
Margaret Jones 

Nenes i nens, em poso en contacte amb vosal-

tres perquè estic una mica preocupada. No sa-
beu qui soc oi? 
 

Em dic Margaret Jones i vaig néixer al 1613 a 
Massachusetts, als EEUU. La meva gran 
afició i el que va ser el meu ofici va ser la medici-

na. Era una gran metgessa i llevadora. Tenia coneixements sobre botàni-
ca, anatomia, sexualitat....tot el veïnat recorria a mi quan tenia algun p 
roblema de salut i em tenien una gran confiança. 
 

De sobte un dia em van acusar de bruixeria després que diversos dels 
meus pacients morissin. Però, voleu saber una cosa? Entre nosaltres... 
jo crec que la raó per la qual molts pacients van empitjorar o fins i tot van 
morir va ser perquè van rebutjar prendre les medicines prescrites per mi, 
ja que molts dels meus pacients no confiaven en els meus mètodes que eren 
molt revolucionaris per a la meva època. 
 

Tot i que fins i tot el diari local va informar que no hi havia proves especí-
fiques per a argumentar les acusacions contra mi, ni contra el meu marit, 
que també havia estat detingut, el judici va seguir endavant i, amb 35 
anys, em van executar. Sí, per una causa injusta, com a moltes altres do-
nes que també van acusar de bruixes només per fer el que sabíem fer: cu-
rar i ajudar a les persones amb els nostres coneixements. 



 
Que per què estic preocupada? Ah sí! Doncs perquè ja han passat molts 
anys d’això però abans de morir vaig deixar tot de remeis i de receptes amb 
herbes i plantes medicinals.  
El que em falta és algú que segueixi fent-les servir i posant-les en pràcti-
ques. Potser vosaltres em podeu ajudar.  
Què em dieu? Ho provem a veure què tal surt? 
Gràcies! 


