
un gran esgotament intel.lectual i moral en les

personalitats jueves que hi varen ser, obligatò-

riament, presents. Un dels pocs que no va

acceptar el baptisme va ser el gironí Bonastruc

Desmestre, possiblement descendent de

Nahmànides, que malgrat la pressió a que fou

sotmès, va tornar a Girona i va mantenir-se fidel

al judaisme fins al moment de la seva mort.

RETORNAR-HO AL SEU LLOC, GRÀCIES

U
na pràctica molt comuna i molt estesa en

la societat cristiana era la de convocar

debats públics, anomenats “Disputes”, en els

quals s’enfrontaven experts de la llei jueva amb

savis i teòlegs cristians. En realitat, eren estra-

tègies d’atac dialèctic de l’Església, que volia

demostrar públicament que el judaisme era una

religió errònia. Els debats sempre estaven orga-

nitzats pel bàndol cristià, i s’obligava els jueus

a ser-hi presents i a exposar públicament,

davant dels arguments i crítiques cristianes,

diverses qüestions de la llei mosaica. Sovint el

tema central de la discussió i el punt més impor-

tant en el debat entre les dues religions era la

vinguda del Messies. L’entorn no era ni ama-

ble ni respectuós vers el judaisme, sinó que

sovint les disputes tenien lloc enmig d’una for-

ta pressió per la part cristiana.

El mapa de la paret mostra les Disputes més

importants de l’Europa medieval: París, el 1240,

que va tractar sobre el Talmud i que es va con-

cloure amb la crema i prohibició dels llibres

talmúdics; Barcelona, el 1263, en la qual va

intervenir Mossé ben Nahman de Girona, i que

va tractar extensament el tema del messianis-

me de Crist, i la més llarga i punyent de totes,

Tortosa, el 1414, que va suposar la conversió

de més de la meitat de la població jueva de la

Corona d’Aragó. Va ser convocada per Benet

XIII, el Papa Luna, que va cridar al seu palau

de Tortosa els més destacats rabins de les comu-

nitats catalanes i aragoneses de l’època. La

Disputa va durar més d’un any, i va provocar

El diable encega els jueus. Extret del libre Il capello

a punta, pàg. 91.
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L
a situació de les comunitats jueves que

vivien en territori cristià era de minoria i de

dependència en relació als poders públics i a la

societat cristiana. Molt sovint, varen patir tam-

bé la marginació. La idea d’una suposada con-

vivència perfecta de cultures és errònia. El que

es va produir va ser una coexistència entre dues

comunitats, la jueva i la cristiana, que vivien

en un mateix espai temporal i físic: les ciutats i

poblacions de la Catalunya medieval.

A l’edat mitjana circulaven per tot Europa un

seguit d’acusacions segons les quals els jueus

enverinaven les aigües i provocaven terribles epi-

dèmies, com la pesta de 1348. També se’ls acu-

sava de fer sacrificis rituals per a perjuri del cris-

tianisme, utilitzant hòsties consagrades, en els

casos més lleus, o infants cristians, en els pitjors

casos. Igualment durant l’edat mitjana es van

difondre arreu estereotips físics negatius i difa-

mants: pretesament, els jueus i les jueves hau-

rien tingut els nassos llargs i punxeguts, les ore-

lles i els ulls d’aspecte diabòlic... fins i tot banyes

i cues demoníaques! Aquests estereotips varen

perdurar fins ben entrat el segle XX i varen supo-

sar la prolongació de l’antijudaisme medieval en

la societat contemporània.

Les relacions entre la població jueva i l’en-

torn cristià eren cada vegada més difícils, i més

tenyides de violència. A Girona, la violència va

començar ja a les darreries del s. XIII. El 1331 va

tenir lloc un gran atac sufocat gràcies a la inter-

venció dels poders públics. Però el gran avalot,

el més violent i de més terribles conseqüències,

va ser el 10 d’agost de 1391. Grups armats van

atacar el call i van causar la mort de 40 perso-

nes. Com que els jueus eren del rei, aquest, que

els tenia sota la seva jurisdicció, en va manar la

salvaguarda. Les autoritats municipals varen tras-

lladar la població jueva a la Torre Gironella, on

s’hi van estar, en pèssimes condicions, més de

17 setmanes. Davant les constants amenaces i

les mostres de violència, molta gent va decidir

convertir-se. D’altres varen abandonar la ciutat

per no tornar-hi mai més.

RETORNAR-HO AL SEU LLOC, GRÀCIES

Crema de llibres prohibits per l’Església. Pedro de

Berruguete, s. XV. Museo Nacional del Prado, Madrid

La violència
antijueva
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E
ls atacs de 1391, i les prohibicions i ordres

de marginació varen fer que bona part de la

població jueva optés pel baptisme, per així sal-

var la pell i els béns, i viure amb una certa, sovint

fictícia, tranquil.litat. Les persones converses

hagueren d’enfrontar-se a noves i no pas menors

dificultats. Eren malvistes i mal acceptades per

la societat cristiana, que sovint les titllava d’o-

portunisme i falsedat; la comunitat jueva, per

la seva banda, les acusava d’haver traït la fe dels

avantpassats. Per fer-ho encara més difícil, com

que rebien una formació ínfima i del tot incom-

pleta en qüestions de religió cristiana, molt sovint

incorrien en errors tant de pràctica com de pen-

sament i doctrina, i continua-

ven, conscientment o incons-

cientment, comportant-se

segons la llei i la tradició jue-

va dins la qual havien nascut

i crescut. Per controlar aque-

lla població es va crear, el

1480, el Tribunal de la Inqui-

sició, un organisme repressiu

que segons els seus creadors

estava destinat a salvaguardar

la puresa de la fe cristiana. El

sistema inquisitorial, el des-

plegament d’una autèntica

“maquinària repressora” i les

persecucions que es varen

desencadenar varen crear

autèntiques situacions de

terror i de fanatisme.

La condemna per judaitzar podia ser de diver-

ses maneres; la màxima era la de morir a la

foguera; quan la persona havia fugit de la ciutat,

es dictava la condemna de crema en estàtua, que

consistia en cremar un ninot de palla que repre-

sentava el condemnat o la condemnada. També

hi havia els penitenciaments, càstigs i humilia-

cions que comportaven la confiscació de béns.

Qualsevol persona que queia a mans de la Inqui-

sició quedava marcada per sempre més, i no

només ella, sinó tota la seva família, fins i tot les

generacions que en descendirien.

La Joana Libiana era filla d’una família con-

versa gironina; el 23 de febrer de 1496 va ser

detinguda a Barcelona jun-

tament amb les seves dues

germanes, la Marquesa i la

Caterina. Totes havien estat

acusades de realitzar en

secret pràctiques judaiques

i de “seguir la Llei de Moi-

sès”: canviar-se la camisa els

dissabtes, no menjar carn de

porc, o celebrar algunes fes-

tivitats jueves com la Pas-

qua, l’Any Nou o el Dia de

Perdons. Van patir durs inte-

rrogatoris, i van acabar con-

fessant. Els foren confiscats

tots els béns, mobles i

immobles, i varen ser exco-

municades i recloses en pre-

só perpètua.

RETORNAR-HO AL SEU LLOC, GRÀCIES

Jueus cremant a la foguera. Extret del libre

Il capello a punta, pàg. 38.

Les persecucions
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de la partença, per evitar, tal com es pot llegir

en la reproducció facsímil a la vitrina, atacs i

violències excessives. A l’inici del mes de juliol

d’aquell any, l’aljama de Girona va posar a la

venda les sinagogues, el bany ritual, l’escola

d’infants, el lloc de reunió i la carnisseria i

escorxador comunitari. Tot plegat va ser venut

pel preu irrisori de 10 Florins. Els vells espais

que durant tants segles havien acollit pregàries

i rituals jueus varen convertir-se en una part

més de l’entramat urbà, i cristià, de la ciutat de

Girona.

RETORNAR-HO AL SEU LLOC, GRÀCIES

A
la Catalunya de finals del s XV la població

conversa havia crescut molt. La majoria

seguien vivint als mateixos indrets, on tenien una

relació estreta amb els seus antics coreligiona-

ris. Això, segons els inquisidors, era un greu

perill, ja que permetia als encara jueus d’adoc-

trinar i recordar als conversos les pràctiques de

la religió que ara tenien prohibida, i aquests

judaïtzaven amb freqüència i facilitat. Ferran i

Isabel, reis d’Aragó i Castella, empesos pels

inquisidors i amb la voluntat d’imposar el cris-

tianisme a tots els seus regnes, varen signar el

dia 31 de març de 1492 un

edicte pel qual donaven a

la població jueva tres

mesos de temps per a

abraçar la fe cristiana. Si

arribat el termini persis-

tien en la seva antiga reli-

gió, haurien d’abandonar

les ciutats, les viles i els

pobles on havien nascut,

i on havien viscut des de

tantes generacions enrere.

A Girona, els jurats

varen rebre una carta el

dia 20 d’abril de 1492, en

la qual el rei Ferran feia

referència a l’edicte d’ex-

pulsió de tots els jueus i

jueves i ordenava que es

protegissin les persones

i els béns en el moment

Els jueus i les jueves varen ser expulsats d’arreu d’Europa, durant els segles medievals.

Hagadà de Sarajevo, fol. 14r. Catalunya, s. XIV. Fascímil. MHJ, Girona.
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A
començaments del mes d’agost de 1492

de les viles i ciutats catalanes en sortien

grups de gent que havia decidit mantenir-se en

la fe jueva, i prendre el camí de l’exili. Aquest

era llarg i difícil, ple de contratemps, de perills

i d’incertesa.

La majoria dels exiliats de Girona i els

entorns es varen dirigir al Rosselló. A Perpinyà

varen arribar-hi Astruc Abraham, Lleó Aninai,

Mossé Vidal, Samuel Salamó, i Esdres Bellshom,

secretaris de l’aljama de Girona, amb els rotlles

de la Llei i els llibres i estris sagrats que havien

pogut endur-se de la sinagoga. A començament

de setembre de 1493 el rei de França va lliurar

els comtats de Rosselló i Cerdanya als reis de

Castella i Aragó. Com a conseqüència d’això,

Ferran va fer extensible l’edicte d’expulsió als

jueus de Perpinyà, Cotlliure, Elna i Millàs. A

inicis d’octubre, del port de Cotlliure van sor-

tir-ne 39 persones, entre les quals s’hi compta-

ven famílies d’origen gironí (De Piera, Nissim,

Asdrai).

A Pisa, Livorno, Nàpols o Roma, la memòria

i la tradició catalana d’una part de la comunitat

jueva va perdurar fins a les darreries del

s. XIX. D’altres varen fer cap a indrets més llu-

nyans, com les costes balcàniques o algunes ciu-

tats de l’Imperi Otomà, on eren ben acollits i con-

siderats una nova font de riquesa i de prosperitat.

La comunitat de Salònica va mantenir alguns

trets culturals judeocatalans fins a la seva des-

trucció, a mans de la barbàrie nazi.

Avui queden molt poques reminiscències

dels jueus i jueves que van haver d’abando-

nar el que havia estat la seva terra durant tants

segles. Tot i així, en preservem el record i el

llegat, ja que ells i elles formen part d’una

riquesa intrínseca, essencial i imprescindible:

la del nostre passat, la nostra història i la nos-

tra memòria.

RETORNAR-HO AL SEU LLOC, GRÀCIES

Representació d’una nau. Pintura sobre fusta. MNAC, Barcelona
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