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Les croades. 
Els jueus a 

mata-degolla

L’acarament amb el judaisme és un
dels motors ideològics de l’Església
catòlica. Jesús de Natzaret va ser un
rabí en l’època de l’ocupació romana.
Els seus seguidors van donar lloc a
l’escissió més gran que mai ha sofert el
poble d’Israel. Algunes comunitats
hebrees es van convertir a una nova
religió, que segles més tard comptaria
amb l’empara de l’Imperi Romà.

Aquest assaig de Manuel Forcano se
situa en el capgirell de l’alta i la baixa
edat mitjana. El context són les croades
cristianes, que al llarg dels segles XI, XII
i XIII, convoquen el papat i diversos reis
europeus amb l’objectiu d’«alliberar»
els «llocs sants» ocupats pels musul-
mans. De retruc, aquesta ofensiva con-
tra l’islam comporta una transformació
dràstica de les condicions socials de les
comunitats jueves europees.

La cristiandat se sent amenaçada pel
poder musulmà, tot i que a la
Península Ibèrica, des del segle X,
comença a retrocedir; des d’un altre
vessant, per a l’Església, els jueus són
un furóncol que s’ha de combatre.
Quan s’esbatanen els odis contra els
jueus, arran de les croades, moltes
comunitats escullen el martiri abans
que la conversió. Edictes i persecu-
cions de tota mena pretenen anihilar
l’organització social i religiosa jueva.
La jerarquia catòlica predica que el
«poble deïcida» és el responsable del
retrocés del cristianisme. 

El llibre de Forcano poua de la lec-
tura de Les croades vistes pels àrabs
d’Amin Maalouf. Forcano, tot fent un
exercici de memòria, ens narra les dis-
sorts de les comunitats jueves europees
arran de la campanya exterminadora
del catolicisme; en aquest llibre hi són
ben presents La història de les croades
de Voltaire, i els tres volums de la
Història de les croades de Runciman,
que molts de nosaltres estudiàvem a la
carrera d’història.   

El fil conductor del llibre són quatre
cròniques —traduïdes de l’hebreu per
l’autor— que testimonien els patiments
del poble jueu durant les croades. Les

tres primeres cròniques són del segle
XII: la Crònica de Salomó bar Simson,
la Crònica de rabí Eliezer bar Natan,
i la crònica anònima Relat de les Velles
Persecucions. Més tardanament, al
segle XVI, Josep ha-Cohen va escriure
la crònica Vall de llàgrimes que reprèn
la narració dels atacs contra els jueus
alemanys durant la Primera Croada.

Els jueus només poden rebatre amb
l’escriptura. Les respostes són els relats
biogràfics de Jesús que porten per nom
Maassé Iesu o Toledot Iesu, Fets o
Històries de Jesús. Aquests relats aba-
ten sense miraments les figures de
Jesús, Josep, Maria i els apòstols, aga-
fats de detalls esparsos d’allò que s’es-

menta d’ells en el Talmud. Gairebé en
tots aquests toledot Maria apareix com
una adúltera i Jesús és fill d’un romà.
Aquest temà es rependrà, al segle XX,
en alguns estudis. Per exemple, còmi-
cament, Llorenç Villalonga en fa una
petita referència a la novel·la Un estiu
a Mallorca (1975): «A Hamburg un
estudi publicat recentment diu que el
pare de Jesús era un legionari romà
anomenat Panthera» (pàg. 127).
Aquest és el mateix argument que
empra Monthy Payton en la pel·lícula
La vida de Bryan. Dit d’una altra mane-
ra, l’argument d’aquests evangelis
constata que Jesús és un jueu d’origen
bastard que transgredeix la Torà, i que
s’encimbella amb una supèrbia per
damunt d’allò que és permès. És a dir,
aquestes biografies —que calquen la
biografia de Jesús donada pels quatre
evangelis canònics— són fruit tant del
delit d’injuriar als cristians que els opri-
mien, com també de ridiculitzar al
màxim la seva figura més sagrada.
Aleshores, aquests texts capitomben els
fets i el missatge de la versió oficial,
cosa que els converteix en uns «evan-
gelis impurs» o escrits a la contra. 

Els episodis antisemites s’acreixen. El
pas següent és la condemna del Talmud,
que en certa manera avança els actes
de fe que la Inquisició espanyola posa
en marxa al llarg del segles XVI i XVII;
recordem que, finalment, a la Península
Ibèrica el procés culminarà amb l’expul-
sió dels jueus el 1492.

Manuel Forcano ens ofereix un llibre
divulgador. És una eina útil per a tots
aquells que desconeixen el tema. Amb
un estil molt entenedor ens palesa la
història de les comunitats jueves medie-
vals. Em sorprèn, però, que en aquest
assaig no aparegui cap nota a peu de
pàgina de tipus explicatiu o específic.
L’estil i la forma, aleshores, no acaben
d’assolir la rigorositat que exigim a un
assaig d’història. De tota manera, ja és
prou que un tema com aquest s’adreci
al gran públic. I en aquest país bastant
antisemita, encara molt millor!
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