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CICLE DE CONFERÈNCIES
2010

(Imatge del programa Enyorada Tarragona, basada en el calc d’una 
menorah dels segles VI - VII grafiada en una coberta de tomba de la 
necròpolis de Mas Rimbau - Mas Mallol (Tarragona, Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona). Dibuix de David Bea)



Aproximació al judaisme a les comarques tarragonines

Sota el lema Enyorada Tarragona, l’Ajuntament de Tar-
ragona i l’Associació de Relacions Culturals Catalunya-
Israel (ARCII), en col·laboració amb l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, han iniciat un cicle de conferències entorn 
al món jueu a les nostres comarques. L’objectiu és donar 
continuïtat a les activitats iniciades l’any 2008 amb el se-
minari Enyorada Tarragona i la recuperació de l’edifici de 
Ca la Garsa, al call jueu de la nostra ciutat. 

L’expulsió de les comunitats jueves el 1492 va provocar 
la seva diàspora especialment per la Mediterrània, i lluny 
d’un rebuig a la terra i la gent que els va fer fora, neix un 
sentiment de record i nostàlgia. Això es palesa encara en 
famílies jueves procedents de la nostra ciutat que con-
serven el topònim com a cognom: Tarragano, Taragano... 
Per això parlem de Tarragona Hanejséfet, l’expressió en 
hebreu d’Enyorada Tarragona. L’arrel hebrea kasàf es re-
fereix a anhelar, sentir nostàlgia. És més que evident que 
amb aquestes conferències ens enriquirem coneixent 
una part de les nostres arrels oblidades.

La població jueva és a Catalunya des de temps que po-
dem qualificar de remots. En concret, a Tarragona, po-
dem parlar d’una de les més venerables comunitats jue-
ves peninsulars.

Els geògrafs àrabs als segles X i XI parlen de tres “ciutats 
jueves” i “ciutats dels jueus”, referint-se a ciutats on el 
component hebreu era majoritari, i aquestes són Grana-
da, Lucena i Tarragona.

Segons els documents medievals, l’aljama podia ser ju-
eva o musulmana. Era la institució jurídica que agrupava 
els jueus en les ciutats d’una certa importància, com és el 
cas de Tarragona. El call és el barri dels jueus, i a Tarra-
gona va ampliar- se i reduir-se com una estructura viva, 
tot i que el nucli devia situar-se entre el castell del Rei, el 
carrer de Santa Anna i el començament del carrer d’en 
Granada.

El cicle de conferències de 2010 no pretén centrar-se en 
un sol aspecte del món jueu, sinó atansar-se a diferents 
temes, que per diversos, ajuden a donar una visió més 
global: el món sefardí, la caixrut o l’alimentacio jueva, el 
call de Tarragona o l’arqueologia jueva a les nostres co-
marques.

Dijous 8 d’abril

EL MUNDO SEFARDÍ A LO LARGO
DEL SIGLO XX: CONTINUIDAD Y CAMBIO

del Dr. Abraham Haïm, historiador sefardí

Dijous 29 d’abril

LA CAIXRUT (ALIMENTACIÓ JUEVA).
PASSAT, PRESENT I FUTUR

Del Prof. F. Andreu Lascorz Arcas, hebraista

Dimarts 4 de maig

LA JUYARIA DE TARRAGONA. REFLEXIONS A
PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓ DIPLOMÀTICA

de la Dra. Marta Serrano Coll, historiadora de l’Art. 
Universitat Rovira i Virgili

Dimecres 2 de juny

D’ARQUEOLOGIA JUEVA A LES
COMARQUES TARRAGONINES

del Sr. Joan Menchon Bes, arqueòleg

Lloc: Saló d’Actes del Palau Municipal
Plaça de la Font 1
43003 Tarragona

Hora: 19.30


