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Als anys cinquan-
ta la canalla enca-
ra recorria els 
carrers de Súria 
per Pasqua fent 
sonar les matra-
ques per anar a 

“matar jueus”. Ara fa unes setmanes, 
una enquesta revelava que el 57% 
dels alumnes catalans d’ESO no vo-
len un jueu a classe. El temps passa 
però l’antisemitisme, amb jueus o 
sense a la vora, es perpetua. Consci-
ent d’aquesta resiliència, el poeta i 
doctor en filologia semítica Manu-
el Forcano ha intentat combatre-ho 
amb diverses publicacions que, sol o 
en coautoria, en reivindiquen el lle-
gat històric, cultural i literari. 

Els jueus catalans s’inscriu dins 
d’aquesta voluntat. De manera cro-
nològica, Forcano recull qualsevol 
notícia sobre els fills d’Israel a les 
terres de parla catalana. Amb tot, 
aquesta exhaustivitat acaba llas-

‘Els jueus catalans’:  
els que van anar a Liorna

trant el llibre. Així, la no jerarquit-
zació de les informacions facilita 
que l’anècdota relativitzi les aporta-
cions rellevants; mentre que la falta 
d’un relat que jugui el paper de fil 
conductor provoca una certa sensa-
ció de reiteració i deixa obertes 
massa preguntes sobre les raons úl-
times de la seva eclosió politicocul-
tural i del seu sagnant bandejament 
i estigmatització posterior.  

Les debilitats del plantejament 
no esborren, però, la força d’una tra-
jectòria decisiva per a la nostra con-
figuració. Els jueus ja són presents 
al territori durant època romana i 
visigoda, però serà especialment 
durant els anys del domini musul-
mà i la mal anomenada reconques-
ta cristiana quan seran decisius. Ai-
xò es fa especialment palès en el cas 
dels comtats catalans, on les pobla-
cions jueves passen a dependre di-
rectament de la Corona. La seva as-
cendència s’evidencia en reconeixe-

Darrere de Neus Godàs, 
la protagonista de Dona 
de pres, s’hi amaga Te-

resa Pàmies (Balaguer, 1919 - 
Granada, 2012) i també tot un 
col·lectiu de dones que, per 
raons polítiques, van veure 
els seus marits entre reixes. 
La literatura de Pàmies és in-
destriable del seu incansable 
compromís polític. De jove-
neta va ser dirigent marxista 
–de les Joventuts Socialistes 
Unificades i de l’Aliança Naci-
onal de la Dona Jove–, des-
prés va patir un llarg exili po-
lític –amb 19 anys va marxar 
via França cap a l’Amèrica 
Central, després a Txecoslo-
vàquia i finalment a París, i no 
va tornar fins al cap de 30 
anys–, també va viure un 
amor clandestí –casada amb 
Gregorio López Raimundo, 
secretari general del PSUC– i, 
només com a resultat de tot 
això, va acabar sent escripto-
ra. La seva literatura no no-
més bevia de la seva vida, sinó 
que era una crònica del seu 
temps.  

La tornada a Catalunya va 
coincidir amb la publicació 
d’un llibre escrit amb el seu 
pare, una de les seves obres 
més reconegudes, Testament 
a Praga, premi Josep Pla de 
narrativa (1971). La novel·la 
Dona de pres va ser finalista 
dues vegades al premi Sant 
Jordi i es va acabar publicant 
el 1975. Des dels anys 70 la se-
va vocació va brollar en una 
trentena de llibres de narrati-
va gairebé fins als 90 anys, 
amb Ràdio Pirenaica.✒
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ments tan curiosos com els que con-
vertien els habitants del call gironí 
en “els mantenidors de la despesa 
de la cambra de totes les reines con-
sort”, i els de Barcelona, de la manu-
tenció del zoològic reial, óssos i lle-
ons inclosos.  

Tanmateix, aquest vincle amb la 
Corona acaba sent un regal enveri-
nat, ja que els fa objecte de disputa 
entre una Església que apostava per 
una societat homogènia i una mo-
narquia que tendia a veure’ls, sobre-
tot, com un recurs econòmic. Para-
doxalment, el segle XIII coincidirà 
el punt àlgid de la influència jueva 
amb una persecució cada cop més 
sistemàtica. Mai com aleshores no 
trobarem tants jueus en alts càr-
recs, ni es viurà un floriment simi-
lar de poetes, filòsofs, metges i caba-
listes. Però tampoc mai com fins 
aleshores no hi haurà tantes male-
dicències i atacs. La culminació se-
ran els avalots antijueus del 1391, 
que posaran fi a tres de les comuni-
tats més importants de la Corona 
d’Aragó: València, Barcelona i Pal-
ma. A partir d’aquí, només hi hau-
rà dues alternatives: conversió o 
exili. L’expulsió decretada el 1492 
certifica l’al·lèrgia a la diferència i el 
triomf d’un model de construcció de 
l’Estat basat en la unificació. La in-
tolerància esdevé quall i davant 
d’aquesta certesa no és estrany que 
els exiliats fessin famosa la sentèn-
cia, en referència al port italià des-
tinació de molts dels emigrants for-
çosos, “qui va a Liorna, no torna”. 

Els que van optar per la conver-
sió no ho tindrien més fàcil. La In-
quisició va desfermar una cacera del 
judaïtzant –com els coneguts xue-
tes— que va provocar, al seu torn, 
reaccions exacerbades per evitar 
sospites. Saber llegir i escriure po-
dia comportar ser acusat de convers 
i, en canvi, fer dissabte evidenciava 
el contrari. Pel camí, a més del dra-
ma humà, s’acceptava com un mal 
menor la pèrdua d’una part signifi-
cativa, per història, cultura i rique-
sa, de la població. Davant l’evidèn-
cia, sembla assenyat que qualsevol 
candidat a convertir-se hagués de 
ser previngut, prèviament, “de les 
persecucions i de les amenaces dels 
qui secularment intenten eliminar 
el poble jueu”.✒
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Això no són simples històries ca-
nines. És l’homenatge que Pé-

rez-Reverte fa als gossos de la seva 
vida, l’animal que considera més no-
ble, de commovedora lleialtat, i el 
millor remei per a la soledat. El llibre 
conté relats com el del gos que espe-
ra el seu amo a la porta de l’hospital 
on va morir, o el que defensa una do-
na sèrbia que estava sent violada da-
vant la passivitat dels veïns. Històri-
es plenes de tendresa, i també d’odi 
cap a aquells que gosen fer-los mal.

Perros e hijos 
de perra 
A. PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara
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Els catalans tenim més de 70 
mots per designar el dimoni, 

populars manuals per fer exorcis-
mes, aquelarres i misses negres, que 
segueixen celebrant-se arreu del 
territori. Després de l’èxit de Fantas-
mes de Barcelona, la periodista 
Sylvia Lagarda-Mata torna a endin-
sar-se en la Catalunya més fosca i 
màgica, amb un recull de llegendes, 
dibuixos i tradicions que no fan més 
que reafirmar les sospites que molts 
ja tenien: el diable és català.  

El diable és 
català 
S. LAGARDA-MATA 
Angle Editorial
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Del país de les Castanyes Bullides 
amb Sucre arriba la senyoreta 

Sant-Louis, que ara viu a l’illa de 
l’Exuberància. Les seves amigues ín-
times, la Fadaberta i la Fadabruna, 
i tota la resta de Superminiforts, vo-
laran en globus fins a l’illa per tro-
bar-se amb ella i passar uns dies ple-
gats, on no hi faltaran maldecaps, 
aventures i, sobretot, molta diversió. 
Un llibre ple de personatges entra-
nyables, paisatges i objectes estrafo-
laris i situacions... superminifortes!

Els supermini-
forts i els... 
EVA PRENAFETA 
Galerada
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