


Dossier didàctic 
adreçat a ESO

Presentació

Aquesta guia ha estat elaborada pel Museu d’Història dels Jueus, que té la missió de 
preservar, estudiar i difondre la història de les comunitats jueves de Catalunya, que al 
llarg de tota l'edat mitjana varen formar part i varen contribuir decisivament a la trajectòria 
històrica i al desenvolupament cultural i científic del país.

El Museu d’Història dels Jueus vol compartir i donar a conèixer la història jueva amb tota 
la societat, a través de la col·lecció permanent i també de les exposicions temporals. 

En aquesta ocasió, “Diàspores jueves, camins europeus” és un recurs que volem 
apropar als centres educatius per treballar junts en els valors de participació, convivència 
i reconeixement de la diversitat, i per promoure l’esperit crític a través del debat i la 
reflexió. 

L’exposició

Una diàspora (del grec διασπορά, dispersió) és l’emigració de la població d’un indret, la 
qual manté una identitat i memòria col·lectiva pròpies. El gran nombre d’emigracions que 
han marcat la història de la societat jueva es coneixen amb aquest nom degut a la 
pervivència d’uns trets culturals, religiosos i identitaris comuns. 

Fem un lapbook?

Us convidem a elaborar un lapbook, on podeu presentar el que descobriu a l’exposició i 
la informació que cerqueu. En aquest quadern trobareu algunes activitats que us 
proposem que dueu a terme. Com resumiu o amplieu i com presenteu la informació, ja és 
cosa vostra!



Abans de començar....

Visiteu l’exposició! Us animem a venir i us esperem a les sales temporals 
del Museu d’Història dels Jueus, al carrer de la Força, núm. 8, de Girona. 
Fins el 4 de novembre!

Visualitzeu el vídeo de l’exposició:

Descarregueu-vos el fulletó de l’exposició, 
on trobareu la informació per poder elaborar 
el lapbook i respondre les preguntes 
que es plantegen:

I per acabar.... farem una exposició de lapbooks

Un cop finalitzada l’exposició (el 4 de novembre) des del Museu  
habilitarem un espai per fer una mostra de lapbooks, on els i les que ho 
vulgueu hi podreu exposar durant unes setmanes els vostres treballs i 
així tothom que vulgui els podrà veure, gaudir de la vostra feina i saber-
ne més.

Ens fa molta il·lusió que ens ajudeu en aquesta missió!

Abans de 
començar...



Europa 
i la Diàspora jueva

Les comunitats jueves han viscut a Europa de manera continuada durant dos 
mil anys.

A partir dels textos de l’exposició, marqueu en el mapa, amb colors que es 
distingeixin bé:

• Els itineraris de les dues primeres Diàspores

• Al-Àndalus, la Hispània musulmana a l’edat mitjana 

• La Renània, la zona al voltant del riu Rin

• Els països on van anar els jueus expulsats el 1492

• El territori entre el mar Bàltic i el mar Negre (Confederació de Polònia i 
Lituània i terres otomanes, centres emergents de la vida jueva a l’Europa 
del s. XVI)

Afegiu al mapa una etiqueta
o llegenda indicant què és 
cada cosa, si no, no es 
podrà entendre què vol dir 
cada color!



Diàspores

Una diàspora (del grec διασπορά, dispersió) 
és la situació en què es troba una població
dispersa que manté una memòria col·lectiva 
sobre un lloc d’origen compartit.

Cerqueu la definició dels conceptes següents:

REFUGIATS     EXILI     EMIGRAR     GUERRA     ÈXODE     FRONTERA

– Quines causes creieu que poden originar desplaçaments de 
població?  Podeu explicar un cas que conegueu

Relacioneu aquests conceptes i amplieu les seves definicions:  

ÍDIX     ASQUENAZ     SEFARAD     JUDEOCASTELLÀ

– Idioma que encara parlen avui els jueus originaris de la Península 
ibèrica

– Així es coneixia la Renània entre els jueus
– Idioma que encara parlen avui els jueus originaris del centre 

d’Europa
– Així es coneixia al-Àndalus entre els jueus



La vida en
comunitat

Allà on van viure, les comunitats jueves sovint s’establien en espais urbans 
concrets, i s’organitzaven al voltant d’una estructura que tenia unes 
institucions pròpies, amb sistemes d’autogovern amb capacitat de fer lleis i 
dirigir els seus assumptes interns.

• A Catalunya, quin nom rebien els barris jueus?  Quins coneixeu?

• A l’exposició es fa referència al barri jueu de Venècia, i també del barri 
jueu de Frankfurt. Quin nom rebien, aquests barris en aquestes ciutats?

• Identifiqueu cinc espais o edificis que es troben als barris jueus, i 
expliqueu quina és la seva funció.



Camins jueus,
al llarg del temps

Què va passar en cadascun d’aquests moments? 
Presenteu la informació en format d’eix cronològic

Quan On Què, per què

586 aC Jerusalem .....................

70 dC ..................... Destrucció del Temple......

1391 Regnes hispànics .....................

1492 ..................... Expulsió dels jueus de.........

1516 Venècia .....................

1917 ..................... Caiguda del règim del Tsar.......

1948 .................... Fundació de l’Estat d’Israel....... 



Personalitats

Escolliu un dels personatges següents i descriviu, posant-vos en la seva pell, 
com deuria ser la seva vida. En cada cas us fem algunes preguntes que us 
ajudaran a elaborar el relat, que podeu presentar en format mini llibre.

� Quan ja era gran, Mossé ben Nahman, també conegut com a Bonastruc ça
Porta, rabí gironí que va viure al s. XIII, va decidir emprendre un llarg viatge 
fins a la terra d’Israel.

– A l’edat mitjana, viatjar no era tant fàcil ni còmode com avui 
dia! Què creus que es va endur, per al viatge?

– Com creus que va ser el viatge? Quins mitjans de transport 
deuria utilitzar? Quina ruta deuria fer?

� Gracia Mendes Nasí va dedicar gran part de la seva vida a ajudar a jueus 
conversos a fugir de la Inquisició que els perseguia, escapant en vaixells 
mercants cap a l’Imperi Otomà, on eren acceptats encara que tinguessin una 
religió diferent

– Qui eren els conversos?
– Sabeu de què fugia aquesta gent?
– Com creieu que ajudava a escapar la gent, Gràcia Mendes? 

Relateu com deuria ser el viatge d’alguna de les persones que 
van fugir.

� Marc Chagall, artista bielorús, va haver de fugir de l’Holocaust nazi. Va arribar 
a Tossa de Mar, població de la Costa Brava, on es va instal·lar durant un llarg 
període. La seva vida al poble va influir en les seves obres, com encara avui 
podeu veure al Museu Municipal de Tossa.

– Sabeu què va ser l’Holocaust?
– Per què penseu que va haver de fugir Marc Chagall?
– Chagall vivia a França quan va haver de fugir. Com creieu que 

va ser el viatge que el va dur fins a Tossa?

Sabeu si avui dia hi ha gent que arribi a Catalunya per motius semblants als 
que van patir algunes d’aquestes persones? 
Busqueu alguna notícia relacionada amb la immigració que està rebent Europa 
aquests darrers anys i expliqueu per què marxa del seu país tota aquesta gent.



Imatges de
Jerusalem

Aquest mapa, probablement copiat d’un 
dibuix fet pel Gaó de Vílnius (rabí i erudit 
del Talmud i de la càbala) mostra els 
límits de les dotze tribus d’Israel segons 
la divisió descrita al llibre bíblic de Josuè.

Christian Kruik van Adrichem, un frare catòlic 
nascut als Països Baixos, va dibuixar aquest 
mapa idealitzat de la dispersió de les dotze 
tribus d’Israel en temps bíblics.

Aquesta la podem veure al Tapís de la Creació
(Catedral de Girona), brodat a Girona al 
segle XII.

Aquesta, es troba al Llibre de Comptes de 
l’apotecari gironí Pere Canals (1554) i es conserva 
a l’Arxiu Municipal de Girona.

La “Terra Promesa” i la “Ciutat Santa” de Jerusalem són llocs simbòlics de 
gran importància per a la religió jueva (i altres). Des de la Diàspora se n’han 
fet moltes representacions al llarg del temps, a vegades idealitzades

Com us imagineu que devia ser la Jerusalem de Mossé ben Nahman (s. 
XIII)?  La podeu descriure o dibuixar

La força simbòlica de Jerusalem també és present a Girona, on se’n 
conserven imatges.



Paraules de 
Jerusalem

El viatge d’exili de Mossé ben Nahman

El Mestre de Girona, cap el 1263, i ja amb més de 60 anys, va decidir marxar
de Girona, on havia nascut i viscut tota la vida, per establir-se a la «Terra 
Santa d’Israel» i ja no va tornar. Va morir allà, pels volts de 1270, on es va 
«cavar la fossa» a què fa referència en una de les cartes enviades al seu fill, 
que era a Girona. 

La lectura d’aquesta carta permet copsar l’enyorança cap a la seva ciutat i 
mostra quina era la situació dramàtica (per als jueus) de la Jerusalem 
d’aquells temps.

Us proposem que us poseu en la seva pell i escriviu una carta a la família des 
de l’exili. La podeu fer en català o en qualsevol altra llengua

«Que el senyor et beneeixi, Nahman, i que puguis veure Jerusalem pròspera
I aconseguir els fills dels teus fills. Que la teva taula sigui com la taula del 
nostre pare Abraham. 

T’escric aquesta lletra des de Jerusalem estant, la ciutat Santa, on, lloat sia
Déu, Roca de la meva salvació, vaig arribar sa i estalvi el 9 d’elul i vaig fer-hi 
estada sense cap entrebanc fins l’endemà de Iom Kippur. He fet el 
pensament d’anar a Hebron, la ciutat on hi ha les tombes dels Patriarques, 
per tal de prostrar-me davant d’elles i, Déu ajudant, cavar-m’hi una fossa. 

D’aquesta terra, què us en diré? L’abandó i l’arrasament són d’allò més 
grans. Sembla, fins i tot, com si seguissin un principi general: com més sagrat 
l’indret, més assolat......

(trobareu la resta de la carta al fulletó)


