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Autora/Autor:  Martina 

Títol del text: La casa de les bruixes 

Imatge triada: La fotografia està feta aquesta setmana des de la terrassa de casa, 
en un dia ennuvolat, a les 17.30. Es veu una part de Barcelona, la que s'orienta al 
riu Llobregat. 

Reflexions sobre el procés del treball i el resultat que has obtingut: 

Estic impressionada de com, a partir d’una simple fotografia, he estat capaç 
d’imaginar fins i tot una història. Estic contenta del resultat obtingut.  

 

 

 

 



 

LA CASA DE LES BRUIXES 

 

Vaig pujar a la terrassa per prendre l'aire. Es veia tota la ciutat de Barcelona des del 

Tibidabo, a la dreta, passant per la muntanya de Montjuïc, al centre, fins arribar al Fòrum, a 

l’esquerra. 

 

En un primer moment, vaig focalitzar la mirada en una mansió del barri de Can Baró, un 

minúscul barri que es situa entre al barri de Gràcia i el barri del Guinardó. La casa estava 

situada a sota dels “Búnquers”, un petit turó que durant la guerra civil espanyola va servir 

com a refugi per defensar-se dels bombardejos de les tropes feixistes.  

 

Aquella imponent casa, estava formada per una torre alta acabada en punxa. El sostre 

d’aquesta estava cobert per unes rajoles verd fosc. Una mica més a baix, hi havia tres 

finestres amb les vores verdes també, unides per columnes i acabades en arcs per la part 

superior. Aquestes finestres tenien unes reixes verd oliva. A davant de la torre principal, n’hi 

havia una altra molt similar, però més baixa. Aquesta part de la casa incloïa l’entrada 

principal. El conjunt arquitectònic estava acompanyat d'un jardí ple d'arbres verds, que feien 

joc amb l’edifici. Al mig hi havia un avet que durant el Nadal el decoraven amb llums. Als  

dos costats de la casa, a la dreta i a l’esquerra, hi regnaven dos pins pinyoners enormes, 

que feien les delícies dels esquirols. 

Tot aquest conjunt d’instal·lacions creaven un ambient tètric i fins i tot una mica fantasmal. 

 

La meva àvia em va explicar que abans hi vivien unes germanes, que tenien poders 

sobrenaturals i eren conegudes com “les bruixes”. Aquestes dones feien rituals per treure 

els mals esperits i curaven algunes malalties que la medicina tradicional era incapaç de 

sanar.  

 

 

La gent del barri hi anava i encara hi ha algú que hi va. Eren molt efectives per curar la grip, 

les angines, els constipats, la depressió, el mal d’amors, etc. 



 

 

El meu pare hi havia anat de petit per curar-se les inflamacions d’amígdales que patia. Ell 

diu que li va funcionar ja que mai més ha tornat a tenir aquesta malaltia.  

 

Ara hi viuen les filles de les “bruixes” que, segons es diu pel barri, tenen els mateixos poders 

que les seves mares.  

Algun dia que ho necessiti hi vull anar. Si al meu pare li va funcionar, ¿per què a mi no?  

 

 

 

 

 


