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A la Núria, de qui he rebut més del que li 
he donat. Al Marc i al Vladimir, que cada dia 

em fan adonar d’allò que de debò importa. 

A aquelles persones que, de manera 
anònima i desinteressada, m’han ajudat en 

l’elaboració d’aquest llibre.

[A Barcelona] hi ha una santa comunitat i 
homes savis i intel·ligents, i grans prínceps […]. 
Barcelona és una ciutat petita i bella sobre el mar 
on arriben amb mercaderies comerciants de tot ar-
reu: de Grècia, de Pisa, d’Alexandria d’Egipte, de 
la Terra d’Israel, d’Àfrica i de tots els seus confins.

Benjamí de Tudela 
(viatger jueu, segle XII)
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“El rei m’ha ordenat discutir 
públicament amb Fra Pau Cristià 
en el seu palau, davant d’ell mateix 
i davant els consellers de Barce-
lona. He de fer segons l’ordre del 
meu senyor rei, si em dóna per-
mís per expressar-me lliurement. 
Aquest permís el sol·licito al rei i 
també a Fra Ramon de Penyafort 
i a tots els seus col·legues aquí 
presents”. Així va començar el seu 
parlament l’eminent rabí de Giro-
na Bonastruc Ça Porta, de nom 
hebreu Mossé ben Nahman, cone-
gut mundialment com a Nahmà-
nides. Era l’any 1263 (5.023 de 
l’era jueva) i estava a punt de co-
mençar la Disputa de Barcelona a 
la sala noble del palau de Jaume I 
el Conqueridor. Després de la de 
París de 1240 —a causa de la qual 
el Talmud va ser declarat llibre 
impiu i cremat públicament—, 
la de Barcelona és la controvèrsia 
religiosa entre jueus i cristians més 
important de l’edat mitjana i es 
considera la més conciliadora. Feia 
poc que el gran Maimònides havia 
publicat la Guia de perplexos, on 
proclamava l’agosarada idea que 
la filosofia era superior a la religió.

Emperò, la importància de 
la comunitat jueva catalana s’ha-
via iniciat segles abans, i ja en ple 
800 eren prominents les cor   res-
pondències jueves amb les acadè-
mies religioses de Babilònia. Des 
del primer jueu català històric, 

Judacot (enviat per Guifré el Pe-
lós com a missatger a l’emperador 
Carles el Calb, el 858), fins a la co-
munitat jueva actual, són centenars 
els jueus que han deixat petjada en 
la nostra història, tant per la im-
portància cultural, científica, aca-
dèmica i fins i tot política (sovint 
finançant expedicions de reis cata-
lans), com per la dissortada repres-
sió que patiren al llarg dels segles. 

Del missatger Judacot al cien-
tí fic Abraham Bar Hiyyà, consi-
derat el savi jueu més important 
d’Europa al segle XII; del poeta 
Isaac Ben Rovèn ha Barceloní, au-
tor de 145 composicions religio ses 
conegudes com Les exhortacions, al 
jurista Jafudà Ben Barzilai, autor 
del Llibre dels documents, l’obra de 
formularis legals més antiga d’Eu-
ropa; del gran metge reial Shés-
het Ben Isaac Benvenist al mestre 
Abraham Bonastruc, responsable 
dels importants Banys Nous del 
Call; de Nahmànides a l’eminent 
astrònom de Pere III Jacob ben 
David Bonjorn; del rabí Abraham 
Abulàfia, que al segle XIII intentà 
convertir el papa Nicolau II al ju-
daisme, al banquer i rabí Salomó 
Ben Adret, guardià de l’ortodòxia 
enfront dels defensors de Maimò-
nides; o Abraham Cresques, autor 
de l’Atles català (1381), o Hasday 
Cresques, l’obra científica del qual 
el converteix en precursor de New-
ton i en inspiració de Spinoza...

PRÒLEG
DOS MIL ANYS D’HISTÒRIA JUEVA
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Molts altres noms es poden 
afegir a aquesta llista de savis i pro-
minents jueus catalans, membres 
d’una de les comunitats jueves més 
grans i actives de l’Europa medie-
val. Però, a partir de les proclames 
antisemites de Vicent Ferrer i de 
la creixent fúria cristiana contra 
els jueus, la comunitat de Barce-
lona va patir l’avalot de 1391, en 
què durant quatre dies de sang i 
fúria es varen matar centenars de 
persones, es cremaren les cases i 
se’n destruí el patrimoni. Desapa-
reixia d’un plomall una comunitat 
que havia representat el 10% de la 
població de Barcelona, amb més 
de 4.000 membres. I amb la seva 
desaparició s’iniciava l’època fosca 
en què els jueus haurien de patir 
l’exili o la repressió sistemàtica, 
culminada en les conversions for-
çades, les tortures i la implacable 
ferotgia de la Inquisició, que va 
cremar vives milers de persones. 

Aquesta guia explica amb 
precisió com van ser els segles 
següents i quins jueus van deixar 
petjada, malgrat l’ostracisme i la 
por. També ens dóna informació 
sorprenent sobre la influència jue-
va en els grans prohoms catalans. 
Com a exemple insòlit, la influèn-
cia de la Càbala en Ildefons Cerdà, 
que hauria dissenyat el pla de l’Ei-
xample seguint l’estructura de l’ar-
bre de la vida de la mística jueva. 
O el paper d’un jueu nascut a Sa-
lònica i que el 1919 va crear el pri-
mer iogurt industrial del món. O 
l’exitosa visita d’Einstein, convidat 
per la Mancomunitat, poc després 
de tornar del viatge a Palestina. 

D’entre tots, un esment agraït 
i honrós a la Unitat Botwin, for-
mada per brigadistes jueus que 

varen lluitar en favor de la Repú-
blica. Entre d’altres, el jueu ucraï-
nès Pinkus Kartin, que després 
participà en la revolta del gueto de 
Varsòvia i morí en mans dels nazis. 
I també honor per als jueus que, 
camuflats a Barcelona, van es piar 
contra els nazis, especialment Ber-
nard Hilda, de nom Levitzky, que, 
mentre tocava amb l’orquestra 
al Ritz i alegrava les nits de l’al-
ta societat barcelonina, passava 
informació als aliats. I en temps 
més recents, els grans jueus cata-
lans contemporanis, entre d’altres 
el poeta Helmut Jacques Vándor, 
l’actor Ángel Pavlovsky, el savi Jor-
ge Wagensberg, el publicista Lluís 
Bassat o l’empresari Isak Andic, 
propietari de Mango.

De Judacot a Bassat, de Bonas-
truc Ça Porta a Andic, hi ha el fil 
roig d’una vida jueva que ha deixat 
petjada mil·lenària a la seva terra 
catalana. Malgrat les persecucions, 
l’odi i la repressió, els jueus han 
format part de Catalunya des que 
va néixer com a nació i han estat 
barcelonins de pro des dels inicis 
de la ciutat. I el seu llegat científic 
i cultural ens ha engrandit com a 
poble. Aquesta guia n’és testimo-
ni i homenatge i, per això mateix, 
esdevé una eina imprescindible 
per a qui vulgui conèixer el nostre 
passat i entendre el nostre present. 

Diu un proverbi jueu: “No és 
bell el que costa molt, però costa 
molt el que és bell.” Molt, va cos-
tar molt, i tanmateix és aquí, un 
gran llegat jueu que forma part de 
la bellesa de la nostra identitat i la 
nostra història. Retem-li els ho-
nors.

PILAR RAHOLA

LA BARCELONA JUEVA 2 idiomes.indd   8 2/5/16   11:46



9

El llibre que teniu a les mans 
proposa redescobrir Barcelona des 
d’una òptica concreta: la petjada 
—material i immaterial— que 
hi ha deixat la presència jueva, 
llarga en el temps, però amb pa-
rèntesis i alts i baixos. Com si es 
tractés d’una aplicació de realitat 
augmentada, us ofereix una visió 
inèdita de diferents espais urbans, 
sobre els quals projecta una llum 
especial: la llum d’un rastre ig-
norat i ocult, que ressegueix el 
fil d’una història que comença a 
l’edat mitjana i arriba als nostres 
dies. Ens mostra una presència in-
separable de la ciutat, que forma 
part del patrimoni de Barcelona 
i que, per tant, també és part de 
nosaltres mateixos.

A través d’un seguit de capí-
tols ordenats cronològicament, 
ofe    reix un recorregut que pretén 
dues coses. D’una banda, situar 
el lector en la història general dels 
jueus catalans, amb informacions 
genèriques sobre fets i personatges 
que ajuden a entendre el context 
de cada moment. D’altra banda, 
identificar espais que conserven la 
petjada de la memòria jueva. Per 
raons històriques, la major part 
d’aquests espais estan localitzats 
al districte de Ciutat Vella; a par-
tir de la destrucció del Call i del 
posterior edicte d’expulsió, la pre-
sència jueva es difumina, es torna 
gairebé invisible i es dissemina per 

diferents barris, fins a arribar a 
principis del segle XX, en què la 
vida judaica reneix i comença a 
escriure un nou capítol de la seva 
història. Algunes de les localitza-
cions tenen un vincle directe: són, 
d’alguna manera, fruit de la pre-
sència jueva a la ciutat. D’altres 
no tenen aquest lligam directe, 
però ajuden a completar la visió 
de conjunt que es pretén oferir. Es 
tracta d’espais a l’entorn dels quals 
proposem una lectura que enllaça 
amb el fil històric que es vol res-
seguir. És el cas de les Drassanes, 
la Llotja, el monestir de Pedralbes, 
les Rambles o l’estadi de Mont-
juïc, a l’entorn dels quals aportem 
una mirada inèdita.

Cada capítol consta d’un plà-
nol esquemàtic, amb diferents 
punts d’interès. Aquestes localit-
zacions tornen a aparèixer al final 
en plànols més detallats, agrupats 
per districtes, per tal que el lector 
es pugui construir els seus propis 
itineraris per mitjà de visites més 
territorialitzades.

Per facilitar la comprensió de 
determinats continguts, l’obra in-
corpora un breu glossari amb con-
ceptes bàsics del judaisme, pensat 
per a aquelles persones que no hi 
estiguin familiaritzades. També 
facilita una bibliografia bàsica i 
una llista d’entitats, institucions i 
equipaments vinculats a la presèn-
cia jueva. 

INTRODUCCIÓ
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La Barcelona jueva vol ser, 
en definitiva, una invitació al 
turisme del coneixement mitjan-
çant un model de guia empàtica. 
Intenta establir una connexió 
amb el perfil del lector a qui va 
adreçat, sigui per les arrels cultu-
rals, religioses o familiars, per la 
identitat, per les vivències o per 

l’àmbit d’interessos. Després de la 
publicació de La Barcelona fran-
cesa, aquest que teniu a les mans 
és el segon volum de la col·lecció 
Cos mopolis, promoguda per 
l’em   presa CatEmo cions, fruit de 
la col·laboració entre Cossetània 
Edicions i l’Ajuntament de Bar-
celona.

Inscripció hebrea a la plaça de Sant Iu. 
(Foto: Vicente Zambrano. Ajuntament de Barcelona)
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Als primers segles de l’era cristiana segurament ja hi 

havia jueus a Barcelona, procedents de diferents onades 

migratòries vingudes de l’altra punta de la Mediterrània. 

Amb la seva pròpia cultura i la seva pròpia identitat, els 

nouvinguts es van assentar dins del recinte emmurallat 

de l’antiga ciutat romana de Barcino, fundada per 

l’emperador August al segle I aC. Quan Catalunya 

encara no ha començat a escriure la seva pròpia història 

com a país, els jueus ja són presents en una ciutat que, 

després del domini visigot i musulmà, es comença a 

configurar com una de les plataformes del nou poder 

comtal sorgit a partir de l’imperi franc.

1

SEGLES V A IX

Làpida amb inscripcions hebrees. (Foto: Pep Parer. MUHBA)

UN POBLE VINGUT 
DE L’ALTRE COSTAT DE 
LA MEDITERRÀNIA 
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LOCALITZACIONS

1.1 Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Baixada de la 
Llibreteria, 7.

1.2 Muralles de Barcelona. Plaça de Ramon Berenguer el Gran. 

1.3 Porta praetoria. Plaça Nova. 

1.4 Domus de Sant Honorat. Carrer de la Fruita, 2. 

Vegeu-ne la ubicació detallada als plànols ampliats de les pàgines 169-177
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La colònia Iulia Augusta Fa-
ventia Paterna Barcino va ser fun-
dada per August al voltant de l’any 
10 aC. La seva planta tenia forma 
quadrangular, amb els angles reta-
llats per adaptar-se a la topografia 
del terreny. Com moltes ciutats 
romanes, el seu urbanisme estava 
organitzat a partir de l’encreua-
ment de dos carrers principals: el 
cardo maximus i el decumanus ma-
ximus. Aquests dos eixos coinci-
dien perpendicularment al fòrum 
o plaça pública —a l’entorn de 
l’actual plaça de Sant Jaume—, 
on hi havia els principals edifi-
cis administratius i religiosos. El 
cardo —eix nord-sud— anava de 
l’actual plaça Nova al carrer de 

Regomir. El decumanus anava des 
de la plaça de l’Àngel i el carrer de 
la Llibreteria fins a l’encreuament 
entre els carrers del Call i d’Avi-
nyó. Al segle I dC Barcino havia 
crescut en direcció al mar, de ma-
nera que només uns 150 metres 
separaven la muralla de la costa. 
Era una ciutat petita, que no ar-
ribà a superar les dotze hectàrees.

El futur barri jueu —el Call— 
es configurarà dins dels límits 
d’aquest perímetre emmurallat, 
al quadrant nord-oest de la ciu-
tat romana. Abans de la formació 
d’aquest raval els hebreus vivien 
dispersos, sense formar encara una 
comunitat compacta, com ho fo-
ren després.

LA BARCINO 
ROMANA:

EL MARC DEL FUTUR 
BARRI JUEU
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1.1 UNA CIUTAT 
SOTERRADA: EL MUSEU 
D’HISTÒRIA DE 
BARCELONA-MUHBA

La Barcino romana i visigòtica 
—sobre la qual s’assentarà la co-
munitat jueva— es pot descobrir 
per mitjà d’una original visita al 
Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA). El museu ocupa la 
Casa Clariana-Padellàs, un palau 
go ticorenaixentista que durant els 
anys trenta del segle XX va ser des-
muntat, traslladat i reconstruït on 
ara es troba. Aquesta intervenció 
va permetre descobrir les restes de 
l’antiga ciutat romana, visigòtica i 
medieval que estaven soterrades.

La visita al subsòl ofereix 
l’oportunitat de passejar-se pels 
carrers de la Barcino romana, ar-
ribar-se a la muralla i entrar en 
una tintoreria del segle II. Podem 
fer un viatge de dos mil anys tot 
deambulant per un celler on s’ob-
tenia vi i una factoria del segle III 
on es feia salaó i garum, una sal-

sa de peix que va arribar a ser un 
producte de consum de masses. 
Descobrirem la casa d’una família 
acomodada i veurem els vestigis de 
la primera comunitat cristiana de 
la ciutat: un baptisteri del segle IV, 
una església en planta de creu i les 
restes de l’antic palau del bisbe.

Les sales medievals exhibeixen 
objectes, esquemes, maquetes, tex-
tos i il·lustracions que ens ajuda-
ran a fer-nos una idea de conjunt 
d’una ciutat que esdevingué la ca-
pital d’un petit imperi mediterra-
ni, en la qual el judaisme arrelarà 
amb força.

1.2 LES MURALLES: EL 
CINTURÓ DE LA 
BARCELONA ANTIGA

Molt a prop del museu, la pla-
ça de Ramon Berenguer el Gran 
és un dels llocs ideals per veure un 
dels trams que encara es conserven 
de les muralles romanes, amb les 
corresponents torres de defensa.

Restes de la Barcelona romana. (MUHBA)
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Situats a la Via Laietana, dar-
rere l’escultura eqüestre del com-
te Ramon Berenguer III, podem 
contemplar un llenç de mur da-
munt del qual s’aixeca, sobre tor-
res quadrangulars, la capella gòtica 
de Santa Àgata. Si ens hi acostem, 
comprovarem que és format per 
materials reaprofitats, procedents 
d’anteriors construccions, en què 
destaquen carreus grossos d’opus 
quadratum.

El fragment que es pot con-
templar correspon al segon cin-
turó defensiu, construït durant el 
segle IV, a l’etapa final de l’Im-
peri. Aquesta nova muralla, amb 
76 torres, tenia uns setze metres 
d’altura i recorria un perímetre de 
1.350 metres. Es va adossar a l’an-
terior muralla del segle I aC, tot 
formant dos circuits paral·lels que 
en alguns trams podien tenir una 

amplada de fins a vuit metres, far-
cida de pedra i morter. Tot plegat 
va convertir la ciutat en una mena 
de castell inexpugnable. Amb gai-
rebé dos mil anys d’antiguitat, les 
muralles són el monument més 
gran de Barcelona. Més de dos ter-
ços del seu traçat encara romanen 
ocults com a conseqüència de les 
transformacions urbanes. 

1.3 LA PORTA PRAETORIA: 
L’ENTRADA MONUMENTAL A 
LA CIUTAT ROMANA 

L’altre punt des del qual po-
dem veure la muralla romana és 
la plaça Nova, prop de la catedral, 
on es poden apreciar dues torres 
semicirculars, que són una de les 
cares més visibles de l’antiga Bar-
cino.

Tram de les muralles visibles des de la plaça de Ramon Berenguer el Gran. 
(Foto: Vicente Zambrano. Ajuntament de Barcelona)
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