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Dirección Carl Theodor Dreyer Guión Carl Theodor Dreyer, Mogens Skot-Hansen 
e Poul Knudsen (sobre a obra teatral Anne Pedersdotter, de Hans Wiers Jenssen) 
Fotografía Carl Andersson Montaxe Edith Schlüssel e Anne Marie Petersen 
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Sinopse Dinamarca, 1623. En plena caza de bruxas, Absalom, un vello sacerdote, 
promételle a unha muller condenada a morte que salvará a súa filla Anne da fogueira 
se a moza accede a casar con el. Segundo a lei, as descendentes das bruxas deben 
arder tamén nunha pira. Meret, a anciá nai de Absalom, desaproba dende o principio 
ese matrimonio. Cando Martin, o fillo de Absalom, regresa á casa para coñecer a súa 
madrastra, namorará dela e ambos os dous compartirán unha relación prohibida que 
terá consecuencias inesperadas. 
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A GRAN CAZA DE BRUXAS EN EUROPA

A caza de bruxas rara vez aparece na historia do proletariado. Ata hoxe, continúa 
a ser un dos fenómenos menos estudados na historia de Europa ou, se cadra, da 
historia mundial, se consideramos que a acusación de adoración ao Demo foi 
levada ao «Novo Mundo» polos misioneiros e conquistadores coma unha ferra-
menta para subxugar as poboacións locais.

O feito de seren as vítimas en Europa fundamentalmente mulleres campesiñas dá 
conta da trasnoitada indiferenza dos historiadores cara a este xenocidio; unha in-
diferenza que ronda a complicidade, xa que a eliminación das bruxas das páxinas 
da historia contribuíu a trivializar a súa eliminación física na fogueira, suxerindo 
que foi un fenómeno de significado menor, cando non unha cuestión de folclore.

Só o movemento feminista logrou que a caza de bruxas emerxese da clandestini-
dade á que fora confinada, grazas á identificación das feministas coas bruxas,  logo 
convertidas en símbolo da revolta feminina. As feministas recoñeceron axiña que 
centos de miles de mulleres non podían ter sido masacradas e sometidas ás tor-
turas máis crueis se non presentasen un desafío á estrutura de poder. Decatáronse 
tamén de que tal guerra contra as mulleres, sostida durante polo menos dous 
séculos, constituíu un punto decisivo na historia das mulleres en Europa. 

A diferenza das feministas, os historiadores marxistas, mesmo cando se dedican 
ao estudo da «transición ao capitalismo», salvo moi poucas excepcións, consig-
naron a caza de bruxas ao esquecemento, coma se carecese de relevancia para a 
historia da loita de clases. As dimensións da masacre deberían, no obstante, ter 
levantado sospeitas. Debería terse considerado significativo que a caza de bru-
xas fose contemporánea á colonización e ao exterminio das poboacións do Novo 
Mundo, os cercamentos ingleses, o comezo da trata de escravos, a promulgación 
das «leis sanguentas» contra os vagabundos e mendigos, e que acadase o seu punto 
culminante no interregno entre a fin do feudalismo e o «despegue» capitalista, 
cando o campesiñado europeo chegaba ao punto máximo do seu poder, ao tempo 
que sufría a súa meirande derrota histórica.

O desencadeamento dunha campaña de terror contra as mulleres, non igualada 
por ningunha outra persecución, debilitou a capacidade de resistencia do campe-
siñado europeo ante o ataque lanzado na súa contra pola aristocracia terratenente 
e o Estado; sempre nunha época en que a comunidade campesiña comezaba a 
desintegrarse baixo o impacto combinado da privatización da terra, o aumento 
dos impostos e a extensión do control estatal sobre todos os aspectos da vida so-
cial. A caza de bruxas acusou as divisións entre mulleres e homes, inculcoulles aos 

homes o medo ao poder das mulleres e destruíu un universo de prácticas, crenzas 
e suxeitos sociais cuxa existencia era incompatible coa disciplina de traballo capi-
talista, redefinindo así os principais elementos da reprodución social. 

A caza de bruxas foi tamén instrumental á construción dun orde patriarcal en que 
os corpos das mulleres, o seu traballo, os seus poderes sexuais e reprodutivos foron 
colocados baixo o control do Estado e transformados en recursos económicos. Os 
cazadores de bruxas estaban menos interesados no castigo de calquera transgre-
sión específica ca na eliminación de formas xeralizadas de comportamento femi-
nino que xa non toleraban e que tiñan que pasar a ser vistas coma abominables 
ante os ollos da poboación. [...] A acusación de bruxaría cumpriu unha función 
semellante á que cumpre a «traizón» —que de forma significativa foi introducida 
no código legal inglés neses anos— e a acusación de «terrorismo» na nosa época. 
A vaguedade da acusación —o feito de que fose imposible probala, mentres que 
ao tempo provocaba o máximo terror— implicaba que puidese ser utilizada para 
castigar calquera tipo de protesta, co fin de xerar sospeita mesmo nos aspectos 
máis correntes da vida cotiá.

A bruxa non era só a parteira, a muller que evitaba a maternidade ou a mediga que 
malamente gañaba a vida roubando un pouco de leña ou manteiga da veciñanza. 
Tamén era a muller libertina e promiscua —a prostitua ou a adúltera e, polo xeral, 
a muller que practicaba a súa sexualidade fóra dos vencellos do matrimonio e a 
procreación. Por iso, nos xuízos por bruxaría a «mala reputación» era proba de 
culpabilidade. A bruxa era tamén a muller rebelde que contestaba, discutía, insul-
taba e non choraba baixo tortura.  Aquí a expresión «rebelde» non está referida 
necesariamente a ningunha actividade subversiva específica en que puidese estar 
involucrada algunha muller. Pola contra, describe a personalidade feminina que se 
desenvolvera, especialmente entre o campesiñado, durante a loita contra o poder 
feudal, cando as mulleres actuaron á fronte dos movementos heréticos, a miúdo 
organizadas en asociacións femininas, supoñendo un desafío crecente á autorida-
de masculina e á Igrexa. 

A caza de bruxas foi, por tanto, unha guerra contra as mulleres; un intento coor-
dinado de degradalas, demonizalas e destruír o seu poder social. Ao tempo, foi 
precisamente nas cámaras de tortura e nas fogueiras en que morreron onde se 
forzaron os ideais burgueses de feminidade e domesticidade.
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