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L’educació ha estat durant molt de temps al centre de la cultura jueva, i per a certes perso-
nes és el valor més important del judaisme. Al llarg de tota la Torà, es demana a les famílies 
que ensenyin els seus infants. La Pasqua, potser la festa jueva més celebrada, consisteix a 
explicar la història de l’èxode d’Egipte. De l’hagadà de Pasqua, se n’han imprès més edicions 
que de la mateixa Bíblia. És bàsicament un text educatiu, potser fins i tot un tipus de progra-
ma educatiu. El seu nom significa explicar, en el sentit de transmetre, explicar la història 
ancestral a la següent generació.

El séder (sopar) de Pasqua és una de les moltes formes d’educar en el judaisme que han 
perviscut a través de les generacions, fomentant el diàleg intergeneracional. Per la festa de 
Purim, la representació teatral de la història de la reina Esther sovint servia per complementar 
la lectura tradicional del Llibre d’Esther. Les històries i les rondalles s’utilitzen també habitual-
ment per ensenyar lliçons valuoses relacionades amb els valors i l’ètica. Tot i que potser 
menys intencionats, els diaris i revistes conservats també fan de pont entre generacions.

Des de temps immemorials hi ha constància de l’existència d’entorns més formals (tipus 
aula o classe) a tot el món jueu. L’alfabetització sempre ha estat un valor fonamental, que no 
només ha format la identitat jueva, sinó que ha influït en els rols que els jueus han tingut al 
món, especialment en èpoques i llocs en què els jueus eren els únics que sabien llegir i 
escriure. En els darrers temps, s’han aprofitat les noves tecnologies per explorar noves 
formes de diàleg intergeneracional entre persones jueves, com ara projectes a gran escala 
d’història oral, amb l’objectiu de garantir que les històries de les generacions presents es 
puguin preservar i ensenyar, transmetre diligentment, a les generacions futures.
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Sovint entenem un diàleg com una conversa entre persones, però, durant gran part de la 
història jueva, les «converses» entre textos han estat molt més significatives que les pròpies 
persones que de fet els van escriure. El Talmud és la forma escrita de les tradicions orals, 
discussions i arguments transmesos durant segles. Tot i que els savis que s’esmenten al 
Talmud són, sens dubte, figures importants de la història i cultura jueves, s’estudien molt més 
les pròpies discussions que no pas les persones que les van proposar. A mesura que els 
textos talmúdics eren reverenciats i difosos, les noves generacions «dialogaven» amb 
aquests textos, afegint els seus propis comentaris i explicacions. Molts dels comentaris més 
populars d’aquest tipus van ser sotmesos a una mena de canonització i s’inclouen a la 
majoria de versions impreses del Talmud fins avui.

Anotacions i correccions també són una forma de «diàleg intertextual», ja sigui entre un 
mateix o amb els altres. A més, com és sabut per qualsevol persona que hagi llegit o fet 
alguna traducció, la traducció és molt més que convertir paraules d’una llengua a una altra. 
És una forma d’art impregnada d’un potencial i responsabilitat infinites. Els traductors tenen 
el poder de canviar completament el significat del text a través de subtileses aparentment 
intranscendents del seu ofici. En els textos religiosos i històrics, aquests matisos poden tenir 
conseqüències enormes. Es poden utilitzar per aclarir i explicar, per canviar de significat i 
canviar d’opinió. Les il·lustracions també es poden utilitzar per donar més claredat i significa-
ció als textos, o simplement per embellir-los.

Tot i que la majoria de «diàleg intertextual» literalment es basa en paraules sobre paper o 
pergamí, també se n’ha trobat una forma més viva, dins la cultura jueva: l’estudi conjunt, de 
vegades anomenat havruta. Fins i tot si a una persona se li donen tots els textos i comentaris 
del món, la seva comprensió serà molt diferent quan els estudiï amb algú altre. Aquestes 
col·laboracions intel·lectuals, al seu torn, crearan nous raonaments i explicacions, i continua-
ran la tradició fonamental jueva de crear comentaris interminables sobre comentaris 
interminables.
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«En el judaisme, els comentaris interminables 
i els comentaris sobre comentaris són
fonamentals».
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Des del relat bíblic sobre Abraham discutint amb Déu mateix, el diàleg i l’argumentació han estat 
elements centrals de la tradició jueva, continuant al llarg de les Escriptures, fins al Talmud i cada 
comunitat jueva de cada època. Tot i que «argumentació» pot tenir una connotació una mica 
negativa, en la tradició jueva s’ha orientat cap a l’ideal d’arribar a veritats més profundes, de trobar 
claredat a qüestions importants, en comptes de simplement «discutir pel plaer de discutir».

El diàleg intern al judaisme ha pres moltes formes en innombrables contextos i s’ha documentat de 
moltes maneres al llarg dels segles. De totes, potser la forma més estesa són els responsa, 
preguntes religioses enviades a erudits tant de prop com de lluny. Com si es tractés d’una forma 
antiga de FAQ, els responsa encara existeixen, però ara s’envien mitjançant un formulari en línia o 
un correu electrònic, en lloc d’un rull segellat o dins d’un sobre tancat. Obren una finestra que va 
més enllà de les tradicions religioses i la llei jueva, ja que aporten llum i coneixement sobre comuni-
tats i cultures desaparegudes de fa molt de temps: com vestien i què menjaven, com es guanyaven 
la vida, qui eren els seus veïns i molt més.

Certament, les comunitats jueves no només interactuen en contextos purament religiosos. El 
comerç i els intercanvis sovint han connectat persones, tant entre de pobles veïns com entre ciutats 
separades per milers de quilòmetres de distància. La seva correspondència també pot revelar 
molta informació sobre vida quotidiana, més enllà de les simples relacions comercials en què 
participen. Els contes, les cançons i els acudits s’han intercanviat durant molt de temps, fins a 
esdevenir, a voltes, bàsics culturals sense fronteres.

Si bé, malgrat la distància, les persones jueves sempre s’han comunicat entre elles, potser el diàleg 
intern més íntim i detallat ha estat el que tenia lloc dins mateix de cada comunitat. Ja sigui gran o 
petita, a Alabama, Albània, Alger o Aden, cada comunitat jueva té el seu propi caràcter, les seves 
pròpies tradicions, preguntes, estil de vida i disputes. Moltes queden meticulosament registrades, 
d’una manera o altra, en la documentació comunitària: això inclou, entre d’altres, els llibres de 
comptes de les comunitats, coneguts com a pinkassim, que relaten generacions de diàlegs, 
converses i argumentacions jueves.
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Al llarg de milers d’anys d’història jueva, gairebé sense excepció, la gent jueva ha viscut al mig 
d’altres cultures i grups de persones. La història bíblica en dóna innombrables exemples: des 
dels patriarques que establien aliances amb els monarques gentils, fins a Moisès que va 
créixer al palau d’un d’ells, fins a la «multitud mixta» que es va unir als israelites en la sortida 
d’Egipte. El Talmud està ple de documentació sobre diàlegs i relacions interculturals: des de 
les paraules que s’utilitzen per explicar la llei i la pràctica jueves (moltes d’elles «manllevades» 
de diverses llengües, com ara el persa, el grec o el llatí), fins a debats complexos centrats en 
innombrables qüestions que sorgeixen com a resultat de viure sota sobirania no jueva o entre 
veïns no jueus. 

Tot i que sovint preval la imatge del gueto, durant segles i en tots els continents, jueus i jueves 
sovint vivien a tocar dels seus veïns no jueus. Certament, les relacions no sempre eren de 
confrontació i, en molts casos, si no la majoria, eren més aviat pacífiques i productives. Al 
mateix temps, els comerciants jueus interactuaven amb cultures jueves i no jueves, properes 
i llunyanes, intercanviant melodies musicals, contes i tota mena de mercaderies.

Molts aspectes van creuar els límits culturals i comunitaris. Van florir dialectes jueus de 
llengües no jueves. Noves receptes i ingredients van fer que els plats de tothom fossin més 
gustosos. Sons i melodies fresques dels altres aviat es van convertir en «tradicionals». Les 
sinagogues s’assemblaven a esglésies i mesquites properes. Nocions científiques, místiques 
i filosòfiques van ser adoptades i promogudes per alguns dels savis més notables del 
judaisme. De fet, la cultura jueva es va convertir en una conversa de moltes veus, algunes 
jueves i altres no.
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«La societat és una conversa
musicada per a moltes veus».
R a b í  L o r d  J o n a t h a n  S a c k s
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Durant la major part dels últims dos mil·lennis, una gran part de la població jueva global ha 
viscut sota el domini cristià o musulmà. El conflicte teològic, d’una forma o altra, ha estat 
gairebé intrínsecament inevitable, ateses les arrels compartides, però divergents, d’aquestes 
religions. A vegades aquest conflicte s’ha expressat més enllà de l’àmbit filosòfic, a través de 
l’opressió i la violència, encara que no sempre. Tot i que en el llenguatge modern el «diàleg 
interreligiós» es pot associar generalment a esforços de persones de diferents religions per 
entendre’s i avenir-se, el «diàleg interreligiós» també pot estar marcat per un desacord.

Històricament, aquestes desavinences s’han airejat algunes vegades de forma oberta. 
Especialment a l’edat mitjana, les disputes públiques tenien diversos propòsits, com ara 
permetre als funcionaris de l’Església «demostrar» la veritat del cristianisme sobre el 
judaisme i fer proselitisme. Els rabins jueus van utilitzar aquestes plataformes per defensar la 
seva pròpia veritat i la dels seus avantpassats. Molt abans de l’arribada dels mitjans de 
comunicació de masses, o fins i tot de la impremta, les actes de les disputes es copiaven i es 
difonien per tot arreu. Fins a dia d’avui, ens aporten un testimoni de les seves cultures 
d’origen, i també un contingut que fa pensar, i que ha resistit el pas del temps. Un dels 
tractats filosòfics més famosos del judaisme, el Llibre del Kuzari de Yehudà ha-Leví, presenta 
un diàleg interreligiós com a argument racional per al judaisme.

Tot i així, el diàleg interreligiós no era certament de naturalesa contrària, ja que les idees i fins 
i tot els elements dels rituals eren compartits entre diferents religions, els adeptes de les 
quals simplement buscaven apropar-se a la veritat divina. De vegades, els líders religiosos 
defensaven l’amor al pròxim o, almenys, l’acceptació. En altres ocasions, pot haver estat 
sense dir-ho, que algú s’hagi mantingut fidel a la seva fe i, al mateix temps, hagi respectat la 
fe de l’altre.
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«El problema a afrontar és: com combinar
la lleialtat a la tradició pròpia amb el
respecte a diferents tradicions».
R a b í  A b r a h a m  J o s h u a  H e s c h e l
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PATRONAT CALL DE GIRONA 

El Patronat Call de Girona és un organisme autònom municipal, constituït l'any 1992 per 
l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
El Patronat s'ocupa de la recuperació física i cultural de l'herència jueva gironina, la 
rehabilitació urbanística i la dinamització i promoció del call. La seva seu és el Centre 
Bonastruc ça Porta, que acull el Museu d'Història dels Jueus i l'Institut d'Estudis 
Nahmànides.

NETWORKS OVERCOMING ANTISEMITISM (NOA)

NOA és una aliança de xarxes que treballen en iniciatives conjuntes per combatre i 
prevenir l’antisemitisme, posar-les en comú i construir una comunitat de projectes al 
servei del coneixement col·lectiu a tots els estats membres de la Unió Europea.

NOA s’inscriu dins el programa europeu REC (Rights, Equality and Citizenship) de la 
Comissió Europea (2014-2020).

BIBLIOTECA NACIONAL D’ISRAEL (NLI)

Fundada l’any 1892 a Jerusalem, la Biblioteca Nacional d’Israel (National Library of 
Israel) té un doble mandat diferenciat: donar servei de biblioteca nacional a l’estat 
d’Israel i al mateix temps, a la comunitat jueva internacional. Els seus extensos fons 
contenen una gran quantitat de material en diversos formats, sobre la història I la 
cultura del poble jueu, l’Estat d’Israel i la Terra d’Israel al llarg dels segles. 

El programa «Gesher L’Europa» (Pont cap a Europa) és una iniciativa per crear 
oportunitats de coneixement i d’intercanvi cultural amb Europa.

ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA PRESERVACIÓ I 
PROMOCIÓ DE LA CULTURA JUEVA (AEPJ)

L’AEPJ és una associació europea formada per 23 entitats associades que 
comparteixen la missió de preservar i promoure la cultura i el patrimoni jueu al 
continent europeu. Aquests objectius, motor de la institució, s’assoleixen a través 
del desenvolupament de dos grans projectes: les Jornades Europees de la Cultura 
Jueva i la Ruta Europea del Patrimoni Jueu.



ACTIVITATS

Consulta totes les activitats previstes per 
les Jornades Europees de la Cultura Jueva:

www.jewisheritage.org
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