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Pròleg
Els jueus de Catalunya, ahir i avui

Si un individu compra una casa en una ciutat, és considerat 
immediatament habitant d’aquella ciutat.

Talmud bablí, Baba Batra 7b

La història dels jueus a Catalunya és llarga i vella, tant que fins 
i tot podríem remuntar-nos a l’època romana, i ells mateixos 
encara la situaven més enrere, en temps dels babilonis... Si bé 
és cert que d’aquests temps remots no en guardem més que 
simples testimonis, llegendes i suposicions, sí que podem dir 
que la presència dels jueus a casa nostra és fins i tot anterior a 
la dels mateixos catalans: quan es configuren els primers com-
tats sota la protecció dels francs en terres arrabassades als mu-
sulmans més enllà dels Pirineus, ja fa segles que tenim docu-
mentats jueus a tots els territoris que més tard seran de parla 
catalana. Segle rere segle, aquesta presència a Catalunya serà 
fecunda i continuada fins al decret d’expulsió dels Reis Catò-
lics de 1492. En aquesta data es dóna per acabada oficialment 
l’existència d’unes comunitats que, a l’edat mitjana, tot i ser 
maltractades i perseguides tothora per l’Església, van donar a 
la cultura judeocatalana grans noms de geògrafs, gramàtics, 
metges, poetes, filòsofs i teòlegs, figures avui reconegudes i 
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venerades en àmbits jueus arreu del món, però malaurada-
ment molt poc conegudes a casa nostra. Tanmateix, a finals 
del segle xv molts jueus catalans van decidir convertir-se al 
cristianisme per no abandonar el país i, sempre de manera 
clandestina, una mínima presència jueva ha perviscut fins a 
l’arribada, al llindar dels segles xix i xx, de nous contingents 
jueus vinguts de l’estranger: d’Alemanya, de França, de Tur-
quia, del Marroc, de l’Argentina i d’Israel. Aquests nous ha-
bitants són els que ara conformen les modernes comunitats 
avui reconegudes oficialment i respectades a la Catalunya 
del segle xxi.

Aquest llibre repassa de manera cronològica la història dels 
jueus a casa nostra, que era també la seva, des de les primeres 
notícies fins a les comunitats jueves actuals. Quan van arribar, 
on es van establir, com vivien, qui i per què els perseguien, 
com sobrevivien als atacs, on i com resaven, com s’organitza-
ven, quines figures els lideraven, què ens n’ha quedat, què es-
crivien i si ho feien en hebreu o en català, són algunes de les 
qüestions que aquest llibre respon en un to divulgatiu i amè a 
tots aquells que s’interessin per la vida, la mort i la resurrecció 
d’unes comunitats que formen part indissociable de la nostra 
història, perquè, al cap i a la fi, eren nosaltres, i la majoria, al 
capdavall, no se’n va anar el 1492.

Els jueus catalans s’afegeix així a les diferents monografies i 
articles puntuals que, amb més o menys extensió, han docu-
mentat i relatat en perspectiva o en detall la història dels jueus 
catalans antics, medievals i moderns, i que apareixen esmen-
tats en la bibliografia que s’adjunta al final de l’obra. Sorto-
sament, el conjunt d’estudis publicats a dia d’avui sobre el 
judaisme a Catalunya comença a ser considerable gràcies a la 
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publicació periòdica d’estudis en revistes especialitzades com 
Calls i Tamid o en llibres centrats en les formes de vida dels 
jueus medievals de la Corona d’Aragó. Tot i així, molts aspec-
tes resten encara per estudiar, així com molts manuscrits per 
catalogar, desxifrar i traduir a fi de descobrir de primera mà 
informacions suplementàries sobre els calls o els literats i intel-
lectuals jueus catalans que ens permetrien dibuixar encara mi-
llor el traç i el llegat de la presència multisecular del poble 
d’Israel a Catalunya.

Finalment, que aquest llibre sigui un record i un homenatge 
a tots aquells als quals mai no es va considerar habitants 
d’aquest país, per bé que, certament, ho eren.

Manuel Forcano
Barcelona, 2014
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CAPÍTOL 1

L’arribada dels jueus  
a Catalunya
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Quant de temps s’ha de residir en una ciutat per ser considerat 
un dels seus ciutadans i compartir els drets i els deures dels seus 
habitants? Dotze mesos.

Talmud bablí, Baba Batra 7b

No sabem amb certesa quina és la data de l’arribada dels jueus 
a Catalunya ni quan van fundar-hi les primeres comunitats. 
Tot apunta que van dirigir-se cap a les costes d’Hispània en 
època romana, possiblement des d’Itàlia, arran dels decrets 
d’expulsió que van patir en diversos moments: les autoritats 
romanes mai no van ser capaces d’entendre ni tolerar aquest 
poble d’origen oriental que venerava un déu invisible que no 
tenia imatge, que es deixava matar per no treballar en dissabte, 
que rebutjava per decret certs aliments en la seva dieta, que 
llegia i resava uns textos escrits en una llengua estranya… 
L’expulsió més antiga de Roma que tenim documentada és la 
de l’any 139 aC, quan el cònsol Corneli Hispà va expulsar 
jueus i altres pobles orientals de la ciutat amb l’excusa que 
contaminaven la moral. Durant el regnat de l’emperador Ti-
beri, al segle i dC, el seu favorit Sejà va aplicar una dura polí-
tica antijueva que potser també va causar l’emigració cap a 
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Hispània d’alguns jueus romans. També l’expulsió que va de-
cretar l’emperador Claudi podria haver provocat l’arribada de 
més contingents i, posteriorment, les persecucions contra jueus 
i cristians dutes a terme per Domicià a finals del segle I dC 
també podrien haver causat que alguns foragitats cerquessin 
refugi a la península Ibèrica.

Altres desgràcies sofertes pels jueus al seu propi país, com la 
conquesta de Palestina pel general Pompeu (63 aC) o la derro-
ta en la Primera Guerra Jueva (66-70 dC), que comportà la 
destrucció de Jerusalem i una dura repressió per part de l’exèr-
cit i de les autoritats romanes, podrien haver provocat la fugi-
da de supervivents jueus cap a altres indrets de l’imperi, entre 
els quals les províncies occidentals d’Hispània, o bé la seva 
penosa arribada venuts com a esclaus. Al segle ii dC, l’opressió 
romana sobre Judea encara havia de provocar noves revoltes 
sota els regnats dels emperadors Trajà i Adrià, amb la conse-
güent dispersió forçada de la població jueva pels territoris de 
l’imperi amb la vana esperança de la seva assimilació i desapa-
rició com a nació diferenciada.

Fos com fos, quan arribaren de seguida van conformar algu-
nes comunitats que foren pròsperes i cresqueren ràpidament, 
esquitxant de jueus principalment les ciutats de les costes 
d’Hispània des d’Empúries fins a Cadis. Així doncs, abans que 
Catalunya i els catalans existissin, ells ja hi eren.

La colonització fenícia de la península Ibèrica: l’arribada 
dels primers jueus?

Els fenicis, aquest poble semita de la costa oriental de la Me-
diterrània que habitava el territori que s’estenia des de la costa 
siriana al nord fins a la muntanya del Carmel, a Israel, al sud, 
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emprengueren a partir del segle xi aC una extensa colonitza-
ció comercial de la Mediterrània establint enclavaments d’avi-
tuallament i mercadeig amb els pobles indígenes amb què en-
traven en contacte. Poble cananeu germà dels antics israelites 
en llengua i cultura, els antics textos bíblics testimonien una 
profunda interrelació d’aquests amb els fenicis, per la qual 
cosa no és impossible pensar que els antics israelites partici-
pessin d’aquest comerç i de l’empresa colonitzadora de les cos-
tes de la Mediterrània occidental. Arribades les naus fenícies al 
sud d’Itàlia, al nord d’Àfrica, a Sicília, a Sardenya, al sud de la 
península Ibèrica, a les Balears i a les costes catalanes, potser 
alguns o molts jueus també hi van arribar i s’establiren a les 
colònies mercantils i a les factories fenícies, on fundarien les 
que serien unes primeríssimes comunitats. Aquesta teoria, to-
talment versemblant, només flaqueja en la qüestió de la con-
tinuïtat temporal i d’identitat d’aquests assentaments tan pri-
migenis amb els que hi haurà posteriorment. Unes comunitats 
jueves tan allunyades de l’antic Israel i només connectades de 
tant en tant amb l’arribada d’una nau no podien sinó anar 
perdent, amb el pas dels segles, la seva identitat tant nacional 
i lingüística com religiosa. Si realment algunes comunitats s’hi 
establiren de tan antic, aquestes degueren desaparèixer engoli-
des per un entorn que, de ben segur, desfigurà els seus trets 
diferencials. Les relacions de lluny, tothom ho sap, costen de 
mantenir.

El nom hebreu de la península Ibèrica a la Bíblia

El nom de Sefarad apareix esmentat a la Bíblia en les profecies 
d’Abdies, un personatge que plora la desfeta d’Israel i la ruïna 
de Jerusalem i clama la venjança de Déu contra els edomites, 
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els antics habitants del desert transjordà enemics acèrrims dels 
jueus. El profeta proclama la restauració futura del reialme i 
de Jerusalem, lloc d’asil per a tots els refugiats víctimes dels 
edomites. Entre els exiliats d’Israel que retornaran salvats a 
casa hi ha els «de Sefarad». Per l’època en què hom creu que 
pot datar-se el llibre d’Abdies, el topònim de Sefarad corres-
pondria més aviat a la ciutat de Sardes, a l’Àsia menor, o bé a 
Shaparda, ciutat al sud-est de Mèdia, a Pèrsia, no gaire lluny 
de Babilònia, on sí que és versemblant creure que hi havia 
exiliats jueus, i no pas a la riba occidental de la Mediterrània, 
per desconeguda, remota i impossible. Hi ha qui també creu 
que podria referir-se a la ciutat de Sefarvaim, citada a la Bíblia 
al segon Llibre dels Reis (17,24 i 18,34), i que es troba situada 
encara més a prop d’Israel, prop de l’actual ciutat de Hama, a 
Síria. Tanmateix, la creença que Sefarad era una referència a la 
península Ibèrica va ser deguda a les interpretacions del text 
d’Abdies per part dels grans rabins comentadors de la Bíblia 
dels segles ii i iii, com el cèlebre Jonatan ben Uziel, el primer 
a identificar Sefarad amb Hispània. Aquestes traduccions i in-
terpretacions de seguida van ser considerades categòricament 
veritables, i així ho confirmen molts autors rabínics medievals 
que ja no ho van posar pas en dubte, fins al punt que el terme 
també apareix esmentat al tractat Baba Batra del Talmud i 
que, en hebreu, actualment el terme designa l’Estat espanyol.

Una referència a Hispània al llibre bíblic dels Macabeus

Al primer Llibre dels Macabeus (1M 8,3) s’esmenta com el 
cabdill Judes Macabeu, líder de la revolta jueva contra l’Imperi 
selèucida (167-160 aC) i artífex de la independència d’Israel, 
coneix les motivacions de Roma per envair Hispània: «I li ex-
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plicaren les guerres que els romans havien fet a les regions 
d’Hispània per fer-se amos de les mines de plata i or que hi ha 
allí». La riquesa en metalls preciosos de la península Ibèrica 
era coneguda per tothom. Pels jueus, segurament, gràcies al 
comerç que hi mantenien, o potser també per algunes possi-
bles comunitats que hi podia haver establertes fruit de l’ex-
pansió dels jueus durant l’època hel·lenística (segles iii-i aC). 
Alexandria, la gran metròpolis comercial i cultural grecoegíp-
cia, capitanejà una gran expansió comercial per tota la Medi-
terrània en què els jueus —més de dos terços de la seva pobla-
ció!— hi participaren activament. Si els romans, en el moment 
d’envair Hispània, en el transcurs de les Guerres Púniques, hi 
van trobar algunes comunitats jueves, aquestes serien el fruit 
de les delegacions comercials que els jueus alexandrins haurien 
establert als ports i les ciutats de la península Ibèrica que mer-
cadejaven amb Orient.

Què és millor: viure al mar o a la terra? –És millor viure a la 
terra, ja que tots aquells que naveguen s’alegren d’allò més quan 
desembarquen.

Talmud bablí, Tamid 32a

Un dels fills del rei Herodes exiliat i mort als Pirineus

Herodes Antipes (20 aC-39 dC) i la seva dona Herodies, la 
mare de la cèlebre Salomé de la dansa dels set vels, els respon-
sables de la decapitació de Joan el Baptista, van ser exiliats de 
Palestina per decret de l’emperador Calígula. L’historiador 
jueu Flavi Josep ens diu que, caiguts en desgràcia, van ser des-
terrats a un petit poble dels Pirineus, Lugdunum Convena-
rum, que avui correspon a la petita localitat occitana de Sant 
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Bertrand de Comenge, al departament francès de l’Alta Garo-
na de la regió del Migdia-Pirineus, a només 30 kilòmetres de 
la Vall d’Aran.

El desig evangelitzador de l’apòstol Pau per venir  
a Hispània, prova de l’existència de comunitats jueves?

L’apòstol Pau, en la seva Epístola als Romans 15,24, manifesta 
la seva intenció d’anar a predicar l’Evangeli a terres hispàni-
ques: «Atès que sento de molts anys ençà el deler de venir a 
vosaltres, quan aniré a Hispània, espero de veure-us». Com 
que en aquesta mateixa carta Pau ens marca la prioritat d’adoc-
trinar primer els jueus abans que els pagans (1,16), entenem 
que el seu deler és venir a estendre la nova religió cristiana 
entre les comunitats jueves establertes a la Península. Aquestes 
comunitats, pel que fa a Catalunya, bé podien ser les de ciu-
tats com Tàrraco (Tarragona), Empòrion (Empúries), Iluro 
(Mataró), Bàrcino (Barcelona) i Dertosa (Tortosa).

Eivissa, el primer testimoni d’inscripció hebraica  
de l’àmbit dels Països Catalans

Es tracta d’una àmfora del segle i dC amb una marca en he-
breu que actualment es troba al Museu d’Eivissa. Segons els 
epigrafistes, és la relíquia més antiga del poble jueu en el 
nostre àmbit geogràfic i pressuposa un intercanvi comercial 
entre Eivissa i Palestina, atès que s’han trobat àmfores amb 
marques idèntiques a la ciutadella de Massada, al desert de 
Judà. És factible pensar, aleshores, en la possibilitat que tam-
bé existís a l’illa una comunitat jueva, per bé que tampoc no 
hem d’oblidar les possibles i atzaroses reutilitzacions 
d’aquests envasos.
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Obres literàries o històriques escrites en hebreu, arameu, llatí 
o grec ja des del segle II aC donen testimoni de l’expansió 
dels jueus per «tot el món». El llibre apòcrif dels jueus d’Ale-
xandria Els Oracles Sibil·lins (s. II aC) diu referint-se al poble 
jueu: «Tota la terra és plena de tu i tot el mar». L’historiador 
llatí Estrabó (s. I aC) assevera: «No és fàcil trobar un indret 
en el món habitat que no hagi rebut aquest poble». I l’histo-
riador jueu Flavi Josep (s. I dC) afirma: «No hi ha poble al 
món conegut que no contingui una part del nostre». Si fem 
cas d’aquests testimonis, bé podem creure que en època ro-
mana els jueus es van dispersar per tots els territoris de l’im-
peri i, per tant, es consolidessin ja unes primeríssimes comu-
nitats jueves també a casa nostra.

Monedes jueves d’època romana en la geografia  
catalana

Una moneda d’un nét del rei Herodes, el rei dels jueus He-
rodes Agripa I (10 aC-40 dC), va aparèixer misteriosament 
al fons d’una cisterna al poble de Llívia, a la Cerdanya, sense 
que això suposi a priori l’existència d’una comunitat jueva 
en aquest indret dels Pirineus. Un grup de monedes d’èpo-
ques diferents però provinents de Palestina van aparèixer al 
jaciment Empúries: una és del rei Herodes el Gran (73 aC-  
4 aC), una segona és dels temps d’Arquelau (23 aC-18 dC), 
també fill d’Herodes, i la resta són encunyacions dels diver-
sos procuradors romans de Judea dels temps d’August i de 
Tiberi. A Mataró també van aparèixer dues monedes de dos 
procuradors romans de Judea; un no ha pogut ser identifi-
cat, i l’altre és Anni Ruf (12-15 dC). Aquestes monedes no 
pressuposen automàticament l’existència de comunitats jue-
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ves, però sí l’existència d’un intercanvi comercial entre Em-
púries o Mataró i Palestina, o la presència de mercaders pro-
vinents clarament d’Orient, potser jueus. Al capdavall, són 
només monedes petites i sense un gran valor, xavalla, com la 
que ens queda, per atzar o per descuit, als moneders quan 
tornem de fer turisme.

Els esclaus jueus: més barats i lliures més aviat

La dura política que els romans aplicaren sobre el poble jueu 
en considerar-lo rebel a la seva autoritat i descaradament desa-
fiant en matèria religiosa per no acceptar el politeisme ni el 
culte als emperadors els comportà grans desgràcies: guerres, 
massacres, exili, dispersió i esclavatge. Molts jueus van ser duts 
a Roma com a presoners de guerra i esclaus. Sotmesos i derro-
tats, però, aviat saberen guanyar-se la confiança dels seus amos 
i, segons l’historiador jueu Flavi Josep —també ell arribat a la 
capital de l’imperi com a esclau—, la lleialtat amb què servien 
els seus senyors va ser tan ben considerada que aviat eren 
afranquits i esdevenien homes lliures. Però una de les causes 
principals per les quals aviat aconseguien la llibertat era la seva 
«irrompible voluntat de no violar mai les lleis dels seus pares», 
és a dir, de respectar els manaments del seu Déu, entre els 
quals la santificació del dissabte: els jueus eren uns esclaus que 
dels set dies de la setmana només en treballaven sis. El seu 
preu al mercat, consegüentment, era inferior al dels altres, 
perquè no treballaven el mateix ni renunciaven al seu dia de 
festa. Qui volia ficar a casa seva aquests sindicalistes?

Si un individu fa mal a un estranger, obra com si fes mal a Déu.
Talmud bablí, Haguigà 14b
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Els jueus medievals insistien a situar la seva presència  
a la península Ibèrica molt abans dels romans

Els jueus medievals de la península Ibèrica, sempre pressionats 
pel discurs acusador de l’Església, que tothora els titllava de 
deïcides, és a dir, d’assassins de Déu, feren per desentendre’s 
dels fets ocorreguts a la Palestina dels temps de Jesús de Nat-
zaret i del paper que les autoritats religioses jueves, segons els 
Evangelis, tingueren a Jerusalem en la condemna a mort del 
Messies cristià. Les comunitats jueves peninsulars reivindica-
ven ser les descendents d’antics contingents d’esclaus jueus 
arribats a Hispània després de la desfeta de Jerusalem en mans 
del rei babilònic Nabucodonosor el 586 aC... Segons ells, un 
mític rei de Sevilla de nom Isban o Couban havia acompanyat 
Nabucodonosor al setge de Jerusalem, i després de la desfeta 
Isban s’endugué de retorn a Hispània les joies del temple, la 
taula del rei Salomó i un munt de presoners jueus, entre els 
quals alguns descendents de la casa de David. Amb aquests 
arguments llegendaris que ells defensaven com a autèntics grà-
cies a les interpretacions de les profecies bíbliques d’Abdies 
sobre «els exiliats que són a Sefarad», els jueus peninsulars sí 
que es rentaven les mans pel que feia a la condemna i a la cru-
cifixió de Jesús. Ells, en terres hispàniques de ben antic, eren 
innocents i no hi van tenir res a veure. Abans de tot i de tot-
hom, de Roma, de la cristianització del món, dels àrabs i l’is-
lam, dels comtes catalans, ells ja hi eren. Fent simplement els 
comptes, feia molt més de dotze mesos.
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Els bons i els mals temps  
dels visigots
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Quan al prosèlit li arribava l’hora de poder ser admès a la con-
gregació, se li demanava: «Per què et presentes per convertir-te? 
Que potser no saps que Israel pateix ara afliccions, persecucions, 
torts i càstigs?» Si ell contesta: «Ho sé i no sóc digne de participar 
de tals turments», serà admès. Aleshores se li ensenyen els precep-
tes i quan hagi acabat la immersió i hagi sortit de l’aigua, és de 
totes totes un israelita.

Talmud bablí, Yevamot 47ab

A ritmes desiguals segons els llocs, però de manera progressi-
va, l’Imperi romà s’anà cristianitzant fins que, amb el bateig 
de l’emperador Constantí el 337, el cristianisme n’esdevingué 
la religió oficial. A partir d’aquest moment, l’Església cristiana 
va aprofitar les estructures de poder de què disposava per mi-
rar d’imposar-se damunt els pagans i la minoria jueva que, 
present pertot i sense complexos, li plantà cara irreductible-
ment. A la península Ibèrica moltes comunitats jueves havien 
arribat a ser nombroses, influents i amb una gran vitalitat re-
ligiosa: el seu afany proselitista aconseguia fàcilment i dia a dia 
nous adeptes. Aquesta ofensiva per sumar més i més conver-
sions al judaisme féu saltar les alarmes en les autoritats ecle-
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siàstiques hispàniques que, escandalitzades i nervioses, cele-
braren els primers concilis per intentar posar fre a l’atracció 
del judaisme, que ells titllaven de «maligna», i contrarestar la 
influència de la religió de Moisès sobre els cristians o en les 
pràctiques d’una Església encara jove. Les actes conciliars i la 
legislació romana baiximperial denoten la ràbia i la inquietud 
per la sagnia imparable de fidels que deixaven el cristianisme i 
abraçaven la fe jueva.

Però l’Imperi romà, en hores molt baixes, acabà per esfon-
drar-se definitivament al segle v amb les invasions dels pobles 
bàrbars. La violència, el caos i el col·lapse generalitzat provo-
caren una ràpida decadència de les ciutats i la consegüent ru-
ralització de la societat i l’economia. La població urbana fugí 
i s’endinsà territori endins a la recerca de paratges més segurs, 
lluny de les grans vies de comunicació per on arribaven les 
successives ordes destructores de vàndals, sueus i alans. També 
molts jueus, afectats per les invasions, deixaren les ciutats, ad-
quiriren terres i s’establiren en viles petites a l’interior del país, 
als Pirineus, lluny de la costa.

Fruit de les invasions i de l’establiment dels pobles bàrbars, 
a la península Ibèrica es formà el reialme hispanovisigòtic. 
Durant el segle vi, els jueus gaudiren una època d’una certa 
tolerància, però a partir del segle vii, quan el rei Recared es va 
convertir al catolicisme i es doblegà a les demandes de l’Esglé-
sia, els reis visigots foren per als jueus un malson de grans 
proporcions. Les cruels i despietades polítiques que aplicaren 
de persecució, conversió forçosa, aniquilació o exili, que pre-
tenien eliminar del tot la minoria jueva a la Península, han 
arribat a ser descrites pels historiadors com un avançament en 
el temps de la «solució final» del nazisme.
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