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Categoria 1 - 3r d’ESO 
Modalitat B - Creus que els avenços científics ajuden a desmuntar supersticions, o bé penses que preferim atribuir a causes 

sobrenaturals allò que ens és difícil d'explicar i entendre? Pots posar algun exemple? 

 

 Pseudònim:  Evetts 
 

Crec que al segle XVII la majoria de successos estranys que els passava a la gent de l’època els atribuïen a 
fantasmes o forces paranormals. Els avenços tecnològics i científics eren molt pobres en aquells anys, i la 
creença en Déu era comuna entre la gent. Llavors no tothom era tant privilegiat com per saber llegir i escriure, i 
la gent confiava en el que deia la comunitat eclesiàstica. D’altra banda, els que sabien com utilitzar els recursos 
naturals eren mirats malament per la població, se’ls anomenava bruixots i bruixes, vivien aïllats de la població 
encara que de vegades algú els anava a veure per demanar-los ajuda. Les condicions en les que vivia la gent de 
poble tampoc eren com les d’ara, convivien amb animals a dins de casa, els materials que empraven a les cases 
podien fer sorolls, com per exemple que les fustes cruixissin, les portes es movien soles, una collita se’ls feia 
malbé i ho atribuïen a alguna malura... Les epidèmies arrasaven  famílies senceres, i les cases on vivien quedaven 
abandonades, les rehabitaven animals, la gent sentia sorolls i veia moviment dins la casa i era llavors que 
parlaven de fantasmes. La gent tenia treballs més durs, com anar a les mines, i si hi havia alguna explosió ho 
atribuïen a que el treballador havia fet mal i Déu l’havia castigat. Si algú es suïcidava deien que era obra del 
dimoni... També procuraven no fer cap mal perquè podrien anar  a l’infern. Si algú proper se’ls moria deien que 
veien el seu esperit...  

Comparat amb ara, la gent creu en la mala sort, té supersticions, i creu en espiritisme, però gràcies als 
descobriments, sabem que si hi ha mala collita és pel mal temps i que Déu no el controla per molt que resem. 
Que hi ha plantes medicinals i no cal ser bruixot per curar algú i sabem evitar moltes epidèmies gràcies a això. 
Sabem llegir i escriure. Les cases on vivim són més resistents, i si es mou una porta és el vent. Si algú se suïcida 
sabem que per arribar a aquest extrem té molta història darrere, sabem evitar molts d’aquets casos perquè 
també hem estudiat la nostra psicologia. Ara ja no convivim amb animals dins de casa, si més no amb bestiar, ja 
tenim altres mètodes per escalfar-nos. Sabem que no són els fantasmes qui atrau els clips cap a un imant. 
Sabem que qui aguanta un paper sota un got ple d’aigua posat cap per avall és la pressió atmosfèrica. Que ningú 
és fill de Déu ni del dimoni, sinó dels seus pares. Que no podem veure els esperits ni fantasmes d’alguna mort 
propera, és perquè el trobem molt a faltar...    

Per tant, sí, els avenços en tecnologia i ciència ens han ajudat a “desemmascarar molts fantasmes” i a fer que 
entenguem millor el que ens envolta, però tot i així no podem evitar d’atribuir a forces sobrenaturals allò al que 
encara no hem trobat cap explicació científica. 
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