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ELS ITINERARIS 

Aquest itinerari forma part de la 
col•lecció "Girona, itineraris" que edita 

l'Ajuntament de Girona. Els itineraris 
d'aquesta col•lecció tenen com a 

objectiu principal donar a conèixer el 
medi natural i urbà de la ciutat a partir 

d'una sèrie d'activitats, com ara un 
passeig, un conte, un joc. D'aquesta 

manera, els itineraris ens poden ajudar 
a mirar i a descobrir aquells aspectes 

quotidians del nostre entorn que 
sovint ens passen desapercebuts. La 

proposta inclou tant itineraris per 
espais naturals de la ciutat com 

recorreguts que mostren els seus 
diversos aspectes històrics, 

econòmics o socials. Perquè és amb 
la interacció dels dos elements, el 

natural i el derivat de la intervenció de 
l'home, que es va conformant 

l'evolució d'un territori, cosa que ens 
permet interpretar millor els canvis de 

la ciutat que hi va creixent. Els 
itineraris que presentem poden portar- 

", 	se a terme des de l'escola. En aquest 
cas, el mestre serà el guia de 

l'activitat i podrà adaptar-los al nivell i 
l'interès dels seus alumnes. Però 

també es poden fer els itineraris a 
nivell individual, amb la família, 

associacions d'esplai, associacions de 
véins, o amb qualsevol altre grup amb 

ganes de conèixer la ciutat. 
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QUÈ US PROPOSEM? 

Un itinerari pel barri vell de la ciutat, 
centrat sobretot en l'espai que 
ocupava el barri jueu o call en època 
medieval. Es proposa fer un 
recorregut urbà pels carrers que 
configuraven el barri jueu per poder-hi 
identificar i conèixer els espais propis 
de la cultura jueva gironina i per 
apropar-se a la història dels jueus de 
la ciutat. 

Les propostes didàctiques que us 
exposem són una eina 
complementària per als ensenyants o 
per a aquelles persones que vulguin 
aprofundir en el tema dels jueus a 
Girona. 



/IN LA SITUACIÓ 

El call de la ciutat de Girona es troba 
en el cor del barri vell i comprèn un 
conjunt de carrers i carrerons, la majo- ", 
ria estrets i costeruts, que, com un 
laberint, van descobrint poc a poc els 
vestigis que la comunitat jueva va dei- 

", 

	

	xar a Girona després que s'hi establís 
durant més de cinc-cents anys. 

El call no es va formar en un dia. Tam-
poc no va ocupar sempre la mateixa 
superfície. Fins i tot al principi, tot just 
acabats d'arribar, els primers jueus 
s'establiren prop de la catedral i al 
tant del carrer de la Força, però també 
posséien terres en altres indrets de la 
ciutat. A principis del segle XII, la zona 
del call encara no era una àrea única-
ment jueva, però s'hi comença a notar 
un augment de les propietats per part 
d'aquesta comunitat. El call, entre mit- " 
jans del segle XII i la primera meitat del 
segle XIV va viure la seva època de 
màxim esplendor a tots nivells, fins i 
tot a nivell urbanístic. 

A partir de l'assalt i destrucció del call 
l'any 1391, la situació dels jueus va 
empitjorar notablement. A part de la 
davallada demogràfica i la reducció de 
privilegis, la comunitat jueva va ser 
obligada a viure en un espai molt més 
limitat. Aquesta situació s'allargà fins 
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el dia de la seva expulsió, el 31 de juliol 
de 1492. 

És per totes aquestes situacions can-
viants que no és fàcil definir l'espai 
exacte ocupat pel call gironí entre els 
segles IX i XV. En el mapa de situació 
que s'ofereix, es pretén donar una idea 
del territori que ocupà, no durant una 
etapa concreta, sinó al llarg dels cinc 
segles que hi va viure la comunitat 
jueva i que és l'espai que, actualment, 
es coneix com el call. Durant l'itinerari, 
ja s'aniran desvetllant tots els canvis 
que hi van tenir lloc. 
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Mapa de situació actual del call. 
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ELS JUEUS DE GIRONA. 
TRACES BREUS DE LA SEVA 
HISTÒRIA 

Jerusalem és una ciutat que es troba 
actualment a l'Estat d'Israel, a l'extrem 
més oriental de la Mediterrània. En època 
antiga, Jerusalem havia estat capital d'un 
regne fundat per les tribus jueves que 
s'havien establert a la zona després d'ha-
ver passat un temps de la seva història 
sent nòmades. Els noms dels grans reis 
dels israelites com David i Salomó, ens 
recorden l'esplendor del regne que tenia 
el centre neuràlgic a la capital, Jerusalem, 
i sobretot al Temple, el seu lloc més 
emblemàtic i més sagrat. 

El Poble d'Israel era originari d'una cul-
tura i una religió molt antigues, sorgi-
des entre Mesopotàmia i Egipte. Els 
seus primers representants segons la 
Bíblia foren Abraham i els seus des-
cendents, Isaac i Jacob. El poble jueu 
era monoteista, és a dir, conscient i 
creient en l'existència d'una única divi-
nitat creadora del món i de totes les 
coses. 

Les bases legals i religioses del judais-
me, que era la religió que identificava i 
definia aquells israelites més antics, 
eren les que, segons la seva Llei, Déu 
havia donat a Moisès al Mont de Sinaí, 
sobretot el còdex legal dels deu 
manaments i la llei jueva que rep el 
nom de Torà. Amb aquelles bases, i 
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amb tota l'antiga tradició i cultura que 
ja feia tant de temps que duien d'un 

" 	indret a l'altre, els jueus van estructu- 
rar i definir el que seria la primera 
nació jueva: Israel. 

ON 

Cap a l'any 70 de l'era cristiana, la pro- 
- 	víncia de Palestina estava sota domini 

romà. Des de feia temps, havien escla- , 
tat un seguit de reaccions de caire 
nacionalista per part dels jueus que 
intentaven desfer-se del jou romà. 
Aquell any, una gran revolta dels israe-
lites va fer que l'emperador romà hi 
enviés els seus exèrcits. Així va ser 
com es va produir la destrucció de 
Jerusalem, que va quedar ocupada 
per les tropes del general Titus. Els 
romans van destruir el Temple, que era 
el símbol i la clau d'Israel, i van foragi-
tar tota la població jueva de la zona. 
Com a conseqüència d'aquests fets, 
els jueus van ser deportats o bé van 
marxar pel seu propi peu del seu país, 
escampant-se per totes les costes del 
Mediterrani. Així es va iniciar el que 
coneixem com a Diàspora del Poble 
Jueu. 

Segurament és d'aquesta manera com 
va començar la història dels jueus 
catalans i gironins. És molt probable 
que, ja en aquella època tan reculada 
com era el segle I, arribessin grups o 
famílies de jueus i s'establissin a les 
costes catalanes i potser a la ciutat de 
Girona. Potser hi varen arribar seguint 
els comerciants, o altres expedicions 



El poble jueu va sortir de la terra de Palestina entre els segles I i III de 
l'era comú per anar a establir-se a diferents indrets de tota la costa 
mediterrània. Girona és una de les ciutats on la presència jueva hi és 
més antiga. 

mercantils o militars, per buscar nous 
indrets on desenvolupar una activitat 
econòmica i comercial. Així devia pas-
sar a tota la península Ibèrica, just a 
l'altra banda de mar de la terra d'Isra-
el. 

Tot i que cal esperar força temps per 
trobar documents directament relacio-
nats amb els jueus, Girona és una de 
les ciutats on la presència jueva hi és 
documentada des de més antic. Com 
a Barcelona, a Girona els jueus ja hi 
vivien a les darreries del segle IX, men-
tre que, a la majoria de les altres loca-
litats de Catalunya, no s'hi poden 
documentar fins als segles XII-X111. 

A l'edat mitjana, els jueus van viure a 
Girona més de sis-cents anys, durant 
els quals van formar part de la societat 
i de l'estructura econòmica i social de 
la ciutat. Al llarg d'aquests segles, la 
trajectòria històrica de la comunitat 
jueva va ser paral•lela a la de la pròpia 
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ciutat. Per això, en la majoria dels 
casos, quan estudiem la història dels 
jueus de Girona ho fem des de la pers-
pectiva de la història pròpia de la nos-
tra ciutat. 
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Mapa de la Catalunya jueva, segle XIV. (Autor: Jaume Riera) 
Al llarg del segle XIV, a la majoria de localitats catalanes, hi havia esta- 

raN 	 blerta una comunitat jueva o famílies i grups de gent de tradició i cultu- 
ra judaica. 

La història jueva de Girona es pot divi-
dir en tres grans períodes, que coinci- 

" 	deixen amb tres etapes distintes de 
relació entre els jueus i la ciutat: 



Primer període: 
del segle IX al XII 

Constitueix el que podem considerar 
l'etapa d'origen, evolució i formació de 
la comunitat jueva de Girona. D'a-
quests primers temps, en sabem poca 
cosa. Els jueus gironins que van arribar 
cap el 890 a la ciutat eren unes cent 
persones i participaven de diverses 
maneres en la vida econòmica i social 
de la ciutat. Però ni estaven formal-
ment organitzats i constituïts en comu-
nitat, ni tenien call o barri propi, ni gau-
dien encara d'una posició social des-
tacada que els permetés actuar en la 
política, en l'administració o en les 
finances. 

Segon període: del segle XII 
a la primera meitat del segle 
XIV 
Es tracta del que podem anomenar 
"període daurat" dels jueus gironins. Al 
llarg d'uns dos-cents anys (1150-
1348), la comunitat jueva de Girona va 
lluir esplèndida. Eren benestants, 
alguns d'ells rics, tenien accés als 
negocis i a les finances estatals, juga-
ven un paper important en l'adminis-
tració i fins i tot en la política, i desen-
volupaven una cultura i una mística, la 
càbala, que va donar renom universal 
a la ciutat. En aquell període, la comu- 



nitat va créixer demogràficament fins 
assolir la xifra més alta de població, 
ratllant les vuit-centes persones. 
Aquest nombre equivalia, en aquella 
primera meitat del segle XIV, a un 7% o 
8% del total de la població gironina. És 
d'aquesta etapa de la que podem par-
lar més extensament i amb més conei-
xement del que fou la vida i la comuni-
tat jueva a Girona. És el període del 
qual s'ha conservat més i millor docu- 

" 

	

	mentació, i l'esplendor de la Girona 
jueva és un fet constatat i estudiat 
extensament. 

0"N L'organització social 

Les comunitats jueves catalanes, entre 
elles la de Girona, tenien una condició 
jurídica que les diferenciava de la 
comunitat cristiana. Ja feia molt temps 
que els grans dignataris cristians 
havien decidit que els jueus serien 
considerats legalment com a béns 
propis del rei. Eren servi regis, ele-
ments al servei del rei. El monarca 
podia usar-los com un objecte de la 
seva plena propietat i , si li calia, en 
podia cedir la jurisdicció a nobles o a 
eclesiàstics, o a les seves esposes, tal 
i com va passar sovint a la comunitat 
de Girona. Aquesta condició feia que 
la comunitat tingués obligacions de 
caire fiscal i legal exclusivament amb 
el monarca. Per això, els jueus no 
pagaven quasi mai els impostos a les 
arques municipals, sinó que pagaven 



taxes ordinàries i extraordinàries que 
anaven a parar directament al tresor de 
la Corona. 

La contribució jueva a les arques reials 
era al llarg de tot el segle XIV força més 
elevada que la contribució dels cris-
tians. Els jueus de Girona pagaven 
entre 12.000 i 13.000 sous d'impost 
ordinari cada any a la primera meitat 
del segle XIV. Però els impostos més 
elevats eren els que tenien el caràcter 
d'extraordinaris, és a dir, els diners que 
els jueus havien de pagar al rei per 
qüestions o necessitats concretes, 
com ara els 30.000 sous que van 
pagar l'any 1328 amb motiu del casa-
ment del rei Alfons III. O els 65.120 
sous de l'any 1332, que els va exigir el 
rei Alfons per subvencionar les guerres 
de la Corona amb els sarrains de Gra-
nada. 

Les quantitats que pagaven els jueus 
al rei, fos cada any o fos en casos 
extraordinaris, eren quantitats generals 
de totes les comunitats de la zona. Els 
diners sortien de les diferents aljames 
que s'havien agrupat en una institució 
anomenada col.lecta. Les collectes 
tenien la funció de taxar, recollir i pagar 
els impostos de les diferents comuni-
tats d'una mateixa zona. A la Cata-
lunya del segle XIV hi havia només 
quatre col.lectes, que eren les de Bar-
celona, Girona, Lleida i Tortosa. Durant 
un breu període de temps, a mitjans 
segle XIV, l'aljama jueva de Besalú va 



rebre el privilegi del rei per constituir-se 
en col.lecta pròpia. Però aquesta 
mena d'independència dels jueus de 
Besalú va durar poc més de vint anys. 
Aviat va ser reinscrita a la col.lecta de 
Girona. 

Com ja s'ha vist, els reis catalans 
rebien grans beneficis, econòmics i 
d'altres tipus, de les comunitats jueves. 
Com a contrapartida, aquestes comu- 

- 

	

	nitats tenien l'autorització del monarca 
per governar-se segons la llei i tradició 
del judaisme. Als organismes encarre-
gats de regir i governar les comunitats 
jueves en els aspectes interns, en les 
relacions diàries, en el compliment de 
la llei i en els aspectes fiscals, se'ls 
anomenava aljames. Les aljames tenien 
un govern format per un consell de l'al-
jama, els prohoms, els homes més 
poderosos, savis i respectats de la 
comunitat jueva, que molt sovint eren 
els que tenien millor situació económi- 

- 

	

	ca. L'administració i la gestió del 
govern era a mans dels secretaris, que 
eren elegits entre els més destacats de 
la comunitat. Uns quants funcionaris 
s'encarregaven de fer complir les lleis i 
de portar a terme les tasques del 
govern, com la taxació i recollida dels 
impostos o altres afers relacionats amb 
la vida de cada dia. A més, les comuni- 

- 

	

	tats jueves tenien també per dret i pri- 
vilegi un tribunal judicial propi, el Bet 
Din, fonamentat en la llei religiosa i que 
s'ocupava dels afers judicials entre els 
membres de la comunitat. 



NASÍ (batlle de l'Aljama) BET-DIN (tribunal de l'Aljama) 

CONSELL DE L'ALJAMA 

SECRETARIS 

JUTGES JUTGES 

RABÍ 

TAXADORS dIDORS COBRADORS 

PODER LEGISLATIU I 
EXECUTIU 

PODER JUDICIAL 

Quadre del govern i funcionament de 
Paljama. 
L'aljama era l'organisme de govern 
intern que regia la vida de les comuni-
tats jueves que vivien en ciutats cris-
tianes a la Catalunya medieval. 

ASSEMBLEA DE L'ALJAMA (comunitat jueva) 

TAQQANOT (lleis internes) 

PRIVILEGIS REIALS 

L'aljama de Girona es degué consti-
tuir oficialment al segle XIII i es regia 
en tots els aspectes per la Llei de 
Moisès. Es feien assíduament assem-
blees dels homes distingits, els pro-
homs de la comunitat, que tenien lloc 
en algun dels edificis del call que ani-
rem recorrent. En les assemblees del 
govern de l'aljama es tenien en 
compte les prescripcions religioses i 
els dictàmens dels rabins, però en 
molts dels assumptes tot havia de ser 
aprovat pels privilegis dels reis. La 

- 
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" 
" 
" 

relació que tenia la comunitat jueva 
" 	amb el govern municipal o amb el 
.... 	govern del país estava estipulada per 
--- 	la llei dels cristians, perquè entre 

totes les comunitats jueves que 
vivien enmig de cristians i, per tant, 
sota unes lleis de societats estrange- 
res per al poble d'Israel, s'imposava ". 

^ el concepte que "La llei del regne és 
Llei", i s'aplicava la llei cristiana 
també als jueus. 

" 	A Girona, el govern de la comunitat 
" 	jueva estava a mans dels membres de 
" 	les famílies més importants i destaca- 
" 	des. Sovint es produïen enfrontaments ... entre grups socials poderosos per tenir 
_ 	el control i el poder sobre la comunitat. 
", 	Al llarg del segle XIV hi hagueren dins 
r, 	la comunitat jueva enfrontaments 
" 	socials i alguns canvis en les estructu- 
" 	res de poder. Però, en realitat, el poder 
", 	continuava passant de pares a fills, i 

sempre eren les mateixes famílies les 
que en disposaven: els Saltell, els Gra-
cià, els Cresques, els Lobell, els 
Ravaia, els Caravita, els Falcó, els 
Desmestre, els Bonjuà, els Badós, els 

01 
de Blanes, els Aninai, els Rovèn i algu- ON 

" 	nes poques més. Tots aquests perso- 
" 	natges rics i distingits tenien negocis 
" 	pròspers a la ciutat i eren homes d'una 
", 	notable influència social i política. 
", 
", 
". 

Molts d'ells eren propietaris de cases i 
habitatges al call. Alguns les arrenda-
ven i en treien bons beneficis. Les 
cases més senzilles, que s'aixecaven 



també al call però sobretot en els 
carrerons més estrets, solien ser d'un 
o dos pisos i contenien poc més de 
dues habitacions on hi feia vida i sovint 
també hi treballava tota una família 
jueva. 

L'espai físic i urbà dels jueus 
gironins: EI call 

Si bé en el IV Concili de Laterà, el 
1215, s'estipulava que els jueus i els 
musulmans que vivien en ciutats cris-
tianes havien de fer-ho en barris sepa-
rats, aquest tipus d'ordres no van ser 
aplicades de manera estricta i definiti-
va a Catalunya fins al segle XV. Bàsica-
ment, quasi tots els calls catalans van 
originar-se en la tendència pròpia de 
les comunitats jueves, diferenciades i 
minoritàries, que necessitaven d'un 
espai compartit per portar a terme la 
vida diària seguint la llei i la tradició 
religiosa. Per desenvolupar una vida 
segons el judaisme, la col•lectivitat i la 
reunió eren aspectes molt importants. 
Era necessari tenir a prop sinagogues i 
banys rituals, escoles, forns i escorxa-
dors. 

El mot call designa el barri o el conjunt 
de carrers on vivien els jueus dins l'à-
rea urbana de les ciutats catalanes 
medievals. El seu origen és en el voca-
ble llatí callis que en castellà derivaria 
en la paraula calle. En època medieval 
volia dir carrer o conjunt de carrers 



— estrets. El terme només fa referència a 
l'espai físic i de cap manera al concep- 

- te de comunitat o d'organització. A 
moltes ciutats de la Catalunya medie- 

- val, el barri o indret on vivien els jueus 
era anomenat call, però en d'altres 
rebia altres noms, com per exemple 
cuirassa a la ciutat de Lleida, o simple- - 
ment el carrer dels jueus en diverses 
localitats més petites. 

- 

— L'actual call de Girona és un dels barris 
jueus millor conservats a l'Europa 
occidental i un indret que s'ha mantin- 
gut quasi intacte al llarg dels segles. ..., L'estructura urbana que presenta avui 
és en gran mesura producte de la 

— recuperació i la rehabilitació municipal, 
.... 	i es correspon clarament a la que hi 
-.. 	havia als temps en què hi vivien els 
— jueus. 
.", 

Al call, la comunitat jueva hi tenia els ^ 
edificis i recintes públics per a la vida 
jueva, que es regia per la llei i la tradi-
ció: sinagogues (escoles, llocs d'estu- 

da i de beneficència), miqwe o banys 
(on s'hi practicava el ritual de purifica- 

-, 

	

	ció), espais destinats al sacrifici dels 
animals (on s'hi feia la xehità i així la 

— carn dels animals era apte per al con- 
- sum), forns (per coure-hi els pans 

àzims) i també els hostals, les taver- 
nes,  les cases i els tallers dels arte-
sans. El call era un indret propi per a la 
vida jueva, però durant molts anys no 

.... 	va pas ser un espai exclusivament 

di i de reunió), hospici (indret d'acolli- 

19 



jueu, i la vida de cada dia s'hi desen-
volupava força tranquil•lament entre 
jueus i cristians. 

La vida comunitària 

Els aspectes com les tradicions i els 
rituals, les celebracions, la dieta ali-
mentària, en definitiva, la vida de cada 
dia, giraven entorn de l'estructura 
comunitària. Només dins el marc i l'ai-
xopluc de la comunitat es podia ser 
veritablement jueu i viure com a tal. 

El judaisme marcava un Cicle Vital per 
a les persones diferent del cristià, que 
es basava en unes tradicions molt anti-
gues i estretament lligades a la religió 
a la història del poble d'Israel. Es trac-
tava d'unes celebracions en períodes 
determinats de la vida, que feien de 
cada persona un jueu o jueva segons 
la religió i també segons la tradició 
dels avantpassats. Aquestes celebra- 

El Seder de Pésaj, o sopar del dia de Pasqua, era una de les celebra-
cions familiars més festives i més importants de la tradició jueva. 



cions no eren pas gaire diferents en 

l 'època medieval de com són en l'ac-

tualitat entre el poble jueu. Gràcies als 

documents dels nostres arxius, sabem 

que els jueus de Girona duien a terme 

tots aquests actes de ritual i de festa 

dins de casa o a les sinagogues i edifi-

cis comunitaris del call. 

A la sinagoga s'hi anava també per 

celebrar algunes de les festes més 

solemnes del calendari jueu. El temps 

es comptava de manera diferent entre 

els jueus i entre els cristians. El poble 

d'Israel comença el còmput dels anys 

segons la data de la creació del món, 

que es calcula en 3.760 anys més que 

el còmput cristià. A més a més, la 

tribució de l'any per mesos és també 

diferent de la dels cristians. Així, l'any 

jueu comença en el que per als Gris- 

" 

	

	tians és el mes de setembre, en la gran 

festa anomenada de Roix ha-Xanà. A 

l'edat mitjana, els jueus gironins es 

referien a aquesta festivitat com el 

"Cap d'An". 

La llei jueva era molt estricta pel que 

feia als aspectes de l 'alimentació. Als 

jueus gironins els calien indrets on 

poder portar a terme l'elaboració i l 'ob-

tenció de productes alimentaris aptes i 

apropiats per al seu consum segons la 

prescripció legal i religiosa. Així, calien 

forns per coure els pans àzims, que 

eren servits per Pasqua. També era 

necessari un indret on procedir al 

degollat ritual dels animals, per tal que 



la carn fos pura, o caixer, per als mem-
bres de la comunitat. A Girona, sabem 
que hi havia al segle XV una carnisse-
ria judaica prop d'una de les sinago-
gues, al bell mig del call, on un rabí 
expert, el xohet, duia a terme el dego-
llat ritual i l'anàlisi de la carn, la xehità. 
Les taules del mercat o dels establi-
ments del call tenien també autoritza-
ció per vendre, només a jueus, aquella 
carn judaica que s'obtenia a la carnis-
seria del call. 

Les professions i l'activitat laboral 

Els membres de la comunitat jueva tre-
ballaven i es guanyaven la vida en ocu-
pacions diverses. Una petita part dels 
jueus de Girona ocuparen durant algun 
temps càrrecs importants en l'aparell 
polític o administratiu del regne. Eren 
tresorers, batlles reials, procuradors i 
diplomàtics, com els Ravaia: Astruc 
Ravaia i els seus dos fills, lucef i 
Mossé, van ser representants del rei o 
batlles i tresorers reials, entre 1267 i 
1284. D'altres es dedicaven als nego-
cis mercantils de llarg abast: els Falcó, 
els Benet, els Gresques, els Caravita, 
els Sabarra, feien negocis dins i fora 
de la ciutat. Un altre segment de la 
població jueva exercia professions de 
tipus liberal: metges, científics, mes-
tres d'infants, notaris, procuradors, 
canvistes. 
Però el gruix dels jueus gironins, pro-
bablement més de dues terceres 
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parts de tota la població, el consti-
tuïen els artesans. Eren sastres, 
pelleters, teixidors, pelaires, didalers, 
sabaters, enquadernadors de llibres, 
treballadors del cuir, argenters, bas-
ters, mercers, perolers, matalas-
sers...Tenien els seus tallers als 
carrers del call i sovint venien els 
seus productes tant a jueus com a 
cristians. 

L'activitat dels jueus catalans es basava sobretot en aspectes relacio-
nats amb l'artesanat, el comerç i el tràfic de diverses mercaderies. 

De tots els jueus, tant els més rics, 
comerciants o mercaders, com els 
més humils, artesans o venedors, la 
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gran majoria es dedicava a deixar 
diners amb interès. Així, el segle XIV, 
un tant per cent elevat d'aquells jueus 
que tenien un cert nivell econòmic eren 
prestamistes i deixaven diners a cris-
tians de totes les classes i condicions 
socials, però en algunes ocasions 
també a jueus. A la Girona del segle 
XIV, el préstec era un negoci i els jueus 
de la ciutat n'eren els més grans 
experts i protagonistes. 

Els nivells més baixos de la població 
jueva els ocupaven els jornalers, que 
treballaven a compte dels altres la 
terra o la construcció, o els aprenents 
que no tenien ni taller ni ofici propi. 

I encara hi havia tot un sector dins la 
comunitat que tenia dificultats per 
viure i que havia de recórrer a la cari-
tat institucional. L'aljama dels jueus 
de Girona comptava, des d'inicis del 
segle XIV, amb institucions de bene-
ficència i ajuda comunitària encarre-
gades de resoldre les necessitats més 
bàsiques dels pobres, els mendi-
cants, els orfes, les vídues i, en gene-
ral, els que no tenien recursos per 
sobreviure. Per això s'havia creat 
l'Eqdès, l'almoina jueva, que alimen-
tava i vestia els més pobres. Al call hi 
havia també una escola dita de talmu-
tora, on s'ensenyava a llegir i a escriu-
re la Iletra hebraica als nens de famí-
lies sense recursos, un hospici i un 
hospital, tot plegat administrat pel 
consell de l'aljama. 

■•■ 



Tots els aspectes de ritual, de vida de 
cada dia, de sistema comunitari, que 
sovint no eren pas ben fàcils de ser 
duts a terme pels jueus que vivien 
entre cristians, eren els que definien la 
vida jueva a Girona. Sense aquella 
estructura comunitària, sense els edifi- 

oN 

	

	cis on s'hi duien a terme els actes 
col.lectius o propis de la religió, sense 
les escoles on s'aprenia la Llei de 
Moisès, sense el cementiri separat i 
diferenciat, la vida jueva a la Girona 
medieval no hauria estat possible. A 
causa de la condició específica dels 
jueus com a comunitat diferenciada, i 

PN 	 també de l'autoritat i sovint la protec- 
" 	ció reial, els jueus gironins van poder 

ser-ho i viure en el seu judaisme, al 
menys dins la comunitat i dins casa 
seva, durant més de sis-cents anys. 

Tercer període: segles XIV-XV 
Jueus i cristians vivien conjuntament a 
la ciutat de Girona, com en molts altres 
indrets de la Catalunya medieval, des 
de feia ja molts segles. Però el fet de 
compartir un espai físic i geogràfic, i de 
desenvolupar una vida parallela durant 
tant de temps, no va implicar, en quasi 
cap moment, una situació de convivèn- 

" 

	

	cia i de relació molt estreta entre els 
dos grups socials. Es tractava de dues 
societats molt diferenciades pels 
aspectes religiosos i de costums i tra-
dició. Hi havia certament una relació 
entre jueus i cristians pel que fa als 



aspectes comercials, de negocis o fins 
i tot d'amistat i, en alguns moments, 
d'intercanvi de saber i de cultura. 

Però en línies generals, les dues socie-
tats estaven separades i diferenciades i 
mai no es va donar una situació de 
convivència ciutadana tal i com podrí-
em entendre-la avui, entre altres raons, 
perquè les condicions no eren iguals 
per a les dues societats: els jueus eren 
el grup minoritari, adscrits i sota el con-
trol del sistema polític, social i legal 
dels cristians. Aquests, que eren el 
grup majoritari, tenien el domini de l'en-
torn. Els cristians tenien entre ells lli-
gams de dependència de tipus feudal, 
i hi havia homes lliures, burgesos i ciu-
tadans, i homes que depenien d'altres, 
com vassalls, serfs o esclaus. Els 
jueus, per prescripció molt antiga, eren 
individus dependents del rei. La condi-
ció de serfs del senyor rei els privava de 
la possibilitat de ser lliures i ciutadans. 
Del rei, en depenien en tot i per a tot. El 
rei els bescanviava, els gravava amb 
impostos, els prohibia o els permetia 
diverses accions. També els protegia, i 
molt sovint dictava per a ells privilegis 
específics que garantien la seva super-
vivència com a cultura diferenciada. 

En aquest joc de poder, doncs, no hi 
cap la idea d'una convivència de 
societats tan diferents, sinó que cal 
entendre que es produïa una coe-
xistència de dos grups diferenciats per 
molts aspectes. Es tractava d'una coe- 

■ 



xistència que inicialment va ser de 

^ caire pacífic: jueus i cristians mante- 
ON 

	

	nien una relació de veinatge més o 
menys cordial, al llarg dels segles Xl, 
XII i XIII. Al call, que no era encara un 
indret de reclusió i tancament, es 

PN 	podien veure jueus i cristians cloure 
negocis, o bevent junts, o jugant als 
daus, o fins i tot compartint la propie-

" tat d'algun casal o terreny. Tots dos 
grups, però, mantenien aspectes de 
diferència i en moltes coses no es 

••■ 

	

	barrejaven: no hi havia mai casos de 
matrimonis mixtes, ni activitats religio-
ses compartides, per exemple. Però 
tampoc no era freqüent l'atac ni la 
violència física entre ells. 

Les coses, però, van començar a can-
viar al llarg del segle XIII i aquest canvi 
es va materialitzar durant la primera 
meitat del XIV. Arreu d'Europa s'havia 
anat imposant un nou concepte que 
prenia força en les noves mentalitats 
cristianes. Era el concepte d'una Euro- 

^ 

	

	pa unida en una mateixa fe, de domini 
de la religió de Crist, la idea d'una 
Christianitas europea. Paulatinament, 
l'Europa del segle XIV va anar rebutjant 
i apartant la dissidència, la diferència, 
la diversitat. I aviat els camins de tots 
els regnes es van omplir de frares 
mendicants que predicaven la fi dels 
temps i la segona vinguda de Crist. 

PaN 

Paral•lelament a l'ofensiva religiosa, 
que es donava sobretot entre gent 
culta i instruida que basava els atacs 

••■ 
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en aspectes teològics i filosòfics, es 
produ.ia una creixent ofensiva popular, 
focalitzada en un descontent social i 
en un seguit de problemes de super-
vivència. 

El 1333, anomenat a tot el país com "lo 
mal any primer", hi va haver molta fam 
a Girona i va ser el preludi de tot un 
seguit de desastres i moments de 
carestia i malalties. El 1348 va arribar 
la pesta. Poc després del desastre 
demogràfic provocat per la malaltia, la 
fam va tornar a senyorejar a la ciutat. 
Les guerres, els enfrontaments socials, 
els problemes diversos van encrespar 
els ànims de menestrals i burgesos, 
d'eclesiàstics i petits senyors, d'arte-
sans i d'aventurers. 

La situació social a la ciutat era com 
un foc encès. Sovint, qui pagava els 
plats trencats era la comunitat jueva 
que, als ulls dels cristians, representa-
va i simbolitzava tots els mals i els pro-
blemes que patia la societat. 

La vetlla de Sant Llorenç, el 10 d'agost 
de 1391, es va produir l'atac més fort 
contra els jueus gironins. Un grup de 
cristians armats, camperols o menes-
trals que venien de les poblacions dels 
voltants, es van unir a altres grups de 
Girona. Amb els ànims encesos, van 
calar foc al Portal Sobirà del call, a la 
part baixa del carrer de la Força. Mal-
grat els guàrdies, situats allà per ordre 
del Consell de la Ciutat, els atacants 



van entrar a robar i a destruir tot el que 

van poder. El seu crit de guerra era 

"baptisme o mort"  i va tenir un gran i 

trist efecte. En aquell gran avalot al call 

de la nit de Sant Llorenç hi van trobar 

la mort violenta unes quaranta perso- 
" 	nes de tradició i religió jueva. 

La comunitat va resultar-ne afectada i 

va minvar molt també per una altra raó, 

si no més dura, sí més generalitzada: 

", 	les conversions. D'aquells potser set- 

cents jueus que hi devia haver en 

aquell moment al call de Girona, un 

grapat, dels més rics i més ben 

cionats, van buscar refugi en els 

palaus dels ciutadans de Girona. Els 

més arrapats a la seva fe o els que 

tenien més poc a perdre-hi van trobar 

la mort a mans dels violents, dins les 

seves cases o als racons foscos dels 

carrers del call. Però un nombre més 

gran va decidir salvar la vida i, encara 

que fos a canvi de perdre l'ànima, es 

van fer batejar cristians. Els baptisteris 

de totes les esglésies de Girona no 

donaven l'abast, aquell 10 d'agost. 

Tota la nit i durant una colla de dies, 

jueus i jueves esporuguits demanaven 

l'aigua beneita que els havia de per-

metre salvar la vida, la família, la hisen-

da i els pocs o molts béns de què eren 

propietaris. 

Les autoritats, per garantir seguretat i 

protecció als jueus que no es van voler 

fer cristians, van traslladar-los a la 

Torre Gironella, una vella torre de 
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defensa aixecada pels romans que el 
1391 era un dels castells defensius de 
Girona. Allà, sense condicions, patint 
fam i por i pressió psicològica cons-
tant, hi van sobreviure un bon nombre 
de persones durant més de disset set-
manes. Al call continuaven els atacs, 
robatoris, vexacions i destrucció. Les 
autoritats cristianes no van fer-hi gaire 
res, o potser no van poder. Quan el 
senyor dels jueus, el rei Joan I, va 
decidir fer-se càrrec de la situació i 
posar-hi fi, era ja molt tard. Va manar 
l'arrest dels que havien participat en 
l'avalot i va obrir un procediment judi-
cial que va acabar en no res. Final-
ment, a mitjans desembre de 1391, els 
jueus van tornar al call. Tot havia can-
viat. Molts ja no hi eren, i els que que-
daven tenien por i estaven decebuts. 
La davallada espiritual, a més de la físi-
ca, era imparable. 

La comunitat jueva de Girona, de 
retorn al call, va reprendre el seu estil 
de vida: va continuar amb les tradi-
cions, els rituals i les tasques que els 
eren pròpies. Però el camí era de bai-
xada i condu'ia al desastre. Només van 
poder sobreviure cent anys a aquella 
primera gran escomesa que els havia 
deixat tocats de mort. En arribar, el 
mes d'abril de 1492, la carta signada 
pel rei Ferran en què s'ordenava la sor-
tida i expulsió de tots els jueus de 
Girona, com els de tots els dominis 
dels Reis Catòlics, la comunitat jueva 
estava molt malmesa. No hi havia pas 

■ ., 
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més de vint famílies jueves a la ciutat, 
^ 

	

	que mantenien amb problemes la tra- 
dició antiga dels avantpassats. Segu- 

" 

	

	rament, quasi la meitat es van conver- 
tir. Els altres, sense acabar-se de creu- 

" 

	

	re aquella ordre absurda, van decidir 
buscar refugi a Perpinyà, convençuts 
d'un retorn imminent. Un retorn que no 
es va produir mai. Des del dia 2 d'a- 

" gost d'aquell any cristià de 1492, a 
Girona no hi va residir, durant més de 
cinc-cents anys, ni un sol jueu. 

Les sinagogues, els banys, les carnis-
series, els espais comunals van ser 
venuts, i va acabar la seva funció reti- 

- 

	

	giosa i comunitària. Les cases foren 
venudes o arrendades, els tallers van 
canviar d'amo, de treballadors, de llo- 

" gaters. El call va esdevenir un barri 
més de la ciutat cristiana. Els jueus 
catalans s'havien escampat per tota la 
Mediterrània, des de Livorno fins a 
Palestina, des de Fez fins a Alexandria. 

ON 	 Es van esborrar els noms, les tradi- 
,-, 	cions, les passes d'aquella cultura de 

la diferència. Però cinc segles d'oblit 
forçat no han pogut esborrar la 
ria ni el llegat d'una cultura antiga i 
sàvia, que va produir entre els murs del 
call de Girona un dels corrents místics 
més importants de tot l'Occident 
medieval, una cultura d'intel-lectuals 
com Azriel o Esdres, lonà ben Abra- 

_ 

	

	ham o Mesul.lam de Piera, o el gran 
Mossè ben Nahman. Però també va 
ser una societat feta d'homes com ara 
Mossé Astruc, Mossé Falcó, Mak 



El barri jueu de Girona rebia, corn a moltes ciutats catalanes. el nom de 
Call. 

Bellshom, Nissim Ferrer o Vidal Lobell 
que, sense ser grans intel.lectuals, 
tenien un bon coneixement i un 
demostrat amor per la cultura i la cièn-
cia. Així ho demostren els inventaris de 
llibres realitzats a les seves cases i 
biblioteques privades, amb més de 
trenta o quaranta volums hebreus 
importants, nombre elevat per l'època. 

De tots aquells homes i dones de tra-
dició i de condició jueva que van viure 
a la Girona dels anys medievals, n'han 
quedat les passes del seu saber i 
també els seus noms gravats en pedra 
a Montjuïc i en pergamí als arxius de la 
ciutat. 

■ 



D'ells encara en parlem avui, al segle 
XXI, en aquesta ruta a través del seu 
passat, aquesta passejada per atrapar 
les seves passes. És així, de la mà de 
la seva memòria i pensant en els seus 
noms, que us proposem recórrer ara 

" 	aquest antic i bell call gironí, un indret 
r. 	de memòria, un lloc imprescindible per 

entendre que la divergència cultural va 
significar l'enriquiment mutu de tots 

", 	els que van viure i van fer possible la 

", 	ciutat. 
",, 

o", 
" 

", 
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1. LA PLAÇA DELS APÒSTOLS: 
L'INICI 

- Recorregut. Des de la plaça dels 
- Apòstols fins a la cruïlla dels carrers 
- Cúndaro amb Claveria i, d'aquí, fins a 

la trobada del carrer de Lluís Batlle 
amb el carreró de Sant Llorenç. 

... 
Contingut. Arribada i establiment dels .., 
jueus, els seus noms i la sinagoga més 

.., 	antiga. Els primers espais urbans jueus 
,-, 	i el tema de les sinagogues medievals. 
,■ 
.. 	Ens trobem a la part més alta de l'anti- 
,-, 	ga ciutat de Girona, on actualment s'hi 
,,. aixeca l'impressionant edifici de la 
,-, 	catedral, i on ja fa més de dos mil anys .... 

.0" 

- En aquest turó enlairat, des d'on es 
- divisa tota la ciutat de Girona, va 
,-. 	començar, físicament parlant, la histà- 
^ 	ria dels jueus gironins. Aquí, a recés de 
.., 	la catedral, podem contemplar l'espai 
,-, 	on es van instal•lar vint-i-cinc famílies ,-, jueves que, fins aquell moment, resi- ^ 

dien en un llogarret de l'Empordà. ,- 

s'hi ha anat ubicant l'espai sacre de la _ 
_ 	ciutat, amb el primer temple romà i 

totes les catedrals cristianes. 

.-. 



L'any 889, el comte Dela, de la dinas-
tia dels comtes gironins, tenia el 
poder sobre la ciutat i l'entorn. l fent 
ús d'aquest poder i del seu dret de 
jurisdicció, va bescanviar amb els 
seus jueus de Vilamarí i de Ju'igues 
certes cases i terres per unes propie-
tats situades dins els murs de la ciu-
tat de Girona, al costat de la catedral 
preromànica. 

Potser per aquest portal de Sobre-
portes que hem creuat per entrar a 
Girona van entrar-hi també aquells pri-
mers jueus. Potser foren aquestes 
antiquíssimes pedres de muralla roma-
na, que continuaven protegint la ciutat 
en temps dels comtes cristians, les 
que van veure passar aquell grup de 
gent jueva que acabaria convertint-se 
en una de les comunitats més impor-
tants de tot Catalunya. 

D'aquells jueus que vivien a Girona 
pels volts de l'any 1000 en sabem ben 
poca cosa. En coneixem els seus 
noms, que surten en els documents 
sempre acompanyats del qualificatiu 
"jueu" o "hebreu". Es deien Raquel, 
Ribsaló, Doucerella, Bonhome, David, 
Jacob, Samuel, Blancúcia. Tenien 
terres, vinyes i horts que compraven i 
venien, o cedien en renda, o a treball 
de jornal, a jueus i a cristians. I com a 
residents a la ciutat, pagaven censos 
al comte í a l'església, talment com els 
pagaven els altres habitants de Girona. 
Ells van ser l'embrió del que, en l'épo- 



or, 	ca de l'esplendor medieval, seria la flo- 
" 	rent comunitat jueva de Girona. 

Les sinagogues, llocs de culte i estudi 

Per tenir més informació sobre 
aquest tema, podeu adreçar-vos a la 
pàgina 21 de la introducció. 

En aquest indret, actualment plaça 
dels Apòstols, l'any 988 els jueus ja hi 
tenien una sinagoga, lloc d'estudi i d'o-
ració i espai emblemàtic de la comuni-
tat. A Girona la tradició i la història par-
len de tres sinagogues, ubicades en 
tres indrets diferents. La més antiga, 
que es trobava en aquest espai on ara 
som, a tocar la catedral, devia ser un 
petit edifici, potser una casa o una 
petita construcció antiga, reutilitzada 
per a la vida jueva. 

Quan els jueus eren ja una comunitat 
ben constitu'ida i gaudien d'una certa 
importància demogràfica i social, a 
partir del segle XII, cada vegada va fer-
se més evident la necessitat de tenir 
un espai per poder reunir-se, pregar i 
estudiar, i també on discutir i legislar 
els assumptes interns. Per això, quan 
els jueus gironins van desplaçar el seu 
lloc d'habitatge d'aquella Girona roma- 

" 	na tan antiga, al voltant de la catedral, 
cap a una zona més baixa, a l'entorn 
de l'actual carrer de la Força, van anar 
formant el call i van bastir-hi ben aviat 
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1. Sinagoga (s. X) 
2. Sinagoga (s. XIII-XIV) 
3. Sinagoga (s. XV) 

una segona sinagoga. Es tractava de 
tot un complex comunitari, una schola, 
com en diuen els documents, amb 
banys, pous, claustre i altres depen-
dències annexes que contenien llocs 
de reunió i escoles per a nens. 

Al segle XIV, aquest entorn comunitari 
estava ubicat a la banda esquerra del 
carrer de la Força, a la finca que 
actualment té el número 23 d'aquest 
carrer. L'any 1415, a causa dels pro-
blemes derivats de la Disputa de Tor-
tosa, una sinagoga de Girona va ser 
clausurada. No es va reobrir fins al cap 
de divuit mesos, però segurament el 
culte no hi fou mai restablert, i als anys 
vint d'aquell segle aquella sinagoga ja 
no era activa. 

Al call de Girona s'hi han documentat tres sinagogues actives en tres 
etapes diferents de la història dels jueus catalans. 
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La comunitat, malgrat tot, necessitava 
un espai on acomplir amb la seva 
gió. Des de llavors apareix esmentada 
una "altra escola dels jueus de 
rona", al bell mig del call, un call reduit, 
exclosos com foren del barri i de la 
vida jueva els carrers de la Força i els 
petits carrerons que baixaven fins a les 
Ballesteries. Aquest tercer complex es 
trobava emplaçat on actualment hi ha 
el Centre Bonastruc ça Porta. Potser 
entre els darrers anys del segle XIV i la 
primera meitat del segle XV, hi va haver 
dues sinagogues al call de Girona. Si 
realment va ser així, segurament una 
d'elles hauria estat l'escola major, la 
més gran i més important, i la segona, 
l'escola menor, més reduïda en dimen- " 
sions i també en importància. Però 
aquest és un aspecte, ara per ara, 
encara difícil d'assegurar. 

Des de la plaça dels Apòstols, si 
girem la vista cap al sud, veiem com 
s'hi dibuixa clarament l'estructura de 
la ciutat medieval. Les nostres pas- 

" 

	

	ses, seguint l'itinerari, ens porten al 
capdamunt del carrer de Cúndaro. 
Som en un punt des del qual podem 
contemplar el traçat inicial del barri 
dels jueus. En aquesta cruilla que 
dibuixen els carrers de Cúndaro i de 
la Claveria amb la pujada de la Mare 
de Déu de la Pera, hi havia en època 
medieval un dels grans portals de 
fusta que, en casos de problemes, 
tancaven i recldien el call de Girona. 
Continuem en línia recta, resseguint el 



carrer de la Claveria, i ens aturem uns 
instants a l'entrada del carreró de Sant 
Llorenç, que s'obre a la nostra dreta. 
Aquest bellíssim carrer costerut va ser, 
al llarg del segle XV, el carrer principal 
del call de Girona. Al bell mig del carrer 
s'hi obria la porta que conduïa, a tra-
vés d'un accés fet de patis i porxos, a 
la sinagoga. Actualment, l'indret l'ocu-
pa el Centre Bonastruc ça Porta. 

2. EL CALL 

Recorregut. Baixem pel carrer de 
Sant Llorenç, pugem a la dreta pel 
carrer de la Força, ens aturem a les 
escales de la Pera, i continuem fins al 
final del carrer de la Força i la plaça de 
la catedral. 

Contingut. El call de Girona, els orí-
gens, l'estructura, els canvis i l'evolu-
ció. Alguns aspectes de la vida de 
cada dia a través dels carrers i les 
pedres del call 

Per tenir més informació sobre el con-
cepte i la paraula call, adreceu-vos al 
vocabulari bàsic, a la pàgina 70. 

Proposem fer una parada al replà que 
formen les escales de la Pera abans de 
fondre's amb el carrer de la Força, on 
un petit monument commemora l'edifi-
cació de la catedral gòtica. Aquí, al 
segle XIII, hi havia un carrer i algunes 
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L'actual carreró de Sant Llorenç era al segle XV el carrer principal del call. 

cases que donaven a una placeta molt 
petita, dita de Sant Llorenç. 

Ens trobem ja de ple al bell mig del call 
o barri dels jueus, sorgit a les darreries 
del segle XII com un element més dins 
del desenvolupament urbanístic gene- 

", 

	

	ral que va experimentar la ciutat. Amb 
el segle XIII va començar una nova 

■-■ 

	

	etapa per a la història de Girona i de la 
seva comunitat jueva. En aquest temps 
la ciutat va tenir un considerable crei- ^ 
xement demogràfic i econòmic que es 
va traduir en una ampliació de l'espai 
urbà: es van consolidar els burgs de 



Sant Feliu i la urbanització de l'Areny, i 
es va construir fins més enllà de l'ac-
tual plaça del Vi. Començava també la 
urbanització de l'oest de l'Onyar, amb 
el que seria més endavant el barri del 
Mercadal. En aquest període de refor-
mes urbanes va configurar-se el barri 
jueu de la ciutat, el call. 

Com a quasi totes les ciutats catalanes 
medievals, el call de Girona es va anar 
formant poc a poc, i no va pas ser fruit 
d'una planificació urbanística concreta. 
Un document del 1160 és el primer que 
fa referència al callis judaicus o call jueu 
de la ciutat de Girona. Estava emplaçat 
a la part final de l'actual carrer de la 
Força i era conegut amb el nom de 
carrer Major del call. El carrer de la 
Força, eix de la ciutat antiga, seguia el 
traçat de la Via Augusta romana. Els 
jueus de Girona vivien junts en aquest 
espai urbà des de feia ja algunes dèca-
des, i hi van viure fins al mateix 
moment de l'expulsió, el juliol de 1492. 

A totes dues bandes s'hi obrien carrers 
més petits i estrets, alguns d'ells sense 
sortida, que constitu•ien el barri jueu. 
Encara en queden alguns de transita-
bles, a la banda de la dreta, com els 
actuals de Cúndaro o de Sant Llorenç. 
Alguns altres eren carrerons que 
desembocaven en patis o bé directa- 
ment a la muralla de les Ballesteries. 	r. 
Un d'ells, per exemple, conduïa a la 
sinagoga. Aquest carreró que avui ha 
desaparegut, engolit per les edifica- 
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Mapa del call jueu de Girona al segle XIV. (Autors: J. Canal, E. Canal, J. Sagrera, J. Nolla). 
Al segle XIV, el call de Girona era un espai urbà força gran i ampli, i s'estenia a totes dues bandes de l'actual carrer de la Força. Al segle XV, es va prohibir als jueus viure i 
tenir tallers i botigues a la banda esquerra de la Força i es van haver de concentrar en el que es deia el "call reduït", a la part dreta d'aquest carrer. 



cions del voltant, al segle XIV transita-
va entre les cases número 21 i 23 de 
l'actual carrer de la Força, i estava 
cobert per un arc de mitja volta. Que-
dava mort en arribar al mur de la sina-
goga i , en la seva banda dreta, s'hi 
obria la porta principal d'entrada al 
recinte. Segons la llei dels jueus, l'ac-
cés a l'escola i al temple no podia ser 
mai des d'una via principal sinó que 
calia que s'hi accedís per una via late-
ral, i havia de tenir un impàs previ per 
una mena de porxos i d'atris. 

D'un altre dels carrerons encara en 
podem copsar el traç, si ens hi fixem bé, 
des del vestíbul del Museu d'Història de 
la Ciutat. Altres carrers estan tapiats 
closos al trànsit de vianants des de fa 
anys, però son encara visibles i mante-
nen la seva estructura de carrer. És el 
cas del carreró d'Hernàndez, al sud de 
la Força, per la banda de la dreta. Amb 
aquest carreró tan emblemàtic, ens hi 
trobarem cap al final d'aquest itinerari. 

Per la part de l'est, el call arribava fins 
al que és actualment el carrer de la 
Claveria que, en època medieval, es 
deia carrer de la Ruca. Allà hi havia un 
forn on els habitants de Girona hi duien 
a coure el pa, i que potser fou utilitzat 
alguna vegada pels jueus per coure-hi 
els seus mazzot, o pans àzims del dia 
de Pasqua. 

L'itinerari ens porta ara, si continuem 
cap al nord, pujant per la Força, a l'in- 



dret on hi havia una altra de les portes 
del call. Per aquí sortirem del barri jueu 
però, abans, fixem-nos en la petita pla- 

- 

	

	ceta que s'obre a la nostra esquerra. A 
la llinda d'una casa particular d'aques-
ta placeta, hi podem observar un dels 
únics vestigis arqueològics del que fou 
la vida de cada dia a la Girona dels 
jueus. Es tracta d'una escletxa de 

" 

	

	pedra, de forma rectangular i arrodoni- 
da, que està disposada verticalment a 
la llinda dreta de la porta, i que servia 
per dipositar-hi la mezuzà, un petit per- 

" 

	

	gamí enrotllat que contenia en una de 
les cares, escrit en hebreu, la paraula 
Xadai, que invocava Déu Totpoderós, i 
a l'altra cara, uns versets bíblics que 
recordaven la Llei d'Israel. Els jueus 
havien de col•locar la mezuzà a la Ilin- "" 
da de les seves cases, per tenir pre- 
sent en tot moment la Llei i l'Aliança 
del seu poble. No és ben segur que 
aquesta pedra amb l'escletxa es trobi 
ubicada actualment en el seu mateix 
lloc d'origen, sinó que es podria tractar 
d'una reutilització de material de cons-
trucció. Però sí que és segur que pro-
cedia d'alguna de les cases habitades 
per jueus en aquest barri que els era 
propi. D'aquest call gironí en procedeix 
també el pergamí de mezuzà del segle 
XIV que es conserva actualment al 
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	 Museu Bíblic de la ciutat, a l'edifici de 
l'Arxiu Diocesà de Girona. 

De la placeta on veiem la mezuzà, ens 
adrecem al lloc on hi havia el Portal 
Sobirà del call, la porta que tancava el 



Mezuzà. 
Una de les prescripcions religioses dels jueus era la de col•locar a l'en-
trada de casa una mezuzà, el petit pergamí enrotllat que conté versets 
bíblics i una invocació al Totpoderós. 

barri jueu per la seva banda nord i que 
al segle XIV afrontava per la dreta amb 
l'edifici gòtic de la Pia Almoina. Ante-
riorment, en els segles Xl i XII, aquests 
espais eren públics, i allà hi havia el 
mercadell, un mercat medieval com-
partit per jueus i cristians. 

Aquest reguitzell de carrerons empe-
drats, estrets i laberíntics, van constituir 
al llarg dels segles XIII i XIV l'indret urbà 
on s'hi concentrava la majoria de pobla-
ció jueva. Tot i així, el call de Girona no 

0". 



era un hàbitat exclusivament jueu, i 
durant molts anys està comprovada la 
coexistència, a nivell urbà, de jueus i 

," 	cristians, que tenien cases veines, o 
tallers, o edificis propis que afrontaven 
els uns amb els altres. Fou només a 
partir dels grans problemes derivats de 
l'enfrontament social del segle XIV que 
el call de Girona es va convertir en un 
espai de reclusió. A finals del segle XIV, 
el carrer de la Força, eix principal del 
call, va ser declarat per les autoritats 
cristianes espaí prohibit per als jueus. 
Les ordenances municipals del 1418 
manaven que els jueus no sortissin del 
call ni el dijous ni el divendres sant, i 
que tanquessin els portals del barri, es 
recloguessin dins les cases i no s'abo-
quessin a les finestres. El 1444 els jueus 

" 	no podien tenir-hi habitatges ni boti- 
gues, ni tampoc cap obertura de portes 
ni de finestres. El 1448 una ordre muni-
cipal donava sis dies de termini als 
jueus perquè abandonessin els habitat-
ges que tinguessin fora del recinte, obli- 

, 	gant-los a viure dins del call. 

Paulatinament, al llarg de la darrera 
meitat del segle XV, el call es va con- 

 vertir en un espai més i més redu'it i 
cada vegada també més allunyat del 
seu nucli inicial, el carrer de la Força. El 
call va esdevenir un indret de reclusió i 
marginació, un reducte urbà dins la 
ciutat medieval. 

Continuem el nostre itinerari cap al 
nord, travessem el desaparegut Portal 
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Sobirà del call i la plaça de la Catedral, 
i deixem enrere, de moment, el barri 
jueu. Per aquest indret degueren passar 
les comitives fúnebres, a peu o en 
carretes de mules, que duien els jueus 
al seu darrer repòs, el cementiri de 
Montjuïc. Aquest lloc sant del judaisme 
gironí es trobava fora del recinte urbà, a 
la falda de la muntanya Barrufa. La tra-
dició posterior li ha atorgat diferents 
noms d'entre els quals potser el més 
conegut és el del "Bou d'Or". Des del 
vell portal de Sobreportes es divisa, al 
front, l'espai funerari dels jueus giro-
nins, en un turó enlairat, airejat i de terra 
verge que pertanyia a la comunitat 
jueva de Girona en règim de franc i lliu-
re alou, és a dir, de plena propietat. 
Quan, a causa de l'edicte d'expulsió 
signat pels Reis Catòlics i aplicat el mes 
de juliol de 1492, els jueus van haver 
d'abandonar la ciutat, els dirigents de 
l'aljama van cedir el "fossar dels jueus", 
amb totes les tombes i esteles funerà-
ries, al noble Joan de Sarriera, que es 
va comprometre oficialment a mantenir 
l'indret verge i no edificar-hi ni reven-
dre'l en vida seva. Així va ser, però Joan 
de Sarriera va usar també de l'indret, 
que ja era de la seva propietat, i en va 
extreure algunes de les làpides fune-
ràries, amb inscripcions d'epitafis 
hebreus, per utilitzar-les en la construc-
ció de la seva residència senyorial, les 
Torres de Palau. Per això, avui encara hi 
veiem, en aquella mansió, grans pedres 
que porten noms hebreus. La resta de 
les làpides trobades a l'indret es poden 

n 
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El 1492 el noble Joan de Sarriera va rebre en donació de la comunitat 
jueva l'espai alodial del cementiri de Montjuïc. En va extreure algunes 
de les làpides per utilitzar-les en la construcció del seu casal senyorial, 
a Palau. Encara s'hi poden veure, en les cornises de la teulada. 

contemplar al Museu d'Història dels 
Jueus, a Girona. 

Unes passes més endavant del nostre 
itinerari, quan ens adrecem cap a la 
Torre Gironella, tindrem ocasió de con- 

p, 	templar de manera més clara la 
tanya i l'espai que ocupava el cemen-
tiri de Montju•ic. 

3. ELS BANYS ÀRABS: ESPAIS PER 
A LA VIDA DE CADA DIA 

••■ 	Recorregut. Sortint del call, des de la 
plaça de la Catedral fins als Banys 
Àrabs. Després, l'itinerari continua pel 
Passeig Arqueològic. 

^ 
Contingut. Aspectes de la vida de 
cada dia. El miciwé. Les relacions entre 
dues societats diferents. 

Havent sortit per Sobreportes, i ja fora 
de les muralles de Girona, agafem el 



camí de la dreta, que ens porta a altres 
espais urbans que també van consti-
tuir elements importants per a la vida 
jueva de la ciutat. 

Ens aturem als Banys Àrabs, una mos-
tra molt bella de l'arquitectura pública 
del romànic. Són cases de banys 
públics, on hi acudia gent de tots els 
tipus socials de la Girona medieval: 
homes i dones, cristians i jueus, don-
zells i cavallers, burgesos i clergues. 
Tots aquests col.lectius tenien delimi-
tats per llei els dies i els horaris en què 
podien fer ús dels banys públics. 
Homes i dones no es barrejaven, com 
tampoc no ho feien jueus i cristians. 

Els jueus acudien a les termes a realitzar 
un acte d'higiene personal, però no pas 
el ritus de purificació per l'aigua que 
prescriu la seva religió. Aquest acte ritual 
es feia en un indret especial, i d'ús exclu-
siu per a la comunitat jueva, que rebia el 
nom de miqwé, paraula que designa tant 
l'espai físic com l'acció de purificació 
ritual. Els jueus disposaven a les ciutats 
cristianes d'uns espais propis, als quals 
només hi tenien permesa l'entrada els 
membres de la comunitat. Sabem que 
els banys jueus de Girona es trobaven 
dins del mateix recinte de la sinagoga, 
en el call i en un entorn d'exclusiu ús 
comunitari. Curiosament, un document 
esmenta en una ocasió, al segle XV, que 
uns banys públics de propietat cristiana 
eren utilitzats en períodes concrets com 
a miqwé pels jueus. Però altres docu- 



Els banys rituals jueus de Besalú són uns dels únics d'época medieval 
que s'han conservat a tota l'Europa occidental. Daten del segle XIII i 
són una bellíssima mostra d'arquitectura medieval. Fotografia extreta 
del llibre de Maria Fauró i Marià, Besalú, amb fotografies de Josep 
Maria Melció. 

ments, que es refereixen a les sinago-
gues i el seu entorn, parlen de banys 
rituals ubicats en dependències annexes 
a l'escola o sinagoga. 

Malauradament no queda cap miqwé a 
la ciutat. Però molt a prop de Girona, a 
la vila de Besalú, es pot admirar un 
dels únics banys jueus de tota la 
península Ibèrica, i una de les poques 
mostres medievals d'Europa. El miqwé 
de Besalú ha sobreviscut al temps i 
constitueix actualment un record i un 
testimoni arqueològic molt interessant. 



4. LA TORRE GIRONELLA: 
LES DIFÍCILS RELACIONS 
ENTRE SOCIETATS DIFERENTS 

Recorregut. Pel Passeig Arqueològic 
a la Torre Gironella. Des d'allà, baixada 
de nou al call, per pujada dels Ale-
manys, Sant Domènec, carrer de les 
Escoles Pies i carrer Oliva i Prat. 

Contingut. Les difícils relacions de 
jueus i cristians, l'esclat de la violència 
i el call clos i reduït. 

Per als aspectes d'enfrontament i 
relacions difícils, vegeu la introducció 
històrica, pàgina 25. 

Continuem l'itinerari pujant pel Passeig 
Arqueològic. Farem una parada breu 
en un punt des del qual veiem, a 
davant, a l'altre costat del Galligants, 
la muntanya de Montjuïc que contenia, 
en la seva vessant nord, el "fossar dels 
jueus de Girona". 

Si continuem pujant, arribarem al lloc 
que proposem com a quarta parada, el 
petit turó coronat per la Torre Gironella. 
Es tracta d'un lloc emblemàtic de la 
ciutat i amb una referència molt clara a 
la història de la comunitat jueva. La 
Torre Gironella és una torre defensiva 
de l'època romana i que durant tota 
l'edat mitjana va continuar sent un dels 
límits i una de les fortificacions claus 

- 
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de la ciutat. Durant els segles medie- 

ON 	vals, s'hi aixecava una fortalesa que 
era un element de defensa important 
per a la ciutat de Girona. 

.. 
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■••• 	 En aquest indret s'hi van refugiar els jueus de Girona, fugint dels ava- 
lots que atacaven el call l'any 1391. Hi van romandre disset setmanes. 

Dins d'aquella fortalesa medieval, en 
condicions de mal viure, hi van estar 
reclosos els jueus de Girona que no es 
volien convertir. La torre i el castell que 
la circumdava van ser el refugi d'una 

••••■ 	 població acorralada i esporuguida per 
l'atac al call que va tenir lloc l'estiu de 
1391. 

0•• 



Aquesta torre, actualment mig derruï-
da, té encara un gran poder d'evoca-
ció d'uns fets decisius per a la Girona 
jueva. Disset setmanes van romandre-
hi els jueus gironins, i són moltes les 
coses que conté aquest indret, i mol-
tes més, segurament, les que encara 
amaga i esperen ser descobertes i 
posades a la llum. 

Des d'aquesta torre medieval i el petit 
parc que s'obre als nostre peus, esce-
nari de l'inici de la fi del judaisme giro-
ní, baixem de nou a la ciutat medieval, 
travessant els jardins dels Alemanys. 
Per la pujada d'Alemanys, un nom que 
fa referència a les casernes de soldats 
germànics que eren a Girona al segle 
XVII durant la guerra amb Europa, arri-
bem, desviant-nos a l'esquerra, a la 
plaça de Sant Domènec. 

El noble edifici de les Àligues, cons-
trucció del segle XV i seu actual de la 
Universitat de Girona, juntament amb 
l'església gòtica del convent dels 
dominics, van contemplar al segle XV 
un altre trist episodi de repressió 
d'actitud antijueva. 

En aquesta esplanada, l'any 1409, el 
frare dominic Vicenç Ferrer, davant un 
nombrós grup de cristians convençuts 
que escoltaven un sant, predicava la 
vinguda del Mesies i la fi dels temps: 
l'Apocalipsi. Els recriminava que vivien 
en pecat i els acusava de deixadesa en 
el comportament. Els instigava a 



"netejar" i "purificar" la ciutat, el país i 
el regne, i sobretot els convencia de la 
necessitat de convertir els jueus i treu-
re'ls, deia, de l'error en què vivien. 

Els jueus de Girona, que només feia 
deu anys que havien tornat al call, van 
ser forçats a sentir la prèdica, reclosos 
en un tancat de fusta amb l'excusa de 
protegir-los de les possibles ires dels 
cristians. Un document de l'Arxiu 
Municipal mostra la quantitat que va 
ser pagada als fusters encarregats de 
bastir aquella "gàbia de la vergonya". 

Baixem les escales de Sant Domènec i 
a la primera cru illa, girem a la dreta cap 
al carrer de les Escoles Pies. Tornem a 
ser al call, aquests carrerons estrets 
que van configurant, com en un labe- 

 rint de records, el recorregut per la 
memòria física de la Girona jueva. 
Pugem tot aquest carrer costerut i 
silenciós i, per sota dels vells arcs que 
evoquen els anys medievals, arribem a 
l'esplanada dels Maristes Vells. 

Des d'aquí, tornem a contemplar el 
traçat del barri dels jueus. Després de 
trencar a l'esquerra i baixar algunes 
escales, arribem al carrer d'Oliva i Prat. 
Al mig del carrer, un portal tapiat amb 
ciment i rajola clou el carreró d'Her- 

" 	nàndez, que ja havíem esmentat ante- 
" 	riorment. És una mostra muda del final 

físic del call i dels jueus gironins, amb 
aquesta porta farcida de pedra que 
tanca el pas i esborra la memòria. 



Continuem carrer d'Oliva avall i, al 
replà que es forma a les escales, just 
abans de trobar el carrer de la Força, 
una breu parada ens permet contem-
plar des d'una posició genu'ina la cruT-
Ila de la ciutat jueva amb la cristiana. 

Ens situem a la placeta del Correu Vell. 
Aquí, al segle XIV, s'hi aixecava un ter-
cer portal de tancament del barri jueu, 
el Portal Major del call. Aquest carrer 
de la Força que s'obre davant nostre té 
una història pròpia que el fa punt clau 
i bàsic de la història jueva de Girona. 
Ja s'ha dit que, els segles XIII i XIV, era 
l'eix principal i l'espina dorsal del call. 
Actualment, per aquest carrer s'acce-
deix a l'indret que s'encarrega de recu-
perar, refer i difondre, conservant-la, la 
memòria dels jueus gironins. És el 
Museu d'Història dels Jueus, i aquí es 
on us proposem la darrera i més llarga 
de totes les parades d'aquest itinerari. 

5. EL CENTRE BONASTRUC ÇA 
PORTA I EL MUSEU D'HISTÒRIA 
DELS JUEUS: UN IMPÀS DE 
CINC-CENTS ANYS. 

Recorregut. Des de la placeta del 
Correu Vell, fins al Centre Bonastruc ça 
Porta. El centre, els patis i el museu. 
Un espai per a la memòria. 

Contingut. El gran llegat dels jueus 
gironins, la cultura, la càbala. Els savis, 
els llibres, les làpides i el record. 



A l'alçada del número 9 del carrer de la 
Força, un gran portal dóna accés al 
Museu d'Història dels Jueus. Dins el 
vestíbul del museu, proposem recular 
en el temps i ubicar-nos en l'època 
més inicial del recorregut. Tornem enre-
re, doncs, i anem a conèixer aquells 
primers jueus de Girona que vivien 

, 

	

	entre cristians, que tenien una sinago- 
ga a tocar la catedral, que tenien terres 
i vinyes i que pagaven censos i delmes 
als comtes i als bisbes. 

Recordem, ara, aquella Raquel, hebrea, 
o aquell Salomó, i Mordechai, i Bonafilla, 
i David, i el jueu que es deia Bonhome. 
I és que el museu ens rep amb una 
ge que representa tots aquells jueus de 
fa tant temps: una imatge que podeu 
contemplar, en directe, en el Tapís de la 
Creació, una bellíssima obra d'art del 
segle Xl que es guarda al Tresor de la 
Catedral. De la mà d'aquests iudel que 
ens donen la benvinguda, a través d'u- 

, 

	

	nes sales d'exposició permanent i d'una 
sèrie de pannells illustrats, el museu 
proposa un recorregut per la història de 
la civilització jueva catalana. 

El primer que cal tenir en compte en 
aquesta darrera etapa de l'itinerari guiat 
pel call de Girona és la història i el nom 
de l'edifici on ens trobem. Som al Cen- 

- 

	

	tre Bonastruc ça Porta, una finca 
àmplia, amb dependències diverses i 
patis interiors, que ocupa l'indret on, al 
segle XV, hi havia la darrera sinagoga 
dels jueus gironins. Uns documents sig- 



nats el 12 de juliol de 1492 pels secre-
taris de l'aljama ens parlen de la venda 
que va tenir lloc aquí, en aquest call de 
Girona. Els prohoms de la comunitat 
jueva van vendre al prevere Jordi Rafart, 
pel preu, molt baix, de 32 lliures de 
moneda corrent, tot el complex comu-
nitari que comprenia la sinagoga prò-
piament dita i també unes escoles, un 
espai destinat a les dones, uns banys, 
uns pous, els patis i els claustres, a més 
de la carnisseria judaica. 

Tots aquests espais diferenciats pel 
seu ús es trobaven distribu•its, no 
sabem de quina manera, en aquest 
gran espai articulat que constitu•ia 
genèricament la schola dels jueus, i 
que avui és el Centre Bonastruc ça 
Porta. Els patis interiors encara es 
mantenen i són indrets de llum i de dis-
tribució d'espai. Al seu entorn, s'es-
tructura, reformat, el que constitueix 
l'únic museu dedicat a la cultura jueva 
que es troba avui a Catalunya. 

El Centre Bonastruc ça Porta du un 
dels noms que potser tenia el més savi 
de tots els jueus gironins: Mossé ben 
Nahman. El Mestre Mossé de Girona, 
que era així com se'l coneixia entre els 
cercles intel•lectuals de la seva època, 
tenia, com molts savis jueus del seu 
temps, altres apel•latius: Nahmànides, 
per als cristians, o Ramban, acròstic 
de Rabí Mossé ben Nahman, per als 
més experts en filosofia jueva. Ell era, 
en paraules dels seus deixebles, un 

0.1 
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ELS NOMS DEL MÉS IMPORTANT 
FILÒSOF JUEU DE GIRONA DEL 
SEGLE XIII 

• Mestre Mossé de Girona. Nom 
amb el qual era conegut a la Cata-
lunya de la seva època. 

• Mossé ben Nahman = Mossé fill de 
Nahman 

• Ramban = Rabí Mossé Ben Nahman 
• Nahmànides. Nom llatinitzat. 
• Bonastruc ça Porta. Nom català, 

no provat documentalment, però 
que alguns estudiosos afirmen que 
era cert. 

home eruditíssim, els mots del qual 
eren com brases ardents; i d'ell (se'n 
refiaven) arreu de Catalunya com si 
hagués parlat Moisès en nom de Déu. 

Aquell gran filòsof, comentarista de la 
Bíblia i dels textos religiosos jueus, 
que fou poeta i líder espiritual de la 
seva comunitat, que feia de metge i 
que era persona apreciada pel rei 
Jaume I, va néixer a la ciutat de Girona 
l'any cristià de 1194, en el si d'una 
família de savis i rabins, d'antiga nissa-
ga arrelada a la ciutat. Va ser pare de 
quatre o més fills, d'entre ells tres 
varons que van continuar l'estudi de la 
llei i la tradició religiosa. 

Quan Mestre Mossé de Girona tenia 69 
anys, el rei En Jaume el va cridar a 
Barcelona per tal que participés en una 

ION 



controvèrsia pública entre jueus i cris-
tians. Mestre Mossé tenia l'encàrrec 
de defensar els postulats del judaisme 
davant dels arguments en contra que 
eximia el convers de jueu, i ara domi-
nic, fra Pol Cristià. Després de fer-se 
càrrec de manera admirable de la 
representació i defensa pública de la 
seva fe, Mestre Mossé, fatigat i cons-
cient del final de la seva vida, va deci-
dir complir amb el darrer i més sagrats 
dels preceptes per a un jueu: visitar i 
viure a la Santa Terra d'Israel. Amb 
aquest objectiu, es va embarcar en un 
vaixell que el duria a Palestina. Era a 
Akko la tardor del 1270, i es va establir 
després a Jerusalem, on hi va aixecar 
una sinagoga i va reconstruir-hi la vida 
religiosa jueva. 

No gaire temps després, Mestre Mossé 
de Girona va morir en algun lloc d'a-
quella Terra d'Israel. Deixava tota una 
família a Girona, uns fills als quals havia 
adreçat cartes plenes de tendresa i 
enyorança. Deixava també un segell, 

Aquest segell. que porta la inscripció de "Mossé bar Nahman, Gironí, 
tingues coratge", va ser trobat l'any 1977 a la ciutat israeliana d'Akko. 
Es conserva al Museu d'Israel, a Jerusalem. És el segell amb què el 
mestre Mossé de Girona signava les cartes. 

A 

A 

A 
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l'única marca personal que ens ha rega- 

	

- 	lat el temps d'aquella insigne figura del 
judaisme gironí. El seu segell, que du la 
inscripció "Mossé bar Nahman, Gironí, 
tingues coratge", s'ha convertit en el 
símbol i la insígnia del Centre Bonastruc 
ça Porta i la imatge més clara de la 
recuperació del judaisme gironí. L'insti- 

_ 
 

tut d'Estudis Nahmànides, s'ha cons- 

	

_ 	truït també aquí, en memòria del seu 
nom. 

Mestre Mossé de Girona fou un dels 
membres destacats del Cercle de 
Cabalistes que van desenvolupar el 
seu saber a la ciutat, al llarg del segles 
XII i XIII. La càbala és una tendència 
filosòfica que es fonamenta en el mis- ON 
ticisme i la revelació divina, per enten- " 
dre, analitzar i percebre el món que es 
troba més enllà del coneixement racio- 

	

" 	nal. La doctrina cabalística busca 
entendre els elements que constituei- 

	

", 	xen la Creació i la mateixa essència 
divina. Vol copsar la realitat d'un Déu 
que és entès com un conjunt de for- 

	

", 	ces, un organisme infinit d'elements 
espirituals, segons una encertada defi-
nició de l'estudiós Eduard Feliu. La 
càbala va néixer als cercles 
tuals i religiosos jueus de la Provença i 
el Llenguadoc, al segle Xl. Un dels més 
grans i més insignes cabalistes medie- 

	

", 	vals va ser Rabí Abraham ben David de 
Posquières i, amb ell, el seu gendre, 
Rabí Isaac el Cec, de Lunnel. La savie- 

	

", 	sa dels grans mestres provençals va 
arribar a Girona a través dels estu- 
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diants jueus gironins que s'havien for-
mat a les escoles i cercles filosòfics del 
nord dels Pirineus. 

A la ciutat, personalitats com Azriel 
ben Menahem i Esdres de Girona, i 
com Jacob ben Seset, lonà ben Abra-
ham, Messul.lam Selomó de Piera o el 
mateix Mossé ben Nahman van 
desenvolupar tan magníficament la 
doctrina i l'estudi de la càbala, que a 
partir d'ells Girona va ser coneguda 
entre els jueus del món com la Ciutat 
Mare d'Israei. 

Aquells savis gironins del segle XIII 
vivien i estudiaven en algun indret d'a-
quest call que, en aquell moment, es 
trobava en tot el seu esplendor. Eren 
lluny, encara, els temps dels proble-
mes, les repressions i les reclusions. 
En aquell segle XIII la cultura jueva flo-
ria a la ciutat de Girona, i és d'aquells 
grans homes savis que ens n'ha que-
dat la imatge i l'herència més impor-
tant. 

A Girona hi van quedar pocs vestigis 
físics de la cultura jueva que va desen-
volupar-se a la ciutat. A partir del mes 
d'agost de 1492, ser jueu estava prohi-
bit i castigat per la Inquisició. Molts 
dels jueus gironins es van quedar, però 
batejats com a cristians. I, per tant, 
van haver d'abandonar la seva cultura 
ancestral, els rituals que els eren pro-
pis, les seves tradicions i costums i 
maneres de fer i de viure la vida. 



Alguns van decidir marxar i buscar 

•-■ 

	

	altres terres on acollir-se dins de la 
seva antiga llei. Amb ells es van endur 

," 

	

	molts dels llibres i textos que havien 
estat guardats al call de Girona durant 

," 	segles. Sabem, per exemple, que 
," 	alguns destacats jueus gironins van 

establir-se a Perpinyà i que, amb ells, 
," 

	

	s'endugueren els rotlles i els llibres de 
la sinagoga. 

Però una part d'aquell material religiós, 
científic i literari dels jueus de Girona 
es va quedar a la ciutat. Així ens ho fan 
pensar les col•leccions de documents 
hebreus que es troben avui als arxius 
de Girona. Es tracta de fragments de 
llibres escrits en hebreu, tractats de 
filosofia, comentaris talmúdics, poe-
mes litúrgics, fins i tot algun remei de 
medecina i també algunes cartes per-
sonals. Aquests documents són un 
petit tresor de la Girona jueva que 
constitueixen una de les poques restes 

A l'Arxiu Municipal de Girona s'hi conserva una collecció important de 
documents escrits en hebreu medieval, datats entre els segles XIII i XIV. 
Aquest fragment correspon a un text de medicina. AMG, Documents 
Hebreus, registre número 23. 
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materials que poden ser admirades 
avui, mentre ens evoquen un passat ric 
en cultura i en saber. 

Aquella mateixa escriptura antiquíssima, 
les belles lletres hebrees, ens ha arribat 
també a través d'un altre element 
arqueològic que permet recuperar de 
l'oblit la cultura jueva a Girona. Es tracta 
de les làpides funeràries que van ser tro-
bades a la muntanya de Montjuk, a l'in-
dret on durant més de cinc-cents anys 
els jueus de Girona hi van enterrar els 
seus morts. El cementiri o "fossar dels 
jueus" ha estat localitzat i ubicat gràcies 

Del cementiri de Montjuïc en procedeixen quasi totes les làpides i este-
les funeràries que s'han conservat a Girona. Aquesta correspon a l'en-
terrament de Na Estelina, muller d'Astruc Cohen, i és del 1411. Museu 
d'Història dels Jueus, Girona. 

ON 
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als treballs arqueològics i documentals, 
i les restes materials que s'hi han con-
servat al llarg dels segles es poden 
admirar avui en aquest Museu d'Història 
dels Jueus. Aquí el visitant té ocasió de 
contemplar una recreació de "l'espai 
funerari", el fossar o cementiri jueu tal i 
com devia ser als segles medievals, a la 
muntanya de Montjuïc. 

Làpides conservades al Museu d'Història dels Jueus de Girona 

Aquestes pedres contenen epitafis 
molt bonics, de gran sensibilitat, que 
honoren el difunt amb versets de la 
bíblia o amb càntics poètics, com la 
que, en referència a un infant, diu així: 
Estela fúnebre de l'amorós noiet de 
delícies, Jucef, que estigui a la glòria 

^ 

	

	fill de rabí Jacob, que el guardi la seva 
Roca i el seu Redemptor. 

De nou ens trobem amb els seus noms 
com a element especial de memòria: 
Regina, Estelina, Preciosa, Saltell, Sa-
lomó, David, Bonastruc, Caravida, Dol-
sa, Mairona, Abraham. Foren jueus de la 



Làpides conservades al Museu d'Història dels Jueus de Girona. 

comunitat gironina que van viure a la 
ciutat al llarg dels anys medievals i que 
van romandre a la terra de Girona, per-
petrant amb els noms inscrits a les tom-
bes la memòria del seu poble. 

El Pati del Centre Bonastruc ça Porta és un dels indrets més evocadors 
de l'antic call de la ciutat. 



Olk 
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El Museu d'Història dels Jueus ofereix 
la possibilitat de recordar i palpar tota 

ON 	 aquella cultura jueva que tant impor- 
", 	tant fou per a la Girona medieval. El 
.. 	Centre Bonastruc ça Porta és l'indret on 

es troben el record i la memòria. Aquí 
s'uneixen la recerca i la difusió de tot el 
llegat material i cultural de la societat 
jueva durant el temps que va ser, 
també, una societat més de Girona. 





ANNEX 





VOCABULARI BÀSIC PER A LA 
" 	HISTÒRIA I LA CULTURA JUEVES 
ON 

ALJAMA 	Institució pròpia dels reg- 
nes hispànics medievals 

", 	 que s'encarregava del go- 
vern i l'administració inter- 

" 	 na de la comunitat jueva. 
". 	 Organisme de govern intern 

de les comunitats medie-
vals. 

", 	BATLLE 	Representant del rei en l'ad- 
ministració i les finances. 

", 
P •■ 	BET DIN 	Tribunal jueu format per dos 
", 	 o tres jutges encarregats de 
ON 	 jutjar els afers interns de la 
" 	 comunitat. Es regia per la 

llei religiosa jueva. 

CÀBALA 	Corrent de filosofia mística i 
". 	 esotèrica, propi del judais- 
", 	 me medieval, que es basa- 
", 	 va en la creença de les 
", 	 "emanacions divines" (sefi- 
." 	 rot) que configuren l'univers 
", 	 creat. La càbala nasqué a la 
", 	 Provença medieval (Nar- 
^ bonne, Lunnel) i arribà a 

Girona el segle XII on es va 
" 	 desenvolupar a un nivell 
" 	 d'altíssima qualitat. 
/1 
", 	CAIXER 	Vol dir "apte" i designa els 

aliments considerats purs i 
que es poden consumir 
segons la llei jueva: la carn 

", 

" 



de tots els mamífers que 
remuguen i tenen la peülla 
partida, els peixos amb ale- 	n 
tes i escata. Pel que fa a les 
aus, poden menjar-les quasi 	•• 

totes, excepte les rapinyai- 	n 

res. També estan prohibits 
els rèptils i els insectes. 

CALL 	Barri jueu a les ciutats i po- 
bles de la Catalunya medie-
val. Prové de la paraula Ila-
tina callis. A Lleida es deia 
cuirassa. 	 ", 

COL•LECTA Organització jueva supra- 
comunal que reunia diver- 	^ 

ses aljames amb una finali- 	^ 
tat econòmica: la distribu-
ció, taxació i recollida dels 
impostos per entregar-los al 
rei. 

CONSELL 	Govern municipal i comunal. 

CONVERS 	Jueu convertit, batejat, al 
cristianisme. 

•∎  

DIÀSPORA 	Dispersió. Paraula d'origen 
grec, que vol dir "exili", i 	

■•■ 
que designa la dispersió del 
poble jueu arreu del món. 

MENORA 	Canelobre de set braços, 
símbol del judaisme. 

MEZUZÀ 	Pergamí enrotllat que conté 
escrita una oració jueva 



(Xerrà) i la paraula Xaddai 
(Totpoderós) que es posa 
dins un tub o capseta, i 
s'encasta al marc dret de la 
porta de les cases jueves. 
En entrar i sortir, els jueus hi 
han de posar la mà a sobre, 
tot recordant que Déu va 
donar la llei al seu poble. 

PENTATEUC Els cinc primers llibres de la 
Bíblia, que formen la Torà o 
llei jueva per antonomàsia. 

PESAJ 	Pasqua jueva. 

PROHOMS 	Líders municipals. 

RABÍ 
	

Home instru'it i ordenat en la 
llei, que pot dirigir espiri-
tualment una comunitat. 
Literalment vol dir "mestre". 

SÀBAT 	Dia de descans setmanal, 
durant el qual no es pot ni 
encendre foc ni fer cap 
tipus de treball. És un dia 
dedicat a l'oració i al 
ment. Comença el diven-
dres al capvespre. 

SEFARAD 	Nom que els jueus donaven 
als regnes musulmans i 
cristiano-castellans de la 
península Ibèrica. En 
tualitat, vol dir "Espanya". 

SEFARDITA 	Jueu d'origen hispànic. 



SINAGOGA Paraula d'origen grec que 
vol dir reunió. Indret on es 
reuneixen els jueus per 
estudiar, pregar i aprendre 
la Ilei de Déu. A la Cata-
lunya medieval, les sinago-
gues es deien escoles. 

TORÀ 	Llei jueva, conté els cinc 
primers llibres de la Biblia. 
Segons el judaisme, aques-
ta és la llei que Déu va 
donar a Moisès al Sinaí. 

XEHITÀ 	Sacrifici ritual dels animals, 
degollats de cara a Jerusa-
lem, per tal que la seva carn 
sigui pura i caixer. 
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• • • • • • • • • 
• PROPOSTES ao • DIDÀCTIQUES 
• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 



Abans de l'itinerari 

Amb la finalitat que els nois i noies (en 
el cas que sigui un grup escolar qui 
faci l'itinerari) coneguin prèviament el 
lloc que visitaran i el que poden veure-
hi, proposem treballar els següents 
temes: 

• Treball al plànol (Fitxa 1.- El call dins 
la ciutat de Girona). Sobre un plànol 
del centre històric de Girona, es veu 
ombrejat el territori ocupat pel call 
jueu. Es tracta que, ajudats pel mes-
tre, els alumnes identifiquin diversos 
espais i monuments de la ciutat i 
vagin acotant l'espai del call. 

• El poble jueu (Fitxa 2.- Inici de la 
història dels jueus catalans i giro-
nins). El mestre pot fer referència a 
la història dels jueus a partir de la 
lectura o explicació del primer capí-
tol del llibre La Girona jueva. El Call: 
"Els jueus de Girona. Traces de la 
seva història". 

Durant l'itinerari 

• Durant l'itinerari, els alumnes poden 
omplir la fitxa 3 resseguint sobre el 
mapa el camí que es va recorrent. 

• És aconsellable que, durant l'itinera-
ri, els alumnes portin paper i llapis 
per anotar les dades més rellevants 
que se'ls expliqui, ja que, posterior- 
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ment, els podrà servir per completar 
les fitxes. 

- 	Després de l'itinerari 

_ La resta de les fitxes es poden fer a 
l'aula, amb l'ajuda de les notes agafa-
des durant l'itinerari. 

• Fitxa 4.- Els jueus: 600 anys a Giro-
na 

- 	• Fitxa 5.- L'organització social 
- 	• Fitxa 6.- L'espai físic i urbà: el call 
- 	• Fitxa 7.- La vida comunitària 
,.. 	• Fitxa 8.- Les professions i l'activitat 
,-, 	 laboral 
,-, 	• Fitxa 9.- La vida cultural. El Museu ., 

d'Història dels jueus ", 
• Fitxa 10.- Impressions 

IN 

2 	Important:  Us agrairem que, un cop 
IN 	contestada l'última fitxa (Fitxa 10), ens 
,, 	la retorneu a La Caseta de la Devesa. 
... 	Amb el conjunt de respostes rebudes, 
,-, 	procedirem a fer un buidatge i un estu- 
", 	di sobre quina és la visió sobre el call 

jueu de la ciutat de Girona que tenen 
els alumnes que el visiten. 
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• Observa bé aquest plànol i marca amb una 

creu (X) els elements que són dins del call. 

Cl EI carrer de Sant Llorenç 

❑ L'Ajuntament 

1=1 L'Onyar 

❑ L'església de Sant Feliu 

❑ El carrer de la Força 

❑ La catedral 

❑ El Teatre Municipal 

L '  Les Escales de la Pera 

r La Rambla 

❑ El Centre Bonastruc ça Porta 

❑ El pont de Pedra 

D La Devesa 
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~4. 

2. INICI DE LA HISTÒRIA DELS 
JUEUS CATALANS I GIRONINS 

• Marca amb una creu (X) la resposta correcta: 

I-, Els jueus van marxar de Palestina perquè 
tenien ganes de veure món. 

❑ Els jueus es van dispersar pel Mediterrani a 
causa de la destrucció de Jerusalem per 
l'exèrcit de Roma. 

❑ Els jueus no van marxar mai del seu país. 

• Explica en poques paraules què va ser la 
Gran Diàspora i quines causes la van provo-
car. 

Els documents constitueixen un excel•lent mate-
rial per datar els fets històrics. En el cas dels 
jueus a Girona, els documents que s'han con-
servat han permès saber que ja vivien a la ciutat 
a les darreries del segle IX. 

• De quins temes creus que poden tractar 
aquests documents? 

• Si alguna vegada trobessis uns documents 
antics, què penses que hauries de fer? 



Sot 	resroic 

3. L'ITINERARI 

• Vés resseguint en aquest plànol l'itinerari que 
segueixes durant la visita al call. 
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4. ELS JUEUS: 600 ANYS A 
GIRONA 

— 

Del segle IX al XII 

• A quin lloc de la ciutat es van instal•lar els pri-
mers jueus que van arribar a Girona? 

Quin any era? 

• D'on provenien? 

Del segle XII a la primera meitat del segle XIV 

• Marca amb una creu (X) les afirmacions 
correctes. 

❑ Del segle XII a la la meitat del XIV va ser el 
"període daurat" dels jueus gironins. 

❑ En aquesta etapa, no hi havia cap jueu ric. 
❑ Durant aquests anys, els jueus van arribar a 

ser més de dos mil. 
❑ Els jueus van jugar un paper important en l'ad-

ministració i la política de la ciutat. 

. Segles XIV i XV 

Completa les següents frases: 

• Al voltant de 1340, la comunitat jueva de 
Girona va assolir el nombre màxim d'habi-
tants, que es calcula que era aproximada- 
ment de 	  

• El 1348 va arribar a Girona una malaltia 
devastadora, la 	  

• L'atac més fort contra els jueus gironins es va 



produir la vigília de Sant 	  
de l'any 1391. 

• Els jueus que no van voler convertir-se van 
ser reclosos a 	  

	

per garantir-ne la seva seguretat i protecció 	 
• Els jueus van ser expulsats de tot el país l'any 

per ordre dels 	  
• Quan es va dictar l'ordre d'expulsió, vivien a 

Girona unes 	  
famílies jueves. 

• 

• 

1•1 



5. L'ORGANITZACIÓ SOCIAL 

• Relaciona amb una fletxa les paraules de la 
primera filera amb els conceptes correspo-
nents de la segona. 

Servi regis 

Aljama 

Col.lecta 

Bet Din 

Consell de l'aljama 

Tribunal judicial propi 
dels jueus fonamentat 

en la llei religiosa 

Institució encarregada 
de taxar, recollir i 

pagar els impostos de 
les aljames d'una 

mateixa zona 

Elements al servei 
del rei 

Govern de les aljames 
format pels prohoms 

de la comunitat 

Organisme encarregat 
de regir i governar les 
comunitats jueves en 
els aspectes interns 

• Què són els prohoms? 

• Sabries dir el nom d'alguna de les famílies 
jueves de Girona més influents i que, durant 
molt de temps, es van anar passant el poder 
dins de la comunitat de pares a fills? 



• Quina Ilei estipulava la relació de la comunitat 
jueva amb el govern municipal o amb el 
govern del país: la llei dels cristians o la llei 
jueva? 
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6. L'ESPAI FÍSIC I URBÀ: 
EL CALL 

El call de Girona, com a quasi totes les ciutats 
catalanes medievals, es va formar poc a poc. Un 
document de l'any 1160 és el primer que fa 
referència al callis judaicus . 

• D'aquests carrers i places de Girona, marca 
amb una creu (X) els que estan ubicats en el 
que era el call. 

❑ de l'Oli 	❑  Rutlla 	L Força 
❑ Cúndaro 	❑  Claveria 	❑  Figuerola 
CICorreu Vell 	❑  Ballesteries ❑  Oliva i Prat 
❑ Bellmirall 	❑  del Vi 	❑  Ciutadans 

• Quin carrer era l'eix central del call? 

• Quina antiga via romana seguia el seu traçat? 

• A quins llocs dels que t'assenyalem tot seguit 
s'hi ubicaven els portals del call? Marca'ls 
amb una creu (X). 

1=1Crufila entre els carrers de Cúndaro i Claveria 
❑ Carrer Sant Llorenç 
❑ Plaça dels Apòstols 
❑ Cruïlla del carrer de la Força i plaça de la 

Catedral 
❑ Placeta del Correu Vell 
❑ Banys Àrabs 
❑ Torre Gironella 

• Per què servien aquests portals? 



Paral•lelament a la configuració del call, aproxi-
madament al segle XIII, Girona iniciava una nova 
etapa històrica amb un considerable creixement 
demogràfic i econòmic que es va traduir en una 
ampliació de l'espai urbà. 

• Quins barris o carrers de la ciutat, fora del 
call, es van anar definint i construint durant 
aquesta època? 

■ 



7. LA VIDA COMUNITÀRIA 

Al call, el poble jueu hi tenia els edificis i recintes 
públics per a la vida comunitària, que es regia 
per la llei i la tradició. 

• Relaciona amb una fletxa els edificis de la pri-
mera filera amb la definició corresponent de 
la segona. 

Sinagoga 

Almoina del call 

Forn 

Miqwe 

Talmutora 

Carnisseria judaica 

Escola on s'ensenya- 
va a llegir i escriure 
als nens de famílies 

pobres 

Establiment on un 
rabí expert duia a 

terme el degollat ritual 
dels animals per al 

consum 

Lloc on es practicava 
el ritual de purificació 

per la immersió en 
aigua 

Escola, lloc d'estudi i 
de reunió dels jueus 

Institució de bene- 
ficència per atendre 

els orfes, els malalts i 
els pobres 

Establiment per 
coure-hi els pans 

àzims 

Un dels llocs que aplegava bona part de la vida 
comunitària del poble jueu era la sinagoga. A 
Girona, al llarg dels segles que els jueus hi van 
viure, sembla ser que n'hi va haver tres. 



• Saps dir els llocs on, suposadament, es van 
emplaçar les tres sinagogues? 

• En general, què s'hi feia, a la sinagoga? 
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8. LES PROFESSIONS I 
L'ACTIVITAT LABORAL 

Les professions exercides per la comunitat jueva 
a Girona es poden agrupar en sis blocs. 

• Escriu al costat de cada un en què consistia 
la seva feina i els diferents oficis que agrupa-
va cada bloc: 

■1•11%., 



• A part de la professió o l'activitat laboral que 
exercien, la gran majoria dels jueus es dedi-
cava a una altra activitat per la qual van ser 
molt coneguts. Sabries dir quina era i en què 
consistia? 



0." 

," 

9. LA VIDA CULTURAL. EL MUSEU 
D'HISTÒRIA DELS JUEUS 

El segle XIII, la cultura jueva va florir a la ciutat 
amb molt esplendor, de la mà de grans persona-
litats que van desenvolupar magníficament la 
doctrina i l'estudi de la càbala. A partir d'ells 
Girona va ser coneguda pels jueus del món com 
la Ciutat Mare d'Israel. 

• Saps com es deia el més savi de tots els 
jueus gironins, el segell del qual s'ha conver-
tit en el símbol i la insígnia del centre gironí 
que porta el seu nom? 

• Amb quins altres noms és conegut? 

• De les següents afirmacions referides a 
aquest personatge, només n'hi ha una de 
certa. Marca-la amb una creu (X). 

❑ Era filòsof, treballava d'artesà i va morir a la 
Terra d'Israel. 
Va néixer i morir a Girona on, a més d'estudiar 
la Bíblia, hi feia de metge. 

❑ Era filòsof, feia de metge i va morir a la Terra 
d' Israel. 

❑ Molt apreciat pel rei Jaume I, va ser un dels 
primers jueus establerts a Girona. 

• El Museu d'Història dels Jueus es troba situat 
a l'indret que, al segle XV, ocupava un dels 
edificis més emblemàtics dels jueus gironins. 
Saps quin edifici era? 
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• Saps explícar breument en què consisteix la 
càbala? 

A Girona, després de l'expulsió dels jueus, hi van 
quedar pocs vestigis físics de la cultura jueva 
que va desenvolupar-se a la ciutat al llarg de 
més de sis-cents anys. 

• Marca amb una creu (X) els elements trobats 
a Girona que han permès conèixer el llegat 
religiós, científic i literari jueu de Girona, inclo-
ent-hi l'antiquíssima escriptura hebrea. 

I Algun remei de medecina 
Un diari que editaven regularment 
Una enciclopèdia gastronòmica 

• Cartes personals 
▪ Làpides funeràries 

Un atlas universal 
▪ Una col.lecció de cromos 
• Poemes litúrgics 

Has vist que al Museu es conserva un important 
nombre de làpides funeràries. 

• Marca amb una creu (X) els noms que hi has 
llegit: 

_ Miquel 	Jacob 	losef 
Pere 	Patrícia 	_ Estelina 
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10. IMPRESSIONS 

01" 

• Imagina't que ets una màquina de retratar. 
Amb quina fotografia del call et quedaries? 
Explica bé com seria aquesta fotografia (des 
de quin lloc la faries, què enquadraries, quina 
llum del dia t'agradaria que hi sortís, etc.) i 
comenta per què l'has triada. 

• Totes aquestes idees i conceptes que et pre-
sentem tot seguit són certs. Però et dema-
nem que triïs el que creus que resumeix millor 
tot el que has après dels jueus de Girona des-
prés d'haver fet l'itinerari. Marca'l amb una 
creu (X). 

El Els jueus van viure a Girona durant més de 
sis-cents anys. 

_ Regina, Estelina, Preciosa, Saltell, Salomó, 
David, Bonastruc, Caravida, Dolsa, Abra-
ham...són noms i cognoms que duien els 
jueus i jueves gironins. 

■ 



nostàlgic trist 

misteriós alegre 

tranquil cansat 

perillós útil 

divertit fosc 

El call és el barri jueu de les ciutats i pobles de 
la Catalunya medieval, i l'aljama és la institució 
que s'encarregava del govern i administració 
interna de la comunitat jueva. 

r1 Els jueus van marxar de Girona a causa de 
l'expulsió dictada pels Reis Catòlics el 1492. 

- En general, jueus i cristians van coexistir a 
Girona de manera pacífica en un marc de 
tolerància i diversitat cultural, i el seu contac-
te va enriquir-los mútuament. 

rl El cementiri dels jueus, localitzat a la muntan-
ya de Montjuïc, ha permès conèixer millor els 
jueus i jueves que van viure a Girona. 

- EI 10 d'agost de 1391 es va produir l'atac més 
fort contra els jueus gironins i, a partir de lla-
vors, la comunitat jueva va iniciar el camí cap 
a la seva desaparició. 

• En quins racons, edificis o elements del call 
gironí et fan pensar aquestes paraules: 

• Quin creus que és el monument, carrer, racó 
o qualsevol altre element del call que resu-
meix millor la seva història? Explica per què. 
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• Què és el que menys t'ha agradat d'aquest 
itinerari? Comenta el per què. 
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Per a més informació, suggeriments i préstec de 
materials relacionats amb aquest itinerari: 

Centre d'Educació Ambiental 
i Recursos Educatius de la Ciutat 

"La Caseta de la Devesa" 
Passeig de la Devesa, 1 - 17001 Girona 

Tel. 972 22 18 66 - Fax 972 419 401 
e-mail caseta@ajgirona.org 
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COL•LECCIÓ "GIRONA, ITINERARIS" 

1. L'arquitectura de Rafael Masó a Girona 
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