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 la terra promesa o a la diàs-
pora, els jueus practicants
es disposen a rememorar la
Pasqua jueva, les celebraci-

ons del Pésaj que comprometen du-
rant vuit dies el poble hebreu en el re-
cord de l’alliberament egipci i la crea-
ció del seu concepte identitari, com a
comunitat lliure, regida per lleis i or-
denada en una creença monoteista.
Força coincident en el calendari amb
la Pasqua cristiana, ja que totes dues
es regeixen pel mateix ordre lunar, el
Pésaj s’emmarca en el mes hebreu de
Nissan i aquest any s’inicia el 3
d’abril i es tanca el dia 11, amb les
grans celebracions inicials i de tanca-
ment i un entre festes de perfil baix,
que és conegut com “els dies hàbils de
la festa”. A la Bíblia, el llibre del Leví-
tic ordena que “al capvespre del dia
catorzè del primer mes (Nissan) cele-
brareu la Pasqua en honor del Se-
nyor. El dia quinzè començarà la fes-
ta dels àzims...”

A LA CAIGUDA DEL DIA INICIAL, “quan les
estrelles ja són visibles”, les famílies
creients s’apleguen a l’entorn de la
taula, en una celebració semblant al
sàbat, però més solemne, on mengen
l’anyell pasqual i realitzen els quatre
brindis rituals, mentre es llegeixen
relats referents a la creació del món i
a la sortida del poble jueu d’Egipte a
la recerca de la terra que regalimava
llet i mel. Tot comença quan qui pre-
sideix la taula entona ha lajmah
anya (veniu a participar del Pésaj),
unes paraules dites en arameu, remi-
niscència d’un temps en què era la
llengua dominant. És el Seder, el so-
par pasqual.

EN EL SEDER DE PÉSAJ ENTRA A escena
l’hagadà, llibre de relats bíblics uti-
litzat per les lectures de la festa, a
més d’aplegar càntics i benedic-
cions. Un llibre que era a moltes ca-
ses jueves i que les riques famílies
hebrees gaudien de tenir-ne edicions
enriquides amb il·lustracions i fins
amb treballs miniaturistes de gran
valor. Alguns exemplars deixen tes-
timoni del que foren les hagadà il-
lustrades, i aquests dies, fins al 5 de
juliol, hi ha l’oportunitat de veure
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vuit originals exposats al Saló del Ti-
nell de Barcelona.

QUAN VAIG ESTAR A SARAJEVO vaig tenir
interès a veure l’hagadà de Barcelo-
na, també coneguda com a hagadà de
Sarajevo, possiblement la peça més
valuosa dels pocs manuscrits exis-
tents, i que ara es conserva al Museu
Nacional sarajevita. Un llibre impor-
tant pel contingut però també per la
seva llegendària vida, on potser no tot
el que es diu és veritat, tot i que la se-
qüència és molt possible i fins proba-
ble. Atribuïda a l’escola d’il·lustra-
dors barcelonins, de les primeries del
segle XIV, es creu que fou feta com a

regal de noces entre els Sóshan i els
Eleazar, dues pujants famílies catala-
nes. Allà, els anys de convivència es
trencaren amb els pogroms del 1391 i
es creu que entre aquesta data i el de-
cret de l’Alhambra, sentenciant l’ex-
pulsió, el manuscrit travessà Castella
per anar a parar a Lisboa i posterior-
ment a Itàlia, on un inquisidor vene-
cià l’estalvià d’anar a la foguera, es-
tampant el segell salvador.

TRANSCORRIA EL PRIMER TERÇ del segle
XVII quan l’hagadà arribà a Dubrov-
nik, camí de Sarajevo, on serà utilit-
zada per la comunitat sefardita de la
ciutat. El 1894 el llibre passa al fons
del Museu de Bòsnia, on es pot seguir
l’esglai continuat de l’obra, salvada de
l’urpa nazi gràcies a un clergue mu-
sulmà i novament protegida de la bar-
bàrie del 1992 per l’acció d’un valent
bibliotecari. Ara, el manuscrit, refe-
rent històric d’un poble en la diàspo-
ra, resta protegit al reconstruït Mu-
seu Nacional.

ELS PRÒXIMS DIES, A MOLTES LLARS jue-
ves s’entonarà el ha lajmah anya i al-
gú recitarà els versets de l’Èxode, en
un brindis per tot allò que ha configu-
rat la cultura del nostre món.
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ot sorprendre els lectors joves que
els diaris anomenessin “abstención

de usuarios” la vaga de tramvies del
1951. Usaven aquest eufemisme pressio-
nats per la censura. Ho comentàrem di-
marts passat, en el Col·legi de Periodis-
tes, durant la presentació del llibre La
Barcelona dels tramvies i altres textos.
Aplega escrits publicats i inèdits de Nès-
tor Luján. És una obra que tant els seus
curadors i prologuistes –Jordi Amat i
Agustí Pons– com l’editorial Meteora
–amb el suport de l’Ajuntament barcelo-
ní– han enllestit amb sensibilitat i talent
d’orfebres. Han posat a l’abast del públic
d’avui aportacions de Luján a un perio-
disme de denúncia exercit amb coratge
en les condicions inclements que el fran-
quisme imposava a la premsa. Ell era lla-
vors un jove periodista que des de Desti-
no fustigava les autoritats municipals,
un dels primers flancs dèbils del règim.

La guspira que va encendre els ànims
de les classes populars, que es mobilit-
zaven per primer cop des del 1939, fou
un augment del preu dels bitllets de
tramvia que agreujava la indignació ciu-
tadana contra un servei de transport pú-
blic nefast. Va circular la consigna d’anar
tothom a peu a la feina. Alguns tramvies,
que circulaven buits, foren apedregats.
Hi hagué càrregues policials i detencions
d’activistes. El govern es va veure forçat
a abaixar les tarifes i a destituir les pri-
meres autoritats de Barcelona.

Tal com sostenen Amat i Pons en
aquest llibre, els articles que Luján publi-
cava de feia temps contra la companyia
de tramvies contribuïren que s’incorporés
a la protesta bona part de les classes mit-
janes que llegien aquell setmanari, succe-
dani de la premsa liberal catalana d’abans
de la guerra. Era una primera fita de l’inci-
pient periodisme fustigador de la post-
guerra. Un altre periodista, Luis Marsi-
llach, fou castigat, dos anys després, per
un article en què denunciava el pèssim es-
tat dels pisos del barri de Verdún on el go-
vernador Acedo Colunga entaforava famí-
lies pobres foragitades de les barraques.
No eren episodis menors. Eren bretxes en
el mur de silenci i resignació que havia ai-
xecat la dictadura.
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