
ISAGOGE
45a SETMANA CULTURAL

del 17 al 24 de setembre de 2021

LA CACERA DE BRUIXES A LA SEGARRA. El cas de Magdalena de Montclar



L’HORA DE LES BRUIXES

“No eren bruixes, eren dones” .
Aquest és el títol del manifest que la 
revista de divulgació històrica Sàpiens 
ha impulsat com un acte de justícia per 
recuperar la memòria d’aquelles dones 
innocents, dignificar-les i, a la vegada, 
fer un acte de reivindicació de totes les 
dones que han estat reprimides al llarg 
de la història.

La Paeria de Cervera va adherir-se al 
manifest des del primer moment i, com 
a localitat que va ser protagonista de 
tristos episodis de la cacera de bruixes, 
vol organitzar durant aquest any actes 
de desgreuge davant les injustícies 
comeses.

Per aquest motiu, la Isagoge, que intro-
dueix la nostra Festa Major d’estiu, estarà 
dedicada a aquesta temàtica. Durant la 
setmana del 17 al 24 de setembre, sota el 
títol “La cacera de bruixes a la Segar- 
ra: el cas de Magdalena de Montclar”, es 
faran exposicions, conferències, espec-
tacles, cinema, gimcana, tallers, que ens 
recordaran el deute que hem adquirit 
com a hereus d’una societat que va ser 
despòtica amb aquelles dones. Us con-
vido a participar-hi, coneixereu una part 
massa fosca del nostre passat.

També us convido, de la mà de la nos-
tra gegantona Magdalena de Montclar, 
a viure la Festa Major del 24 al 27 de 
setembre. Amb els actes tradicionals: 
pregó, toc de festa, seguici...; amb els 

actes populars al carrer: trobada de ge-
gants, carretillada, matinades, sardanes, 
Festa Major petita, castell de focs...; amb 
concerts als Silos per totes les edats i 
gustos; amb espectacles infantils; amb 
activitats organitzades per les entitats 
esportives: escacs, pàdel, skate, rítmica, 
futbol... Una mica de tot i per a tothom.
La Bruixa del Tren no vol estar un altre 
any sense venir a Cervera i, acompanya-
da d’altres atraccions, “cavallitos”, 
firetes... (poseu-hi el nom que vulgueu), 
s’instal·larà uns dies a l’avinguda de 
l’Esport, per descongestionar el centre i 
tenir un espai més ampli que permeti una 
circulació més fluida.

Tota la programació es durà a terme 
seguint el pas que ens marqui l’evolució 
de la COVID i s’haurà d’anar adaptant a 
la situació. Tant de bo comptéssim amb 
els savis consells de les Magdalenes, la 
Maria, les Margarides i la Caterina, dones 
remeieres jutjades a Cervera els segles 
XVI i XVII, que ens ajudarien a sortir 
d’aquest atzucac. 

Cerverines i cerverins, les bruixes ens 
van visitar per l’Aquelarre i tornaran per 
la Festa Major. Caldrà que les acollim 
com es mereixen, com a dones valentes i 
inconformistes, que per ser així, i també 
per ser dones, van ser injustament per-
seguides. Cervera està obligada a fer-ne 
reparació. 
Salut i Festa !

Joan Santacana Vélez
Paer en Cap



Acte inaugural de la Setmana Cultural 
Isagoge a càrrec de la regidora de 
Cultura, Mercè Carulla Castells.

CICLE DE XERRADES 
“DESVETLLANT EL QUÈ I EL 
PERQUÈ DE LA CACERA DE BRUIXES”
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 es-
tudiar-se des de diferents punts de vista: 
des de l’històric, que arrenca a les prime-
res 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 perse-
cució pot ajudar a evitar noves “caceres” 
i reivindicar els noms d’aquestes dones 
acusades de bruixeria és un acte de justí-
cia i de democràcia.
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Auditori Municipal
18.30-19.30 h
Conferència inaugural 
La cacera de bruixes a Catalunya: 
el cas de la Segarra a 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.

22.00 h
Plaça del Fossar
Inferno
Performance inspirada en els fets his-
tòrics de La Baquiol de Biosca. Un espec-
tacle fet a mida amb foc, dansa, percussió 
i figures de tenebres
Creació i representació teatral: Alea 
Teatre

La 45a Setmana Cultural Isagoge està organitzada per la Regidoria de Cultura i el Museu de 
Cervera, amb la col·laboració de la Regidoria de Polítiques Feministes i Regidoria deTurisme

Coordina: Carme Bergés. 
Museu de Cervera



11.30 h
Plaça Major
Visita caracteritzada “Muralles, 
bruixots i carrerons, descobreix 
tots els racons!”

18.30 h
Església de Sant Domènec
Joana la Gascona. Vespre de bruixes
Sabies que la primera llei europea contra 
la bruixeria va ser redactada a les Valls 
d’Àneu? Vols conèixer-ne més? Joana 
torna al Pallars per ajudar la seva cosina, 
l’Esperanceta. Hi ha gent que li vol mal. La 
Joana l’ensenyarà a protegir-se i també 
ho farà amb els visitants.
Espectacle per a majors de 8 anys

12.00 h
Plaça Universitat
Visita teatralitzada 
“Temps d’Universitat”
Preu: 6,00€ (menors de 8 anys – gratuït) 
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22.00h
Església de Sant Domènec
Magdalena Cuberes de Montclar: 
Judici a una bruixa
Guió: Carme Bergés (Museu de Cervera), 
amb l’assessorament de Pau Castell 
Representació teatral: Alea Teatre



18.00 h
Antiga Farinera 
Projecció i debat del documental  
“Les bruixes porten dol” dirigit per 
Anna Solana (2020, 60’)
Al llarg de 60 minuts es fa el recorregut 
i la reflexió històrica i actualitzada del 
fenomen de la bruixeria a Catalunya.

Debat dinamitzat per Núria Morelló, 
antropòloga

Degustació de la cervesa Bruixa 
de Casa Dalmases

DL
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19.00 h
Biblioteca Comarcal Josep Finestres
Presentació del llibre “Dones al Marge. 
Bruixes i altres històries d’estigma i 
oblit” a càrrec de l’autora, Ivet Eroles 
Palacios. 
Un cant a l’apoderament de la dona, un 
cant a la diversitat i a la diferència.

19.30 h
Plaça Major
Taller de sardanes a càrrec de la Colla 
Sardanista Jovencells. 
Organitza: Agrupació Seny Major – Colla 
Jovencells – Paeria de Cervera

13.00 h
Plaça Major
Sessió vermut “De bruixes i altres 
herbes” a càrrec de Patricia McGill
Per fat i fat, que ma mare m’ha encoma-
nat i un punt més, que lo que ara diré, que 
sia ver i veritat...
Contes i històries de dones fetilleres i 
guaridores, de nassos, escombres i gats, 
per a persones a partir de quatre anys. 



Església de Sant Joan
Tarda de tallers a càrrec de Júlia Car- 
reras,  filòloga i investigadora sobre 
bruixeria i etnobotànica. 

17.30 h
“Remeis contra les pestilències” 
Taller sobre plantes medicinals i màgi-
ques en relació amb les pestilències, i 
elaboració de vinagre medicinal  
Preu entrada: 3,00 € 
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20.00 h
Xerrada amb tast: “Plantes a la copa: 
licors, alcohol i botànica ”  
Una xerrada amb tast en què parlarem 
d’alguns licors i begudes alcohòliques: el 
seu origen, usos tradicionals i les plantes 
amb què s’elaboraven. 
Preu entrada: 3,00 € 

*Acte condicionat a les restriccions  de la Covid 19 
dictades pel PROCICAT. En el cas que no es pugui 
dur a terme es realitzarà sense tast.

18.30h
Plaça Sindicat
Taller de percussió infantil 
a càrrec de Bombollers de Cervera
Adreçat a nens i nenes de 8 a 14 anys. 
Organitza: Agrupació Seny Major – Bom-
bollers de Cervera – Paeria de Cervera

CICLE DE XERRADES “DESVETLLANT 
EL QUÈ I EL PERQUÈ DE LA CACERA DE 
BRUIXES”
Auditori Municipal
18.30 – 19.30 h 
 “Museïtzar el fenomen de la bruixe-
ria: 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.

22.00 h
Museu de Cervera i 
Església de Sant Domènec
“Manos de Bruja”, visita guiada a 
l’exposició a càrrec d’Ana DMatos
Organitza: Museu de Cervera i Regidoria 
de Festes



CICLE DE XERRADES “DESVETLLANT 
EL QUÈ I EL PERQUÈ DE LA CACERA DE 
BRUIXES”
Auditori Municipal
18.30 – 19.30h. 
Bruixeria, bruixes i relacions socials 
patriarcals al Pla de Lleida, a càrrec 
de Núria Morelló, antropòloga 
19.30 - 20.00 h
“Heroïnes i bruixes” a càrrec de la 
Comissió 8 de març de Terrassa

22.00 h
Casal de Cervera
Concert de jazz a càrrec de José Luis 
Gutiérrez “Iberjazz” 
José Luis Gutiérrez – saxo, panderidoo i 
objectes sonors. 
Marco Niemietz – contrabaix 
La Legido – bateria i joguines
Preu entrada: 10,00€ 

DJ
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18.00 h
Espectacle de carrer – Cercavila WITHIN 
de la companyia Talia Teatre 
Espectacle de bruixes sense paraules, de 
caire humorístic, on els protagonistes són 
tres bruixes molt excèntriques i un gat ge-
gant que reivindiquen de forma simbòlica 
i metafòrica la lluita femenina actual. 
Recorregut: Plaça Joan Salat, passeig 
Jaume Balmes, plaça Pius XII, avingu-
da Duran i Sanpere, plaça Santa Anna, 
carrer Major i plaça Major.

*Acte condicionat a les restriccions  del Covid 19 
dictades pel PROCICAT. En el cas que no es pugui 
dur a terme es celebrarà estàtic. 



- Totes les activitats d’aquest programa po-
den veure’s modificades, adaptades, ajorna-
des o cancel·lades d’acord amb l’evolució de la 
pandèmia de la COVID-19. 

- Totes les cercaviles, trobades, seguicis i 
aquelles activitats que suposin mobilitat 
de públic estan pendents d’autorització 
condicionades a les restriccions de la 
COVID-19 dictades pel PROCICAT.
 
- Tots els canvis o novetats seran informats 
mitjançant els canals electrònics (pàgines 
web, xarxes socials, etc.) de la Paeria de 
Cervera.

- L’organització es reserva el dret de modifi-
car aquest programa si per causes de darrera 
hora així ho considera convenient i ho anun-
ciarà, en cas de ser possible, als mitjans de 
comunicació habituals de la Paeria.

- En cas de pluja: Els actes a l’aire lliure que 
no puguin traslladar-se quedaran suspesos 
per decisió de l’organització.

- Tots els actes són amb aforament 
limitat.

- Tots els actes s’ha de fer reserva prèvia. 

- Les entrades dels actes es poden ad-
quirir a la web www.cerverapaeria.cat. 

- La reserva d’entrades i compra de 
localitats de pagament estarà obert a la 
web a partir del dia 13 de setembre a les 
13 hores. 

- Les entrades són nominals pel control 
d’accés. Es podran reservar per grups 
familiars fins a un màxim de 6 persones. 

- Les persones amb dificultats per obtenir 
les entrades per Internet poden trucar al 
telèfon 973 533 503 (actes Isagoge) o al  
973 533 803 (actes Festa Major).

POSSIBLES ALTERACIONS 
DEL PROGRAMA

RESERVA I COMPRA 
DE LOCALITATS

Tómbola de Càritas
Horaris: Divendres 24: De 20 a 22 h
Dissabte 25: De 19 a 23 h
Diumenge 26: De 12 a 15 h i de 18 a 23 h
Dilluns 27: De 12 a 15 h
Lloc: Casal Parroquial
Organitza: Càritas Interparroquial 
de Cervera

Atraccions i firetes 
Les atraccions enguany tornen a ser 
presents per la Festa Major.
Cal dir, però, que hi haurà un canvi 
d’ubicació provocat per la pandèmia, i 
estaran situades a l’av. Esport, per tal 
de descongestionar el centre del poble 
i poder gaudir d’una millor Festa Major 
amb totes les seves activitats.

Exposicions
Ana DMatos. Intervencions artístiques 
a la ciutat
Representació d’una mort anunciada. 
Diàlegs amb la Casa Duran
Del 30 de juny al 12 de desembre de 2021                                                                                          
Lloc: Casa Museu Duran i Sanpere. Museu 
de Cervera
Manos de Bruja
Del 25 d’agost al 27 de setembre de 2021
Lloc: Sant Domènec i Museu de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera i Museu de 
Cervera

Mostra de bibliografia de 
referència sobre bruixeria 
Del 17 al 24 de setembre de 2021
Lloc: Biblioteca Comarcal 
Josep Finestres 
Organitza: Biblioteca Comarcal 
de Cervera

Gimcana - joc de pistes sobre 
la bruixeria i/o Magdalena de Montclar
Recorregut permanent destinat a públic 
familiar amb el punt de sortida de la plaça 
Santa Anna fins al carreró de les Bruixes. 
Organitza: Regidoria de Joventut

ALTRES ACTIVITATS PARAL·LELES



Agrupació Seny Major, Colla Sardanista Jovencells, Secció d’Escacs Casal de Cervera, 
Campaners de Cervera, Parròquia de Cervera,  Conservatori de Música de Cervera, Càtedra 
Emili Pujol, Club Rítmica Cervera, Geganters de Cervera, Ball de Diables de Cervera Carran-
quers, Disco-pub Manhattan, Pub La Bombolla, Pub La Cova, Skate Club Cervera, entitats 
de cultura popular de Cervera i escoles de Cervera.

Totes les activitats es desenvolupen en recintes perimetrats i 
tenen un aforament limitat. 

Serà imprescindible presentar l’entrada que es pot obtenir a
www.cerverapaeria.cat pels actes organitzats directament 
per la Paeria de Cervera. 

Procura mantenir la distància interpersonal a la cadira d’1,5 metres 
tant en espais tancats com a l’aire lliure i en les entrades i sortides. 

Caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
a l’entrada de cada acte. 

Serà d’ús obligatori la mascareta en tots els espais. 

Evita la salutació amb contacte físic, fins hi tot donar la mà, 
així com tocar-te els ulls, el nas i la boca. 

Una vegada iniciat l’espectacle, en el cas d’abandonar el recinte 
no s’hi podrà tornar a entrar. 

Organitza

Col·labora

Entitats col·laboradores Isagoge i Festa Major

NORMES D’ACCÉS A LES ACTIVITATS. MESURES COVID

1,5m



FESTA MAJOR
DE CERVERA

del 24 al 27 de setembre de 2021



20.00 h
Plaça Major
Reconeixement per part de la Corpo-
ració Municipal a les entitats socials: 
Associació de Familiars i Malalts 
d’Alzheimer i Associació Salut Mental - 
Ondara Sió. 
El paer en cap entregarà simbòlicament
la Senyera de la Ciutat a les entitats 
homenatjades.

20.30 h
Plaça Major
Pregó a càrrec de Jordi Boquet Clara-
munt, director de cinema cerverí guardo-
nat pels Premis Gaudí 2021 per a “Ni oblit 
ni perdó” com el millor curtmetratge. 
Finalitzarà l’acte amb el Toc general 
de Festa Major a càrrec dels Campaners 
de Cervera.

DV
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22.00 h
Itinerant. Sortida des del Disco-pub 
Manhattan fins al Pub La Cova
Nit de Pubs al carrer 
Concert mòbil amb Her Majesty
Entrada gratuïta amb invitació.
Per sol·licitar la invitació cal contactar 
directament al pub per fer la reserva:
• Disco-pub Manhattan: Tel. 605 275 027 
o manhattan.cervera@yahoo.es 
• Pub la Bombolla: Tel. 973 53 04 57 o 
bombollapub@gmail.com 
• Pub La Cova: Tel. 626 796 492 o 
lacovacervera@gmail.com
Organitza: Pubs i Regidoria de Festes

* La Festa Major de Setembre està organitzada per la Regidoria de Festes, amb la col·la-
boració de la Regidoria de Turisme i el Museu de Cervera, excepte els actes degudament 
assenyalats



9.00 h
Plaça Santa Anna
XVIII Obert internacional d’escacs ràpid 
Ciutat de Cervera  
Organitza: Secció d’Escacs del Casal 
de Cervera
Més informació i inscripcions a: 
escacs.cat@gmail.com

9.00 h
Avinguda de l’Esport 
(pistes municipals de pàdel)
Campionat de pàdel
Organitza: CEM Cervera

10.30 h
Avinguda de l’Esport (zona skate)
Matinal d’skate amb tallers i exhibicions
Organitza: Skate Club Cervera, amb la 
col·laboració de Skateboarding Barcelona

11.30 h
Plaça Universitat
Visita “Descobrint al so de la Música”, 
a càrrec d’Armand Forcat i la col·labo-
ració del Conservatori de Música de 
Cervera

12.30 h
Teatre del Casal de Cervera
Espectacle infantil amb “Mos Kids” 
de la companyia Alea Teatre
Col·laboració del Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya – Programa.cat

DS
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VIGÍLIA DE FESTA MAJOR

13.30 h
Campanar de l’església de Santa Maria
Toc general de festa, a càrrec dels 
Campaners de Cervera

17.00 h
Plaça Santa Anna
Exhibició del Club Rítmica de Cervera
Organitza: Club Rítmica de Cervera

17.00 h
Patis de la Universitat
Plantada de gegants amb la col·labora-
ció dels Geganters de Cervera



18.00 h
Plaça Universitat
XXIX Trobada de Gegants de Cervera 
amb la col·laboració dels Geganters de 
Cervera 
Recorregut: de la plaça Universitat 
a la plaça Major

20.00 h
Racó de Santa Maria
Carretillada extraordinària 
de Festa Major a càrrec de Ball de 
Diables de Cervera Carranquers
*Acte amb foc

20.30 h
Gran Teatre de la Passió
Concert amb Els Pets Gira2021
Acte de pagament: www.elspets.cat

 
23.00 h  
Silos
Concert amb Smoking Souls

*Acte condicionat a les restriccions  de la Co-
vid 19 dictades pel PROCICAT. En el cas que no 
es pugui dur a terme se celebrarà estàtic.

*Acte condicionat a les restriccions  de la 
Covid 19 dictades pel PROCICAT. En el cas que 
no es pugui dur a terme es cancelarà.



8.00 h
Carrers de la ciutat
Matinades
Toc de matinades, a càrrec 
dels grallers de la ciutat.
Col·labora: Agrupació Seny Major

10.30 h
Campanar de l’església de Santa Maria
Toc general de festa
A càrrec dels Campaners de Cervera 

10.30 h
Plaça Major
L’anada a ofici, amb la col·laboració de 
l’Agrupació Seny Major i Aula de Sons – 
Espai de Música Tradicional de Cervera
Recorregut: de la plaça Major a l’església 
de Sant Antoni

11.00 h
Església de Sant Antoni
Solemne missa d’ofici en honor 
al Sant Crist
Organitza: Parròquia de Cervera

11.30 h
Plaça Universitat
60è concurs de colles sardanistes 
amb la col·laboració de la Colla 
Sardanista Jovencells

DG
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DIADA DEL SANT CRIST

*Acte condicionat a les restriccions  de la  
Covid 19 dictades pel PROCICAT. En el cas que 
no es pugui dur a terme se celebrarà estàtic.

*Acte condicionat a les restriccions  de la 
Covid 19 dictades pel PROCICAT.

12.00 h
Plaça Major
Seguici de Festa Major amb la col·labora-
ció de l’Agrupació Seny Major
Recorregut: de la plaça Universitat
 a Cal Racó
*Acte amb foc

12.30 h
Casa Museu Duran i Sanpere 
Visita d’autora. Visita guiada a l’exposi-
ció “Representació d’una mort anuncia-
da”, a càrrec d’Ana DMatos. 

16.00 h
Camp Municipal d’Esports
Partit de futbol de Festa Major
Cervera CD- Linyola CF 



Durant el matí
Campanar de l’església de Santa Maria
Toc de difunts
A càrrec dels Campaners de Cervera

10.00 h
La matinal de tabalers i percussió amb la 
col·laboració de l’Agrupació Seny Major
Recorregut: pels carrers i places de 
Cervera.

12.00 h
Campanar de l’església de Santa Maria
Toc infantil de bilandó i repic de campa-
nes, a càrrec dels Campaners de Cervera

12.30 h
Plaça Major
Espectacle familiar “Les vacances 
de Madame Roulote” de la companyia 
La Bleda.
Col·laboració del Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya – Programa.cat 
  

DL
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LA FESTA MAJOR PETITA

18.00 h
Plaça Universitat
Espectacle familiar “ZUM” 
de la companyia La Tresca i la Verdesca.

20.00 h
Silos
Havaneres de Festa Major amb 
Els Pescadors de l’Escala.

*Acte condicionat a les restriccions  de la Co-
vid 19 dictades pel PROCICAT. En el cas que no 
es pugui dur a terme se celebrarà estàtic.



12.30 h
Plaça Santa Anna
Concert de sardanes amb 
la Cobla La Principal de la Bisbal 

17.30 h
Plaça Sant Miquel 
Plantada dels elements festius infantils 
i trobada dels grups participants

18.30 h
Plaça Sant Miquel
Cercavila del seguici infantil de la Festa 
Major petita amb la col·laboració de 
Agrupació Seny Major i Construccions 
Miró.
Recorregut: des de la plaça Sant Miquel 
a Cal Racó
*Acte amb foc
*Acte condicionat a les restriccions  de la  
Covid 19 dictades pel PROCICAT. En el cas que 
no es pugui dur a terme se celebrarà estàtic.

19.00 h
Silos 
Concert de Festa Major amb l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal

22.00 h
Des de diferents punts de Cervera
Castell de focs
Gaudeix-lo des de casa.
Col·laboració del Ball de Diables 
de Cervera Carranquers
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