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1. Introducció	i	objectius.	
La	religió	i	cultura	jueva,	la	més	antiga	del	món,	té	una	dilatada	història	que	ens	és	

impossible	d’evadir,	ja	que	amb	el	temps	s’ha	expandit	per	cada	racó	del	nostre	dia	a	
dia,	i	per	moltes	característiques	de	la	nostra	cultura	i	societat.		
	
La	petjada	que	ha	deixat	aquest	gran	grup	al	llarg	de	la	història	és	ineludible	més	encara	
si	es	tracta	d’Europa,	el	vell	continent	que	ha	vist	créixer	la	història	del	món,	i	que	ha	
estat	la	gènesi	(juntament	amb	l’espai	del	Creixent	fèrtil	i	Orient	Mitjà)	de	tota	la	història	
de	les	religions	del	món	i	de	la	raça	humana	en	general.	
	
Per	 tant,	 ja	 des	 d’un	 principi,	 el	 fet	 de	 que	 ens	 situem	 al	 continent	 europeu	 per	 a	
analitzar	 els	 jueus,	 no	 és	 un	 aspecte	 baladí.	 Per	 això,	 l’objecte	 d’aquest	 treball	 és	
analitzar	com	han	arribat	els	jueus	fins	al	seu	estadi	actual,	perquè	la	seva	història	ha	
evolucionat	amb	unes	característiques	determinades,	i	quina	ha	estat	la	seva	evolució	
fins	a	l’actualitat.	
	
Tot	plegat,	al	marc	del	continent	europeu,	amb	una	perspectiva	força	geogràfica,	que	
intentarà	donar	una	vessant	espacial	a	 totes	 les	problemàtiques	 i	processos	que	han	
experimentat	 la	diversitat	de	col·lectius	que	es	poden	 inscriure	al	paraigües	d’aquest	
terme,	identificant	les	influències	de	l’espai	geogràfic,	i	els	perquès	de	tot	plegat.	
	

2. Marc	teòric.		
Per	a	entrar	en	olivetes,	primer	cal	situar-nos	al	voltant	de	tot	allò	que	es	refereix	al	

terme	jueu.	Amb	aquest	gran	epígraf	i	el	següent,	a	mode	genèric,	es	pretén	fer	una	idea	
de	com	es	caracteritza	el	poble	jueu,	tot	coneixent	la	seva	història.	Per	a	entendre	un	
present	geogràfic,	cal	mirar	enrere,	i	trobar	la	raó	per	la	qual	s’ha	arribat	a	la	distribució	
actual.	
	

QUÈ	ÉS	ALLÒ	JUEU?	
El	terme	en	sí	no	només	es	refereix	a	una	religió.	Es	pot	relacionar	amb	totes	les	

creences,	tradicions	i	trets	culturals	que	poden	agrupar	l’heterogeni	grup	que	es	defineix	
com	a	jueu.		
	
Com	a	grup	religiós,	que	és	el	component	més	fort	i	identificador,	es	pot	afirmar	que	és	
la	religió	monoteista	primigènia	de	les	tres	majoritàries;	i	que	de	la	seva	tradició	se’n	
varen	derivar	el	cristianisme	i	l’islamisme.	Per	tant,	com	a	grup	cultural,	es	pot	afirmar	
que	és	el	que	té	una	tradició	cultural	més	dilatada	i	un	coneixement	acumulat	major.	El	
seu	temple	de	culte	és	la	sinagoga	i	el	seu	idioma	(generalment)	és	l’hebreu.	
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El	nombre	de	seguidors	estimat	d’aquesta	doctrina	es	pot	xifrar	en	més	de	14	milions	
de	seguidors1,	i	els	seus	trets	generals	tenen	molts	paral·lelismes	amb	els	dogmes	del	
cristianisme	i	l’islam,	cultures	amb	les	que	més	la	podem	assimilar.	
	

A	grans	trets,	es	pot	dir	que	la	seva	religió	es	caracteritza	per	tenir	un	déu	omnipotent	i	
omnipresent	(Yahvé),	per	seguir	les	escriptures	de	la	Torà,	el	llibre	sagrat;	i	sobretot	hi	
ha	un	aspecte	que	la	diferencia:	els	mandats	del	Pentateuc,	i	la	cultura	jueva	en	general,	
es	dirigeixen	a	identificar	el	seu	poble	no	només	amb	una	tradició	religiosa,	sinó	també	
en	una	nació.	
	

Altres	 religions,	 de	 fet	 gairebé	 la	 totalitat	 de	 les	 majoritàries	 que	 es	 coneixen,	
transcendeixen	fronteres	i	van	més	enllà	de	les	línies	polítiques	del	mapa.	Emperò,	i	aquí	
és	on	hi	ha	un	dels	majors	debats	mundials	actuals,	el	judaisme	s’identifica	amb	un	estat	
organitzat:	 l’estat	 d’Israel.	Malgrat	 i	 això,	 és	 curiós	 veure	 com	 Israel	 es	 defineix	 a	 sí	
mateix	com	estat	laic	(ÀVILA,	2015).	
	

De	fet,	es	pot	dir	que	la	seva	cultura	i	tota	la	seva	teologia	és	preconcebuda	per	a	un	
poble,	específicament,	al	qual	pretén	dirigir	al	seu	camí	de	manera	molt	acurada.	És	per	
això,	de	bon	segur,	que	és	 la	 religió	 (al	 seu	caire	ortodox)	que	 té	més	dificultats	per	
adaptar-se	a	l’estil	de	vida	globalitzat	del	segle	XXI.	
	

En	moltes	ocasions,	cal	ressenyar	que	es	parla	d’israelites	envers	de	jueus,	sobretot	als	
llibres	sagrats	com	la	Bíblia.	De	fet,	es	tal	el	seu	grau	de	sinonímia	que	s’identifica	cada	
terme	amb	el	mateix	significat,	però	per	a	diferents	usos:	

• Es	parla	de	jueus	quan	es	vol	referir	a	un	grup	social	i	cultural,	amb	unes	costums	
i	tradicions	pròpies.	

• En	canvi,	es	parla	d’israelites	a	l’hora	de	parlar	religiosament.	El	poble	d’Israel	
(abans	Judea)	és	aquell	poble	triat	per	Déu	segons	la	Bíblia,	i	per	tant	tots	aquests	
són	els	seus	creients.	

	
	
	

	

																																																								
1	DELLA	PARGOLA,	2015.	

Figura	1:	sobretot	des	de	la	perspectiva	
occidental,	s'ha	mirat	el	judaisme	amb	
un	ulls	escèptics,	sempre	etiquetant-lo	
d'ortodox,	però	és	molt	més	proper	a	la	
nostra	cultura	del	que	pensem.	Imatge	
de	Nissan	Ben	Abraham,	mallorquí	
convertit	al	judaisme	recentment.		

Font:	Diario	de	Mallorca.	
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Tot	i	així,	els	tres	grans	camps	del	judaisme	(tradició	religiosa,	cultura	i	el	poble	jueu	o	la	
seva	 nació)	 es	 poden	 estudiar	 com	 a	 camps	 separats;	 però	 sempre	 amb	 una	 gran	
interrelació	entre	els	tres.	I	es	que	atesa	la	enorme	dispersió	d’aquest	grup,	les	varietats	
locals	a	nivell	cultural	i	social	són	molt	diverses	i	contrastades	entre	elles.	A	nivell	religiós	
cal	parlar	d’una	uniformitat	molt	major	en	tots	els	col·lectius	jueus.	
	

Així	doncs,	“allò	jueu”	és	un	concepte	molt	ampli,	que	abasta	qüestions	molt	canviants,	
sobretot	segons	els	ulls	que	es	mirin,	i	que	identifiquen	a	una	realitat	social	molt	dispar,	
a	voltes	immersa	en	diferents	societats.		
	

Per	això,	i	més	encara	a	Europa,	cal	estudiar	tot	el	que	es	relacioni	al	judaisme	des	d’uns	
ulls	propers	al	nostre	dia	a	dia,	ja	que	allò	jueu	està	molt	a	prop	de	la	nostra	identitat	
cultural	i	de	les	arrels	occidentals,	tot	i	la	repressió	històrica	que	han	tingut.		
	

JUSTIFICACIÓ	TEMPORAL	
És	 important,	 al	 marc	 d’aquest	 treball	 de	 recerca,	 argumentar	 el	 perquè	 del	

moment	 històric	 que	 es	 decideix	 presentar.	 La	 història	 del	 poble	 jueu,	 com	 ja	 s’ha	
esmentat,	és	la	més	longeva	de	les	tres	grans	religions,	i	es	podrien	triar	grans	episodis	
de	molta	 importància	 com	 la	 diàspora	medieval,	 o	 tot	 allò	 patit	 a	 la	 II	 G.M.	 amb	 la	
persecució	del	seu	col·lectiu	pels	nazis.	
	
Emperò,	l’estadi	actual	és	possiblement	el	més	incert,	i	el	que	pot	donar	més	voltes	cap	
a	un	futur.	D’altra	banda,	en	un	món	globalitzat,	que	tendeix	cada	pic	més	a	l’ateisme	
(sense	discriminar	una	religió	o	l’altra),	és	força	interessant	veure	com	evolucionen	al	
segle	XXI	en	un	context	social	com	el	que	ens	trobem.	
	

El	panorama	actual	dels	 jueus,	amb	clars	dubtes	a	 la	 recerca	de	 la	 seva	 identitat,	un	
antisemitisme	força	estès	arreu	del	món	i	un	paper	capital	del	“seu	estat”	Israel,	que	té	
un	paper	clau	a	les	seves	dinàmiques;	genera	un	conjunt	de	característiques	que	fins	ara	
han	estat	poc	explorades	en	aquest	àmbit	d’estudi.	
	

De	fet,	es	podria	parlar	d’una	geografia	social,	cultural,	religiosa	i	política	tot	plegat,	ja	
que	el	poble	jueu	intervé	en	tots	aquests	aspectes;	i	té	influència	(canviant	a	nivell	local)	
a	les	comunitats	a	les	que	es	troba.		
	
Es	pot	comprovar	no	molt	enfora	de	les	nostres	fronteres,	on	a	la	porta	de	Brandemburg,	
es	 va	 celebrar	 l’inici	 de	 la	Hanukkah	 (la	 festa	 de	 la	 llum	 jueva)	 amb	 la	 encesa	 d’un	
canelobre	 gegant;2	 fet	 que	 es	 produeix	 amb	 certa	 significació	 a	 altres	 grans	 ciutats	
europees.	

																																																								
2	https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/12/13/nota/6523858/comenzo-
celebracion-judia-januca-festival-luces		
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HISTÒRIA	DEL	POBLE	JUEU	
A	títol	molt	breu,	per	entendre	millor	els	motius	de	crítica	d’altres	grups	culturals,	

és	d’interès	situar	els	 trets	generals	de	 la	 religió	 jueva,	 i	d’on	prové	tot	plegat.	De	 la	
mateixa	manera	que	a	les	altres	dues	majoritàries,	existeix	una	figura	que	s’erigeix	en	el	
patriarca	de	la	religió	i	en	el	referent	de	tots	els	seus	creients:	Abraham.	
	
Així	doncs,	Abraham	és	l’encarregat	de	guiar	el	seu	poble,	elegit	per	Déu	al	mite	de	les	
estrelles	(“Compta	les	estrelles,	així	serà	la	teva	descendència”)3.	La	seva	tasca,	conduir	
els	jueus	cap	a	la	terra	promesa	de	Canaan,	serà	la	primigènia	de	les	3	grans	religions	
majoritàries,	ara	ja	fa	més	de	4.000	anys.		
	
A	la	seva	migració,	amb	destí	a	Egipte,	patiren	l’esclavisme	a	mans	dels	Egipcis,	als	quals	
hagueren	de	servir	 fins	 l’alliberament	de	Moisès.	Després	d’aquest	alliberament,	van	
viure	 gairebé	 com	 un	 poble	 nòmada	 al	 desert	 del	 Sinaí,	 segons	 conten	 les	 seves	
escriptures	sagrades	(el	Llibre	de	l’èxode,	segon	del	Pentateuc).	En	aquest	període,	es	
forjaren	com	a	nació	i	reberen	els	deu	manaments,	tot	escrivint	les	seves	cròniques.	
	
Als	següents	segles,	en	l’àmbit	del	darrer	mil·lenni	a.C.,	el	poble	jueu	es	va	fer	fort	i	va	
conquerir	 gran	 part	 d’Israel.	 Va	 fer	 seu	 tot	 aquest	 gran	 territori,	 motiu	 pel	 qual	
adquiriren	al	llarg	del	temps	un	sentiment	de	pertinença	tan	gran.	Alguns	coneguts	reis	
que	tingueren	a	Israel	(on	ja	s’havia	constituït	Jerusalem	com	a	capital)	foren	David,	Saul	
i	Salomó;	formant	part	de	la	consolidació	jueva.	
	
Segles	 més	 tard,	 a	 la	 darrera	 part	 del	 mil·lenni,	 els	 problemes	 interns	 sorgiren	 i	
cresqueren	molt	al	regne	d’Israel.	Es	tornà	un	territori	inestable,	i	les	revoltes	i	intents	
de	conquesta	externs	varen	aconseguir	acabar	amb	Judea	(Israel).	Emperò,	el	judaisme	
havia	esdevingut	un	poble	molt	fort,	i	tingueren	una	gran	capacitat	de	reconstrucció	i	
unió	com	a	poble	malgrat	tots	els	atacs.	
	
Després	de	la	destrucció	del	seu	temple	i	la	conquesta	del	seu	territori	pels	Babilònics,	
el	poble	jueu	va	aconseguir	refer-se;	però	els	romans	van	assestar	el	cop	definitiu.	Sota	
el	govern	del	general	Pompeyo,	ens	romans	conqueriren	aquest	sector	estratègic	del	
desert.	Aquests	ho	van	tenir	força	difícil,	ja	que	Judea	va	presentar	molta	resistència.	
	
De	 fet,	 la	 repressió	va	arribar	a	un	dels	 seus	 líders,	 l’il·lustre	 jueu	 Jesús	de	Natzaret,	
principal	conductor	espiritual	dels	jueus	que	frenava	la	imminent	romanització.	A	partir	
de	la	seva	mort,	la	resistència	va	caure,	i	les	tropes	romanes	van	acabar	amb	el	temple	
de	Jerusalem,	i	amb	totes	les	estructures	d’organització	d’Israel.	Tot	plegat,	després	d’un	
primer	exili	jueu	amb	els	mencionats	atacs	babilònics	va	provocar	la	seva	gran	diàspora.	
																																																								
3	GÈNESI	15.5	de	la	Torà.		
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													Figura	2:	patrons	de	dispersió	de	la	població	jueva	després	de	la	diàspora	romana.	Font:	E.P.	

La	segona	dispersió	 (d’aquest	 terme	prové	diàspora)	va	ser	 la	definitiva	pel	poble	de	
Judea,	i	els	va	obligar	a	escampar-se	per	Europa,	i	fugir	de	la	seva	terra	d’origen.	Aquí	
fou	quan	sorgiren	els	grans	grups	que	avui	dia	coneixem:	
	

• Els	jueus	sefardites,	que	van	emigrar	a	tota	la	part	del	sud	d’Europa,	sobretot	a	
la	 península	 Ibèrica	 (de	 fet	 solen	 ser	 anomenats	 els	 jueus	 espanyols).	 Allà	 es	
concentraren,	i	crearen	estructures	organitzades	força	importants.	

	

• I	 els	 jueus	 ashkenazis,	 que	 van	 tenir	 un	 focus	 de	 destí	 molt	 més	 dispers.	
Generalment,	es	van	dirigir	a	 la	seva	diàspora	cap	a	Europa	central	 i	oriental.	
Alguns	dels	destins	més	 rellevants	 foren	Alemanya,	Polònia,	Hungria,	Àustria,	
Bielorússia,	els	països	Bàltics,	etc.	Aquest	col·lectiu	ha	estat	el	grup	ètnic	amb	
major	mobilitat,	i	és	el	que	avui	es	troba	estès	en	major	nombre	arreu	del	món.	

	
Aquests	dos	grups,	a	nivell	social	i	cultural,	s’han	desenvolupat	a	territoris	força	
diferents.	 És	 per	 això,	 que	 al	 seu	 estil	 de	 vida	 i	 aportació	 cultural,	 es	 podran	
identificar	diferents	varietats	segons	el	lloc	d’assentament,	que	es	comentaran	
més	endavant.	

	
A	partir	d’aquesta	fita,	el	 judaisme	desenvolupà	una	nova	forma	de	vida	enfora	de	la	
seva	Terra,	assegurant	la	supervivència	del	la	religió	i	cultura	del	Poble	Jueu,	que	sempre	
es	va	mantenir	intacta	tot	i	la	dispersió	i	el	pas	del	temps.	
	
Aquesta	és	una	de	les	grans	claus	de	la	resta	del	treball;	veure	com	acostumats	a	viure	
lluny	de	la	seva	terra	promesa,	el	judaisme	s’ha	anat	adaptant,	i	en	alguns	casos	inclús	
reconvertint	per	tal	de	poder	subsistir	com	el	que	va	ser.	



8	

	

3. Característiques	principals.	Per	què	ells?	
El	punt	anterior	és	el	que	revela	una	de	les	claus	de	l’interès	de	la	recerca.	Com	s’ha	

dit	anteriorment,	a	diferència	de	les	altres	dues	religions	majoritàries,	el	judaisme	sí	que	
ha	adquirit	un	territori	com	a	propi,	identificant	religió	amb	una	nació	determinada.	En	
canvi,	altres	religions	no	ho	han	fet.	
	

Emperò,	la	història	s’ha	desenvolupat	de	manera	diferent	als	preceptes	indicats.	El	poble	
musulmà	 i	 sobretot	el	 cristià,	a	 l’època	antiga	 i	medieval	 (avui	dia	aquests	 termes	 ja	
haurien	quedat	obsolets)	tenien	un	assentament	propi,	amb	estructures	de	poder	molt	
clares,	i	una	sèries	d’estats	on	s’agrupava	el	poble	associat	a	aquella	religió.		
	

A	més,	en	molts	casos	s’expandiren	les	fronteres	territorials	de	l’abast	dels	seus	dogmes,	
tot	i	no	tenir	un	lloc	identificat	com	a	nació	originària,	tot	i	tenir	el	cristianisme	la	conca	
del	Mediterrani	com	a	origen	cultural	i	per	tant	uniformitat	religiosa.		
	

Si	 es	 fila	 prim,	 és	 veritat	 que	 es	 poden	 associar	 alguns	 llocs	 simbòlics	 a	 ambdues	
religions,	com	la	ciutat	de	Roma	capital	de	la	ciutat	del	Vaticà	o	la	Meca	com	a	lloc	de	
peregrinació	 al	 cas	musulmà.	 Emperò,	 en	 cap	 cas	 s’identifica	 creença	 amb	 un	 estat	
organitzat,	que	 (i	no	és	una	qüestió	menor)	 fou	 Judea	molt	de	 temps,	 i	 es	declara	a	
l’actualitat	com	a	estat	independent	de	manera	oficial	el	1948	amb	Israel.	
	

En	canvi,	el	poble	jueu	va	néixer	associat	a	un	espai	determinat,	i	amb	el	pas	del	temps	
fou	 expulsat	 d’aquest,	 obligat	 en	 gran	 mesura	 a	 sobreviure	 com	 a	 grup	 cultural	 i	
transmetent	la	seva	religió	de	generació	en	generació.	És	per	això	que	la	tradició	oral	
cobra	gran	importància	a	l’hora	de	fer	sobreviure	una	religió	molt	perseguida	al	llarg	de	
la	història.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	3:	representació	de	la	localització	segons	el	grup	després	de	la	diàspora.	Aquí	es	veu	bé	la	
diferència	de	difusió	territorial	de	cada	grup,	i	on	quedà	la	resta	que	no	emigrà.	Font:	Jewish	World	
Map.	
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Per	això	són	ells.	Perquè	els	jueus,	en	haver-se	dispersat	en	diferents	grups	per	tot	el	
continent,	 han	 tingut	 un	 paper	 important	 als	 seus	 destins,	 i	 s’han	 assentat	 a	 altres	
societats	acabant	essent	rellevants,	tot	i	que	en	alguns	casos	la	persecució	que	han	rebut	
els	ha	obligat	a	convertir-se.	
	
En	 aquest	 apartat,	 s’intenten	 donar	 de	manera	 atemporal	 algunes	 pinzellades	 per	 a	
comprendre	 els	moviments	 jueus,	 les	 característiques	 de	 la	 seva	migració,	 i	 la	 seva	
manera	de	funcionar	segons	els	diferents	grups	ètnics	jueus.	Així,	i	amb	el	recolzament	
de	 casos	 concrets	 a	 la	 dispersió	 jueva	 per	 Europa,	 es	 guiarà	 a	 comprendre	 com	
evoluciona	la	història	del	poble	jueu	a	Europa	des	de	la	seva	arribada	fins	l’actualitat.	
	

INTEGRACIÓ	DINS	ELS	JUEUS	A	ALTRES	COMUNITATS	
Cal	tenir	en	compte,	que	quan	es	produeix	la	diàspora,	els	jueus	com	a	societat	i	

com	a	poble	representen	un	grup	molt	més	desenvolupat	que	els	de	les	comunitats	a	
les	que	arribaven.	A	més,	el	seu	caràcter	al	llarg	de	la	història,	presenta	dues	vessants:	
a	nivell	espacial,	i	a	nivell	social	i	funcional.	
	
Pel	que	fa	a	 la	seva	distribució,	els	 jueus	sempre	tendiren	(ara	 ja	no	es	pot	parlar	de	
ghettització	al	seu	cas)	a	concentrar-se	en	barris	o	carrers,	anomenats	calls.	A	moltes	
ciutats,	tant	sefardís	com	ashkenazis	creaven	la	seva	petita	comunitat	al	seu	call,	 i	en	
molts	casos	aconseguien	certa	autonomia,	tenint	la	seva	sinagoga	pròpia.	
	
Emperò,	a	nivell	d’adaptació	a	la	nova	societat,	si	cal	fer	una	gran	diferenciació	entre	els	
dos	grans	grups.		
	

• Un	grup,	el	que	va	emigrar	a	les	zones	del	sud,	va	canviar	el	seu	mode	de	vida,	
però	sempre	essent	 fidels	al	model	 jueu	del	que	venien.	De	fet,	a	països	com	
Espanya,	la	cultura	jueva	ha	fet	grans	aportacions	al	conjunt	social	ibèric.		
	
Un	altra	senyal	de	la	seva	conservació	d’identitat	jueva	fou		que	adoptaren	un	
nou	idioma	sense	sotmetre’s	del	tot	al	nadiu	castellà:	els	sefardites	parlen	ladino,	
un	 idioma	 que	 qualsevol	 espanyol	 podria	 entendre	 perfectament,	 ja	 que	
s’assimila	molt	al	castellà	antic.		
	
Per	raons	com	aquesta,	els	sefardites	que	residien	a	països	com	Espanya	(molt	
majoritàriament),	Grècia,	Itàlia	o	els	Balcans,	s’adapten	molt	menys	a	les	cultures	
del	seu	destí,	aportant	allà	on	van	però	essent	molt	més	rígids;	i	inclús	van	arribar	
a	adquirir	certes	costums	i	ritus	propis.	
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• En	canvi,	els	askhenazis	foren	un	grup	ètnic	molt	més	flexible	a	l’hora	d’adaptar-
se	en	costums	i	tradicions	a	un	nou	model.	De	bon	segur	és	per	això	que	són	un	
grup	amb	molta	més	mobilitat	i	difusió	espacial,	ja	que	no	han	tingut	problema	
en	assimilar	noves	cultures	amb	facilitat.	
	
De	fet,	el	terme	askhenazim,	atesa	la	seva	difusió	sense	entendre	de	fronteres	
arreu	d’Europa	central	i	de	l’est;	s’usa	com	a	genèric	per	a	designar	tot	aquell	
individu	jueu	que	vivia	a	Europa.	
	
Gran	part	dels	jueus	que	emigraren	a	aquests	indrets	d’Europa	central	i	de	l’est	
van	 aprendre	 els	 idiomes	 dels	 seus	 destins,	 es	 van	 “occidentalitzar”,	 i	 van	
assimilar	completament	la	cultura	(que	no	la	religió)	occidental,	adquirint	nous	
costums	i	maneres	d’actuar	a	la	seva	vida	quotidiana.	
	
Tot	i	així,	les	arrels	i	costums	religiosos	que	tenien,	en	formar	petites	comunitats	
rabíniques	a	 indrets	molts	diferenciats,	van	arribar	a	variar	entre	elles.	És	per	
això,	que	 segons	 l’indret	 al	 que	es	 situïn	 (sobretot	en	una	gradació	est-oest),	
s’arriben	a	trobar	diferents	interpretacions	del	seu	dogma.	

	

UN	POBLE	TRADICIONALMENT	MIGRANT	
Inclús,	 en	 alguns	 casos,	 el	 terme	 diàspora	 és	 utilitzat	 com	 un	 genèric	 per	 a	

descriure	els	moviments	que	ha	 tingut	 la	població	 jueva	al	 llarg	de	 la	 seva	històrica,	
marcada	per	la	persecució,	l’exili	i	la	mobilitat	constant.		
	
De	fet,	avui	dia,	els	mencionats	més	de	14	milions	d’habitants	jueus	que	existeixen	al	
món,	es	troben	repartits	a	la	respectable	xifra	de	134	països.4	Aquesta	és	una	la	difusió	
molt	gran	del	col·lectiu,	si	es	té	en	compte	que	la	seva	religió	condueix	als	jueus	a	habitar	
una	terra	promesa,	a	viure	a	l’estat	d’Israel.	
	
Cal	ressenyar	que,	en	tot	moment	els	seus	desplaçaments	han	estat	forçats,	o	impulsats	
per	la	seva	expulsió	a	altres	comunitats.	Els	jueus	sempre	han	estat	un	poble	de	pau,	tot	
i	l’estigma	que	es	té	avui	en	dia	amb	l’estat	d’Israel,	lluny	de	la	tradició	jueva.	De	fet,	al	
llarg	 de	 la	 seva	 existència	 no	 són	 coneguts	 pel	 seu	 poder	 militar,	 sinó	 per	 la	 seva	
organització	com	a	poble	i	capacitat	de	persistència.	
	
Gran	 part	 dels	 seus	 valors	 que	 els	 han	 fet	 poder	 perpetuar-se	 venen	 de	 les	 seves	
ensenyances	religioses.	En	ser	un	poble	triat	per	un	déu	i	guiat	a	les	seves	voluntats,	la	
seva	cultura	es	constitueix	al	voltant	d’un	fort	nucli	d’identitat	jueva	i	israelita,	cosa	que	
els	ha	ajudat	a	reproduir-la	amb	el	temps.	

																																																								
4	http://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-of-the-world,	de	2006.	
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Inclús	alguns	autors,	per	la	gran	mobilitat	dels	jueus,	afirmen	que	al	llarg	de	la	història	
jueva,	 ells	 han	 viscut	 a	 la	 dispersió	 arreu	 del	 món,	 sense	 unir-se	 materialment	 (de	
manera	geogràfica)	com	a	poble.5		
	
D’altra	banda,	es	parla	en	altres	ocasions	d’un	final	de	la	dispersió	jueva	quan	es	declara	
l’estat	d’Israel	com	independent;	ja	que	arribats	a	aquest	punt,	el	poble	jueu	recupera	
d’alguna	manera	la	seva	terra	promesa.	
	
I	 es	 que	 la	 seva	difusió	 ha	 conduit	 erròniament	 a	 un	problema	de	percepció	 que	 es	
representa	de	manera	tergiversada	a	la	cartografia.	Generalment,	en	la	geografia	social,	
el	mapa	de	les	religions	a	Europa	es	representa	en	quatre	grans	blocs,	en	bona	mesura	
determinats	per	la	evolució	història	de	les	religions	al	continent:	

• Un	gran	bloc	a	occident	i	la	conca	Mediterrània	(a	la	figura	inferior	en	blau),	que	
representa	el	cristianisme	catòlic.	

• Un	altre	sector	al	nord,	part	d’Alemanya	i	el	Regne	Unit	(en	morat);	que	comprèn	
el	cristianisme	protestant,	el	reformat.	

• Una	tercera	per	del	continent,	que	es	situa	sobretot	al	sector	est	(representat	en	
vermell),	que	és	el	cristianisme	ortodox.	

• I	una	quarta	part	(en	verd	a	la	cartografia),	que	ja	s’estén	a	Turquia	i	difuminada	
cap	a	Àsia,	i	en	alguns	sector	localitzats	dels	Balcans:	l’islamisme.	
	

	
Figura	4:	teòric	mapa	de	distribució	de	religions	/	grans	blocs	religiosos	a	Europa.	Font:	Gifex.	

																																																								
5	JOHNSON,	1987.	
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Llavors	 a	 la	 vista	 d’aquest	mapa,	 es	 podria	 afirmar	 que	no	hi	 ha	 una	 població	 jueva	
consolidada	a	Europa.	De	fet,	molts	mapes	a	nivell	mundial	només	parlen	de	localització	
jueva	a	l’estat	d’Israel.	Tot	el	contrari.	El	poble	jueu,	en	un	mapa	de	grans	blocs	religiosos	
al	 continent,	 és	 veritat	 que	no	es	 podria	 representar,	 ja	 que	 viuen	difosos	 arreu	del	
continent.	
	

És	per	això,	que	una	de	les	raons	principals	de	l’error	d’aquest	mapa	és	la	escala	a	la	que	
es	tracta	aquesta	informació	temàtica,	que	no	caracteritza	els	col·lectius	fidelment	a	on	
es	troben.	A	més,	els	focus	de	concentració	jueva	arreu	d’Europa	es	troben	a	les	mitjanes	
i	grans	ciutats,	cosa	que	podria	guiar	una	possible	 representació,	que	esdevindria	un	
mapa	molt	complex.	
	

De	fet,	s’ha	arribat	a	identificar	el	caràcter	tradicionalment	migrador	dels	jueus	amb	una	
“mentalitat	 de	 supervivència”.	 S’assenyala	 d’aquesta	 manera,	 perquè	 els	 jueus	 han	
hagut	de	viure	en	minoria	a	tots	els	països	als	que	han	viatjat.	L’únic	país	al	que	tenen	la	
seva	condició	reconeguda	és	Israel.		
	

A	més,	la	condició	i	els	privilegis	dels	que	puguin	gaudir	canvia	molt	segons	el	seu	destí;	
i	és	per	això	que	un	tracte	afavoridor	cap	als	jueus	(com	per	exemple	succeeix	a	molts	
indrets	d’Alemanya	avui	dia	o	al	Mediterrani	abans	de	la	Inquisició)	fa	que	cada	temps	
es	produeixi	un	efecte	cridada	als	seus	moviments.		
	

Tot	 plegat,	 el	 fet	 d’estar	 tan	 difosos	 en	 el	 continent	 europeu,	 els	 ha	 acabat	 essent	
avantatjós	en	algunes	ocasions.	A	l’època	medieval,	després	de	la	diàspora	sefardita	a	la	
Península	 Ibèrica,	 arreu	 de	 la	 conca	 mediterrània	 famílies	 i	 grups	 sencers	 de	 jueus	
estaven	interconnectats	entre	si.	
	

Això	fou	molt	avantatjós	per	ells	al	plànol	comercial.	Moltes	ciutats	portuàries	veien	amb	
bons	ulls	acollir-los	i	incorporar-los	al	seu	aparell	logístic,	ja	que	els	jueus	eren	veritables	
mestres	de	totes	les	rutes	comercials	i	de	la	mar	Mediterrània.	És	per	això	que	en	l’època	
medieval,	en	alguns	casos	arribaven	a	ser	una	mà	d’obra	molt	apreciada,	per	l’avantatge	
estratègic	que	tenien.	
	

Aquest	gran	coneixement	i	capacitats	geogràfiques	dels	jueus	queden	paleses	en	al	seva	
obra	 cartogràfica.	 Els	 jueus	 tenen	 en	 la	 família	 Cresques	 el	major	 exponent	 del	 seu	
potencial	cartogràfic,	i	són	pioners	en	cartografia	portuària.	Els	seus	mapes,	que	tenen	
el	punt	àlgid	en	l’obra	Àtles	Català	de	Jafuda	Cresques,	foren	un	bé	molt	valuós	al	seu	
temps,	i	avui	gran	objecte	d’estudi.	
	
Aquests	avantatges	i	especificitats	que	els	va	conferir	el	caràcter	migrant	dels	jueus	són	
només	alguns	exemples,	ja	que	la	seva	dispersió	explica	en	gran	mesura	el	paper	que	
van	tenir	els	jueus	a	les	societats	que	arribaren,	tot	i	mai	perdre	la	seva	identitat.	
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ALGUNS	CASOS	CONCRETS.	EL	MODUS	OPERANDI	JUEU	
Els	jueus,	amb	el	pas	del	temps,	van	arribar	a	ser	un	poble	amb	rellevància	allà	

on	anaren.	El	fet	de	transmetre	generació	rere	generació	la	seva	cultura,	tot	mantenint-
se	fidels	als	principis	que	els	guiaven,	va	ser	una	gran	eina	per	a	seguir	forts	i	no	veure	
difuminada	la	seva	essència	cultural.	
	
Per	això,	és	curiós	veure	com	no	només	es	van	adaptar,	sinó	que	a	més	es	van	inserir	
completament	en	les	dinàmiques	d’altres	societats,	tot	mantenint	les	seves	comunitats	
a	nivell	cultural	i	sobretot	religiós.	
	
Un	dels	exemples	el	podem	trobar	al	seu	paper	al	món	feudal,	sobretot	a	grans	regions	
del	centre	d’Europa	on	l’activitat	al	camp	i	els	seus	fruits	eren	la	base	econòmica	de	la	
majoria	 de	 les	 societats.	 Aquí	 va	 ser,	 sobretot	 en	 les	 comunitats	 del	 Sacre	 Imperi	
Germànic,	on	els	jueus	en	va	saber	traure	partit.	
	
En	una	societat	a	la	qual	tots	els	rèdits	econòmics	provenien	dels	beneficis	del	camp,	
s’havia	d’esperar	a	que	aquest	tingués	una	producció	aprofitable	i	efectiva.	Tot	això,	al	
marc	de	societats	molt	inestables,	i	que	cada	cert	temps	es	veien	immerses	a	conflictes	
bèl·lics.		
	
Per	tant,	es	planteja	un	dilema	a	l’hora	de	menester	líquid	a	curt	termini	a	un	sistema	
on	el	material	d’intercanvi	(el	producte	agrari)	arriba	a	llarg	termini.	Aquí,	els	jueus	es	
van	erigir	a	un	paper	que	després	els	va	caracteritzar	sobretot	a	Europa	central	i	de	l’Est,	
i	amb	el	qual	van	arribar	a	ser	molt	importants:	el	de	prestadors.		
	
Quan	qualsevol	agent	de	la	societat	necessitava	un	crèdit	a	curt	termini,	els	jueus	es	van	
personalitzar	 com	 a	 la	 banca	 de	 molts	 indrets.	 En	 ser	 els	 préstecs	 el	 seu	 mitjà	
d’enriquiment,	molts	havien	de	remetre’s	a	ells	per	tal	d’obtenir	crèdit,	i	per	tant	havent	
de	tornar	el	que	rebien.	Així,	es	va	crear	una	relació	desigual	al	llarg	del	temps,	on	molts	
nobles	(i	inclús	estaments	reials)	van	arribar	a	dependre	dels	creditors.		
	
D’aquesta	manera,	es	van	enriquir	i	van	passar	a	ser	una	agent	important,	motiu	pel	qual	
avui	dia	existeix	aquesta	creença	popular	que	associa	al	poble	jueu	amb	la	banca,	que	sí	
foren	a	Europa	molts	segles	enrere.	
	
Un	altre	exemple	que	es	pot	proveir	a	un	cas	molt	més	proper	a	la	nostra	societat	és	el	
cas	dels	jueus	a	Mallorca,	i	a	Espanya	en	general.	Aquests	també	es	van	anar	adaptant,	
i	malgrat	haver	de	conviure	a	un	entorn	molt	més	hostil	que	els	ashkenazis,	van	saber	
reproduir-se	bé.	
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A	la	Mallorca	gremial,	i	a	la	Castella	de	l’Antic	Règim	en	general,	tingueren	un	racó	al	
gremi	de	l’argenteria	i	els	metalls	preciosos.	Aquest	ofici,	que	van	dur	a	terme	molt	bé,	
els	acompanya	a	la	percepció	social	sobre	ells	fins	a	l’actualitat,	i	a	molts	indrets	com	els	
Estats	Units	el	segueixen	duent	a	terme.		
	
A	la	Península	Ibèrica,	els	sefardites	van	adquirir	 l’estatus	de	ciutadans	d’igual	a	igual	
amb	la	resta	de	la	població,	cosa	que	no	els	passava	per	exemple	als	països	àrabs,	on	
també	hi	havia	importants	grups	de	jueus.	Això,	i	el	benestant	grau	del	que	gaudia	el	seu	
grup,	amb	espais	per	a	ells	i	la	seva	religió	i	cultura,	va	fer	Espanya	un	focus	d’atracció,	
tot	abans	que	comencés	la	seva	persecució.	

4. Els	jueus	a	Europa.	Viatge	al	temps.	
El	poble	jueu	com	a	conjunt	té	una	existència	ja	molt	dilatada,	i	han	estat	moltes	les	

voltes	que	ha	anat	donant	la	seva	història,	una	de	les	més	longeves,	culturalment.	Des	
de	que	aquests	foren	triats	(segons	conta	la	Torà)	pel	seu	déu,	el	seu	viatge	com	a	grup	
ha	tingut	moltes	peculiaritats,	que	cal	comentar	per	a	entendre	el	trajecte	jueu	des	del	
principi	de	la	seva	història	cap	al	panorama	actual.	
	

LA	GRAN	ARRIBADA.	DIÀSPORA	
És	 necessari	 sempre	 referir-se	 a	 nivell	 europeu,	 pel	 que	 fa	 a	 l’escala.	

Temporalment,	és	necessari	partir	de	l’apogeu	de	la	dominació	romana	al	Mediterrani,	
allà	per	l’any	135	D.C.	Després	de	la	conquesta	total	dels	romans	de	Judea,	i	del	fracàs	
de	totes	les	seves	rebel·lions	(també	anomenades	guerres	judeo-romanes),	els	israelites	
es	 van	 veure	 sotmesos	 a	 una	 cruel	 repressió;	 ja	 fos	 en	 forma	 d’assassinats	 o	
d’esclavatge.		
	
Això	 va	 donar	 lloc	 a	 la	 gran	 diàspora,	 la	 sortida	 dels	 jueus	 de	 la	 terra	 que	 estaven	
destinats	a	habitar,	Canaan	(regió	d’Israel	propera	a	l’actual	Palestina).	Emperò,	aquesta	
que	es	produeix	després	de	l’arribada	romana,	no	es	pot	afirmar	que	sigui	la	primera	
diàspor,	ni	l’origen	de	tot	plegat.	És,	això	sí,	una	etapa	molt	intensa	d’un	procés	que	s’ha	
donat	al	llarg	de	la	història;	i	en	produir-se	en	aquesta	ocasió	en	massa,	es	pot	parlar	en	
termes	propis	d’una	Diàspora	romana.6	
	
Aquesta	dispersió	primerenca	va	ser	la	que	realment	va	conduir	els	jueus	cap	a	Europa,	
expulsat	com	a	col·lectiu	de	la	seva	terra.	El	problema	és	que	la	documentació	sobre	la	
població	 jueva	 en	 aquesta	 època	 és	 molt	 escassa.	 Els	 romans,	 un	 pic	 dominaren	
completament	tot	Orient	Mitjà,	prohibiren	l’entrada	dels	jueus	als	seus	dominis.		
	

																																																								
6	BARTA,	2008.	
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Tot	plegat,	va	fer	que	durant	molts	segles	els	col·lectiu	jueu	visqués	en	l’exili,	fugint	de	
la	persecució	cristiana	,que	als	seus	orígens	és	una	bifurcació	de	la	pròpia	religió	jueva.	
Emperò,	des	de	que	es	declara	la	religió	cristiana	(com	s’explica	al	següent	paràgraf),	els	
cristians	 i	 tota	 la	 església	 que	 es	 constitueix	 no	 fan	 més	 que	 esforços	 per	 intentar	
diferenciar-se	dels	jueus	i	el	seu	conjunt	cultural	i	religiós,	a	més	d’enfrontar-se	a	ells.	
		
I	és	que	del	que	al	principi	era	la	religió	jueva,	després	de	les	profecies	de	Jesucrist,	se’n	
va	 fer	 el	 que	 se’n	 diu	 un	 cisma:	 la	 secta	 de	 seguidors	 del	 profeta	 va	 escindir-se	 del	
judaisme	(ja	que	en	un	principi	eren	jueus),	i	varen	fundar	la	seva	religió,	que	finalment	
acabaria	esdevenint	una	església	molt	forta	per	tots	els	poders	que	tenia	al	darrera.	
	
Dit	això,	cal	ressenyar	que	des	de	les	elits	romanes,	es	va	fer	al	llarg	de	molt	de	temps	
un	fort	discurs	d’odi	cap	als	jueus.	Això,	sumat	als	escrits	antisemites	de	molts	sants,	que	
inclús	culpaven	als	jueus	de	la	mort	de	Jesús	de	Natzaret,	va	afectar	molt	negativament	
la	imatge	d’aquest	col·lectiu.	De	fet,	aquesta	és	una	de	les	motivacions	primigènies	de	
l’odi	occidental	cap	als	jueus	en	general.	
	
D’alguna	manera	es	podria	considerar	aquest	el	gran	inici	de	l’antisemitisme	al	món,	ja	
que	aquest	discurs	en	contra	dels	jueus	es	repetiria	molts	pics	al	llarg	de	la	història	amb	
diferents	matisos	i	gradacions,	per	a	la	seva	desgràcia.	Tot,	basat	en	la	religió	i	en	un	
discurs	 ple	 de	 fal·làcies	 que	 atribuïa	 als	 jueus	 la	 voluntat	 d’acabar	 amb	 el	 sistema	
establert	a	Europa,	acusant-los	de	 lladres	 i	de	malversadors	des	de	els	 seus	oficis	de	
comerciants	i	prestamistes.	
	
És	per	això	doncs,	que	el	col·lectiu	jueu	viu	a	cavall	entre	la	seva	reproducció	com	a	grup,	
la	 qual	 aconsegueix	 perpetuar	 per	molts	 anys;	 i	 l’amagatall.	 Així	 es	 veuen	obligats	 a	
continuar	 molts	 segles,	 fins	 que	 aconsegueixen	 assentar-se	 al	 continent	 europeu;	
sobretot	després	de	la	caiguda	de	l’imperi	romà.	
	
Aquest	procés	s’allarga,	sense	una	fita	temporal	molt	definida,	a	l’edat	medieval,	on	els	
jueus	són	obligats	a	dispersar-se	i	a	viure	lluny	de	Judea	durant	molts	anys.	Aquí	es	quan	
es	comencen	a	diferenciar	els	grups	segons	allà	on	han	emigrat,	i	on	els	va	ser	realment	
difícil	 mantenir	 la	 seva	 identitat,	 tot	 lluitant	 contra	 la	 seva	 persecució	 i	 intentant	
integrar-se	en	altres	comunitats	de	diferent	signe	religiós.	
	
De	fet,	segons	alguns	estudiosos,	no	és	precís	parlar	de	sefardites	i	ashkenazis	fins	que	
no	s’entra	al	període	medieval.	Emperò,	la	dispersió	geogràfica	ja	s’ha	produït,	i	aquests	
dos	 grans	 grups	 són	 ben	 diferenciats	 i	 identificables;	 tot	 augmentant	 les	 seves	
diferències	al	 llarg	de	 la	història.	Emperò,	cal	tenir	en	compte	que	 l’objectiu	final	del	
poble	jueu	és	en	tot	moment	tornar	a	la	seva	terra	promesa.	
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EDAT	MEDIEVAL.	LA	PERSECUCIÓ	RELIGIOSA	
Després	de	molts	 anys,	 els	 col·lectius	que	van	haver	de	 fugir	de	 la	 seva	 terra	

promesa	van	trobar	refugi	i	acollida	a	Europa.	Les	comunitats	del	centre	i	est	europeu	
estaven	ja	ben	assentades,	però	la	problemàtica	es	va	centrar	als	països	de	gran	domini	
catòlic,	 que	 com	 ja	 venia	 passant	 a	 segles	 anteriors,	 tenien	 un	 gran	 enfrontament	 i	
rebuig	amb	la	causa	jueva.	
	
Cap	al	final	del	primer	mil·lenni,	moltes	comunitats	jueves	ja	s’havien	pogut	assentar	i	
desenvolupaven	la	seva	vida	amb	normalitat	a	molts	indrets	del	continent	Europeu.	De	
fet,	 mitjançant	 el	 comerç,	 el	 qual	 dominaven	 molt	 bé,	 i	 sectors	 de	 l’artesania	 com	
l’argenteria	o	la	joieria;	els	jueus	es	van	fer	un	lloc	molt	important	a	nivell	local.		
	
A	més,	a	les	comunitats	on	s’assentaren	sempre	destacaren	per	ser	un	poble	molt	culte,	
cosa	que	sumada	a	la	seva	riquesa	els	atorgava	un	molt	bon	estatus.	
	
El	problema	va	venir	anys	més	tard,	passat	l’any	1000,	quan	l’auge	de	dos	grans	blocs	
religiosos	 a	 Europa	 va	 donar	 lloc	 a	 les	 creuades.	 No	 es	 pot	 parlar	 d’una	 creuada	
específica	entre	cristians	o	musulmans	i	els	jueus,	però	les	ànsies	de	supremacia	religiosa	
dels	dos	bàndols	van	derivar	en	la	seva	persecució,	i	una	gran	expulsió	a	molt	països	a	
l’època	medieval.	
	
L’imperi	romà,	escindit	en	dues	parts	segles	enrere,	va	originar	un	bloc	majoritàriament	
cristià	a	occident;	i	a	la	part	oriental	creixia	l’imperi	bizantí,	imminentment	musulmà.	El	
problema	pels	jueus	en	aquest	duel	va	venir	en	que	ambdós	blocs	(sobretot	el	cristià)	
volien	erigir-se	en	la	religió	suprema	al	continent,	 i	van	perseguir	a	tot	aquell	que	no	
seguis	els	seus	dogmes.	
	
Aquí,	 el	 major	 problema	 el	 va	 tenir	 el	 col·lectiu	 sefardita,	 sobretot	 amb	 la	 Santa	
Insquisició.	Un	pic	acabada	la	Reconquesta	Espanyola	contra	els	musulmans,	les	ànsies	
de	domini	castellà	van	atacar	als	jueus;	i	es	va	declarar	el	Decreto	de	la	Alhambra,	que	
expulsava	de	manera	efectiva	a	tots	els	jueus	de	territori	sota	la	corona	hispànica.		
	
Des	de	la	església	catòlica	es	va	culpar	(com	ja	havien	fet	segles	enrere	els	romans)	als	
jueus	 de	 la	 mort	 de	 Jesucrist,	 i	 es	 va	 atribuir	 al	 col·lectiu	 sencer	 el	 crim	 d’estar	
organitzant	una	conspiració	a	nivell	global	contra	els	regnes	establerts.		
	
Tot	plegat,	va	escaure	en	una	de	les	etapes	més	negres	de	la	història	del	poble	jueu,	on	
van	ser	perseguits,	assassinats,	expulsats,	o	en	alguns	casos	obligats	a	convertir-se.		
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I	és	que	de	fet,	alguns	casos	com	el	cridaner	cas	dels	Xuetes	a	les	Illes	Balears,	provenen	
d’aquesta	persecució.	A	la	Península	Ibèrica,	les	classes	més	populars	de	jueus	no	van	
tenir	més	 remei	 que	 exiliar-se,	 i	molts	 dels	 que	 van	 viure	 en	 l’amagatall	 van	 acabar	
essent	assassinats.	Les	classes	més	cultes	i	adinerades,	que	eren	sobretot	els	rabins,	van	
optar	per	la	conversió,	tot	i	haver	de	malviure	durant	molts	anys	a	territori	hispànic.	
	
Emperò,	 quan	 es	 parla	 d’expulsió	 jueva	 a	 Europa,	 cal	 no	 reduir-se	 al	 cas	 espanyol.	
Tampoc	amb	la	Inquisició.	Aquesta	es	va	instaurar	a	molts	països	d’Europa,	i	així	com	es	
va	 fer,	 va	 obligar	 a	 fugir	 a	milers	 de	 jueus	 de	 terrenys	 cristians;	 on	 eren	 perseguits.	
Portugal,	Dinamarca	(que	incloïa	Noruega),	Alemanya,	el	Regne	Unit...	la	caça	de	bruixes	
es	va	generalitzar	a	tot	el	continent,	provocant	una	intensificació	de	la	Diàspora.	
	
Aquests	països,	en	decretar	la	expulsió	dels	jueus	en	la	seva	totalitat	i	sense	excepcions,	
van	 modificar	 per	 complet	 el	 mapa	 a	 Europa,	 generant	 nous	 focus	 d’atracció	 i	 un	
desplaçament	generalitzat	d’oest	a	est.			
	
Anglaterra	i	Gales	van	decretar	la	expulsió	dels	jueus	el	1290,	a	Portugal	es	va	fer	el	1497	
(tot	i	que	la	inquisició	no	es	va	instaurar	fins	40	anys	més	tard),	i	el	regne	de	França	ho	
va	fer	el	1394	després	d’un	període	molt	convuls	amb	els	jueus.	
	
Així	doncs,	els	jueus	van	adquirir	múltiples	direccions,	havent	de	seguir	malauradament	
amb	la	seva	dispersió	arreu	del	continent.	Van	tenir	varis	destins:		
	

• Per	la	seva	proximitat	amb	la	Península	Ibèrica,	alguns	indrets	africans	com	el	
Magreb	i	Egipte	varen	acollir	en	certa	mesura	als	jueus	expulsats,	però	els	exiliats	
sempre	 van	 haver	 de	malviure	 amb	 els	musulmans;	 sent	 objecte	 d’un	 tracte	
pejoratiu,	de	males	condicions	de	vida	i	essent	sotmesos	a	humiliacions.		
	

• Un	estat	que	si	va	rebre	en	molt	bona	mesura	als	jueus	va	ser	l’Imperi	Otomà,	on	
la	 mentalitat	 acollidora	 dels	 musulmans	 en	 aquest	 temps	 els	 va	 beneficiar.	
Creuant	 tot	 el	mediterrani,	 s’arribaren	a	establir	més	de	150.000	 jueus	allà,	7	
sobretot	provinents	de	la	Península	Ibèrica	i	de	la	Península	Itàlica,	el	bastió	més	
fort	del	catolicisme.	

	
• Emperò,	 el	 gran	 focus	 d’arribada,	 tot	 i	 haver	 comunitats	 minoritàries	 molt	

difuses	 a	 Ucraïna,	 Moldàvia	 o	 els	 Països	 Baixos,	 fou	 Polònia.	 El	 governador	
Alexandre	I,	va	rebre	amb	els	braços	oberts	a	tot	aquest	col·lectiu	jueu,	i	Polònia	
es	 va	 convertir	 en	 el	 principal	 receptor	 de	 jueus	 expulsats,	 arribant	 a	 ser	
anomenada	“Centre	del	Món	Jueu”,	sobretot	al	segle	XVI.	

																																																								
7	PÉREZ,	2009.	
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En	aquest	període,	els	jueus	van	viure	en	un	agradable	ambient	de	tolerància,	i	
sobretot	s’aglutinaren	provinents	de	la	Monarquia	Hispànica,	d’Àustria,	Hongria,	
Bohèmia	i	Alemanya.		
	
De	fet,	la	comunitat	jueva	polonesa	es	va	assentant	en	aquest	país,	i	s’integra	i	
es	fa	important	al	llarg	de	molt	temps.	Emperò,	després	de	molts	segles,	la	seva	
consolidació	cultural	i	social	a	Europa	de	l’est	es	veurà	trencada	amb	l’auge	nazi	
al	segle	XX.	
	
Cal	recordar	que	en	tot	aquest	marc	temporal,	la	església	s’intentava	mantenir	
unida	entorn	de	l’autoritat	del	Papa,	i	el	mandat	antijueu	es	va	dur	a	terme	per	
tots	els	estats	occidentals,	que	en	aquell	temps	romanien	en	bona	mesura	units	
pels	postulats	cristians.	
	

	
Figura	5:	radiografia	dels	grans	moviments	de	població	jueus	després	de	l'expulsió	dels	països	catòlics.	 	 	
Font:	ECELAN,	2008.	

En	aquest	període,	segons	la	localització	geogràfica,	s’arriba	a	parlar	d’altres	minories	
jueves,	com	els	mizrahim,	els	yemenites	o	els	karaites8.	Emperò,	aquestes	minories	(si	
són	 considerades	 com	 a	 tal,	 sempre	 són	 residents	 d’Orient	Mitjà,	 i	 per	 tant	 no	 són	
objecte	d’interès	de	la	recerca,	en	estar	fora	del	continent	europeu.	

																																																								
8	Vegi’s	figura	3.	
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LA	SEGONA	GUERRA	MUNDIAL	
Cal	fer	un	punt	i	apart	amb	especial	atenció	en	aquest	moment	històric.	Després	

de	la	gran	expulsió	que	van	patir	els	jueus	per	part	del	cristianisme	al	marc	de	l’època	
medieval,	 els	 diferents	 col·lectius	 repartits	 per	 tot	 el	 territori	 europeu	 van	 poder	
estabilitzar	força	la	seva	situació.	
	
El	 col·lectiu	 jueu	 va	 agafar	 força	 quantitativa	 i	 qualitativament,	 i	 la	 seva	 població	 a	
Europa	va	arribar	a	un	punt	àlgid	que	es	situà	per	damunt	dels	9	milions	de	persones	a	
principis	 del	 segle	 XX,	 en	 un	 màxim	 proper	 als	 nou	 milions	 i	 mig	 el	 19339,	 que	
representava	més	del	60%	de	la	població	jueva	mundial.		
	
A	més,	les	seves	comunitats	al	nord	i	est	d’Europa	(sobretot)	van	adquirir	molta	força,	i	
ja	eren	un	poble	molt	important	a	les	dinàmiques	occidentals.	De	fet,	es	pot	afirmar	que	
abans	de	que	els	nazis	arribessin	al	poder,	el	continent	europeu	posseïa	una	cultura	molt	
dinàmica	i	desenvolupada,	amb	un	bon	grau	de	consolidació.	
	
Es	van	adaptar	molt	bé	al	nou	sector	productiu	a	la	Revolució	Industrial	i	van	jugar	un	
paper	important	com	empresaris,	i	la	seva	cultura	comercial	i	amb	una	educació	d’alt	
nivell	es	mantenia.	Tot	plegat,	cal	recordar	que	van	mantenir	gairebé	intacta	la	essència	
de	la	seva	identitat	després	de	gairebé	dos	mil·lennis	molt	convulsos,	als	quals	van	ser	
objecte	de	moltes	persecucions	i	fugides	a	Europa.	
	
Possiblement	el	major	conflicte	que	ha	patit	el	col·lectiu	jueu	a	Europa	arriba	de	mans	
del	nacionalsocialisme	a	mitjans	del	segle	XX.	Tots	aquells	que	partiren	d’Orient	Mitjà	
després	de	la	invasió	romana	havien	viscut	com	a	fugitius	en	una	Europa	eminentment	
cristiana,	 i	 ara	 els	 tocava	 viure	 a	 l’entorn	 d’un	 país	 amb	 unes	 idees	 polítiques	 que	
pretenien	exterminar-los	com	a	grup.	
	
El	 nacionalsocialisme	 no	 va	 ser	 més	 que	 una	 passa	 més	 enllà	 dels	 postulats	
antisemitistes	que	diferents	grups	havien	adquirit	al	 llarg	de	 la	història.10	La	extrema	
demagògia	i	el	racisme	hitlerià	va	triomfar	en	un	agut	context	de	crisi,	i	els	arguments	
en	contra	dels	jueus	no	necessitaven	de	ser	molt	elaborats:	se’ls	atribuïen	tot	tipus	de	
problemes	que	tenien	els	alemanys,	se’ls	acusava	de	voler	sobreviure	 i	expandir-se	a	
costa	dels	alemanys,	es	deia	que	eren	els	lladres	del	país	des	de	la	seva	posició	al	comerç,	
amb	el	domini	de	l’or	i	de	la	banca;	o	d’entre	altres	barbaritats,	que	el	fet	de	que	Yahvé	
els	hagués	triat	com	a	poble	els	conduiria	a	dominar	el	món	al	seu	detriment11.	

																																																								
9	Dades	del	Jewish	American	Anuary. 
10	HORKHEIMER,	1940.	
11	COHN,	1983.	
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Poc	més	va	fer	falta	per	a	posar	a	una	nació	sencera	en	contra	dels	jueus,	i	que	comencés	
una	de	les	persecucions	més	ferotges	de	la	existència	humana.	Les	Lleis	de	Nuremberg	
del	1935	són	el	tret	de	sortida,	legalitzant	el	racisme	contra	els	jueus,	i	donaven	peu	a	
qualsevol	cosa	en	el	seu	detriment,	avantsala	del	que	vindria	després.	
	
I	es	que	per	justificar	l'assassinat	dels	jueus	a	ulls	de	tota	Europa,	els	nazis	no	només	van	
utilitzar	 arguments	 racistes	 sinó	 també	 arguments	 derivats	 d'antics	 estereotips	
negatius:	 per	 exemple,	 que	 els	 jueus	 eren	 comunistes	 a	 l’ombra,	 especuladors	 i	
acaparadors	de	la	guerra,	i	un	perill	per	a	la	seguretat	interna	a	causa	de	la	seva	inherent	
deslleialtat	i	oposició	a	tot	allò	alemany.		
	
Així	 doncs,	 amb	 la	 invasió	 de	 Polònia	 (amb	 la	 raó	 de	 que	 era	 aquest	 el	 principal	
enclavament	jueu),	la	recerca	i	captura	de	tots	els	jueus	va	començar	i	amb	aquesta	la	
guerra,	 i	s’allargaria	els	següents	6	anys	forma	de	guerra,	tot	 i	que	la	persecució	dins	
d’Alemanya	ja	feia	anys	que	es	donava.	
	
Cal	recordar	que	a	dintre	mateix	d’Alemanya	també	hi	havia	importants	assentaments	
jueus,	sobretot	a	les	grans	ciutats:	Berlín	majoritàriament,	Frankfurt,	Colonia,	Hamburg,	
Breslau	i	Hannover	aglutinaven	només	entre	elles	gairebé	300.000	jueus,	dels	més	de	
550	mil	que	es	comptabilitzaven	arreu	d’Alemanya.	
	
Tota	xifra	que	es	pugui	proveir	i	tota	explicació	dels	fets,	des	de	llavors,	és	esgarrifadora.	
La	segona	guerra	mundial	és	la	guerra	més	sagnant	de	la	història	contra	població	civil	
fins	a	la	data;	i	si	tot	això	no	fos	suficient,	els	principals	damnificats	van	ser	els	jueus.	
Foren	deportats,	conduits	a	camps	de	concentració,	perseguits	i	assassinats	allà	on	els	
trobessin	els	nazis;	i	tot	país	i	ciutat	que	pogués	ser	focus	d’algun	grup	jueu,	era	atacat	i	
aniquilat.	
	
La	traca	final	d’aquesta	barbàrie	fou	l’Holocaust,	Shoá	en	hebreu.	Aquest	terme	s’usa	
per	 a	descriure	el	 genocidi	 que	 va	planificar	 i	 dur	 a	 terme	Adolf	Hitler	 i	 tota	 la	 seva	
estructura	militar	per	acabar	amb	la	raça	jueva.	Les	xifres	més	esteses	afirmen	que	6	
milions	de	jueus	(gairebé	tres	quartes	parts	dels	jueus	que	vivien	a	Europa)	varen	ser	
assassinats;	i	molts	altres	es	van	veure	obligats	a	exiliar-se,	i	a	fugir	de	la	bogeria	que	
pretenia	acabar	amb	ells.	
	
En	aquest	període,	cal	dir	que	és	quan	una	gran	massa	de	jueus	va	emigrar	als	Estats	
Units,	tot	donant	impuls	a	una	gran	comunitat	jueva	exiliada,	que	avui	és	la	segona	més	
gran	del	món	per	darrere	de	la	que	viu	a	Israel.	En	aquell	període	no	es	distingia	entre	
minories	ètniques,	i	tot	allò	relacionat	amb	el	judaisme	era	susceptible	de	ser	destruït.		
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I	és	que	en	un	principi,	fins	al	1942,	la	Segona	Guerra	Mundial	no	només	anava	contra	
els	jueus,	sinó	que	principalment	comprenia	la	expansió	territorial	de	l’Alemanya	nazi.	
Emperò,	 el	 1942	 es	 va	 arribar	 al	 punt	 àlgid	 dels	 deliris	 feixistes,	 i	 es	 va	 projectar	 la	
mencionada	Solució	Final,	que	autoritzava	i	encarregava	l’extermini	sistemàtic	de	tots	
els	 jueus	 empresonats	 (i	 possibles)	 a	 tots	 els	 camps	 de	 concentració	 i	 extermini	
distribuïts	pels	dominis	nazis.	
	
La	destrucció	de	la	població	jueva	a	Europa	es	va	produir	gairebé	per	complet12,	i	tot	i	
acabar	alliberant-se	els	camps	de	concentració	el	1945,	i	evitar-se	la	exterminació	total,	
el	dany	fet	va	ser	i	serà	sempre	irreparable.	Tot	i	així,	una	vegada	finalitzada	la	guerra,	
l’esperit	de	supervivència	desenvolupat	al	llarg	dels	anys	pels	jueus	es	va	fer	palès,	i	els	
grups	que	encara	quedaven	van	mantenir	viva	la	seva	identitat,	i	tot	allò	en	que	creien.	
	

UN	NOU	MARC	DESPRÉS	DE	LA	II	G.M.	
Una	vegada	va	finalitzar	la	Guerra,	els	camps	i	presoners	foren	alliberats,	i	un	cop	

jutjats	els	criminals	de	guerra,	s’obria	un	nou	horitzó	després	de	tal	devastació	per	al	
poble	jueu.	De	fet,	en	aquesta	ocasió	es	van	combinar	la	fuga	que	van	haver	de	dur	a	
terme	els	perseguits,	augmentant	encara	més	la	seva	diàspora;	i	la	massacre	a	nivell	de	
víctimes	mortal.	
	
Varies	 comunitats	 de	 jueus	 van	 aconseguir	 sobreviure	 a	 la	 massacre	 nazi,	 ja	 fos	
amagades	arreu	de	Polònia,	Àustria	o	desplaçant-se	a	la	URSS.	També	van	tenir	un	paper	
important	els	antics	assentaments	que	hi	havia	al	centre	d’Europa,	que	van	ser	simbòlics	
per	 a	 fer	 reviscolar	 els	 grups	 que	 hi	 quedaren.	 Txecoslovàquia,	 Hongria	 o	 Romania	
tingueren	un	paper	important.	

																																																								
12	vegi’s	taula	1.	

Figures	6	i	7:	comparativa	de	la	distribució	de	població	dels	jueus	a	Europa	abans	i	després	de	la	II	G.M.	els	nombres	són	esgarrifadors,i	l’únic	indret	que	es	
salva	és	la	URSS,	principal	resistència	nazi	a	Europa.	Font:	USA	Holocaust	Database.	
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D’aquesta	 manera,	 els	 jueus	 que	 van	 quedar	 en	 aquesta	 part	 centre-oriental	 del	
continent	europeu,	amb	el	temps	van	quedar	fortament	assimilats	a	la	cultura	dels	seus	
països,	ja	fossin	ashkenazis	(la	majoria);	o	sefardites,	dels	quals	hi	havia	certs	grups	que	
segles	abans	havien	emigrat	a	aquesta	part	del	continent.	
	
Emperò,	més	enllà	de	tots	aquells	que	havien	sobreviscut,	els	anys	que	van	venir	van	ser	
un	profund	període	de	reconstrucció	social	i	identitària,	i	de	recuperació	d’un	dany	físic	
i	moral	molt	gran.		
	
Sobretot,	al	procés	de	reprendre	les	seves	vides,	la	postguerra	va	ser	un	període	renovar	
antics	 interessos	religiosos,	socials,	polítics	 i	culturals	mentre	esperaven	en	camps	de	
desplaçats	d'Europa	Central	el	permís	per	emigrar	a	altres	parts	del	món.	
	
I	 es	 que	molts	 jueus	 no	 varen	 voler	 quedar	 a	 Europa	 després	 de	 la	 guerra	 amb	 tot	
l’antisemitisme	que	s’hi	respirava,	i	atesa	la	consciència	de	nació	que	molts	d’ells	tenien,	
van	optar	per	tornar	a	Israel.	D’altres,	per	tal	de	no	quedar	en	territori	massacrat,	van	
emigrar	a	l’oest	d’Europa,	on	(a	les	democràcies)	van	tenir	una	acollida	força	positiva	i	
van	poder	créixer	de	nou.	
	
	A	partir	d’aquí,	van	passar	molts	anys	als	que	el	poble	 jueu	vagava	pel	continent	en	
condició	de	refugiats,	intentant	retrobar-se	en	noves	comunitats	i	reconstruir	les	seves	
vides.	De	fet,	molts	van	anar	a	viure	als	Estats	Units,	que	van	acollir	gairebé	100.000	
jueus	al	període	de	postguerra.	Poc	a	poc,	sobretot	al	bloc	occidental,	la	cultura	jueva	
va	poder	ressorgir	d’allò	que	quedava,	i	anar-se	consolidant	poc	a	poc.	
	
Però	 el	 1961,	 les	 comunitats	 que	 vivien	 al	 bloc	 occidental	 i	 oriental	 es	 van	 veure	
separades	per	la	barrera	efectiva	del	Mur	de	Berlín,	i	per	la	gran	frontera	invisible	del	
Teló	d’Acer.	Aquests	dos	grans	blocs,	i	els	jueus	(recordi’s,	supervivents	d’una	guerra)	
que	hi	vivien	van	quedar	aïllats,	 i	 van	 tenir	durant	molts	anys	dificultats	per	a	poder	
mantenir	un	cert	contacte	i	establir	llaços	que	enfortissin	la	comunitat	jueva	europea,	
que	era	molt	nombrosa	a	la	URSS.	
	
I	 així	 van	anar	passant	els	 anys	a	Europa,	en	 l’aïllament	entre	dos	blocs,	 i	 amb	dues	
comunitats	 que	 es	 desenvolupaven	 de	 manera	 força	 independent	 en	 dos	 espais	
políticament	oposats	al	continent.		
	
A	la	part	soviètica,	molts	jueus	que	ja	s’havien	assimilat	molt	a	les	societats	de	l’est	van	
entrar	en	política,	i	són	múltiples	els	casos	de	jueus	en	partits	comunistes	de	països	com	
Polònia,	Txecoslovàquia	o	repúbliques	de	Iugoslàvia.		
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Pel	que	fa	al	bloc	de	occidental,	 la	cura	que	tenien	els	aliats	capitalistes	amb	tots	els	
refugiats	de	postguerra	va	garantir	una	certa	estabilitat	al	bloc	 jueu,	que	 tot	 i	 seguir	
dispers	arreu	del	continent,	va	poder	establir	llaços	i	assentar-se	força	bé	a	països	on	
eren	una	comunitat	significativa;	com	França,	el	Regne	Unit	o	l’Alemanya	Federal.	
	
La	darrera	frontera	al	camí	jueu	s’obre,	i	es	podria	dir	que	de	manera	literal,	l’any	1989	
amb	la	caiguda	del	mur	de	Berlín.	Atesa	la	gran	comunitat	jueva	que	es	mantenia	aïllada	
a	la	part	soviètica	d’Europa,	aquesta	unificació	va	ser	una	gran	passa	endavant	per	ells,	
i	des	de	llavors	múltiples	canvis	polítics	s’han	anat	succeint	al	territori	Europeu	vers	el	
seu	col·lectiu.	
	
Els	canvis	foren	transcendentals,	sobretot	fou	determinant	en	les	estructures	jueves	una	
major	presència	d'organismes	israelites	i	americans	als	països	de	l'est	d'Europa.	Aquests	
últims	 han	 jugat	 un	 paper	 important	 en	 l'enfortiment	 o	 fins	 i	 tot	 creant	 de	 nou	 les	
possibilitats	de	la	vida	jueva	de	l'Europa	oriental	en	els	camps	de	la	religió,	l'educació	o	
la	cultura,	sempre	parlant	al	context	d'una	emigració	a	gran	escala	a	Israel	i	als	països	
occidentals.		
	
A	més,	la	connexió	de	dues	comunitats	que	havien	estat	aïllades	durant	tants	anys,	va	
possibilitar	 que	 els	 nexes	 d’unió	 s’impulsessin	molt,	millorant	 així	 la	 connexió	 entre	
famílies	 que	 havien	 estat	 aïllades,	 i	 actualitzant	 les	 relacions	 bilaterals	 entre	 els	
assentaments	dispersos	en	molts	països	d’Europa	de	 l’est	 i	central,	on	els	 jueus	eren	
significatius	tot	i	la	davallada	patida.	
	
Des	de	la	caiguda	del	comunisme	a	tot	el	bloc	de	l’est	(on	la	població	jueva	fou	molt	
important),	 la	 vida	 cultural	 social	 i	 religiosa	 jueva	 ha	 anat	 renaixent	 a	 poc	 a	 poc	 de	
manera	 oberta.	 Molts	 esdeveniments	 històrics	 relacionats	 amb	 la	 Segona	 Guerra	
Mundial	i	amb	l'època	comunista	que	havien	estat	ocultats	per	la	censura	soviètica,	han	
estat	desvetllats	i	estudiats	públicament.	
	
La	revitalització	de	la	vida	de	la	comunitat	jueva,	un	pic	finalitzat	el	seu	aïllament,	inclús	
es	 veu	 reflectit	 a	 les	 seves	 tendències	 demogràfiques,	 principalment	 a	 través	 de	 la	
reactivació	de	les	 identitats	 jueves	submergides	 i	 l'oportunitat	d'una	major	 interacció	
social	amb	altres	jueus,	cosa	que	pot	conduir	a	més	matrimonis	i	fills	jueus.13		
	
Tot	plegat,	es	pot	afirmar	que	 les	xifres	demogràfiques	de	Creixement	Vegetatiu,	pel	
que	 fa	 al	 poble	 jueu	 han	 fet	 un	 gran	 gir	 positiu,	 sobretot	 a	 la	 darrera	 dècada.	 I	 en	
conclusió,	 finalitza	 un	 llarg	 camí	 de	 reconstrucció	 amb	 una	 tendència	 certament	
positiva,	venint	del	cruel	episodi	que	havien	travessat	els	jueus	a	Europa.	

																																																								
13	DELLA	PERGOLA,	2014.	
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Figura	8:	 fluxos	migratoris	 de	 jueus	 cap	a	 Israel.	 Període	de	postguerra	 i	 tendència	anual	 a	partir	 de	1950.	 Font:	
American	Holocaust	Database.	

Tal	i	com	mostra	la	cartografia	anterior,	el	retorn	gradual	de	població	jueva	cap	a	Israel	
no	ve	d’ara	únicament.	En	vista	de	les	barbàries	comeses	a	la	segona	guerra	mundial,	el	
final	del	conflicte	bèl·lic	no	va	suposar	un	alleujament	pels	jueus.	Tot	el	contrari,	atès	
allò	que	havien	patit,	van	aprofitar	la	calma	per	a	tornar	cap	a	Israel,	on	s’acabava	de	
declarar	l’estat	independent.	
	
De	fet,	molt	a	poc	a	poc,	aquest	retorn	es	va	produir	durant	molts	anys,	sobretot	als	
països	de	l’est	abans	que	es	construís	el	mur	de	Berlín.	Tal	i	com	es	pot	veure,	en	molts	
pocs	anys	després	de	la	guerra,	la	constitució	d’Israel	com	a	estat	independent,	la	seva	
terra	promesa,	va	fer	que	després	de	la	II	G.M.	mig	milió	de	jueus	tornessin	allà.	

5. En	l’actualitat.	Els	jueus	a	Europa.	
Des	de	la	caiguda	del	mur	de	Berlín,	la	unificació	d’Alemanya	i	l’avenç	cap	a	un	nou	

model	mundial,	es	pot	dir	que	s’entra	al	darrer	context	històric	d’anàlisi,	el	qual	arriba	
fins	als	nostres	dies.		
	
A	 l’hora	 d’intentar	 cercar	 els	 perquès	 del	 nou	 escenari	 d’anàlisi,	 es	 pot	 dir	 que	 la	
grandària	 i	 composició	 de	 la	 població	 jueva	 reflecteixen	 la	 interacció	 contínua	 de	
diversos	factors	que	operen	tant	des	de	fora	com	des	de	dins	de	la	comunitat	jueva.	
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Pel	que	fa	als	factors	externs,	des	de	la	caiguda	del	mur	de	Berlin,	on	acaba	l’apartat	
temporal	 anterior,	 els	 grans	 canvis	 geopolítics	 i	 socioeconòmics	del	món	van	afectar	
significativament	les	tendències	de	la	població	jueva.		
	
Com	 a	 determinants	 de	 la	 distribució	 dels	 jueus	 a	 Europa	 avui	 dia	 i	 de	 les	 seves	
característiques	com	a	grup	sociocultural,	es	poden	anomenar	a	nivell	extern:			

o La	 desintegració	 de	 la	Unió	 Soviètica	 i	 tots	 els	 seus	 efectes	 associats,	 amb	 la	
obertura	del	règim	i	la	recuperació	de	moltes	pràctiques	que	fins	llavors	no	es	
podien	 dur	 a	 terme.	 A	 més,	 es	 va	 poder	 aconseguir	 una	 mobilitat	 interna	 i	
externa	major,	amb	més	llibertat	religiosa.	
	

o La	 reunificació	 d'Alemanya,	 i	 com	 ja	 s’ha	 esmentat	 anteriorment	 (a	 l’apartat	
anterior),	tot	el	que	la	obertura	de	la	gran	frontera	va	suposar.		
	

o L’arribada	de	la	Unió	Europea	i	l'expansió	gradual	d’aquest	organisme	fins	arribar	
als	28	estats	actuals.	L’entrada	d’un	nou	marc	legislatiu	i	de	convivència	social,	
cultural	i	econòmica	en	tots	els	aspectes	té	moltes	afeccions	per	a	un	poble	com	
el	jueu,	i	li	és	molt	determinant	al	seu	dia	a	dia.	

	
Emperò,	també	cal	ressenyar	el	seu	estancament	econòmic	i	la	recent	crisi	a	la	
que	està	immersa,	sumat	a	l'augment	de	la	xenofòbia	i	l'antisemitisme	en	alguns	
indrets	del	continent,	tot	sorgint	inclús	(amb	cert	èxit)	partits	polítics	racistes.	
	

o EL	creixement	econòmic	constant	a	Israel	juntament	amb	una	situació	altament	
tensa	i	volàtil	a	l'Orient	Mitjà,	marcada	principalment	amb	el	conflicte	a	Palestina	
i	la	franja	de	Gaza.			

	
Pel	que	fa	als	factors	interns,	la	prerrogativa	definitiva	de	la	geografia	de	la	població	(tot	
i	que	aquest	treball	no	es	presenta	com	a	tal	en	aquesta	disciplina)	és	que	les	poblacions	
no	 sorgeixen	 del	 buit,	 sinó	 que	 reflecteixen	 una	 cadena	 d'esdeveniments	
ininterrompuda.	 I	 és	 així	 com	 cal	 estudiar	 els	 jueus,	 des	 d’un	 llarg	 viatge	 a	 la	 seva	
història,	que	a	nivell	intern	desemboca	en	l’actualitat.14	
	
Per	tant,	a	nivell	demogràfic,	dels	tres	principals	determinants	del	canvi	poblacional,	dos	
són	compartits	per	totes	les	poblacions,	i	un	altre	factor	intern	només	afecta	als	jueus:	
		

o El	balanç	dels	esdeveniments	vitals.	Naixements	i	morts	a	la	població	jueva	han	
anat	en	contra	de	les	tendències	mundials,	i	la	seva	dinàmiques	vegetativa	és	ara	
per	ara	positiva,	augmentant	les	xifres	del	seu	poble.		

																																																								
14	DELLA	PARGOLA,	2014.	
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o L'equilibri	de	la	migració	internacional	(immigració	i	emigració),	que	afecta	molt	

al	 col·lectiu	 jueu	 pels	 desplaçaments	 que	 hi	 està	 havent	 cap	 a	 Israel,	 i	 la	
disminució	gradual	de	jueus	que	surten	del	continent	europeu.		

	
o També	 afecten,	 a	 casos	 com	 el	 jueu,	 les	 qüestions	 d’identitat.	 Aquest	 factor	

s'aplica	 només	 a	 les	 poblacions,	 que	 es	 defineixen	 per	 alguna	 característica	
cultural,	simbòlica	o	específica.	

	
Aquest	no	és	un	aspecte	menor,	 ja	 que	pot	 generar	 tendències	 a	 la	població	
jueva,	sobretot	en	un	territori	tan	estretament	interconnectat	com	Europa.	

	
En	grans	xifres,	 la	distribució	a	nivell	mundial	es	podria	dividir	en	quatre	grans	blocs,	
com	es	fa	a	la	figura	inferior.	Així,	es	veu	com	ha	canviat	diametralment	la	distribució	
(tot	i	continuar	molt	difusa	en	l’espai)	dels	jueus	al	món,	i	ajuda	a	donar	una	panoràmica	
de	la	situació	actual	en	un	marc	global.	
	

	
Figura	9:	gràfic	de	distribució	per	grans	blocs.	Font:	E.P.	a	partir	de	DELLA	PERGOLA	(2015).	

*Europa	inclou	Rússia.	Altres:	Canadà,	Argentina,	Austràlia,	Brasil,	Sudàfrica	i	Mèxic.	

	

UN	MÓN	GLOBALITZAT.	JUEUS	ARREU	DEL	MÓN.	
Els	jueus,	igual	que	tota	la	població	mundial,	ha	viscut	a	la	darreria	del	segle	XX	i	

sobretot	a	l’entrada	del	nou	mil·lenni	un	frenètic	canvi	cap	a	un	nou	model;	al	qual	la	
cultura	i	les	relacions	globals	s’han	vist	transformades	en	molt	poc	temps.	
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Cal	 dir,	 que	 el	 model	 de	 dispersió	 jueva	 segueix	 vigent,	 però	 ara	 s’ha	 expandit	
territorialment	a	escala	mundial	a	causa	de	la	mundialització	de	tots	els	processos.	La	
gran	convulsió	que	hi	va	haver	a	Europa	el	segle	XX	i	l’acollida	de	supervivents	posterior	
va	fer	que	hi	hagués	una	gran	mobilitat	cap	Amèrica,	on	els	jueus	foren	ben	rebuts.	
	
D’aquesta	manera,	els	EUA	van	acollir	una	comunitat	de	refugiats	molt	nombrosa,	que	
amb	el	temps	s’ha	anat	reproduint,	assentant	i	integrant	en	la	comunitat	i	cultura	nord-
americana.	 Avui	 dia,	 per	 darrere	 d’Israel	 els	 Estats	 Units	 és	 la	 segona	 comunitat	 en	
població	jueva	del	món	amb	gairebé	6	milions	d’hebreus..	De	fet,	ha	estat	tan	gran	la	
magnitud	de	 la	arribada	 jueva	a	Nord-Amèrica	que	el	Canadà	 també	 representa	una	
població	jueva	força	important,	per	damunt	dels	100.000	jueus	declarats.	
	
Tal	ha	estat	el	seu	grau	d’assimilació	 i	 integració,	que	als	estatunidencs	el	seu	model	
cultural	i	religiós	els	va	semblar	interessant;	i	es	van	donar	casos	de	conversió	tan	sonats	
com	 el	 de	 Marilyn	 Monroe.	 De	 fet,	 moltes	 celebritats	 del	 món	 anglosaxó	 força	
conegudes	com	Amy	Winehouse	o	Daniel	Radcliffe	provenen	d’ascendència	jueva.	
	
Emperò,	la	gran	arribada	no	només	s’ha	produït	al	nord	d’Amèrica.	Països	com	Argentina	
i	Uruguai	també	han	experimentat	els	efectes	de	la	globalització	pel	que	fa	a	l’arribada	
de	població	hebrea.	 I	 és	més,	 les	 comunitats	nouvingudes	han	 tingut	una	molt	bona	
rebuda,	i	viuen	sota	un	marc	social,	cultural	i	polític	força	favorable.	Això	també	ha	fet	
créixer	les	poblacions	en	aquests	països	que	entre	els	dos	ja	agrupen	a	més	de	300.000	
jueus.	
	
A	més,	 de	manera	minoritària,	 també	 es	 poden	 comptar	 grups	 significants	 de	 jueus	
dispersos	per	altres	estats	del	món:	Sud-Àfrica,	Austràlia,	Brasil,	o	Mèxic	 (aquest	per	
influència	dels	EUA)	són	alguns	exemples	de	com	el	poble	jueu	segueix	la	seva	dispersió	
arreu	del	món.	
	
És	per	això	que	ara	ja	és	absurd	parlar	d’Europa	com	a	centre	jueu	o	d’una	importància	
major	en	certs	indrets	determinats.	La	qüestió	jueva,	al	 igual	que	les	dinàmiques	que	
regeixen	el	món	actual,	s’ha	globalitzat,	i	cada	pic	es	difon	més	en	una	escala	major,	on	
tot	plegat	és	més	inabastable.		
	
És	per	això	necessari	també	reforçar	els	llaços	jueus	a	escala	global,	de	manera	que	la	
xarxa	jueva	tingui	una	cohesió	que,	tot	i	la	dispersió	geogràfica,	la	permeti	estar	unida	
com	a	 poble.	 I	 es	 que	 cada	 pic	 les	 diferències	 entre	 les	minories	 ètniques	 jueves	 es	
distingeixen	menys,	 i	 tot	 es	 barreja	 a	 un	món	 global;	 al	 qual	 té	 poca	 incidència	 ser	
d’ascendència	Ashkenazi	i	Sefardita,	més	enllà	la	purament	espacial.	
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També,	 a	 nivell	 anecdòtic,	 és	 interessant	 assenyalar	 el	 cas	 de	 Birobidhzán,	 a	 Rússia.	
Aquesta	regió	és	un	oblast	(la	principal	divisió	político-administrativa)	rus,	que	es	declara	
com	a	Hebreu,	i	funciona	de	manera	autònoma,	tot	i	regir-se	per	la	llei	estatal	russa.		
	

Al	seu	àmbit	territorial,	a	l’extrem	oriental	de	Rússia	(ja	fora	d’Europa)	fronterer	
amb	la	Xina,	es	compten	més	de	10.000	jueus	repartits	en	una	gran	comunitat	rabínica.	
Això	serveix	per	a	donar	una	bona	idea	de	que	la	gran	dispersió	que	han	tingut	els	jueus	
al	llarg	de	la	seva	història	segueix	vigent,	i	més	encara	a	un	món	globalitzat.	

	
	

LA	QÜESTIÓ	JUEVA	A	EUROPA	ARA.	EL	PAPER	D’ISRAEL	
El	sentiment	antijueu	que	va	predominar	a	Europa	molts	anys	enrere,	després	

d’una	 calma	 en	 les	 dècades	 de	 postguerra,	 sembla	 que	 ha	 tornat	 tímidament	 en	
l’actualitat.	Molts	autors,	coincidint	amb	l’auge	de	l’extrema	dreta	a	Europa,	assenyalen	
que	un	creixent	antisemitisme	al	vell	continent	han	augmentat	 la	percepció	negativa	
dels	jueus	sobre	la	seva	situació	a	Europa.	15	Un	continent,	que	a	nivell	polític	augmenta	
la	seva	fragmentació	dia	rere	dia,	i	on	el	col·lectiu	jueu	no	hi	té	un	espai	definit.	
	
Això,	 sumat	 a	 la	 greu	 situació	 econòmica	 que	 pateix	 Europa	 i	 el	món	 occidental	 en	
general	avui	dia,	submergits	en	una	llarga	crisi,	contribueix	a	ser	una	causa	d’expulsió	
per	als	jueus.	Tot	plegat,	si	es	suma	al	poder	d’Israel	com	a	nucli	d’atracció	de	població	
i	la	seva	força,	contribueixen	en	una	mateixa	direcció.	
	
És	 per	 això,	 que	 la	 sortida	 de	 jueus	 que	 es	 va	 produir	 de	 forma	 massiva	 als	 anys	
immediatament	posteriors	a	la	II	G.M.16	avui	es	repeteixen,	però	de	manera	molt	més	
feble	i	pausada;	ja	que	alguns	jueus	conceben	que	Europa	“no	és	el	lloc	més	atractiu	o	
agradable	per	a	viure	un	jueu”17.	
	
Sovint,	des	de	les	autoritats	locals,	nacionals	i	supraestatals	(sobretot	la	Unió	Europea)	
es	parla	dirigint-se	al	col·lectiu	jueu	en	un	to	molt	conciliador,	volent	esser	integradors	i	
inclusius	amb	ells.	Emperò,	organismes	com	la	UE	 i	gairebé	cap	estat,	han	 legislat	en	
matèria	 d’integració	 o	 de	 diversitat	 cultural	 tenint-los	 en	 compte;	 i	 de	 fet,	 si	 se’n	
cerquen	dades	estadístiques	és	gairebé	impossible	aconseguir-ne	fonts	Europees.		

																																																								
15	STAETSKY	et.	al,	2013.	
16	Vegi’s	figura	8.	
17http://www.elmundo.es/papel/historias/2016/06/27/576d0bfe268e3ec6288b458a.h
tml	[Consultat	el	16	de	Desembre]	
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Una	mica	diferent	és	el	nivell	municipal,	al	qual	els	ajuntaments	toquen	més	de	prop	la	
diversitat	de	diferents	col·lectius,	i	si	que	han	actuat	per	intentar	afavorir-los,	sobretot	
a	grans	ciutats	i	capitals	europees;	a	les	que	els	jueus	(vegi’s	el	cas	de	Berlín	o	París)	són	
un	 col·lectiu	 força	 representatiu;	 i	 se’ls	 construeixen	 sinagogues	 i	 es	 promouen	
iniciatives	culturals	per	ells.	
	
A	més	d’això,	a	nivell	de	carrer	la	seva	situació	és	força	diferent.	El	predomini	catòlic,	tot	
i	els	esforços	institucionals,	no	ajuda	al	desenvolupament	equitatiu	del	col·lectiu	jueu;	i	
avui	dia	els	jueus	tenen,	del	continent	que	va	ser	el	seu	principal	habitacle,	més	motius	
per	partir	que	per	arribar-hi.	
	
Aquesta	 situació,	en	molts	aspectes	no	només	es	produeix	a	Europa	per	 les	mostres	
històriques	d’antisemitisme	que	s’han	donat,	i	per	tant	les	reminiscències	que	puguin	
quedar.	 També	 es	 produeix,	 i	 sobretot	 als	 estats	 mediterranis	 com	 Espanya,	 per	 la	
desconeixença	i	 ignorància	cap	aquest	grup,	del	que	no	se’n	coneix	com	és	ni	 la	seva	
història.		
	
Tot	 i	això,	en	certs	països	del	centre	 i	nord	del	continent,	si	que	es	té	ben	present	 la	
història	recent,	i	amb	una	mescla	de	compassió	i	penediment,	es	tracta	en	bon	grau	als	
jueus,	per	tal	de	que	puguin	conviure	bé	al	seu	territori,	tal	i	com	han	fet	al	llarg	de	tants	
segles.	
	
A	més,	es	pot	observar	dia	rere	dia	als	telenotícies	la	importància	que	ha	adquirit	l’estat	
d’Israel	 a	 les	 relacions	 internacionals,	 cosa	que	 li	 adquireix	un	paper	molt	 rellevant	 i	
important.	El	seu	poder	militar	 i	 les	seves	fonts	d’energia	 l’han	convertit	en	tota	una	
potència	mundial,	i	no	és	un	baladí	que	coincideixin	aquestes	característiques	amb	el	fet	
de	que	Israel	sigui	l’estat	jueu.	
	
Sense	voler	entrar	en	aspectes	polítics	i	debats	morals,	ja	que	aquest	treball	de	recerca	
no	es	presenta	com	a	 tal,	 l’estat	 jueu	des	de	 la	 seva	creació	ha	estat	una	 zona	molt	
convulsa.	La	seva	declaració	d’independència	firmada	el	1948;	i	les	seves	intencions	de	
recuperar	una	àmplia	regió	d’Orient	Mitjà	que	afirmaven	ser	la	seva	terra	promesa	van	
entrar	en	conflicte	amb	els	interessos	de	molts	estats	i	grups	culturals.	
	
Des	de	 llavors,	 els	 conflictes	bèl·lics	 i	 la	 inestabilitat	política	a	 Israel	 s’han	 succeït:	 la	
Guerra	del	Sinaí,	la	Guerra	dels	Sis	Dies,	la	constant	inestabilitat	a	la	frontera	de	Gaza	i	
Cisjordània,	la	ocupació	de	territoris	palestins...	és	per	això	que	des	de	molts	organismes	
internacionals	 s’ha	 atorgat	 a	 Israel	 la	 etiqueta	 d’ocupador,	 envaint	 terres	 d’altres	
pobles.	
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El	que	és	ben	cert	es	que	aquesta	qüestió,	atesa	 la	enorme	diversitat	 i	 fragmentació	
cultural	i	religiosa	en	aquest	territori,	és	un	aspecte	molt	complex.	De	fet,	del	fil	de	les	
seves	 guerres,	 conflictes	 i	 inestabilitat	 se’n	 deriven	 moltes	 altres	 problemàtiques;	
arribant	a	esser	descrit	el	conflicte	d’Orient	Mitjà	com	“el	conflicte”;	que	té	pendent	als	
estats	més	influents	del	món.	
	
Però	la	qüestió	jueva	a	nivell	purament	cultural,	social	i	de	població	es	relaciona	amb	
Europa	en	el	grau	que	Israel	adopta	un	paper	patriarcal	per	acollir	jueus,	ja	que	després	
de	gairebé	dos	mil·lennis	en	la	diàspora,	l’exili	i	la	fugida	constant,	el	poble	d’Israel	pot	
tornar	a	la	seva	terra	promesa.	
	
	

A	NIVELL	QUANTITATIU	
A	 Europa,	 al	 darrer	 macroestudi	 de	 2014,	 la	 població	 que	 vivia	 a	 dins	 del	

continent	es	xifra	en	1.416.000	persones	aproximadament.	De	tota	aquesta	població,	
gairebé	el	80%	resideix	en	algun	dels	28	països	de	la	Unió	Europea	(comptant	el	Regne	
Unit	encara),	arribant	a	la	suma	de	1.103.000	persones.	
	
La	resta	dels	jueus	residents	al	vell	continent	es	reparteixen	en	dos	grans	blocs:	el	més	
important,	la	Federació	Russa	(només	la	part	europea),	que	compta	amb	una	població	
declarada	 jueva	 de	 263.000	 persones	 aproximadament,	 que	 suposa	 un	 19%	 de	 la	
població	jueva	total	al	continent.	
	
Les	minories	restants,	que	sumen	poc	més	de	40.000	habitants,	es	troben	repartides	
arreu	de	la	resta	d’estats	no	membres	d’Europa,	per	estats	com	Suïssa,	Luxemburg	o	els	
Balcans,	encara	fora	de	la	Unió	Europea.	Aquest	grup,	tot	combinat	suma	el	3%	restant,	
de	manera	aproximada.18	
	
A	nivell	mundial,	les	xifres	estimen	que	la	població	jueva	ja	torna	a	ser	de	15	milions	de	
jueus,	 aproximadament	 (una	 mica	 per	 davall).	 Aquest	 nombre	 representa	 una	
recuperació	molt	ràpida,	si	es	té	en	compte	la	matança	que	va	patir	aquest	col·lectiu	fa	
només	70	anys.		
	
La	puixança	respon	bàsicament	a	dos	motius:	l’arribada	de	nous	jueus,	ja	que	hi	ha	hagut	
certs	 focus	de	conversió	a	nivell	 global;	 i	 la	 correspondència	de	 les	 seves	 tendències	
demogràfiques	 amb	 l’augment	 de	 població	 global,	 que	 augmenta	 a	 molt	 bon	 ritme	
inclús	fregant	nivells	de	sobrepoblació.	
	

																																																								
18	Dades	de	DELLA	PERGOLA,	2014.	
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Tot	 i	 això,	 cal	 dir	 que	 el	 nombre	 de	 jueus	 a	 Europa,	 que	 fou	 el	 principal	 receptor	
d’individus	d’aquest	grup,	es	troba	ja	molt	baix	respecte	del	que	va	ser.	La	inestabilitat	
política	al	continent,	el	creixent	antisemitisme	i	la	percepció	d’altres	indrets	com	a	més	
pròspers	per	a	la	vida	jueva	(Estats	Units	sobretot,	amb	Canadà	o	Argentina)	contribueix	
a	que	aquesta	xifra	es	mantingui	baixa.	

 Any	1900	 Any	2010	
EUROPA	 8.977.581 1.455.900 
Àustria	 1.224.899 9.000 
Bèlgica	 12.000 30.300 

Bosnia	i	Herzegovina	 8.213 500 
Bulgària/Turquia	 390.018 24.300 

Dinamarca	 5.000 6.400 
França	 86.885 483.500 

Alemanya	 586.948 119.000 
Hongria	 851.378 48.600 

Itàlia	 34.653 28.400 
Luxemburg	 1.200 600 

Països	Baixos	 103.988 30.000 
Noruega/Suècia	 5.000 16.200 

Polònia	 1.316.776 3.200 
Portugal	 1.200 500 
Romania	 269.015 9.700 

Imperi	Rus	(EU)	 3.907.102 311.400 
Serbia	 5.102 1.400 

Espanya	 5.000 12.000 
Suïssa	 12.551 17.600 

UK/Irlanda	 250.000 293.200 
Taula	1:	comparativa	històrica	del	nombre	de	Jueus	residents	a	Europa.	Font:	E.P.	a	partir	de	FISCHER,	2011.	

Al	no-retorn	dels	jueus	a	Europa	cal	sumar	la	tendència	creixent	de	retornar	al	seu	estat	
d’origen,	 Israel,	que	com	s’ha	comentat	al	 llarg	del	 treball	ha	desenvolupat	un	paper	
molt	 fort	 com	 a	 centre	 d’atracció	 jueva,	 amb	motius	 d’identitat	 nacional	 i	 sobretot	
religiosos.	
	
Tot	 i	així,	cal	dir	que	a	nivell	de	dades	i	a	 l’àmbit	social,	a	Europa	encara	existeix	una	
consciència	molt	reduïda	amb	la	qüestió	jueva.	La	gran	majoria	de	dades	que	arriben	al	
continent	provenen	dels	Estats	Units,	i	les	fonts	estadístiques	que	tracten	en	l’actualitat	
i	en	una	escala	àmplia	la	distribució	jueva	i	les	seves	característiques	són	molt	reduïdes.	
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Això	succeeix	també	en	gran	mesura	per	la	dificultat	de	classificació	dels	jueus,	i	la	seva	
difusió	territorial.	Són	un	grup	cultural,	i	a	la	vegada	religiós,	però	no	sempre	es	declaren	
com	a	tal,	i	no	formen	comunitats	fàcilment	identificables	en	l’espai.	Tal	volta,	el	més	
complicat	a	l’hora	d’estudiar	el	col·lectiu	jueu	a	Europa	és	la	seva	delimitació	i	l’escala	
en	sí,	d’aquí	l’interès	d’una	recerca	d’aquest	tipus.	

6. El	futur.	Un	nou	paradigma	a	un	món	globalitzat	
L’avenir	d’una	comunitat	com	la	jueva	en	un	nou	món	s’esdevé	força	imprevisible.	

Es	pot	afirmar	així	per	molts	motius:	per	la	dificultat	d’assimilar	la	modernitat	pel	poble	
jueu,	pel	creixent	antisemitisme	i	inestabilitat	política	a	Europa,	pel	paper	militar	en	la	
Guerra	de	Palestina	de	 l’estat	 d’Israel	 i	 tots	 els	 conflictes	 associats	 que	hi	 pot	 dur;	 i	
finalment	 per	 la	 creixent	 dispersió	 territorial	 ara	 a	 escala	 global	 d’un	 poble	
tradicionalment	migrant.		
	
Tot	i	que	la	religió	jueva	en	si	no	és	gens	excloent,	ja	que	acull	tots	aquells	jueus	tant	de	
descendència	jueva,	com	de	nova	conversió;	és	veritat	que	la	diversitat	d’individus	dins	
d’aquest	 comunitat	 en	 un	 món	 com	 l’actual	 és	 i	 serà	 cada	 pic	 major.	 Això	 es	 pot	
traslladar	al	propi	estat	 jueu,	 Israel,	al	que	la	diversitat	de	procedències	de	ciutadans	
jueus	és	cada	pic	més	gran.	
	
Això,	en	un	país	al	que	abunden	els	grups	ortodoxos,	podria	causar	certa	controvèrsia,	
atesa	a	més	la	inestabilitat	política	a	la	que	es	troba	immers	Israel,	sobretot	amb	la	seva	
problemàtica	a	Palestina.		
	
A	més,	cal	inscriure	aquest	fet	en	l’aspecte	de	que	els	jueus	en	general	i	els	ortodoxos	
encara	més,	han	tingut	certes	dificultats	per	assimilar	la	modernitat	i	el	nou	món	al	que	
cal	moure’s.	Això	sobretot	succeeix	a	les	comunitats	de	l’Est	d’Europa	i	d’Israel,	ja	que	
en	altres	grups,	com	per	exemple	succeeix	a	Amèrica,	s’ha	assimilat	molt	millor	el	nou	
context	global	i	totes	les	novetats	a	tots	els	nivells.	
	
Les	tendències	de	la	població	jueva,	d’aquí	a	endavant	seran	un	indicador	sensible	de	
tendències	polítiques,	socioeconòmiques	i	culturals	més	àmplies	a	nivell	mundial	i	dins	
de	cada	país.		
	
A	 l’àmbit	espacial	d’estudi,	Europa,	es	pot	afirmar	que	 la	 tendència	 seguirà	pel	 camí	
recorregut	als	darrers	anys,	si	es	manté	la	tendència	social	i	política;	amb	una	extrema	
dreta	en	puixança	i	una	xenofòbia	que	comença	a	aixecar	el	cap	a	alguns	parlaments.	Els	
jueus	se’n	van	del	continent,	i	sobretot	ho	fan	de	països	com	Espanya	o	França,	estats	
amb	comunitats	notables	de	jueus,	però	que	es	veuen	certament	amenaçats,	o	no	del	
tot	segurs	per	a	viure-hi.	
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Més	 enllà	 dels	 molts	 i	 discutibles	 problemes	 relacionats	 amb	 les	 definicions	 de	 la	
població	 jueva,	 i	 més	 enllà	 de	 la	 disponibilitat	 i	 la	 precisió	 de	 dades,	 és	 important	
reconèixer	 que	 les	 tendències	 constantment	 remodelen	 el	 perfil	 demogràfic	 del	
judaisme	mundial,	ja	que	aquest	ampli	i	heterogeni	grup	de	població	viu	en	una	constant	
permuta.		
	
Tot	 i	així,	 la	comunitat	 jueva	d’arreu	del	món	seguirà	de	bon	segur	amb	un	perfil	de	
distribució	 semblant	a	 l’actual,	 força	dispers.	Malgrat	això,	en	un	món	globalitzat	 les	
relacions	jueves	a	nivell	mundial	es	podran	reforçar	gràcies	a	les	noves	tecnologies;	i	als	
grans	acords	multilaterals	entre	estats	que	acullen	jueus,	i	que	n’han	regulat	la	seva	vida	
al	seu	interior.	
	
Cal	dir	que	les	dades	actuals	s'han	de	llegir	en	context	històric	i	comparatiu,	per	tal	de	
detectar	 els	 principals	 conductors	 subjacents	 del	 canvi	 de	 població	 jueva	 dins	 del	
context	més	ampli	de	la	societat	global.	El	recent	impuls	del	canvi	de	població	jueva	en	
la	majoria	de	països	del	món,	en	el	millor	dels	casos	tendint	a	zero	creixement,	contrasta	
amb	el	d'Israel,	caracteritzat	per	la	continuació	d'un	augment	natural	significatiu.		
	
A	més,	 cap	al	 futur	 la	projecció	 i	 influència	 cultural	 i	 institucional	dels	dos	principals	
centres	de	població	jueva	al	món,	Israel	i	els	Estats	Units	(tot	i	que	en	aquest	estat	els	
jueus	tenen	un	pes	relatiu	molt	menor),	s'ha	convertit	cada	vegada	més	significativa	en	
altres	zones	de	presència	jueva.		
	
El	món	jueu	s'ha	convertit	en	demogràficament	més	bipolar	i	té	moltíssimes	variacions	
locals,	però	també	és	més	individualista	i	transnacional;	i	reflecteix	perfectament	aquell	
context	 als	 que	 ens	 trobem:	 tendències	 penetrants	 en	 la	 societat	 mundial	
contemporània	d’un	mont	inexorablement	globalitzat.	

7. Conclusions	
Ø Es	pot	parlar	del	col·lectiu	jueu	com	un	enorme	i	heterogeni	grup	cultural,	que	

té	coneixement	i	identitat	de	grup	molt	antiga,	i	reforçada	amb	el	temps.	
	

Ø Aquest	grup	ha	patit	una	repressió	i	persecució	molt	sostinguda	al	llarg	de	la	seva	
existència,	per	tant	es	pot	parlar	de	que	la	seva	diàspora	és	un	fet	constant	al	
llarg	de	 la	història	 i	gairebé	dura	fins	avui	dia.	Emperò,	en	 l’actualitat	aquesta	
difusió	espacial	dels	jueus	es	dona	a	escala	mundial,	en	un	món	globalitzat.	

	
Ø La	qüestió	sociocultural	i	el	vessant	religiós	del	poble	jueu	(o	israelita)	cada	pic	

es	diferencien	menys,	arribant	a	compondre	una	mescla	de	característiques	que	
els	 conformen	 com	a	 grup,	 i	 que	no	escauen	en	un	aspecte	determinat	 a	 les	
diferents	mostres	d’antisemitisme	que	s’han	produït	en	la	història.	
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Ø El	fet	de	viure	constantment	en	aquestes	condicions	ha	determinat	la	manera	de	

fer	dels	jueus,	i	és	en	gran	part	la	explicació	dels	seus	moviments	i	la	seva	difusió	
espacial	al	continent	europeu.	De	fet,	la	seva	identitat	viu	a	cavall	durant	segles	
en	una	espècie	de	“mentalitat	de	supervivència”,	per	a	subsistir	com	a	grup	i	no	
perdre	allò	que	els	caracteritza	i	defineix	com	a	tal.	

	
Ø En	nombres	i	dinàmiques	internes,	cal	parlar	d’Europa	com	el	principal	nucli	de	

població	jueva	al	món	durant	gairebé	dos	mil·lennis:	des	de	la	fugida	dels	romans	
fins	la	segona	guerra	Mundial.		

	
Emperò,	ara	el	vell	continent	 ja	no	és	el	principal	centre,	 i	aquest	paper	 l’han	
adquirit	els	Estats	Units	i	sobretot	Israel	en	la	seva	confirmació	com	a	estat	jueu	
i	principal	comunitat	del	món.	

	
Ø Atesa	puixança	de	la	extrema	dreta	a	Europa;	un	tímid	antisemitisme	que	creix	a	

molts	països;	i	el	paper	d’Israel	que	cada	pic	es	reivindica	més	com	a	estat	jueu	,	
un	país	que	ha	expandit	molt	 les	seves	fronteres	 i	ha	augmentat	el	seu	poder	
econòmic	i	militar	els	darrers	anys;	sembla	que	existirà	un	sensible	retorn	dels	
jueus	a	Israel,	sobretot	provinents	d’Europa.	

	
Malgrat	això,	molts	dirigents	de	renom	del	continent	(vegi’s	el	president	Macron,	
el	president	del	parlament	de	la	UE	Martin	Schulz)	s’han	afanat	a	dir	que	“Europa	
no	és	Europa	sense	els	seus	jueus”19,	i	que	ells	acullen	a	tots	aquest	col·lectiu.	
Emperò,	la	realitat	es	dirigeix	per	un	camí	força	diferent.	

	
A	altres	 indrets	del	món,	com	Estats	Units	o	Argentina,	 les	comunitats	 jueves	
s’estan	consolidant	molt,	 i	amb	una	bona	acollida	estan	assentant-se	molt	bé,	
augmentant	en	nombre;	però	a	Europa	la	tendència	va	a	la	inversa.	
	

Ø El	judaisme	en	el	seu	conjunt	cal	que	estableixi	de	nou	els	llaços	que	s’han	pogut	
perdre	entre	les	diferents	comunitats,	i	que	posi	en	pràctica	la	seva	capacitat	de	
reconversió	i	adaptació	per	tal	de	poder	moure’s	millor	en	un	futur.	Per	això,	és	
necessari	fugir	de	posicions	integristes,	i	saber	integrar-se	com	a	grup	cultural	en	
un	món	globalitzat.	
	

																																																								
19	http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-
affairs/20160926STO44014/el-futuro-de-las-comunidades-judias-en-europa-
preocupacion-y-esperanza		
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Ø I	 finalment,	 cal	 fer	 un	 esclariment	 en	 un	 conjunt	 del	 treball:	 en	 ocasions	 els	
arguments	 que	 proveeixen	 els	 textos	 poden	 conduir	 a	 una	 vessant	 més	
poblacional,	d’altres	inclús	a	un	caire	més	teològic,	i	a	voltes	es	tracta	sobretot	
el	vessant	sociocultural.		

	
Tot	plegat,	l’objectiu	i	allò	que	persegueix	la	recerca	al	seu	conjunt,	és	fer	una	
anàlisi	amb	una	visió	certament	integrada	dels	jueus	com	a	conjunt,	integrant	els	
aspectes	quantitatius	i	qualitatius;	tot	fent	un	llarg	viatge	des	dels	orígens	d’allò	
jueu	 fins	 a	 l’actualitat,	 veient	 els	 canvis	 que	 pateixen,	 els	 seus	 patrons	 de	
mobilitat,	la	seva	distribució,	i	els	perquès	de	tot	plegat.		
	
Partim,	en	geografies	de	tot	tipus;	des	dels	principis	jueus	a	Orient	Mitjà	fins	a	
l’actualitat	diversa	i	globalitzada,	tot	passant	per	molts	episodis	de	dispersió,	que	
és	la	paraula	clau	a	la	evolució	jueva,	i	persecucions	i	assentaments	constants;	
en	una	cultura	i	un	grup	que,	com	la	resta,	és	canviant	i	dinàmic.	
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