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La Segarra té documentats diferents casos de dones acusades
de bruixeria, les quals, després de judicis irregulars i tortures
terribles, van ser condemnades amb càstigs més o menys
cruels. El cas de Magdalena Cuberes de Montclar va ser l'únic
que acabà amb una condemna a mort, però en tots ells,
l'assenyalament, l'escarni i la fama de bruixa va perseguir totes
aquestes dones. Per què? Com s'arrela la creença en la
bruixeria i qui en són els protagonistes? El fenomen pot
estudiar-se des de diferents punts de vista des de l'històric,
que arrenca a les primeres dècades del segle XIV amb l'aparició
del nou crim de bruixeria, a l'etnològic, que aborda les
pervivències de l'estigma de bruixeria però també l'evolució del
concepte a través de la cultura popular
i la literatura. Entendre els mecanismes que van produir
aquesta terrible persecució pot ajudar a evitar noves “caceres”
i reivindicar els noms d'aquestes dones acusades de bruixeria
és un acte de justícia i de democràcia.

18.30-19.30 h

Conferència inaugural
La cacera de bruixes a Catalunya: el cas de la Segarra, càrrec
de Pau Castell, doctor en Història Medieval i especialista en la
cacera de bruixes 

19.30-20.00h
La Baquiol. Un darrer cas de bruixeria a Biosca, a càrrec de
Maria Garganté, doctora en Història de l’Art

DV
17 SET.  



DJ
23 SET.  

18.30 – 19.30 h
Bruixeria, memòria i estigma a les Terres de Lleida. Una mirada
feminista, a càrrec de Núria Morelló, antropòloga

19.30 - 20.00 h
Passejada per la Memòria Històrica de les Bruixes, a càrrec de
Feministes Anticapitalistes en Xarxa de Terrassa

DC

22 SET.  

18.30-19.30 h
Museïtzar el fenomen de la bruixeria: el cas de Zugarramurdi, a
càrrec d’Aihnoa Aguirre, directora del Museo y la Cueva de las
Brujas de Zugarramurdi 

19.30- 20.00 h
Se'n parlave i n'hi havie. Exposició de la XMLLA, a càrrec
de Júlia Carreras, filòloga i investigadora sobre bruixeria i
etnobotànica




