fenomen de la cacera de bruixes a Ca-
talunya i les seves concrecions territorials i cronològiques. Fa alguns anys, amb motiu 
de l’elaboració de la versió virtual de l’exposició Per bruixa i metzinera del Museu 
d’Història de Catalunya en vam fer una primera versió, que ara queda àmpliament 
superada amb la inclusió dels casos coneguts posteriorment al 2007, i molt especialment 
dels processos aportats pel mateix Pau Castell tot al llarg de la seva recerca. Així, el 
capítol titulat «Les xifres de la cacera» esdevé un llistat gairebé definitiu (només en la 
mesura que mai res no és del tot definitiu en història) i, doncs, destinat a perdurar. 

D’altra banda, el balanç que Pau Castell planteja obre nous espais per a l’esperan-
ça. El vincle entre la recerca històrica a Catalunya i arreu del món desenvolupat ha 
estat sempre feble, i no només en aquest àmbit. Els paradigmes estatistes, que tendei-
xen a traslladar al passat, de manera anacrònica, les realitats polítiques d’avui, es troben 
en plena crisi. La vinculació entre la recerca sobre la Inquisició i la recerca de la cace-
ra de bruixes s’ha revelat especialment ineficaç, per motius que ja hem explicat.

I, en paral·lel, una nova generació d’historiadors i historiadores catalans, dels 
quals Pau Castell en constitueix un exemple, disposen d’una àmplia formació en 
història europea. Ens trobem, doncs, en un context en què el primer repte que hem 
d’abordar és la internacionalització, i aquest ens agafa en un moment oportú: d’una 
banda, perquè comencem a tenir prou coneixement de la cacera de bruixes a Ca-
talunya i d’allò que la fa singular i alhora comuna amb altres fenòmens europeus; 
i d’altra banda, perquè la nova generació d’historiadors disposa de les eines histo-
riogràfiques i lingüístiques per situar-se en primera línia en els grans debats i les 
línies de reflexió i comparació sobre el fenomen.

No s’ha dit prou encara, però que Catalunya sigui notícia de present arreu com 
a subjecte polític viu també hi ajuda.

Agustí Alcoberro
Universitat de Barcelona



Introducció

L’expressió «cacera de bruixes» –formulada per primer cop l’any 1853 en una res-
senya a la revista estatunidenca Debow’s review*–, ha estat utilitzada per part de la 
historiografia especialitzada dels darrers cent-cinquanta anys per referir-se a un 
fenomen històric de gran complexitat. Aparegut a finals de l’edat mitjana en diver-
sos territoris de la Mediterrània occidental, el fenomen es va estendre pel centre i 
nord d’Europa durant la primera edat moderna per desaparèixer progressivament 
al llarg dels segles xvii i xviii, tot deixant un rastre de desenes de milers d’execu-
cions i un llegat documental, artístic i literari molt destacable. Els aproximadament 
tres-cents anys d’acció antibruixesca (1450-1750) coincideixen amb un període 
apassionant de la història europea, durant el qual es transformaren per sempre les 
estructures mentals i institucionals del Vell Continent. El pas del món medieval al 
modern implicà una sèrie de canvis profunds que es manifestaren en tots els àmbits 
de la societat i que modificaren moltes de les lògiques anteriors relatives a la màgia, 
la religió, la justícia, la medicina, la demonologia, o la diferència sexual, entre d’al-
tres, contribuint així a l’emergència de nous i vells fantasmes que turmentaren la 
ment (i els cossos) de la població de l’època.

Un d’aquells fantasmes fou precisament la suposada existència d’una secta 
universal liderada pel mateix diable i integrada per persones malèfiques que es 
reunien en secret, abjuraven de la fe, es desplaçaven per l’aire de nit, entraven a 
les cases per damnificar els seus estadants i provocaven la malaltia i la mort per 
mitjans ocults. L’enormitat d’aquells crims contrastava amb la dificultat de pro-
var-los en cort de justícia, tal com van poder comprovar ben aviat uns tribunals 
laics i eclesiàstics enfrontats a les denúncies veïnals contra suposades bruixes i 
bruixots, individus als quals hom feia responsables de les desgràcies que afecta-
ven la comunitat.

Certament, les constants epidèmies i mortaldats que delmaven persones i 
animals, els fenòmens meteorològics adversos que destruïen els conreus, la mort 
sobtada d’infants, o les dificultats per consumar l’acte sexual, seguiren sent inter-
pretades majoritàriament com a obra de Déu, tot seguint la vella lògica agustini-

*   «Bancroft’s History of the United States», Debow’s review, Agricultural, commercial, industrial progress 
and resources, 15.2 (agost 1853), p. 160-186 (p. 180).
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ana. Però en moltes regions del continent hi acabà arrelant una nova i perillosa 
idea: aquells mals podien ser provocats deliberadament per «males gents», això 
és, bruixes i bruixots, un col·lectiu de persones seduïdes pel Maligne que exercien 
la seva maldat en secret, sovint en grup, i a qui calia identificar, detenir i castigar 
per tal d’evitar la propagació del mal i l’arribada de noves desgràcies.

Aquell fantasma recorregué tot Europa i arribà fins al Nou Món, prenent 
formes diverses segons les èpoques i els llocs. Sovint prengué forma de dona, 
alimentant-se de les nocions heretades sobre la maldat femenina i sobre la seva 
proverbial debilitat f ísica, mental, moral i espiritual. Durant els segles de la cace-
ra, les dones foren vistes com les víctimes predilectes dels enganys del Maligne, 
el qual s’aprofitava de la seva feblesa, explotava la seva credulitat i potenciava la 
seva tendència a emprar mitjans ocults, com ara la màgia malèfica o les metzines, 
per tal de donar sortida a les seves baixes passions. Entre les dones acusades en 
tribunals de mig Europa predominaren especialment aquelles en situació de mar-
ginalitat, i també aquelles mancades de llaços de solidaritat familiar o veïnal, 
incapaces, per tant, de fer front als processos d’estigmatització i a les acusacions 
veïnals que, en contextos de desgràcies, originaven la majoria de judicis per brui-
xeria. Durant els primers segles moderns, l’acusació de bruixeria s’arribaria a 
convertir en una espècie de catalitzador de les tensions socials a l’interior de les 
comunitats, amb un marcat caràcter de gènere, i posaria a prova els tribunals de 
justícia encarregats de castigar els suposats culpables d’aquell crim. Es tractava 
d’un delicte greu i amb un fort caràcter antisocial (especialment en els aspectes 
tocants a l’infanticidi i al malefici), però gairebé impossible de substanciar ba-
sant-se en l’ordenament jurídic i processal vigent, fet que va empènyer moltes 
corts de justícia europees a doblegar l’ordre del dret per mirar d’aconseguir sen-
tències condemnatòries, sovint amb l’aquiescència o la col·laboració d’unes po-
blacions preocupades per l’origen malèfic dels seus mals quotidians.

Ja en època de la Il·lustració, les elits intel·lectuals europees arribaren finalment 
a un consens definitiu: la secta bruixesca no existia ni havia existit mai, els suposats 
crims comesos pels seus integrants eren fruit de la superstició medieval, i les con-
fessions de les acusades eren el resultat de les irregularitats dels judicis i del fana-
tisme dels perseguidors. La fi de la cacera, derivada de la negativa dels mateixos 
tribunals a acceptar com una realitat aquell crim inversemblant, no va significar 
tanmateix la desaparició de les creences populars en la bruixeria i el malefici, les 
quals seguiren ben arrelades entre la població europea durant generacions. Així, 
l’imaginari tradicional sobre la bruixeria es mantindria gairebé intacte fins ben 
entrat el segle xx, en especial a les zones rurals, coincidint amb l’inici del seu es-
tudi acadèmic i de la seva reformulació i (re)popularització a través de la literatu-
ra i el cinema en el context de la nova cultura de masses.

Al llarg de l’època contemporània, el complex univers de la bruixeria ha estat 
utilitzat i remodelat successivament per tal d’adaptar-lo a interessos diversos –i 
ben sovint, incompatibles– per acabar esdevenint un dels elements característics 
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de la cultura pop occidental, gràcies en part a la seva gran plasticitat i al seu 
elevat poder suggestiu. Més enllà dels estudis especialitzats, la cacera de bruixes 
ha estat reinterpretada per multitud de corrents artístics, polítics, filosòfics, li-
teraris i esotèrics al llarg dels darrers cent cinquanta anys: des del nacionalisme 
romàntic de Michelet i els germans Grimm, passant pel neopaganisme, el mate-
rialisme històric, l’anticlericalisme, l’ocultisme o la resistència al maccarthisme, 
i arribant fins a la contracultura, el moviment new-age o el(s) feminisme(s). 

Així, les bruixes han estat dibuixades successivament al llarg del segles xix i 
xx com a dones sàvies, camperoles ignorants, membres d’antics cultes pagans, 
consumidores d’al·lucinògens, histèriques, dones dotades de poders sobrenaturals, 
portadores dels sabers ancestrals de les antigues nacions europees, pioneres avan-
çades al seu temps, supersticioses, estafadores i explotadores de gent supersticio-
sa, dissidents perilloses, personatges ficticis o imaginaris del folklore europeu, 
dones sexualment empoderades, enemigues declarades de l’estament mèdic, ma-
laltes mentals, lluitadores contra el patriarcat, llevadores lliures i independents, 
víctimes del capitalisme, fabricants de remeis casolans, i un llarg etcètera. 

Malgrat aquesta acolorida diversitat, la gran majoria de reinterpretacions 
populars contemporànies acostumen a compartir alguns trets característics, a 
saber, el seu menysteniment del context històric i geogràfic de la cacera, el seu 
etnocentrisme, la confiança en la superioritat intel·lectual moderna respecte al 
passat, la identificació dels perseguidors com una minoria fanàtica d’homes 
vinculats a l’estament mèdic i a l’Església catòlica romana, i la utilització i rei-
vindicació de la figura estereotípica de la bruixa com a símbol personal, polític 
o comercial en el present.

Lluny dels tòpics més estesos entre el gran públic –potser massa lluny–, els 
estudis especialitzats han avançat considerablement al llarg de les darreres dècades, 
gràcies sobretot a les sòlides tradicions de recerca en països com França, els Estats 
Units, Alemanya o el Regne Unit. Avui en dia, sabem que la construcció intel·lec-
tual de la secta bruixesca es produí a cavall dels segles xiv i xv, i que es basà en la 
recuperació d’una sèrie d’elements del passat clàssic que es barrejaren amb la rica 
herència medieval. Uns elements que es reformularen sobre la base de les refle xions 
teo lògico-filosòfiques i de les preocupacions del moment, i que es difongueren 
posteriorment entre el conjunt de la població a través de la predicació i de l’acció 
judicial. Però cal tenir present que, malgrat l’existència de debats acalorats entre 
juristes, teòlegs i inquisidors sobre la realitat d’aquell crim i sobre la necessitat de 
perseguir-lo, el fenomen antibruixesc tingué un caràcter fortament popular. La 
gran majoria d’acusacions van sorgir de l’entorn veïnal de les sospitoses, i foren 
llançades bé per homes (i dones) genuïnament preocupats per la intervenció ma-
lèfica en la mort dels seus familiars i bestiar, o bé per persones que mantenien una 
enemistat secreta o manifesta envers les sospitoses.

Així mateix, la repressió judicial del crim de bruixeria va ser un fenomen 
d’abast continental però amb una clara articulació en l’àmbit local, en el marc 



     La cacera de bruixes a Catalunya    12 

d’unes comunitats que cercaven entre les seves pròpies veïnes les culpables de 
les desgràcies, tot fent ús de mecanismes com ara l’estigmatització, la fama 
pública i el rumor veïnal, i col·laborant tot sovint amb les autoritats jurisdic-
cionals més properes. Les darreres investigacions en l’àmbit internacional han 
pogut demostrar, d’una banda, l’emergència d’acusacions per bruixeria en el 
marc de conflictes familiars i veïnals, en especial durant episodis d’inestabilitat 
com ara epidèmies, mortaldats o desastres climàtics, moments en què es dispa-
rava el nombre de judicis. De l’altra, l’anàlisi dels aspectes legals i processals ha 
permès també explicar les diferències d’intensitat repressiva en l’àmbit geogràfic, 
en funció del grau de centralització politicojurisdiccional de cada territori i del 
paper de les elits locals en la repressió; unes elits locals que actuaren sovint es-
peronades per la mateixa població i que van veure frenades les seves actuacions 
per part de tribunals superiors.

Catalunya constitueix un escenari privilegiat per a l’estudi d’aquest apassionant 
fenomen històric. La precocitat de les accions antibruixesques aparegudes en 
territori català ja a finals de l’època medieval, seguides per les intenses persecuci-
ons desencadenades durant els segles moderns, converteixen el nostre país en un 
dels epicentres de la cacera de bruixes europea i també en una excepció pel que fa 
a la resta de regnes hispànics, on la cacera de bruixes fou un fenomen pràcticament 
inexistent. Destaca també el fort arrelament de l’imaginari bruixesc en la cultura 
popular catalana, ben visible encara actualment en àmbits com la toponímia, la 
literatura o el folklore.

Aquesta excepcionalitat del cas català, que l’acosta clarament a altres territoris 
del centre i nord d’Europa, ha quedat plasmada en dos àmbits diferenciats i com-
plementaris, els quals han servit de base per al seu estudi al llarg dels darrers cent 
cinquanta anys. D’una banda, les actuacions contra la bruixeria dutes a terme per 
les autoritats catalanes dels segles xv-xviii han deixat un rastre documental abun-
dant –i en gran part, encara inèdit– custodiat en multitud d’arxius del país i de 
l’estranger. De l’altra, el conjunt de creences i pràctiques vinculades a la bruixeria 
han continuat arrelades en la cultura popular catalana fins a dates ben recents, 
oferint així un material únic per a l’anàlisi d’aquest fenomen des del punt de vista 
etnològic.

I, tanmateix, Catalunya ha restat en bona part al marge dels intensos debats 
intel·lectuals duts a terme al llarg del darrer segle en relació amb els orígens i 
l’evolució de la cacera de bruixes europea. La migradesa relativa d’especialistes 
dedicats a aquest fenomen al nostre país, el caràcter localista de bona part de les 
investigacions, la manca d’estudis de conjunt, la interrupció de la recerca durant 
la dictadura franquista, o la inexistència d’estructures d’Estat, són algunes de les 
raons que han contribuït a deixar la cacera de bruixes catalana fora del mapa eu-
ropeu, malgrat la riquesa arxivística i etnogràfica suara esmentada.

Aquest treball pretén contribuir a fer visible i a posar en valor la tradició d’es-
tudis dedicats al fenomen antibruixesc a Catalunya. Una tradició iniciada, com 
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veurem, a mitjan segle xix, i que va prendre força durant el primer terç del segle xx 
de la mà d’autors catalans i estrangers que començaren a treure a la llum la docu-
mentació d’arxiu, en paral·lel a la munió de folkloristes que es dedicaven a la reco-
llida de material etnogràfic arreu dels territoris de parla catalana. La brusca inter-
rupció provocada per l’esclat insurreccional del 1936 i pel posterior establiment d’un 
règim dictatorial a Espanya fou parcialment corregida a partir dels anys setanta, 
coincidint amb l’inici de l’època daurada dels estudis sobre la bruixeria a Europa, 
si bé ha calgut esperar els primers compassos d’aquest nou segle perquè els resul-
tats de la investigació comencessin a ser reconeguts en els fòrums internacionals.

Aquest peculiar desenvolupament de la recerca sobre la bruixeria a Catalu-
nya, en paral·lel amb els corrents europeus, ens empeny a abordar primerament 
l’estat de la investigació en l’àmbit internacional, abans de passar a l’anàlisi de-
tallada dels estudis efectuats a casa nostra. Així, la primera part del treball cor-
respon a un estat de la qüestió general sobre l’estudi de la cacera de bruixes a 
Europa, en la qual es repassen els principals elements de consens i els avenços 
més significatius en el camp de la recerca, tant pel que fa a l’aparició del fenomen 
en època baixmedieval com a la seva articulació en època moderna. Seguidament, 
la part central del treball està dedicada a resseguir l’evolució dels estudis sobre 
la bruixeria a Catalunya, tot aportant un extens recull bibliogràfic i una primera 
proposta de periodització. Finalment, presentem per primer cop un registre 
global de les persones jutjades per crim de bruixeria a Catalunya durant els segles 
de la cacera, tot indicant-ne el nom i l’origen, el tribunal que les jutjà, la sentèn-
cia final, i la referència arxivística corresponent.

Esperem que aquesta obra serveixi com a punt de partida per a noves recer-
ques, en les quals es pugui seguir aprofundint en l’estudi d’aquest fenomen apas-
sionant que marca de forma tràgica el pas del món medieval al modern i que, pel 
que fa a algunes de les seves lògiques i dels seus mecanismes, perdura encara en 
els nostres dies.



I.  Bruixeria i cacera de bruixes a Europa: 
un estat de la qüestió

«[...] few historical enterprises have been 
as intensively historiographical and reflexive 

in character as the study of witchcraft.»
 

Jonathan Barry, 1996

L’any 1996, en la introducció a una de les obres de referència sobre la cacera de 
bruixes a Europa, l’historiador britànic Jonathan Barry afirmava sense embuts que 
«no hi ha gaires afers històrics que hagin tingut un caràcter tan intensament his-
toriogràfic i reflexiu com l’estudi de la bruixeria».1 Les paraules de Barry posen de 
manifest un fet cabdal per al tema que ens ocupa: al llarg de la darrera centúria, 
molts especialistes han dedicat els seus estudis a l’anàlisi de la bruixeria i de la 
cacera de bruixes des de múltiples perspectives, generant així un volum enorme 
de literatura crítica sobre aquest fenomen històric i dificultant de retruc qualsevol 
intent de síntesi amb pretensions d’exhaustivitat.2

L’interès historiogràfic envers la cacera de bruixes es remunta, de fet, als ma-
teixos segles de la persecució (1400-1750). Així ens ho indiquen les reflexions de 
multitud d’autors europeus de l’època sobre la relació, sempre complexa, entre els 
conceptes de «màgia», «bruixeria», «heretgia» i la mateixa noció d’«història».3 A 
partir de mitjan segle xix, coincidint amb la renovació i consolidació de la disci-
plina històrica universitària, s’iniciaren ja diverses tradicions de recerca en països 
com ara França, els Estats Units, Alemanya o el Regne Unit, les quals evoluciona-
ren en consonància amb els principals corrents interpretatius del moment. Partint 
de les primeres compilacions documentals realitzades per historiadors i erudits 
vuitcentistes, la cacera de bruixes fou objecte de successives aproximacions des de 
l’òptica del nacionalisme romàntic, el racionalisme, el materialisme històric o el 
neopaganisme, fins al punt que els estudis dedicats al fenomen de la bruixeria 

1.  Barry, Jonathan (ed.). Witchcraft in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 
1996, p. 5.

2.  Un dels intents més reeixits d’oferir una panoràmica historiogràfica correspon a l’obra coordinada per: 
Barry, Jonathan; Davies, Owen (eds.). Palgrave Advances in Witchcraft Historiography. Basingstoke: Pal-
grave-Macmillan 2007.

3.  Vegeu: Maxwell-stuart, Peter. «The contemporary historical debate, 1400-1750». A: Barry; Davies (eds.). 
Palgrave Advances, p. 11-32.
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passaren a ocupar un espai destacat en la historiografia de la primera meitat del 
segle xx. Tanmateix, el veritable tombant historiogràfic tingué lloc a partir de la 
dècada de 1970, quan les noves tendències sorgides de les ciències socials, els es-
tudis de gènere, la història cultural o la història del dret contribuïren a fer avançar 
considerablement el coneixement sobre aquell complex fenomen històric. Fou a 
partir d’aquella dècada quan s’inicià una important renovació teòrica en el camp 
del medievalisme, tot posant l’accent en els orígens baixmedievals de la lògica 
antibruixesca i en la seva relació amb els àmbits de la demonologia, la màgia ma-
lèfica i el discurs antiherètic. En paral·lel, augmentaren també els estudis regionals 
dedicats a les grans persecucions desencadenades durant la primera edat moder-
na, amb aportacions destacades per part d’historiadors procedents majoritàriament 
de l’àmbit germànic i anglosaxó. Uns estudis que acabaren provocant un replan-
tejament de les teories vigents relatives a la mecànica, la magnitud i les motivaci-
ons de la cacera.4 

Les darreres dècades del segle xx i les primeres del xxi han estat un autèntic 
període daurat pel que fa al coneixement d’aquest episodi de la història europea, 
amb una multiplicació del nombre d’estudis, un augment considerable de fonts 
primàries editades i un interès renovat entre el gran públic. Aquest augment del 
nombre de treballs resulta ben visible si comparem els títols llistats en l’obra fun-
dacional de Carlo Ginzburg, publicada l’any 1966, amb els que apareixen citats en 
la gran obra de síntesi dirigida per Stuart Clark i Bengt Ankarloo, publicada entre 
1999 i 2003.5 A dia d’avui, els principals resultats de les investigacions dutes a 
terme en els darrers cinquanta anys es troben recollits en dos grans volums mis-
cel·lanis –el primer editat per Richard Golden el 2006 i el segon per Brian Levack 
el 2013–, amb contribucions de referència per part d’un nombrós conjunt d’espe-
cialistes d’àmbit internacional.6

A grans trets, l’estat actual de la recerca planteja una interpretació del fenomen 
antibruixesc a partir de dues dinàmiques històriques clarament diferenciades. En 
primer lloc, es treballa en la construcció intel·lectual i en la difusió de la creença 
en la secta bruixesca en època baixmedieval, a partir d’un utillatge conceptual que 
inclou nocions com ara «estereotip de la bruixa» (ang. witch stereotype), «mitolo-
gies de la bruixeria» (ang. witchcraft mythologies) o «imaginari de l’aplec diabòlic» 
(fr. imaginaire du sabbat). Aquest fenomen seminal s’hauria produït de manera 

4.  Vegeu: FuDge, Thomas A. «Traditions and Trajectories in the Historiography of European Witch-Hun-
ting», History Compass, 3 (2006) p. 488-527; Duni, Matteo. «Le streghe e gli storici, 1986-2006: bilancio e 
prospettive». A: Corsi, Dinora; Duni, Matteo (eds.). Non lasciar vivere la malefica. Le streghe nei trattati e 
nei processi (secoli XIV-XVII). Florència: Firenze Univerity Press 2008, p. 1-18.

5.  ginzBurg, Carlo. I benandanti: Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra il Cinquecento e il Seicento. 
Torí: Einaudi, 1966; cfr. Clark, Stuart; ankarloo, Bengt (eds.). The Athlone history of magic and witchcra-
ft in Europe. Londres: Athlone Press, 1999-2003.

6.  golDen, Richard M. (ed.). Encyclopedia of witchcraft. The Western Tradition. Santa Barbara: ABC-Clio 
2006; levaCk, Brian P. (ed.). The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial 
America. Oxford: Oxford University Press 2013.
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coetània en un espai geogràfic força ben definit, format per diverses regions al 
voltant de la Mediterrània occidental, a través de la fusió i reformulació d’una 
sèrie de tradicions anteriors relatives a la màgia malèfica, la condemna del sorti-
legi i l’endevinació, el crim de metzines, la nova demonologia de base tomista, la 
literatura antiherètica, l’antisemitisme i la reinterpretació d’un conjunt de creences 
populars relatives a determinats esperits nocturns sorgits del ric folklore medieval. 
En segon lloc, es treballa en la plasmació teòrica i judicial d’aquella creença i en 
les intenses persecucions desenvolupades al llarg dels segles xv-xviii per part de 
tribunals laics i eclesiàstics de mig Europa, amb la intenció de discernir-ne els 
mecanismes, les motivacions i les bases polítiques i jurídiques, així com la seva 
extensió i cronologia.

Catalunya ha estat absent –i pràcticament ignorada– en els fòrums internaci-
onals dedicats a l’estudi d’aquest fenomen, malgrat la riquesa documental, la pre-
cocitat i la intensitat que caracteritzaren el fenomen antibruixesc al Principat en 
època medieval i moderna. És, doncs, necessari resseguir en primer lloc les prin-
cipals tendències historiogràfiques vigents actualment en l’àmbit internacional, 
per glossar tot seguit la particular evolució de la historiografia dedicada a l’estudi 
d’aquest fenomen en terres catalanes.

1.1. Principals elements de consens historiogràfic

Pocs episodis històrics han estat tan vigorosament debatuts com les persecucions 
i els judicis per bruixeria europeus d’època baixmedieval i moderna. Podríem 
afirmar que l’únic element de consens a dia d’avui és precisament la inexistència 
d’una única explicació universal per a aquest fenomen, tal com subratlla un dels 
articles de referència publicat fa més de vint anys pel britànic Robin Briggs i titulat 
«Per moltes raons» (Many reasons why).7 L’enorme varietat d’interpretacions pel 
que fa als motius de la cacera pot ser atribuïda a dos factors principals. En primer 
lloc, a la diversitat de mètodes interdisciplinaris (històrics, antropològics, socio-
lògics, folklòrics o psicoanalítics) que han estat utilitzats per abordar els judicis 
per bruixeria. En segon lloc, a l’èmfasi de bona part de la recerca en els estudis 
centrats en el marc local o regional, amb una manca significativa d’aproximacions 
globals o totalitzadores.

Tanmateix, cinc arguments historiogràfics han esdevingut predominants i 
generalment acceptats per la immensa majoria d’especialistes al llarg de les darre-
res dècades:

7.  Briggs, Robin. «“Many Reasons Why”: Witchcraft and the Problem of Multiple Explanation». A: Barry, 
Jonathan; Hester, Marianne; roBerts, Gareth (eds.). Witchcraft in Early Modern Europe: Studies in Culture 
and Belief. Cambridge: Cambridge University Press 1996, p. 49-63.
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• La tesi del «concepte col·lectiu de la bruixeria», formulada fa més d’un segle 
per Joseph Hansen i que identifica la creença en la secta bruixesca com un 
constructe mental aparegut a Europa a principis del segle xv, a partir de la 
fusió i reformulació d’elements anteriors per part de determinades elits in-
tel·lectuals, i difós posteriorment entre el gros de la població.

• La tesi del «mal veïnatge», proposada per Robin Briggs i Alison Rowlands a 
partir de l’evidència que la majoria d’acusacions per bruixeria en època medi-
eval i moderna sorgeixen en el marc de conflictes veïnals, amb un paper central 
de la fama i el rumor com a catalitzadors de la sospita popular i de l’estigma-
tització de determinats individus per part de les comunitats vilatanes.

• La tesi de «la petita edat glacial», llançada per Wolfgang Behringer, i que 
vincula de manera convincent el zenit de les persecucions antibruixesques 
amb les crisis agràries i epidèmiques d’època moderna, tot establint una 
correlació directa entre els períodes d’elevada mortaldat i l’augment d’acu-
sacions i judicis per bruixeria.

• La tesi dels «petits estats», encunyada per Johannes Dillinger, Eva Labouvie 
i Brian Levack, que demostra com la manca de control estatal i l’autonomia 
de les elits locals van estar directament vinculades a l’existència i a la duresa 
d’unes persecucions recolzades habitualment en la instigació popular; unes 
persecucions que, en canvi, haurien estat molt menors o bé del tot inexistents 
en aquells territoris amb un major grau de centralització política i judicial.

• I la tesi de «la bruixa imaginada», desenvolupada entre altres per Diane 
Purkiss, Lyndal Roper i Laura Kounine, basada en els anomenats Gender 
Studies i centrada en els aspectes psicològics, en el rol de la fantasia, les 
emocions i les construccions de gènere com a condicionants de la persecució, 
i alhora generadors d’una sèrie de marcs mentals compartits tant per les 
persones acusades com per les acusadores.

Més enllà d’aquests paradigmes interpretatius, sobre els quals tornarem tot 
seguit, cal destacar també la distància existent actualment entre els historiadors 
medievalistes i els seus col·legues dedicats als segles moderns pel que fa específi-
cament a la reflexió historiogràfica sobre la cacera, arribant en alguns casos al 
desconeixement dels treballs respectius. Un desconeixement afavorit sovint per 
les mateixes compartimentacions departamentals, així com per les creixents fron-
teres lingüístiques provocades pel domini de la llengua anglesa en l’àmbit de la 
recerca en humanitats.8 En aquest sentit, bona part de les teories esmentades es 
recolzen majoritàriament en estudis publicats en anglès o en alemany i centrats 

8.  Una interessant reflexió sobre la progressiva pèrdua de poliglotia en l’àmbit acadèmic pot veure’s a: 
gorDin, Michael D. «Absolute English». Aeon Magazine (4 de febrer de 2015). Pel que fa a aquesta pro-
blemàtica en relació amb els estudis sobre la bruixeria, vegeu: Maxwell-stuart, Peter. Witchcraft in Euro-
pe and the New World, 1400–1800. Londres: Basingstoke, 2001, p. VIII.
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en l’època de les grans i ben documentades persecucions d’època moderna (se-
gles xvi-xviii). És a dir, en un moment històric posterior a la construcció intel-
lectual i a la primera plasmació judicial del crim de bruixeria, totes dues operades 
a cavall dels segles xiv i xv en els territoris de llengua romanç situats al voltant de 
la Mediterrània occidental. És precisament en relació amb el període baixmedieval 
que s’han produït els avenços més destacables en les darreres dècades, els quals 
resulten especialment rellevants per al cas català.

Les aportacions realitzades al llarg de la darrera centúria, tant des del camp 
del medievalisme com des de l’àmbit de la història moderna, ens permeten actu-
alment dibuixar les característiques bàsiques del fenomen antibruixesc desenca-
denat arreu del continent durant els segles xv-xviii i, alhora, identificar les prin-
cipals vies de recerca presents i futures.

1.2. L’aparició del crim de bruixeria en època medieval

Al tombant del segle xx, l’historiador alemany Joseph Hansen (1842-1943) definí 
per primer cop els components i l’evolució del que anomenà el «concepte col·lec-
tiu» de la bruixeria (Kollektivbegriff). Aquesta creença hauria aparegut a finals de 
l’època medieval arran de la fusió i reformulació d’una sèrie d’elements anteriors 
(les reunions nocturnes, els desplaçaments per l’aire, el pacte amb el diable, l’in-
tercanvi sexual amb íncubes i súcubes, i la màgia malèfica), per acabar donant lloc 
a un constructe intel·lectual coherent a principis del segle xv, amb la figura del 
sàbat o aplec diabòlic com a element central.9 

Els treballs de Hansen, recolzats en el seu ampli coneixement de les fonts 
primàries d’època medieval, suposaren la culminació historiogràfica de l’ano-
menat «paradigma racionalista», en clar contrast amb la perspectiva romànti-
ca i fantasiosa que havia caracteritzat treballs anteriors com els de Jacob Grimm 
(1785-1863) o Jules Michelet (1798-1874). Aquests dos autors havien contri-
buït a redibuixar la bruixeria a partir dels paradigmes del nacionalisme romàn-
tic del xix, tot definint les dones acusades de bruixeria com a portadores 
d’antics coneixements dels pobles respectius (en especial el germànic), heroïnes 
de la medicina popular, lluitadores contra l’opressió feudal i autèntiques pre-
cursores de la Revolució Francesa, injustament perseguides per una confabu-
lació de prínceps feudals, juristes, teòlegs i metges, i finalment esclafades per 

9.  Hansen, Joseph. Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter, und die Entstehung der 
grossen Hexenverfolgung. Munich: Oldenbourg, 1900 (reed. 1964), p. 35. La tesi de Hansen es bene-
ficià dels impressionants reculls de fonts primàries editades anteriorment per Soldan i després pel 
mateix Hansen: solDan, Wilhelm G. Geschichte der Hexenprozess. Stuttgart: J. G. Cotta, 1880; Hansen, 
Joseph, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im 
Mittelalter. Bonn: Carl Georgi, 1901.
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una Església omnipotent, obsedida en destruir les cultures nacionals europees.10 
La presentació del conjunt de dones acusades de bruixeria com a «dones sàvi-
es» (weise Frauen) o com les úniques «metgesses del poble» (unique médecin 
du peuple) reprimides pels enemics de la llibertat, connectava clarament amb 
els anhels i amb l’agenda del liberalisme polític de l’època, en un període de 
conflictes creixents entre els nous estats-nació europeus i l’encara poderosa 
Església catòlica. No debades, quan es publicà la primera edició de La sorcière 
de Michelet, el 1862, el mateix autor deixà escrit al seu diari que acabava 
d’anunciar «la mort del cristianisme», anticipant-se així a Nietszche en el seu 
assalt final a la moral cristiana. Tanmateix, la manca de rigor d’aquelles obres, 
unida al seu estil poètic i a l’anticlericalisme exacerbat dels seus autors –espe-
cialment el republicà Michelet– provocaren que aquells primers postulats 
fossin ràpidament desmentits o directament ignorats pels especialistes, malgrat 
l’èxit evident entre molts dels seus contemporanis.11

Juntament amb aquells primers models interpretatius de caire romàntic-na-
cionalista –alimentats per l’interès creixent en el folklore de les diverses nacions 
europees–, va començar també a prendre forma en aquells anys una perspectiva 
neopagana basada en el mite de la «religió de les bruixes», desenvolupat per 
l’egiptòloga i falsificadora Margaret Murray (1863-1963). Aquesta darrera visió 
presentava la bruixeria europea com un culte organitzat d’origen pagà, alegre i 
vitalista, caracteritzat per l’adoració d’un «déu cornut» prehistòric d’atributs 
fàl·lics i per la realització de determinats rituals estacionals i sacrificis periòdics 
per tal d’assegurar la fertilitat de les collites, del bestiar i de les persones. Un 
culte que hauria sobreviscut en secret al llarg de l’era cristiana i que comptava 
entre les seves files amb nombrosos seguidors, incloent-hi molts reis medievals 
i figures destacades com Joana d’Arc, i que fou finalment demonitzat i pràctica-
ment aniquilat durant l’època de la cacera.12 

Malgrat les mancances metodològiques i fins i tot les falsedats i manipulacions 
evidents que sustentaven aquells primers models interpretatius, el seu caràcter 
altament suggestiu n’afavoriria el ressorgiment durant la primera meitat del segle xx. 
Les llavors sembrades per Murray, Grimm i Michelet acabaren donant el seu fruit 
en l’àmbit de l’ocultisme i també en determinats ambients acadèmics, així com 
entre alguns moviments feministes i neopagans del món anglosaxó, fins al punt de 

10.  griMM, Jacob. Deutsche Mythologie. Göttingen: Dieterich, 1835; MiCHelet, Jules La Sorcière. París: E. Den-
tu, 1862. Vegeu: Monter, William. «The Historiography of European Witchcraft: Progress and Pros-
pects». Journal of Interdisciplinary History, 2 (1972), p. 435-453.

11.  Vegeu: MitzMan, Arthur. Michelet, Historian: Rebirth and Romanticism in Nineteenth-Century France. New 
Haven: Yale University Press, 1990.

12.  Murray, Margaret. The Witch-Cult in Western Europe: A Study in Anthropology. Oxford: Oxford University 
Press, 1921; The God of the Witches. Londres: Sampson, Low, and Marston, 1933; The Divine King in En-
gland. Londres: Sampson, Low, and Marston, 1954; Cfr. siMpson, Jacqueline. «Margaret Murray: Who 
Believed Her, and Why?». Folklore, 105 (1994) p. 89-96.
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desembocar en la creació d’un nou moviment religiós: la Wicca o bruixeria 
moderna neopagana, els membres de la qual es consideren, encara avui, successors 
d’aquell suposat culte ancestral.13 

Fig. 1. La sorcière, de Jacques Raymond Brascassat (1835).

Més enllà d’aquesta visió romàntica i neopagana de la bruixeria –la qual ha 
mantingut una notable influència entre el gran públic fins a dates ben recents–, la 
tesi original de Joseph Hansen esdevingué una base sòlida sobre la qual s’acabaren 
bastint la gran majoria d’interpretacions sobre l’origen del crim de bruixeria des 
del camp del medievalisme. Enriquida i matisada al llarg del segle xx gràcies a 
l’utillatge conceptual de disciplines com la psicologia, l’antropologia funciona-
lista, la història cultural o els estudis de gènere, la teoria de Hansen relativa a la 

13.  Howe, Ellic. The Magicians of the Golden Dawn: A Documentary History of a Magical Order, 1887–1923. 
Londres: Routledge and Kegan Paul, 1972; Hutton, Ronald. The Pagan Religions of the Ancient British 
Isles. Oxford: Oxford University Press, 199; The Triumph of the Moon. Oxford: Oxford University Press, 
2000; purkiss, Diane. The Witch in History. Early Modern and Twentieth-Century Representations. Lon-
dres: Routledge, 1996, p. 7-89; oates, Caroline; wooD, Juliette. A Coven of Scholars: Margaret Murray and 
Her Working Methods. Londres: Folklore Society, 1998.
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