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La GaLeria

Una guia avança en la divulgació de la Barcelona 
jueva, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat

A partir de l’any 1967 una nova agèn-
cia de detectius barcelonesa de nom 

força revelador, Aaron, exhibia una gran 
estrella de David als seus calendaris de 
propaganda, calendaris que nosaltres 
vàrem veure penjats als despatxos de 
la Prefectura Superior de Policia –és a 
dir, de la policia franquista– de la Via 
Laietana. 

L’any 1940, els jueus Arnold i Rutta 
Rosenstigl, amics de Freud i Tomasi di 
Lampedusa, van arribar a Barcelona 
acompanyats del fill, Emmanuel, com a 
fugitius dels nazis i dels feixistes italians i 
el pare es va convertir en un dels millors 
antiquaris de la ciutat, amb relacions 
ben estretes amb artistes i escriptors 
com Manolo Hugué i Robert Graves, 
mentre que tota la família va contribuir 
de manera determinant al procés de 
renaixement del judaisme barceloní de 
la postguerra.

Ni un cas ni l’altre figuren en la guia 
turística il·lustrada La Barcelona jueva, 
de Josep Alert (Igualada, 1966), llicenciat 
en història, publicat entre l’Ajuntament 
de Barcelona i Cossetània Edicions, amb 
pròleg de Pilar Rahola, mentre que el se-
gon tampoc no apareix al llibre col·lectiu 

Barcelona, refugi de jeus (1933-1958), 
publicat l’any passat per Angle Editorial, 
amb pròleg de Vicenç Villatoro,  autor de 
l’assaig Els jueus i Catalunya (2005). 

El fet indica que, tot i que es pugui dir 
que s’ha arribat  molt lluny en l’estudi 
i la divulgació de la petjada històrica 

i recent dels jueus a casa nostra, com 
demostra la guia, ara com ara imprescin-
dible –històrica i actual– de Josep Alert, 
encara queda camí per recórrer.

La guia, com diu la introducció, pro-
posa redescobrir Barcerlona des d’una 
òptica concreta: la petjada –material i 
immaterial– que hi ha deixat la presèn-
cia jueva, llarga en el temps, però amb 
parèntesis i alts i baixos. Una presència, 
com demostra l’edició, d’un abast més 
profund del que hom pensa.

El recorregut pretén dues coses. 
D’una banda, situar el lector en la his-
tòria general dels jueus catalans, amb 
informacions genèriques sobre fets i 
personatges que ajuden a entendre el 
context de cada moment. D’altra banda, 
identificar espais que conserven la petja-
da de la memòria jueva. La major part 
d’aquests espais estan localitzats a la 
Ciutat Vella.

Per facilitat la comprensió de deter-
minats continguts, l’obra incorpora un 
breu glossari amb conceptes bàsics del 
judaisme. També facilita una bibliografia 
bàsica i una llista d’entitats, institucions 
i equipaments vinculats a la presència 
jueva.

El músic Bernard Hilda, Levitzky de nom, arriba a 
Barcelona fugint dels nazis, recorda la guia de Josep Alert.

■  Persona misteriosa
A l’índex de noms del llibre Jacint 
Verdaguer. Una biografia, de 
N. Comadira i M. Pessarrodona, 
publicat pels Quaderns Crema, 
apareix una persona que es diu 
Vulgata. No l’hem identificada. 
Al text, el nom apareix dins de la 
frase “Verdaguer no se servia, per 
a les citacions evangèliques, de 
la Bibilia de Royaumont, sinó que 
usava la Vulgata”. 

■  Popular poc popular
Carme Arnau (El paradís perdut 
de Mercè Rodoreda. Edicions 62) 
diu que “a La plaça del Diamant 
trobem l’expressió popular ‘tot va 
acabar com el rosari de l’aurora’ 
o ‘si tens desig, toca’t el darrere” 
que avui, ben probablement, 
s’haurien d’explicar en nota a 
peu de pàgina”. Tant malament 
veu la filòloga el lector d’avui? La 
primera és tan viva en català com 

en castellà. I la segona, tal com 
l’escriu Rodoreda (“si tens desig 
no et toquis i, si et toques, toca’t 
el darrere”), necessita explicació?

■  Gènere ocult
El Diccionari de la literatura 
catalana indica que Alexandre 
Bulart i Rialp (Barcelona, 1889-
1949) és autor de la novel·la 
El relliscall, de l’estudi Sinopsi 
mistralenca i d’un llibre del qual 

omet el gènere, De les meves 
tresqueres. És un llibre de proses 
de viatges.

■  Incondicional fluix
El DIEC2 ignora el sentit més 
corrent del mot incondicional. 
El trobem al Gran Diccionari 62 
de la llengua catalana: “Persona 
addicta sense reserves a algú o 
alguna cosa”. Exemple: “Els incon-
dicionals d’una cantant”.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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