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1. EUROPA I LA DIÀSPORA JUEVA

Les comunitats jueves han viscut a Europa de manera continuada durant dos mil anys. Al llarg de tot aquest 
temps, han format part del teixit social i cultural de tots els països, en un paisatge canviant que ha anat de 
la integració a la segregació, de l’encaix al desencaix, de la tolerància a la discriminació, de l’oportunitat a 
la persecució.

Tot i que Europa ha estat la llar per a moltes persones jueves, en diferents llocs i en diferents moments, la 
majoria d’aquestes persones també han mantingut (fins i tot en els millors casos) la consciència de tenir-
ne una altra, de llar. La vida jueva, el ritual i la pregària es van mantenir orientats cap a l’est de manera 
simbòlica i literal: a Jerusalem i a la terra d’Israel.

Aquests anhels, tanmateix, no van impedir que es formessin aquelles «llars lluny de casa»: comunitats 
autònomes amb sistemes d’autogovern molt desenvolupats, amb un fèrtil diàleg cultural entre la comunitat 
jueva i la societat en què vivien. En determinats moments, quan les circumstàncies ho van permetre, 
els jueus van ocupar llocs de poder, van tenir autoritat dins del govern i van participar en la vida cultural 
europea. Això ha estat més evident en l’era moderna, després de la Il·lustració jueva (Haskalà), i sobretot 
quan van començar a desaparèixer els ghettos a molts llocs de l’Europa de l’Est.

Més d’un milió de persones jueves viuen actualment a Europa. Formen part integrant de l’Europa 
multicultural, participen activament en gairebé tots els aspectes de la vida ciutadana i pública dels països 
on viuen. La contribució del judaisme a les arts i les ciències a Europa continua essent molt intensa. 
Malgrat tot, la memòria del segle XX encara persisteix i fa evident la necessitat de mantenir contínuament 
la tolerància i la comprensió mútua entre les comunitats jueves i els seus veïns.

Hagadà de Barcelona. Catalunya i Provença, segle XIV
British Library, Ms. Add. 14761



Des del segle XIII fins al XVIII, les lleis 
d’arreu d’Europa exigien als jueus 
vestir, en públic, una roba distintiva o 
dur insígnies d’un color particular: una 
rodella groga i vermella a la Catalunya 
del segle XIV, o un barret vermell en el 
cas de Venècia a partir de 1500.
El gueto de Venècia era lluny de ser 
homogeni. Les comunitats jueves 
italianes, catalanes, castellanes, 
portugueses, alemanyes i les del 
llevant tenien cadascuna la seva pròpia 
sinagoga. La condició que ostentava 
Venècia com a centre de la cultura 
impresa va donar lloc a un intercanvi 
constant d’idees entre jueus i no jueus.

La vida al Ghetto de Venècia al segle XVI

Mapa de Venècia, de Frans Hogenberg. 1572
Biblioteca Nacional d’Israel, CT 219

2. LA VIDA EN COMUNITAT
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A tot arreu on es van establir, les comunitats jueves es van organitzar al voltant d’una estructura 
pròpia, que tenia una organització, unes institucions i uns poders que variaven i es perfilaven 
diferentment, a causa tant de factors externs com interns.

Allà on se les permetia viure, sovint estaven confinades en un carrer concret (com a la 
Judengasse de Frankfurt) o gueto (el nom prové del barri jueu de Venècia, anomenat així des 
del 1516). A Catalunya els barris jueus rebien el nom de «calls».

També cal tenir en compte la voluntat de les comunitats de viure aplegades, per tal de poder 
complir amb la seva judeïtat, ja que els seus costums tradicionals requerien de serveis i 
espais que només podia proporcionar un entorn comunitari. Aquests espais pròpiament jueus 
eren la sinagoga, el micvé, el talmutorà, però també els tallers i botigues d’un tipus concret 
de professionals (com sabaters, teixidors, etc.) o els forns, l’escorxador i la carnisseria que 
asseguraven el compliment de les lleis dietètiques. Això era així sobretot a les ciutats de 
l’Europa occidental, entre elles, les poblacions de la Catalunya medieval.

També hi havia metges, rabins, poetes, i filòsofs de renom. Shylock, el prestamista jueu d’El mercader 
de Venècia de Shakespeare, hauria viscut al gueto.
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Les comunitats jueves europees, especialment entre els 
segles XIV a XVIII, van deixar registres de tractes financers, 
actes de reunions, normes judicials, decisions executives, 
resultats de votacions i promulgacions comunals en uns 
llibres anomenats pinkassim (llibres de registre o protocols). 
Un pinkas d’una comunitat n’era la crònica i, en certa manera, 
la representació viva de la comunitat mateixa. La qualitat 
sacrosanta dels pinkassim va fer que un prominent rabí alsacià 
del segle XVI deixés constància d’aquest acudit: «Si els deu 
manaments s’haguessin registrat al pinkas de la comunitat, 
ningú els hauria violat». 
També a Catalunya les comunitats jueves portaven registres de les activitats internes (social, política i 
financera) de la comunitat.

El pinkas de la imatge prové de Frankfurt del Main i és un dels documents més antics i extensos que 
han sobreviscut de l’Europa moderna; el llibre cobreix el període de 1552 a 1802 i conté unes 500 
pàgines. Està escrit en una barreja d’hebreu i judeoalemany. Els jueus van viure amb continuïtat a Frankfurt 
durant gairebé 900 anys. En els anys en què es redactava aquest pinkas, Frankfurt era la comunitat més 
prominent de Renània i la primera en representació de la cultura asquenasita.

Els pinkassim: uns protocols comunitaris

Pinkas de Frankfurt. 1552-1802
Biblioteca Nacional d’Israel, Ms. Heb. 662=24

Mapa de Frankfurt, de Frans Hogenberg. Colònia, Georg Braun, 1574

Biblioteca Nacional d’Israel, 2=YAH. C 1909

Al mapa de Frankfurt hi podem veure com era la 
Judengasse: és el carrer circular a la part est de la ciutat.

4

Un altre exemple magnífic és el llibre de comptes de 
Jucef Zabara, datat a mitjan segle XV i conservat entre els 
documents hebraics de l’Arxiu Històric de Girona. Es tracta 
d’un element excepcional, que dona molta i bona informació 
sobre el sistema fiscal i organitzatiu de les comunitats jueves 
de la Catalunya medieval, concretament, de les comunitats de 
Girona i Castelló d’Empúries.

Quadern de comptes de Jucef Zabara, col·lector del clavari de la comunitat jueva de Girona, 1443
Còpia facsímil (Arxiu Històric de Girona, fons Notarial Gi-2, volum 212, f. 8 i f. 9)
Museu d’Història dels Jueus, Girona



Un contracte matrimonial (quetubà)

Quetubà. Roma, Itàlia. 1797
Biblioteca Nacional d’Israel, Ms. Heb. 901.331=1

Des de temps antics, la quetubà (contracte jueu prenupcial) es redactava 
davant la parella de nuvis, i servia per donar protecció i seguretat 
econòmica a la núvia. Al llarg dels segles, aquests documents, escrits 
en arameu, sovint duien representacions artístiques que reflectien l’estil 
i el color locals.

La quetubà de la imatge és de Roma i data del 1797. Les ornamentacions 
que envolten el text principal del contracte incorporen tant versos en 
hebreu com motius italians.

Les comunitats jueves tenien sistemes d’autogovern amb capacitat de legislar i regir 
els assumptes interns. A vegades, s’unien per formar consells regionals, com el Consell 
dels Quatre Països, que va funcionar durant gairebé dos-cents anys, fins al 1764, dins 
de la Confederació de Polònia i Lituània. A Catalunya, les agrupacions d’aljames rebien 
el nom de «col·lectes» i tenien finalitats bàsicament fiscals: la seva funció era recaptar 
unitàriament els impostos i transmetre’ls també unitàriament als poders cristians que 
els exigien.

Malgrat la segregació i l’autonomia religiosa i cultural, arreu, i en tots els períodes 
històrics, les comunitats jueves van fusionar elements de la cultura local amb les seves 
pròpies tradicions: per compondre música, en l’arquitectura, en les maneres de vestir, 
de cuinar i en el llenguatge, elements que reflecteixen bé la característica híbrida de la 
cultura jueva.

Igualment, les cultures no jueves van assimilar alguns aspectes, sobretot culturals, però 
potser també materials, i socials, de la tradició jueva amb la qual coexistiren durant molts 
segles. En definitiva, la interacció i les influències en els modes de vida van tenir lloc des 
dels dos bàndols, i aquesta és una de les bases de la riquesa d’Europa: la seva important 
diversitat cultural.
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Molts homes jueus d’Europa van servir a l’exèrcit, en 
alguns casos per lleialtat al govern local, i en altres perquè 
van ser reclutats per la força. En el cas del llibre d’oració 
d’aquest soldat, la motivació sembla ser per lleialtat, ja 
que hi trobem una oració escrita, dedicada al benestar 
del monarca governant. Rezso Geschwind, soldat jueu de 
l’exèrcit austrohongarès durant la Primera Guerra Mundial, 
duia aquest llibre de pregària a sobre, durant el període de 
guerra i el seu captiveri a Sibèria.

A Navarra, a Castella i a la Corona catalanoaragonesa, s’han 
conservat algunes quetubàs molt interessants, datades totes 
entre els segles XIII i XV. No presenten gaires ornamentacions, 
però són objectes molt importants per conèixer la condició 
de les dones en el matrimoni jueu, els seus noms, i les seves 
històries de vida. La que veiem aquí és una reproducció 
facsímil d’una quetubà de la ciutat de Tudela.

La lleialtat al govern

Siddur. Hongria, 1915
Biblioteca Nacional d’Israel, 92 B 4820=0

Quetubà, Tudela, 18 d’agost de 1300
Còpia facsímil (Arxiu Reial i General de Navarra)
Museu d’Història dels Jueus, Girona

Una manera amb què el poble jueu va interactuar més 
àmpliament amb la societat va ser a través d’oficis o feines 
que proporcionaven un contacte directe amb el públic 
general. Un exemple curiós, generalitzat a la Confederació 
de Polònia i Lituània en l’era moderna, va ser la producció i 
venda d’alcohol. Als països de l’est d’Europa, els terratinents 
sovint solien arrendar aquests drets als taverners jueus. Aquest 
llibre de destil·lació de l’any 1800 conté receptes, en ídix, per 
elaborar begudes alcohòliques.

Receptari de licors

Mittheilung der Neusten und Vorteilhaften Practischen Destileur Kunst und Liquerfabrikation (Comunicat 
sobre els avantatges més recents en la pràctica de l’art de la destil·lació i producció de licors). 1800

Biblioteca Nacional d’Israel, Ms. Heb. 28°8519



3. CAMINS JUEUS

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. En el cas de les 
comunitats jueves, la terra original i simbòlica és la Terra d’Israel (Eretz Israel). La primera gran 
diàspora jueva es va produir a causa de la destrucció del Temple de Salomó pel rei babiloni 
Nabucodonosor, el 597 abans de la nostra era, i va suposar la dispersió d’un gran contingent 
de població des de Judea cap a Babilònia. L’exili a Babilònia va suposar, curiosament, una gran 
productivitat intel·lectual, i la cultura jueva que va florir durant aquell temps fou molt gran, molt 
important, i molt destacada.

Després de la destrucció del Segon Temple de Jerusalem l’any 70 de la nostra era, amb la 
repressió que l’exèrcit romà va imposar sobre la població revoltada de la província de Palestina, 
van emergir importants nuclis jueus arreu de la Mediterrània. Amb l’ascens de l’Islam al segle 
VII, els habitants jueus de diferents zones van caure sota dominació musulmana o bé cristiana. 
Cadascuna d’aquestes cultures va influenciar l’evolució de les respectives comunitats jueves 
que hi havia establertes al seu territori.

Al segle X van sorgir dos importants centres culturals jueus a Europa: al-Àndalus (o la Hispània 
musulmana) i la Renània; aquests dos territoris serien coneguts a les fonts hebrees com a 
Sefarad i Aixkenaz respectivament. Aquestes comunitats es van haver d’enfrontar a diferents 
persecucions: les invasions dels almohades i dels almoràvits, en l’entorn islàmic; les Croades, 
la Inquisició, les acusacions d’assassinats rituals, les massacres locals i nacionals i les 
expulsions. En els regnes hispànics, els moments més durs van ser 1391, amb grans atacs, i 
1492, amb l’expulsió. Després d’això molts varen arribar al nord d’Àfrica, al sud de França, a 
Holanda, o a Itàlia, però principalment s’adreçaren a l’Imperi otomà i, més tard, al Nou Món. En 
aquests punts es varen formar les comunitats anomenades «sefardites», que varen tenir força 
incidència en les politiques dels seus països d’establiment (Marroc, Holanda, Turquia, etc.). La 
majoria d’elles ha perviscut fins avui en dia, mantenint costums, tradicions i llengües pròpies 
dels seus països d’origen.

Actualment, algunes famílies encara conserven els noms i els patronímics dels temps en què 
habitaven Catalunya, i mantenen un sentiment d’origen hispànic i català. Es el cas dels Saltiel o 
els Lobel, o bé dels Gerondí, Barceloní, Tarraconí o Tortosí, amb referències clares a les ciutats 
d’on la família n’és originària.
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4. CAP AL MÓN MODERN

A mitjans del segle XVI, després de l’expulsió dels regnes hispànics, les terres otomanes i 
la Confederació de Polònia i Lituània van ser els nous centres emergents de la vida jueva 
europea. Aviat els atacs i pogroms periòdics van fer que els jueus se seguissin movent en totes 
direccions, buscant fugir de les massacres i de l’assetjament constant.

A finals del segle XVIII, la Confederació de Polònia i Lituània va ser repartida entre Rússia, 
Prússia i Àustria, països que experimentaven en aquells moments l’arribada de la modernitat. 
L’emancipació de la majoria de les comunitats jueves de l’Europa occidental i central a mitjans 
del segle XIX els va atorgar drets individuals com a ciutadans i això també va comportar canvis 
dins del propi teixit de la vida comunitària religiosa jueva. Noves filosofies, com la de Moisès 
Mendelssohn (1729-1786) i el seu cercle de Berlín, van intentar harmonitzar el judaisme 
amb els principis de la Il·lustració, a través de l’anomenada Haskalà o Il·lustració jueva. Això, 
afegit a una gran implicació en els valors cívics, va conduir a una reforma del judaisme que 
va produir canvis significatius en la litúrgia i la pràctica. Els opositors a aquestes reformes i 
modernitzacions (coneguts com a ortodoxos, i residents sobretot a Alemanya i Àustria-Hongria) 
apostaren, en canvi, per mantenir el compromís amb les formes tradicionals de la llei i la vida 
jueves. L’extremisme religiós i espiritual d’alguns sectors va portar a la formació de grups 
ultraortodoxos, coneguts com a hassidim, maskilim, misnagdim, moviments reformistes que 
varen canviar en gran part la manera de viure i de comportar-se de moltes de les poblacions 
jueves de l’Europa de l’Est.
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Al segle XVI, Venècia va destacar com un dels centres més 
influents d’impremtes en hebreu, com les cases Bomberg, 
Giustiniani i Bragadini. Aquestes impremtes van fixar el 
model de la presentació tipogràfica del Talmud (entre altres 
textos), model que perduraria al llarg dels segles.

El Talmud és l’obra mestra formativa i cultural del judaisme 
rabínic, la font sense precedents de la llei i la tradició jueves. 
Va ser compilat entre els segles II i VI i està escrit en hebreu 
i arameu. En paraules de Heinrich Heine (1797-1856), el 
Talmud és una «pàtria portàtil» per al poble jueu.

El moviment hassídic va ser un moviment místic i espiritual, 
originari de l’oest d’Ucraïna a mitjan segle XVIII. El seu 
fundador va ser el carismàtic rabí Baal Xem Tov (1698-
1760), conegut per la majoria dels jueus religiosos com «el 
Sant Baal Xem». A través dels seus deixebles, el moviment 
es va estendre per l’Europa de l’Est, desenvolupant diferents 
tribunals hassídics, cadascun amb doctrines i dinasties 
úniques.

Aquest arbre, de Mikhel Leib Rosenfeld (Oradea Mare, 
Romania), representa la genealogia del moviment hassídic. 
El tronc porta el nom del Baal Xem Tov; les branques més 
grans porten els noms dels seus deixebles més destacats, 
i així successivament a través de les generacions. Al voltant 
de l’arbre hi ha versets bíblics que esmenten arbres com a 
símbols de vida i resistència.

Talmud de Bomberg

Talmud de Babilònia, publicat per Daniel Bomberg. Venècia, 1548
Biblioteca Nacional d’Israel, Ms. Heb. 174.2=24

Genealogia d’un moviment

Arbre familiar de Baal Xem Tov. Varsòvia, 1927
Biblioteca Nacional d’Israel, L 413
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Al territori rus, la presència jueva estava restringida a l’anomenat Chertà Osédlosti (Clos 
d’Assentament), un districte que s’estenia des del Bàltic fins al mar Negre. Aquí la població jueva 
va augmentar dràsticament durant el segle XIX, fins a constituir gairebé la meitat dels jueus 
de tot el món. A les darreries del segle XIX, a causa dels pogroms i situacions extremadament 
adverses, milions van emigrar cap a l’oest, sobretot cap als Estats Units i també a l’Amèrica 
del Sud. Però els que s’hi quedaren es van secularitzar i van desenvolupar una nova identitat 
cultural, palesa en l’aparició de literatura secular en hebreu i ídix, i en un gir judaïtzant de les 
noves polítiques i ideologies revolucionàries universalistes. El districte va ser definitivament 
abolit amb la caiguda del règim tsarista, el 1917, i amb la reconstitució de Polònia i dels 
estats bàltics. Una generació més tard, la major part d’aquesta població va ser eliminada a 
l’Holocaust. Passat l’horror nazi, bona part dels supervivents es van trobar atrapats darrere del 
Teló d’acer. No va ser fins a la dècada del 1990 que centenars de milers de jueus soviètics van 
poder, finalment, emigrar a Israel.

En suport dels refuseniks soviètics

Fotografia del Fons de la família Xaranski 
Central Archives for the History of the Jewish People, P333

En aquesta foto, hi veiem dones joves 
que fan campanya per a l’alliberament de 
refuseniks soviètics (ciutadans jueus a qui 
se’ls negava el dret d’abandonar l’URSS i 
d’emigrar a Israel), entre ells Natan Xaranski 
(Donetsk, 1948), que va ser acusat d’alta 
traïció pel seu activisme i, amb el temps, va 
esdevenir una persona pública prominent a 
Israel.
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5. ANHELANT JERUSALEM

Diu la Bíblia que quan el rei Salomó va inaugurar el Temple de Jerusalem, al segle X abans de 
la nostra era, ho feu amb l’esperança que, fins i tot a l’exili, els israelites resarien al Senyor 
«de cara al seu país, a la terra que vas donar als seus pares, i de cara a la ciutat que tu has 
escollit i al temple que jo he dedicat al teu nom» (I Reis 8:48). El cert és que resar en direcció a 
l’est, cap a Sió (nom bíblic de Jerusalem) ha estat sempre una pràctica universal per als jueus. 
Jerusalem és una ciutat de gran importància per a moltes religions, ha estat sempre el centre 
simbòlic del món jueu i així ha unit gent dispersa arreu del món.

Al llarg de gairebé 2.000 anys, des de la destrucció final del Temple i durant els temps 
d’exili, el poble jueu ha anat desenvolupant diversos rituals per tal de recordar Jerusalem: 
les observances pròpies del Temple es van mantenir vives en la distància; l’arquitectura de 
les sinagogues, sempre que es podia, reflectia l’estructura del Temple; es van fixar dies de 
dejuni i de dol pel Temple destruït; Jerusalem s’esmentava en els rituals festius per expressar 
moments de màxima alegria; poetes i intel·lectuals jueus d’arreu del món anhelaven la sagrada 
Terra d’Israel (Eretz Israel) i la cantaven en els seus textos i poemes.

Aquest mapa, probablement 
copiat d’un dibuix fet pel Gaó de 
Vílnius (gran erudit del Talmud i 
de la Càbala, i una de les més 
grans autoritats del judaisme 
rabínic), mostra els límits de les 
dotze tribus d’Israel segons la 
divisió descrita al llibre bíblic de 
Josuè. El Gaó de Vílnius no havia 
estat mai a Israel i per això el 
mapa representa el significat 
simbòlic de la terra, més que no 
pas la seva geografia real.

Les dotze tribus d’Israel

Mapa manuscrit a color. Vílnius, principis del segle XIX
Biblioteca Nacional d’Israel, Pal 1001 - D3 (Pas.); Laor 887
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El sorgiment d’una nova ideologia política i social, el nacionalisme, va fer que es comencés a 
debatre com les minories podien ser integrades plenament dins de les nacions europees. Així 
es va aconseguir que, a molts indrets, els jueus fossin acceptats com a ciutadans amb igualtat 
de drets. Però cap a finals del segle XIX, per incidents de marcat caire antisemita com el Cas 
Dreyfus (el capità francès d’origen jueu acusat i processat per traïció a França) va quedar clar 
que fins i tot el jueu més assimilat podia seguir essent considerat foraster, i això va despertar 
el desig d’establir un estat nació propi, en aquella que es considerava la «terra d’origen» del 
poble jueu. A partir d’aquí va anar creixent el nombre d’europeus jueus que es traslladaren a 
la Terra Promesa.

Tots aquests elements van convergir el 1897 amb l’establiment d’un moviment polític estable, 
el Sionisme, encapçalat pel periodista i intel·lectual austríac Theodor Herlz. El moviment 
nacionalista jueu va assolir les seves aspiracions amb l’establiment de l’Estat modern d’Israel 
el 1948, però no pas abans que els nazis implementessin l’horror d’allò que anomenaren «la 
solució final a la qüestió jueva».

Theatrvm Terrae Sanctae et biblicarvm historiarvm: cum tabulis geographicis aere expressis 
avctore Christiano Adrichomio Delpho (Christiaan van Adrichem, 1533-1585). Colònia, ca. 1533
Biblioteca E. E. Schalit de l’Institut d’Estudis Nahmànides

Christian Kruik van Adrichem, un frare catòlic nascut als Països Baixos, és l’autor de diverses obres 
de temàtica sobre Terra Santa i Jerusalem, entre les darreries del segle XVI i els primers anys del 
segle XVII, com aquest Theatrum. L’obra inclou diferents mapes idealitzats de la dispersió de les 
dotze tribus d’Israel en temps antics, un tema molt recurrent en el pensament cristià de l’Europa 
moderna.



Una Hagadà no tradicional 

Hagadà del moviment Halutz. Varsòvia, 
Biblioteca Nacional d’Israel, 37 A 1201

aspiraven a crear una llar jueva a la seva pàtria històrica. Molts d’aquests moviments promovien 
una forma de vida agrària i van formar joves per convertir-se en agricultors i viure en comunes 
anomenades kibbutzim a Palestina. Halutz, fundada el 1905 i amb seu a Varsòvia, tenia 100.000 
membres a 25 països de tot el món abans de la Segona Guerra Mundial.

El text d’aquesta Hagadà es desvia molt del text tradicional. 
Aquesta compilació en hebreu i ídix va ser feta per membres del 
moviment juvenil sionista Halutz (pioner) el 1937 i vol reflectir 
els seus rituals reinventats de Pasqua, el seu desig apassionat 
de retornar a Sió i les seves idees sobre la creació d’una nova 
cultura jueva basada en la modernitat dels valors seculars, en 
aquells moments ja arrelats en la tradició jueva.
A finals del segle XIX i principis del segle XX, l’Europa de l’Est 
va ser testimoni de l’auge de molts moviments juvenils que

Fragment d’un poema manuscrit

Fragment de «Beneïda sigui l’emanació del Sant Esperit», de Yehudà ha-Leví
Biblioteca Nacional d’Israel, Ms. Heb. 8°1800/7

Malgrat les comoditats de la seva vida a la península Ibèrica i el 
seu èxit personal i professional a les diferents ciutats on va viure 
i treballar, Yehudà ha-Leví (ca. 1070/75-ca. 1141) anhelava 
Jerusalem, tema d’alguns dels seus poemes més evocadors. 
Finalment, va decidir emprendre el perillós viatge a Terra Santa, 
però va morir poc després d’arribar a les seves costes.
Aquests versos corresponen a una de les odes més famoses 
de Yehudà ha-Leví dedicades a Jerusalem, traduïda a l’anglès 
per Nina Salaman:
« El meu cor és a l’est, i jo sóc al més remot oest
Com puc trobar gust al menjar? Com ha de ser dolç per a mi? »

L’Hagadà està formada per pregàries (oracions), himnes 
i recitacions que conformen el guió del séder o sopar de la 
Pasqua jueva, un àpat ritual en què els jueus de tot el món 
recorden i expliquen la història de la sortida del poble jueu 
d’Egipte, la fi de l’esclavitud i la llibertat. L’Hagadà conté més 
il·lustracions que cap altre text sagrat del judaisme.
En acabar el sopar, els participants exclamen: «L’any que ve, a 
Jerusalem». Així expressen la seva fe en el seu eventual retorn

L’Hagadà

Hagadà de Leipnik. Manuscrit il·luminat. Darmstadt, 1733
Biblioteca Nacional d’Israel, Jerusalem, Israel Ms. Heb. 8°983

a la pàtria i a poder dur l’ofrena pasqual al temple reconstruït, tal com es representa en aquesta 
il·lustració del Temple de Jerusalem.
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6. EL VIATGE D’EXILI DE MOSSÉ BEN NAHMAN

Abans que es produïssin els grans atacs i les violències extremes contra les comunitats jueves 
hispàniques, i abans que es dictés el decret d’expulsió de 1492, alguns jueus de Catalunya 
ja havien optat per fer alià (migració) cap a Terra Santa, buscant complir amb el manament 
(mitzvà) de morir en la que anomenaven Eretz Israel (la Terra Israel). Aquest fou el cas del gran 
Nahmànides, el rabí de Girona que vers el 1263, i ja amb més de 60 anys, va decidir sortir de la 
ciutat on havia nascut i viscut tota la vida, per establir-se a la «Terra Santa d’Israel». El seu nom 
hebreu era Mossé ben Nahman, i en el seu temps era conegut també amb el nom català de 
Bonastruc ça Porta. L’apel·latiu de Nahmànides és posterior, i prové de la denominació llatina. I 
en el món jueu se’l coneix també actualment amb l’acròstic del seu nom: RaMBaN.

Mossé ben Nahman (ca. 1194-ca. 1270) és, sense cap mena de dubte, un dels personatges 
més rellevants de la història jueva medieval. Fou rabí, talmudista, cabalista, exegeta i poeta, i 
es guanyà un gran respecte entre els seus contemporanis pels seus estudis, pels seus grans 
coneixements i per la seva condició de líder espiritual i religiós. Mantingué una excel·lent relació 
amb el rei Jaume I, amb qui l’unia l’amistat i també l’aspecte professional: molt probablement 
va actuar de conseller reial per als afers de les aljames catalanes, i per això el rei li atorgà 
pagaments, rendes i beneficis al llarg de la seva vida. Formava part de la cort i hi mantenia 
unes relacions estretes, continuades i profitoses. Alguns cronistes jueus asseguraren, temps 
després, que el rei En Jaume «era un rei molt savi, i que era d’ell [referit a Mossé ben Nahman] 
que li venia la saviesa».

L’estiu de 1263, el monarca convocà, al Palau Reial, la famosa Disputa de Barcelona (dialèctica 
pública entre cristians i jueus). Nahmànides hi encapçalava la delegació jueva i el frare convers 
Pol Crestià, la dels cristians. La documentació hebrea que ha arribat fins als nostres dies 
descriu com Mossé ben Nahman defensà el judaisme de forma magistral i assegura que el rei 
elogià els seus dots com a orador.

Poc després, i amb la voluntat de complir el precepte de viatjar a la Terra d’Israel, abandonà 
Girona per visitar Jerusalem. Hi ha qui defensa que el Mestre de Girona va ser expulsat de la 
ciutat i de Catalunya pel rei en Jaume, com a condemna per haver blasfemat en contra del 
cristianisme. Això, però, és posat en dubte per tot un sector d’historiadors, que consideren molt 
improbable que una personalitat com Mossé ben Nahman, tan respectat arreu, fos represaliat 
per defensar el judaisme. És cert que els frares dominics llançaren una acusació greu en contra 
d’ell, i burxaren l’orella al rei per provocar la seva expulsió, però una nova interpretació dels fets 
històrics apunta que el rei va anul·lar qualsevol sentència i qualsevol procés que anés en contra 
del Mestre gironí, així que Mossé ben Nahman hauria marxat de Girona per la seva pròpia 
voluntat, i hauria emprès una diàspora volguda, amb la intenció de complir amb un manament 
diví i amb un sentiment d’anhel pel retorn a la Santa Terra d’Israel.



El Mestre de Girona va morir a la Terra d’Israel, a la ciutat d’Acre o bé a Haifa, pels volts de 
1270. Allí degué ser on es va «cavar la fossa» a què fa referència en una de les cartes enviades 
al seu fill, que era a Girona. La carta apareix impresa a la última pàgina d’una edició veneciana 
(1595) del seu llibre titulat Torat ha-Adam, exemplar que es pot veure a la vitrina. La lectura 
permet copsar l’enyorança del Mestre de Girona per la seva ciutat i mostra quina era la situació 
dramàtica (per als jueus) de la Jerusalem d’aquells temps.

«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. Jerusalem és més arrasada que cap 

altre lloc; la Judea, més que la Galilea. Tanmateix, tot i les seves ruïnes és una bella terra. 

Jerusalem deu tenir ara uns dos milers d’habitants, dels quals cosa de tres-cents són cristians que es van 
escapar de l’espasa del sultà, i no hi ha cap jueu a la ciutat, car els uns fugiren tan bon punt arribaren els 
tàrtars i els altres foren morts a fil d’espasa. Només hi resten dos germans tintorers que compren tint al 

governador. Es a casa d’ells, doncs, on [alguns jueus] s’apleguen el dissabte amb la intenció de formar el 
minian per a la pregària. 

Nosaltres els vam instar a cercar alguna altra casa, i n’hem trobada una de mig enderrocada que té 
columnes de marbre i una arcada esplèndida. L’hem destinada a sinagoga. El cas és que la ciutat està 

abandonada i tothom qui vol apropiar-se unes ruïnes ho pot fer. Els hem fet una donació perquè la tornin 
a posar en bon estat, cosa que ja han començat a fer; també han enviat algú a Siquem perquè en dugui 
els rotlles de la Torà que hi van portar quan arribaren els tàtars, però que eren de Jerusalem. Alçaran, 

doncs, una sinagoga per pregar-hi, car són molts els qui de Damasc, d’Àlep, d’Egipte i de totes les regions 
d’aquesta terra venen contínuament a Jerusalem per tal de poder veure el [lloc del] Temple i de plorar per ell. 

Que Aquell que ens ha considerat dignes de veure Jerusalem en ruïnes també ens en consideri de 
contemplar-la reconstruïda, reparada i plena de glòria de la presència Divina. I que tu, fill meu, amb el teu 

germà i tota la família, pugueu veure la prosperitat de Jerusalem i la restauració de Sió, com desitja el vostre 
pare, que s’angoixa i sospira, però mira i s’alegra.

Mossé ben Nahman

Saluda de part meva el meu fill i deixeble rabí Mossé, fill del teu oncle Salomó. Digues-li que he pujat 
a la muntanya de les Oliveres, davant per davant de la muntanya del Temple, que es molt a prop; estan 

separades només per la vall de Josafat. Allí, davant del [lloc del] Temple, he llegit els versos que va escriure 
amb tant de sentiment i he plorat abundantment. 

Tant de bo que el qui feu habitar el seu nom al Temple us guardi i us doni pau abundosa, i la doni també a 
l’honorable i santa comunitat de la vostra ciutat. Que la vostra pau i el vostre benestar us durin per sempre 

més. Amén»
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Torat ha-Adam de Mossé ben Nahman. Venècia, Imp. de Giovanni di Gara, 1595
Còpia facsímil
Museu d’Història dels Jueus, Girona

Les comunitats jueves es regien internament per normatives religioses i rituals, moltes de les quals 
eren compilades en llibres que les famílies tenien a casa i que eren consultats amb molta assiduïtat i 
traspassats de generació en generació. Un exemple era el text escrit pel gran rabí gironí Mossé ben 
Nahman, al segle XIII. Es tracta d’una compilació de normes rituals adreçades a portar una conducta 
jueva exemplar i d’acord amb la llei de Moisès. El títol Torat ha-Adam significa la llei de l’home. El 
llibre del Mestre de Girona formava part de les petites (o no tan petites) biblioteques particulars del 
call, i així ho hem trobat esmentat en diversos documents medievals, tals com inventaris i testaments 
de persones jueves de la ciutat. A la vitrina es mostra la rèplica d’un exemplar imprès a Venècia al 
segle XVI i cal notar, segons es veu en la primera pàgina, que va passar per la censura eclesiàstica 
sense problemes. 
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Maimònides segons l’escultor Amadeo Ruiz Olmos. Còrdova, 1964
Arxiu d’imatges de la Biblioteca Nacional d’Israel

Mixné Torà, ca. 1350
Biblioteca Nacional 

d’Israel, Ms. Heb. 
4°1193

Manuscrit profusament 
il·lustrat del gran tractat 

de Maimònides sobre la 
llei jueva.

Rabí Moisès ben Maimon (Rambam o Maimònides), 1135-1204

Nascut a Còrdova, la seva família va fugir dels almohades quan ell era molt jove i es van instal·lar a 
Egipte. Maimònides fou un destacat filòsof jueu i també mestre en altres disciplines com l’astronomia i 
la medicina. La majoria dels seus treballs, i sobretot la seva gran obra, Mixné Torà, són fonamentals en 
la llei i jurisprudència jueves. El seu principal tractat filosòfic és La guia dels perplexos, escrita en àrab.

7. PERSONALITATS

Al llarg de generacions l’erudició jueva ha florit a Europa, amb destacades personalitats; la seva 
influència s’ha estès molt més enllà del món jueu i ha contribuït de moltes maneres a l’avenç 
de la cultura i al progrés de la societat. La migració, la necessitat de sobreviure i adaptar-se 
a nous entorns, i el fet de ser persones tant «de dins» com «de fora» són fets que potser van 
ajudar a crear les condicions per a la innovació, la creativitat i la voluntat de desafiar les 
normes.

Ja des de l’antiguitat, el poble jueu ha contribuït a la millora de la literatura europea amb 
la traducció, per exemple, de la Bíblia hebrea al grec i al llatí. Poetes i estadistes jueus dels 
segles XI i XII són exemples destacats de la profunda influència mútua entre la cultura jueva i 
la musulmana durant l’època daurada d’al-Àndalus. Al Renaixement, hi ha presència jueva en 
el progrés de la medicina, l’astronomia, les ciències i la impressió. Després de l’emancipació 
i la Il·lustració, les contribucions jueves a l’art i la literatura, la ciència i la tecnologia europees 
van augmentar de manera molt destacada, i algunes persones van obtenir reconeixement 
internacional.

Són, doncs, molt destacables les aportacions a la cultura i al saber d’algunes personalitats 
jueves, homes i dones, de diferents èpoques i llocs d’Europa.

Isaac Bashevis Singer, 1904-1991 

Nascut a Leoncin, prop de Varsòvia (en aquell moment part de l’Imperi Rus), Singer era fill i nét de 
rabins i germà del novel·lista Israel Joshua Singer (1893-1944) i de l’escriptora Esther Kreitman 
(1891-1954). Va créixer al barri jueu de Varsòvia, on es parlava l’ídix, en un escenari de pogroms 
recurrents, i va estudiar al seminari d’aquesta ciutat. L’any 1935, davant l’auge del nazisme i la seva 
amenaça per als jueus polonesos, va emigrar als Estats Units, on va començar a escriure com a 
periodista i columnista al diari The Daily Forward (escrit per als jueus de Nova York en llengua ídix). 
Amb aquesta llengua va escriure gairebé tota la seva obra, per la qual va rebre, el 1978, el Premi 
Nobel de Literatura. Va morir a Miami. 17



Retrat de Baruch Spinoza
Biblioteca Nacional d’Israel, 
Schwad 02 21 166

Postal que reprodueix 
una pintura de Samuel 

Hirszenberg. 1907
Biblioteca Nacional d’Israel, 

Col·lecció de postals, TM 
8* 739

Retrat de Bertha Pappenheim, 
amb roba del segle XVII, 
representant Glückel 
al quadre de Leopold 
Pilichowski
Biblioteca Nacional d’Israel

Fragment de les memòries de 
Glückel. Manuscrit, segle XVIII
Biblioteca Nacional d’Israel, Ms. 
Heb. 4311=8

Reproducció d’un medalló de plata de Pastonino de 
Pastori, 1553
Biblioteca Nacional d’Israel, Schwad 02 14 59

A la pintura Spinoza excomunicat, de Samuel Hirszenberg 
(1865-1908), s’hi pot veure el filòsof caminant per un 
carrer, davant la mirada de reprovació d’uns jueus religiosos.

La Señora, Gràcia Mendes Nasi, 1510-1569
Una rica dona de negocis jueva, era nascuda a Portugal en 
una família de conversos provinents de Castella. Els jueus 
convertits per força al catolicisme sovint seguien practicant 
en secret el judaisme i per aquest motiu es trobaven sota 
l’amenaça constant de la Inquisició. La vida i els afers 
internacionals de Doña Gracia la van portar a viatjar a Anvers, 
on va muntar una xarxa secreta que va ajudar centenars 
de conversos a escapar de la Inquisició, transportant-los en 
els seus vaixells d’espècies cap a la seguretat de l’imperi 
Otomà, on els jueus hi eren acollits. Va viure a Ferrara i a 
Venècia, i es va establir finalment a Istanbul.

Baruch Spinoza, 1632-1677

Filòsof holandès d’origen hispanoportuguès, procedia d’una família conversa que va tornar al judaisme 
després d’arribar a Amsterdam. Va ser un dels filòsofs racionalistes més importants del segle XVII, i 
va establir les bases de la Il·lustració i de la crítica bíblica moderna. No obstant això, va ser rebutjat 
i condemnat a l’ostracisme per la comunitat jueva a causa de les seves idees polèmiques sobre la 
naturalesa divina.

Glückel de Hamelin, 1646-1724

Nascuda a Hamburg, va morir a Metz (la Lorena). 
Fou una dona de negocis compromesa, comerciant, 
que va dirigir una fàbrica i va mantenir els seus 14 
fills, mentre duia un diari personal que ens deixa 
entreveure com era la vida ordinària d’una vídua 
jueva del segle XVII i principis del XVIII a la regió de 
Renània. Sabem que entre els seus descendents s’hi 
inclouen figures com el poeta Heinrich Heine (1797-
1856), l’activista social Bertha Pappenheim (1859-
1936), i el rabí Samson Raphael Hirsch (1808-
1888). Els diaris de Glückel son una autèntica joia 
per a l’estudi de les històries de vida de les dones 
europees de l’època moderna.



Fotografia de Marc Chagall 
amb la seva signatura. París, 

juny de 1925
Biblioteca Nacional d’Israel, 

Schwad 02 21 07

Postal que reprodueix els vitralls de Chagall, 1965
Biblioteca Nacional d’Israel, Col·lecció de postals, TM 8* 495

Rosalind Franklin treballant
© Henry Grant Collection, 

Museu de Londres

Llibreta de notes de Franz Kafka, amb una llista de paraules en hebreu i 
alemany. Manuscrit autografiat en llapis. Praga, ca. 1922
Biblioteca Nacional d’Israel, Schwad 01 19 18

Aquesta postal mostra 
sis dels dotze vitralls de 
Chagall que decoren la 
sinagoga de l’hospital 
Hadassah de Jerusalem. 
Cada vitrall representa 
una de les dotze tribus de 
l’Israel bíblic.

Retrat de Franz Kafka
Biblioteca Nacional d’Israel, Schwad 02 19 136

Kafka va considerar 
traslladar-se a Palestina 

en algun moment de 
la seva vida, i per això 

va començar a estudiar 
hebreu elemental. En 

aquest quadern de notes 
hi trobem paraules com 

«innocent», «espia», 
«geni» i «tuberculosi» 

en hebreu i en la seva 
llengua nadiua, l’alemany.

Franz Kafka, 1883-1924
Novel·lista en llengua alemanya i escriptor de 
relats curts, va viure la major part de la seva vida a 
Praga. Kafka és considerat una de les figures més 
importants de la literatura del segle XX. Les situacions 
surrealistes i absurdes que descriu als seus llibres són 
l’origen de la paraula kafkià. Treballava com a agent 
d’assegurances i escrivia en el seu temps lliure, i no 
va tenir gaire reconeixement en vida. Va ordenar al seu 
amic Max Brod (1884-1968) que destruís tota la seva 
obra inacabada després de la seva mort, a causa de 
tuberculosi a l’edat de quaranta anys, però Brod no va 
complir amb la seva voluntat i la va publicar.

Marc Chagall, 1887-1985
Nascut a Vitebsk (actual Bielorússia), va estudiar art a 
Sant Petersburg i després es va traslladar a França, 
on el seu estil avantguardista va ser molt reconegut. 
La seva obra reflecteix elements de la vida a l’est 
d’Europa i l’art popular jueu, inspirats sobretot en la 
seva joventut a Vitebsk.

Rosalind Elsie Franklin, 1920-1958

Química anglesa, va estudiar la naturalesa dels virus, 
treball amb el qual va obtenir un ampli reconeixement 
a la seva època. La seva recerca en estructures 
de l’ADN i l’ARN va contribuir al descobriment que 
va ser guardonat amb el Premi Nobel l’any 1962, 
contribució que no li va ser reconeguda fins després 
de la seva mort.
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