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Unitat 4: LA NOIA DEL PALAU

PRESENTACIÓ

Aquesta unitat ens posa en contacte amb uns textos especials: els Llibres sagrats, les Sagrades
Escriptures, de les diverses tradicions religioses.
Es tracta d’uns textos eminentment simbòlics i que, com a tals, poden transmetre múltiples significats. Com els vidres dels calidoscopis, els símbols tenen el poder d’evocar molts nivells de significació. Si els llegíssim en clau de crònica històrica o de descripció conceptual, ens trobaríem amb
les mateixes dificultats que tindríem a l‘interpretar un poema com a descripció. Són més propers als
poemes que a les descripcions i les cròniques, i és des de l’oïda poètica des d’on poden continuar
donant fruit i romandre vius. Des d’una altra lectura només poden ser testimonis residuals d’un
passat cada dia més llunyà.
Però llegir-los no és una tasca senzilla, doncs els “llibres sagrats” recullen textos de natura ben
diversa. Són obres que pressuposen i recolzen les construccions culturals de l’entorn que les va
veure néixer per a remarcar-ne matisos, afegir noves valoracions, orientar al grup social i posar de
relleu aspectes subtils de la realitat. Textos que no entren a discutir allò que era obvi per a qualsevol
oient: l’origen sobrenatural d’un món regit per forces sobrenaturals. Nascuts al sí de determinades
cosmologies i antropologies (que generalment recullen i reforcen o matisen i limiten), transmeten
valoració: remarquen les actituds humanes que permeten participar en un funcionament harmònic.
Alhora celebren l’existència, conviden a “obrir els ulls” a la realitat, a viure en plenitud, a descobrir
“el cor que batega al sí de l’Univers” –fent servir una imatge de Raimon Panikkar–.
La tasca -insistim- no és senzilla perquè massa sovint s’han llegit i interpretat aquests textos al peu
de la lletra, oblidant l’esperit que els animava. En nom seu s’ha justificat molta violència i molta ignorància. Ens trobem lluny dels mons i els referents culturals que els va donar forma. Els recipients
han envellit, però seria una llàstima deixar perdre l’aigua que oferien. Poder tastar aquesta “aigua”
demana rescatar els textos de lectures que els han anquilosat; demana, per damunt de tot, desenvolupar i afinar l’atenció intuïtiva, poètica, imaginativa, la mateixa que permet “comprendre” una obra
d’art o un poema.
Per tot això l’itinerari arrenca amb un seguit d’activitats introductòries que ens ajudin a mostrar que
per establir comunicació no n’hi ha prou amb rebre un missatge; cal saber-ne les claus per a poderlo desxifrar, conèixer quina mena de codi de comunicació fa servir.
Després presentem els anomenats “textos sagrats” a partir d’una història extreta del Zohar, una
obra de la tradició jueva, escrita a Castella al segle XIII (trobareu més informació de la mateixa a
l’apartat d’Informació complementària d’aquesta Guia). El relat ens pot ajudar a fer veure que
cal acostar-se a llegir aquests textos amb interès i tenacitat, i des del convenciment que ens diran
alguna cosa que val la pena.
La lectura del text anirà acompanyada d’activitats per presentar alguns d’aquests “llibres especials”, relacionant-los amb el que han après en Unitats anteriors. Finalment, un altre conjunt
d’activitats els posarà en contacte amb alguns elements de la tradició religiosa jueva i podran

3

I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

explorar alguns petits textos de saviesa d’aquesta tradició.

OBJECTIUS
•

Introduir a l’aprenentatge de la lectura i la comprensió del llenguatge simbòlic.

•

Donar a conèixer els principals llibres sagrats de les tradicions: hindú, jueva, cristiana i musulmana.

•

Presentar alguns aspectes relacionats amb la tradició religiosa jueva.

•

Llegir alguns textos “especials” i convidar a descobrir-ne el significat.

CONTINGUTS
•

Enigmes, codis secrets, “paraules pista”

•

El llenguatge simbòlic

•

Els llibres “especials”, sagrats: els Veda, Tanak, la Bíblia, l’Alcorà

•

Diferents aspectes del judaisme: rabí, els rotlles de la Torà, la sinagoga, presència jueva a
Catalunya.
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ACTIVITATS

ACTIVITATS PRÈVIES: CODIS SECRETS, PARAULES ENIGMA
Iniciarem l’itinerari amb algunes activitats prèvies lúdiques que juguen amb el llenguatge i comporten: desxifrar jeroglífics, descobrir alguns codis, interpretar i comentar frases fetes, veure una
paraula coneguda escrita en diferents idiomes, llegir paraules que ens queden lluny del nostre
vocabulari més habitual.
En definitiva aquestes activitats inicials, amb els comentaris i reflexions que aniran generant, haurien d’ajudar a adonar-se que hi ha diferents llenguatges i que necessitem aprendre a conèixer-los
i a fer-los servir per poder-los interpretar i comprendre. També ens haurien d’ajudar a poder incorporar amb una certa naturalitat la referència a “paraules enigma” o “codi secret” quan ens trobem
amb textos escrits amb llenguatge simbòlic que demanen una certa actitud d’investigació i una
manera de llegir oberta, sensible, intuïtiva, imaginativa...

1. D’entrada escriurem a la pissarra:
--

PAPARAPAUPULESPE

--

JENRONGLINFICSN

--

ULS LLUBRUS USTUN PLUNS DU PURUULUS

“Què hi diu”? Preguntarem i deixarem el temps necessari per desxifrar -ho. Un cop fet, comentarem allò
que ens ha servit de pista per aconseguir-ho. Jugarem a escriure els nostres noms o d’altres paraules
amb el nou codi conegut i comentarem el perquè ara ho podem escriure i entenem allò que escrivim.
2. A continuació deixarem un temps per desxifrar els jeroglífics que tenen en el Quadern i després
podem comentar com s’ho ha fet cadascú per entendre’ls.
--

Jeroglífics de: Mariona, Pere, dos mestres, Ricard, Pau, Ramona, setze i Claudia.

Si ha suscitat prou interès es pot convidar a crear-ne de nous, a buscar-ne i recollir-ne més.

3. Descobrim què ens volen dir aquestes frases fetes.
--

Tenir el cap ple de pardals.

--

Mossegar-se la llengua.

--

Néixer amb la flor al cul.

--

Pujar la mosca al nas.

--

Anar de vint-i-un botó.

•

Es tracta d’entendre les paraules, o d’entendre què ens volen dir aquí? Què et sembla?
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En parlem. En aquesta activitat el més important serà ajudar-los a veure la diferència entre el significat literal (el podrien dibuixar) i el significat que han anat adquirint les frases fetes i poder anar
descobrint la força de la seva expressió quan podem interpretar el seu significat.

4. Les paraules. Els demanarem que subratllin les paraules que no entenen.

maison

house

clemàstecs
sargir

casa

borinot
drapaire

huis (en neerlandès)
zepelí

escatainar

iac

bugada

(en àrab)

(en xinès)

llevadora

tuitejar

•

Les entenc? No? Per què?

•

Què ha passat?

•

Per què no has pogut entendre algunes paraules? Parleu-ne.

En aquest cas, una vegada més, és ajudar-los a adonar-se de la importància de conèixer el codi
-l’idioma- per accedir al significat. I també poder comentar com segons el que es fa, on es viu, de
què es treballa..., fem servir unes paraules o unes altres i de mica en mica el llenguatge va canviant.
Si s’ha generat interès pel tema podem estirar una mica més i recollir altres paraules que intueixin
que són noves o recents. També es podria proposar que preguntin als avis paraules de les que
potser ja no fem servir, i portar-les a la classe.

5. Paraules especials, paraules enigma.
Es tracta de poder parlar amb naturalitat i respecte d’algunes paraules vinculades a l’àmbit religiós
o d’un llenguatge més abstracte i subtil i que expliquin a la seva manera què volen dir, què en saben. Les podem presentar com a paraules ENIGMA en el sentit que NO hi ha una única manera
d’entendre-les i explicar-les... que tenen un significat important per a moltes persones; són paraules que es despleguen, que a mesura que et fas gran descobreixes més i més què volen dir, no
s’esgoten mai.
Aniria bé que a part de les sis que trobaran a la sopa de lletres en poguessin recollir unes quantes
més i anar ampliant aquesta llista. Pot ser una ocasió per a recollir diferents “paraules enigma” de
les que hagin sentit a parlar, i poder-les tractar amb respecte; es pot deixar obert un llistat que pot
anar creixent amb exemples que anirem trobant en altres moments.
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FELICITAT
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I com a síntesi de l’activitat, pensar en aquestes frases i comentar-les, tot senyalant amb una creu
aquelles amb les quals estan d’acord.

És difícil explicar què volen dir aquestes paraules.
Hi ha moltes maneres d’entendre-les.

		
		

A mesura que hi penses i et fas gran les pots entendre més. 		
Tothom les entén de la mateixa manera.
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LECTURA DEL TEXT
Un cop més, de la mà d’en Paraorelles posarem en contacte a les criatures amb un text de saviesa;
en aquest cas de la tradició religiosa jueva.
Serà important predisposar-los a descobrir què ens vol explicar. És un text que funciona com les
paraules enigma, que es pot desplegar i el podem anar entenent més i més a mesura que el llegim
amb interès.
El text ens explica una història, però en què ens deu voler fer pensar? Haurem de descobrir-ho!
Aquesta és la invitació.

LA NOIA DEL PALAU
Avui us presento aquesta història que contava Rabí Moisès ben Sem Tob fa molt de
temps, a la ciutat de Lleó on vivia.
A veure què us sembla. (Rabí vol dir mestre, en hebreu).

Amagada dins un palau, vivia una noia bonica per dins i per fora. Era una noia preciosa. La
gent passava una i una altra vegada per davant del mur del palau sense ni sospitar-ne la
seva presència, sense fer cap cas d’aquell mur. Excepte un jove que hi passava cada matí.
Ell n’estava segur de que aquells murs guardaven un secret. No deixava de preguntar-se
què seria, quina mena de secret ocultaven. Mirava amb interès les pedres, les finestres,
a veure si li revelaven alguna cosa. Tot i que no descobria rés, com més s’hi fixava, més
segur estava de que no s’equivocava: darrera d’aquells murs hi havia alguna cosa de valor.
Un tresor, potser?
La noia, que des de dins s’havia adonat de l’interès del jove, va decidir deixar-se veure.
Un matí, quan va passar el noi, es va acostar un moment a una finestra i el va saludar. Quin
salt li va fer el cor al nostre jove!
I, des d’aleshores, cada matí, quan la seva mirada la buscava, ella s’apropava a alguna
finestra i li enviava una salutació.
Mentrestant, la gent continuava passant, amunt i avall, sense veure res més que un avorrit mur de pedres.
Rabí Moisès ben Sem Tob explica que amb les Escriptures passa una cosa molt semblant
a aquesta història. Només mostren el tresor que amaguen a aquells que busquen amb
interès una i una altra vegada, sense rendir-se a la primera dificultat, ni conformar-se
amb allò que veuen a la primera ullada.
.
(Aquesta història la podeu trobar al Sefer ha Zohar, que vol dir “Llibre de l’Esplendor”, escrit a
Castella, a la ciutat de Lleó, al segle XIII, en gran part per rabí Moisès Sem Tob)
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Parlem de la història.
Aquesta estona de conversa després de la lectura és molt important que afavoreixi la participació oberta de les criatures; que notin que donem valor a l’esforç individual per explicar, cadascú
a la seva manera, allò que ha entès o en què els fa pensar la història llegida. Acollir la diversitat
d’interpretacions amb respecte és fonamental per l’aprenentatge de la lectura del llenguatge simbòlic que, en cap cas, ha de pretendre una única interpretació del text.

Conversant, comentar les següents preguntes:
--

Què ens explica?

--

Què ens vol fer entendre?

--

Si estirem una mica més el fil invisible que hi ha darrera d’aquesta història, en què ens fa pensar?

La reflexió final, un cop llegida hauria d’apuntar cap a...
Per comprendre un text, un missatge cal:
--

Voler-ho, tenir-ne ganes, voler aprendre, tenir molt d’interès.

--

Conèixer o descobrir la clau, el codi...

--

No només és conèixer les paraules sinó saber què ens volen dir

Proposem anar una mica més enllà i veure que podem trobar missatges amagats en frases que, a primer cop d’ull, ens poden passar desapercebuts. Ho provem amb aquestes dues:			

Com més es comprèn, més s’estima;
com més s’estima, més es comprèn.
(Rabí Hil·lel)

Els cabells blancs són una corona d’honor.
(Proverbis 16, 31)

Podem predisposar a la lectura d’aquestes frases i pensar què ens volen dir amb una estoneta de
silenci. Convidar-los a seure bé, a posar-se a punt per escoltar del tot, deixant que el text pugui
arribar ben endins. Després anirem llegint les frases poc a poc per veure com ressonen a cadascú.
En acabar la lectura es pot deixar un temps per posar en comú allò que ens han suggerit els textos
i , si es creu convenient, es pot fer algun dibuix referent a una de les dues frases.
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ELS LLIBRES ESPECIALS
Després del treball anterior, farem el salt a parlar dels llibres especials; presentant-ne quatre: els
Veda, el Tanak, la Bíblia i l’Alcorà.
Valdria la pena trobar la manera de crear algunes expectatives interessants en relació a aquests llibres. Fer-los veure que recullen la saviesa de moltes persones que ens han precedit i amb paraules
que de vegades ens costen d’entendre intenten explicar-nos la seva experiència i el profund valor
de la vida. Són com un gran regal que va circulant d’uns als altres. Ens hi hem d’acostar amb respecte, confiança i agraïment i podem aprendre a poc a poc a comprendre’ls si en tenim ganes i ens
hi posem. A veure com ens en parla en Paraorelles!

Això que passa en aquesta història entre el jove i la noia del palau ens pot passar a nosaltres amb els textos d’alguns llibres especials.
Ben misteriós aquest llibre del qual parlava rabí Moisès, oi? En els meus viatges n’he vist
d’altres de llibres d’aquesta mena. No són llibres qualsevol, no... Com us ho explicaria jo?
Gairebé sempre són llibres grans, de vegades tenen formes una mica rares, però el que
els fa ser especials no és el seu aspecte per fora sinó el que contenen.
Són llibres antics, molt antics. Moltes de les coses que expliquen, abans d’escriure-les
en el llibre, s’havien transmès de boca en boca, de mestres a deixebles i de pares a fills.
Per moltes persones són llibres molt importants que no es cansen de llegir una i una altra
vegada. Fins i tot n’aprenen llargs trossos de memòria. Els agrada llegir-los sovint perquè
sempre hi descobreixen alguna cosa més. No tot el que s’hi explica és fàcil d’entendre, ni
tothom està d’acord amb el significat de les seves paraules.
Quins llibres tan estranys! De vegades, les diferents opinions han acabat en discussions,
fins i tot en baralles, en baralles molt fortes!
Això passa quan algú vol tenir l’última paraula i no se n’adona que es tracta de llibres
especials. D’uns llibres que ofereixen missatges de moltes menes, segons qui els escolti
i com ho faci.
Us donaré algun exemple:

-

el llibre més especial pel rixi Varuna, a l’Índia, s’anomena els VEDA.

- Rumí, el dervix de Turquia s’estimava molt l’ALCORÀ, tant que se’l sabia de memòria,
de la primera lletra fins l’última.
- El rabí Moisès de Lleó ensenyava als seus deixebles a descobrir el TANAK, que no és
un sol llibre sinó molts.
- A més, molts dels llibres del TANAK els podem trobar en un altre llibre especial del
que potser ja heu sentit a parlar: la BÍBLIA.
Us ho explicaré més a poc a poc!
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A continuació es pot iniciar una estona de comentaris a partir de les següents preguntes:
•

Coneixes algun d’aquests llibres?

•

Què deu voler dir que són llibres especials?

•

Diu que quan es llegeixen sempre es descobreixen coses noves. Això és possible? T’ha passat
alguna vegada?

Després ampliarem una mica la informació d’aquests llibres especials i, de cada un, podrem llegirne un petit fragment. Encara que siguin textos curts, valdrà la pena tenir cura de la lectura per tal
de facilitar–ne la seva comprensió.
Al final, quan s’hagin llegit tots, es pot dedicar una estona a comentar de què ens parlen i si troben
alguna semblança entre ells.

Els VEDA: són quatre llibres que es diuen “Veda”, que vol dir “saviesa”. Reuneixen uns
himnes molt, molt antics, de l’Índia, que són molt importants per l’hinduisme. Són els més
antics de tots els llibres especials que us explicaré. Tenen entre 3.000 i 3.500 anys.
L’àmplia i generosa Terra ens dóna prosperitat.
Sobre la terra marró, negra i vermella, sobre la ferma terra multicolor, jo m’assec sense
destruir-la, ni ferir-la. Que la força nutritiva de la Terra ens faci prosperar, mentre ella també
prospera. Ella es la mare, jo el seu fill.
(de l’Atharva Veda, XII, 1)

El TANAK és el nom del conjunt dels tres llibres especials del poble jueu: Torà, Nebim i
Ketubim, on s’hi recullen la història del poble jueu i els ensenyaments dels seus mestres i
profetes. Fixeu-vos que a la paraula TANAK hi trobem les inicials dels tres llibres: la T, la N
i la K. Aquests són els llibres especials del poble d’Israel, les seves “escriptures sagrades”.
Per ventura pots governar el moviment dels estels?
És que la teva veu pot arribar fins els núvols?
És que pots fer ploure quan la terra necessita aigua?
Que podries fer plomes com les dels falcons o les cigonyes?
Ets tu qui ha donat als cavalls la valentia i la velocitat?
Ets tu qui els ha posat una crinera al coll?
						

(Ketubim. Job, 39)

11

I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

La BÍBLIA és el llibre especial, o sagrat, dels cristians. Com que Jesús i els seus primers seguidors eren jueus, la primera part de la Bíblia recull els llibres especials dels jueus, el Tanak.
Aquesta primera part s’anomena Antic Testament. La segona part de la Bíblia s’anomena
Nou Testament i hi trobem els ensenyaments de Jesús, la seva història i la dels seus primers
seguidors.
Bíblia vol dir “llibres”, en grec. Molts dels que seguiren els ensenyaments de Jesús parlaven
grec; i altres llatí, hebreu, arameu i més llengües, però el grec era la llengua que més gent
entenia i que usaven per entendre’s entre ells, com ens passa ara amb l’anglès.
No estigueu preocupats pel que menjareu ni pels vostres vestits. Fixeu-vos en els ocells:
no sembren ni seguen, no tenen rebost ni graner, i Déu els alimenta. Fixeu-vos com creixen les flors. Oi que no filen ni teixeixen? I ni el rei Salomó hauria pogut vestir-se millor
que elles!
(Evangeli de Lluc. Lc.12,27)

Pels musulmans, el llibre més especial és l’ALCORÀ. “Alcorà” vol dir “la recitació”. Recull
les paraules de saviesa que van sentir recitar al profeta Muhàmmad. Quan el profeta Muhàmmad va morir, aquells que havien estat a prop seu i l’havien escoltat, van reunir i ordenar
totes aquestes paraules en un llibre.
Entre els cels i la terra, grans signes s’escampen per tot arreu, això sí que són textos sagrats. Mireu i reflexioneu.
No és meravellosa la terra i els cels, els canvis successius de nit i de dia, com corre l’aigua,
com corren les naus sobre la mar i els astres en els cels?
No són una meravella els vents que ens porten pluges?
(Alcorà 30,20)

Com a resum es pot anar elaborant un recull a partir de les següents preguntes:
•

Quins llibres hem presentat?

•

A quina religió pertanyen?

•

Com s’anomenen la gent que segueix aquesta religió?
VEDA a HINDUISME a hindú
TANAK a JUDAISME a jueu i jueva
BÍBLIA a CRISTIANISME a cristià i cristiana
ALCORÀ a ISLAM a musulmà i musulmana
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
Potser en alguna classe hi haurà interès en aprofundir una
mica més en les parts de la Bíblia, i en la relació entre els
llibres del Tanak, l’Antic Testament i la Bíblia. A l’apartat
d’Annexos d’aquesta Guia, trobareu un esquema per a ferho més entenedor, amb algunes preguntes (com a possible
activitat complementària). També es pot proposar que pintin
els volums de colors, resseguint el Tanak i l’Antic Testament
amb un mateix color, i el Nou Testament amb un altre.
Antigament les tres parts del Tanak s’escrivien sobre rotlles
de pergamí. En el present la tradició d’escriure el text a mà
sobre pergamí es manté pels exemplars de la Torà que es fan
servir a la Sinagoga. Tot i així, a la Unitat hem triat d’il·lustrar
la presentació del Tanak amb la fotografia del rotlle de la
Torà per dos motius:
1. perquè els rotlles són un element molt estimat per la tradició jueva, i 2. perquè una fotografia
d’un Tanak de tres volums pot dificultar la comprensió de que el contingut de tots tres és el que
constitueix la primera part de la Bíblia (un sol volum). A la fitxa complementària, en canvi, sí que
es mostren els volums, perquè hi ha temps per entretenir-s’hi i veure amb calma la relació entre els
continguts d’ambdues obres.

QUÈ ENS EXPLICA EL RABÍ?
En aquesta activitat, acompanyats d’un rabí, tractarem d’entrar una mica més en contacte amb la
tradició jueva. Procurarem que les criatures llegeixin (com si escoltessin) amb atenció tot el que el
rabí explica i anirem aclarint i comentant tot allò que creiem convenient. Qualsevol recurs que estigui al nostre abast i pugui ajudar a fer més interessant i més viva l’explicació que se’ls dóna valdrà
la pena de fer-lo servir. Mirant les fotografies, buscarem l’armari que menciona el rabí, i ens fixarem
en el punxó resseguint el text de la Torà. La taula que es veu recoberta amb un mantell blau és el
faristol, o pupitre, on es col·loquen els rotlles per a la seva lectura.

Pel poble jueu, de totes les escriptures, les més importants són els cinc llibres de la Torà,
doncs són els llibres que guarden tot el que Moisès va ensenyar. Antigament els llibres no
tenien pàgines de paper com els d’ara. Netejaven molt bé les pells dels animals, les deixaven
llises i sense pèls per a poder-hi escriure. Les pells així ben netes es diuen pergamins. Per
una carta n’hi havia prou amb un sol pergamí, però per un llibre calia ajuntar-ne molts fins
fer uns rotlles molt grans. Com a senyal de respecte i de solemnitat la Torà que es llegeix a
la sinagoga està escrita en rotlles com en els temps antics, uns rotlles molt grans, escrits a
mà en hebreu.
Els jueus es reuneixen a la sinagoga per llegir i parlar de les escriptures. El més important de
la sinagoga és l’armari on es guarden els rotlles de la Torà, un armari ben decorat. La persona
que llegeix en veu alta segueix el text ajudant-se d’un punxó amb forma de ditet, per tal de
no esborrar les paraules o embrutar el pergamí amb les seves mans.
A Catalunya també hi ha algunes sinagogues. Durant molts segles, hi va haver una presència
molt gran de famílies jueves, i els barris on vivien s’anomenaven “calls”. En coneixes algun?

13

I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

Rabí Hil·lel
Mirarem de crear un ambient de silenci i d’atenció de qualitat a l’hora de llegir la frase que presenta
el rabí Hil·lel per després poder-la comentar.

Rabí Hil·lel va ser un gran savi que va viure fa més de 2000 anys a Jerusalem. Ell sempre deia:
“No siguis com qui pensa: quan em quedi una estona estudiaré; perquè, si no la busques, no
et quedarà cap estona.”

A tall de resum del treball realitzat proposem de col·locar en el seu lloc els trossets de text que
estan escrits a sota i després poder-ho llegir i fer un comentari final de tot plegat.
Ens sembla interessant i suggerent que al final d’aquesta unitat, i en relació a l’aprenentatge del
tractament del llenguatge simbòlic, puguin llegir aquest text i familiaritzar-se una mica amb expressions com “estar atents a l’oïda del cor”; “sentir les paraules només per fora, o sentir-les des de
dins”... Necessitem maneres concretes i subtils per referir-nos a les actituds que ens predisposen
a poder comprendre aquest tipus de llenguatge evocador i moltes narracions de la tradició jueva
ens hi ajuden.

Cada setmana Shmelke, Pinjas, Leib i els altres anaven a l’escola de ..... ..................... ....
....................... ...... ........................ i recitar-les.
Mestre Ber els va dir un dia: “ara us explicaré .... .................. .................... ..... recitar les
Escriptures.
Mentre dieu el text, només ......... .................. .......... ............. a l’oïda del cor, procurant
sentir ..... ....... ....... .................. ............ .
Quan noteu que només sentiu ....... ................... ....... ........... i no des de dins, atureuvos. Descanseu i ................. .... ............ .... .......... l’oïda del cor.
(Narració dels hasidim, recollida per Martin Buber)

la sinagoga a aprendre les escriptures
la millor manera de
heu d’estar molt atents
el que les paraules diuen
les paraules per fora
torneu a posar a punt
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
(Fitxa a l’annex d’aquesta Guia) Com a reforç per a l’aprenentatge de la descoberta dels significats des de dins, d’atendre a allò que ens pot voler dir el que veiem, el que escoltem, podríem
completar l’itinerari amb una altra activitat; aquest cop les protagonistes no seran les paraules, sinó
una pintura.
Triarem una pintura que ens sembli adient per aquesta activitat i els convidarem a observar-la atentament. Com a possible exemple, oferim una obra de Mark Rothko. Després, iniciarem el debat:
•

Què veiem, si mirem aquesta pintura i només la veiem per fora?

•

Què ens diu, si la mirem tenint a punt els ulls del cor?
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

LA NOIA DEL PALAU, UN TEXT DEL ZOHAR
El text que presentem és un fragment del Sefer ha Zohar, títol que significa “Llibre (sefer) de
l’Esplendor”. Es tracta d’una obra cabdal de l’espiritualitat jueva. És molt extensa i en la seva redacció hi va participar més d’un autor de l’entorn espiritual jueu del Regne de Castella. La major
part del text, però, s’atribueix al rabí Moisès Sem Tob de Lleó (1250-1305). L’autor situa l’escena
al segle I d.C., i presenta el text com si fos una còpia d’un antic manuscrit que recollia els diàlegs
i ensenyaments de rabí Simó ben Yohay (figura històrica del segle I), amb els seus deixebles. Per
mitjà dels diàlegs el text aprofundeix en com llegir les Escriptures, en el sentit de la vida interior, en
com avançar en el camí de saviesa, etc.
Al final del text trobem una frase de rabí Hil·lel. Aquest savi va viure al segle I a.C. i molts dels seus
ensenyaments els podem trobar al Talmud. Després de la destrucció del Temple de Jerusalem, i de
l’expulsió dels jueus de la ciutat, a finals del segle I, les comunitats jueves varen anar reunint per
escrit els ensenyaments dels savis, els seus debats, els comentaris de l’Escriptura, etc., tota una llarga tradició oral que es podia perdre amb la desaparició de les escoles de Jerusalem i la dispersió.
Aquest recull que es va tancar al segle V, és el Talmud, una extensa obra que ha orientat la vida
jueva al llarg dels segles. En aquests debats, rabí Hi·lel subratlla sempre la importància de descobrir
l’esperit de la lletra, de no quedar-se en les formes i deixar-se guiar des de l’interior.

EL RABÍ ENS EXPLICA...
En aquest text el rabí anomena a Moisès i presenta la Torà i la sinagoga.
La Torà
El cor de totes les escriptures jueves és la Torà. Torà vol dir “doctrina”, “el que cal saber”. Formen
la Torà els cinc llibres que en l’àmbit cristià es designen amb el terme grec “Pentateuc”, en referència al número de llibres. El nom hebreu de cada llibre es pren de la primera paraula que apareix en
el text; el nom grec, en canvi, es refereix al contingut. Bereshit (“al principi”), o llibre del Gènesi, és
el primer dels llibres de la Torà, el que parla de la creació del món, del diluvi universal, d’Abraham,
dels seus fills Isaac i Ismael, i dels seus descendents, fins que es queden a viure a Egipte.
La figura central dels altres quatre llibres serà Moisès, la sortida d’Egipte, el seu guiatge a través
del desert fins arribar a Canaan, i els seus ensenyaments sobre Déu i com viure segons la voluntat
de Déu. Sovint unes mateixes narracions apareixen més d’un cop a través dels quatre llibres, amb
variants i perspectives complementàries. Aquest llibres són: Shemot (“noms”), o llibre de l’Èxode;
Vajiqra (“ens cridà”), el Levític; Bamidbar (“en el desert”), Nombres; i Deborim (“paraules”), el
Deuteronomi (o “repetició de la llei”), una nova síntesi de la tradició, elaborada a partir de l’exili a
Babilònia, sota l’impuls de l’esperit dels profetes.
El pilar de la tradició és la figura de Moisès. Per això la Torà és el nucli de les Escriptures del judaisme, i cada any se’n fa la lectura completa, fragment a fragment, setmana rere setmana. Una lectura
que es complementa amb la de fragments dels altres dos conjunts de llibres de l’antiguitat:
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--

Nebim, que vol dir “profetes”, recull els llibres profètics i altres llibres històrics (Josuè, Jutges,
Samuel, Reis). “Profeta” significa aquell que “parla en nom de Déu”. Després de Moisès la tradició recull els ensenyaments de tot un seguit de personatges savis i inspirats que insistien en
com calia fer les coses per mantenir viva l’aliança amb Déu.

--

Ketubim (“escrits”) reuneix tretze llibres molt variats: històrics (com el Llibre de Rut o el de
Daniel), himnes de lloança (com el llibre dels Salms), pensaments de saviesa (com el llibre dels
Proverbis)...

I així, el nom que rep el conjunt de les Escriptures reuneix les tres inicials: TNK, (o Tanak, com es
pronuncia). Als Evangelis sovint es fa menció a “la Llei i els Profetes”, és a dir, a les Escriptures, el
Tanak.
Els rotlles de la Torà són tractats amb un gran respecte; el text simbolitza la paraula de Déu, encarna
la seva presència. A la sinagoga es guarda dins un armari recobert d’una roba ben bonica. És també
l’element essencial del ritus de pas: Bar Mitzvà, Bat Mitzvà. Un nen o una nena passen a ser membres adults de la comunitat, amb tots els drets i tots els deures d’un adult, a partir d’aquell moment
en què es mostren capaços de llegir i comprendre la doctrina, la Torà. I en això consisteix, precisament, la celebració de Bar (fill) Mitzvà (de la llei), que es celebra quan els nois fan els tretze anys, o
dotze per la Bat Mitzvà (filla de la llei) de les noies. A la sinagoga, davant la família i els amics, el noi
o la noia llegeixen en veu alta un fragment del rotlle de la Torà (en hebreu antic), dirigeixen algunes
paraules a la comunitat i es comprometen en la fe. Una festa completarà la celebració de la majoria
d’edat. A Internet trobareu quantitat d’imatges d’aquesta celebració.
La sinagoga
L’antic Temple de Jerusalem era el lloc de culte dels sacerdots i dels sacrificis. Però en els pobles i
les ciutats de la terra d’Israel la gent acudia cada sàbat a la “casa de reunió”, la sinagoga (de synagoge, “reunió” en grec; Bet ha kneset, en hebreu), per a llegir les Escriptures, estudiar-les i pregar
plegats. Des de la destrucció del Temple, fa dos mil anys, les sinagogues són el centre de la vida
de les comunitats jueves.
La forma de les sinagogues varia molt: àmplies edificacions de fusta en els països de l’Est d’Europa,
de pedra i de dimensions més reduïdes a l’Edat Mitjana a Sefarad, o edificis moderns avui dia.
Alguns elements de la sinagoga mantenen viu el record de l’antic Temple, com el canelobre de
set braços –menorà-, o “l’Arca”. L’Arca és el nom que rep l’armari on es guarden els rotlles de la
Torà. Un llum es manté sempre encès al seu davant. Està situada a la paret que està orientada cap
a Jerusalem. Algunes comunitats mantenen la separació entre una zona per a les dones i una altra
per als homes.
En un espai visible hi ha un pupitre ampli on poder-hi recolzar bé els rotlles en el moment de la
lectura. Els rotlles que es conserven a la sinagoga tenen molt de valor ja que es copien a mà sobre
pergamí (en hebreu, naturalment), com ja hem comentat. Per completar un exemplar els escribes
poden esmerçar-hi tot un any.
Sovint els suports són de plata i els rotlles s’enfunden amb teles bellament brodades, o es guarden
en estoigs molt decorats. Per tal de no fer malbé el text en passar-li el dit pel damunt al llegir, es
fa servir un punter amb una petita mà de plata al seu extrem. S’anomena yad (mà, en hebreu). A
Internet es poden veure moltes imatges de yads i de sinagogues d’estils ben diferents.
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Els calls de Sefarad
Sefarad és el nom hebreu per a la Península Ibèrica. En molts pobles de Catalunya hi ha vestigis
dels calls, els barris jueus; alguns han estat restaurats i s’han recuperat antigues sinagogues. Destaca, especialment, el call de Girona. Barcelona ha recuperat també la seva antiga sinagoga. Les
comunitats jueves van tenir a Espanya una llarga i fructífera història, fins a la seva expulsió (1492).
D’elles en sorgiren grans metges, geògrafs, astrònoms, filòlegs, poetes, savis... Algun exemple:
--

Cresques Abraham, de Palma de Mallorca (?-1381). Fou cartògraf (autor d’un famós mapamundi), rellotger i constructor d’instruments de navegació.

--

Isaac el Cec (1160-1235), de Girona. Savi, místic, entorn al qual es va generar tota una escola
de pensament.

--

Nahmànides (1235-1310), també de Girona. Fou metge, jurista i filòsof.

--

Maimònides (1135-1204), de Córdoba. Filòsof, matemàtic i físic, va reflexionar molt sobre com
adaptar les antigues escriptures, i ho va exposar a les seves obres: Guia per a perplexos i Mishné Torà, molt especialment.

El hassidisme
L’últim text de la Unitat prové de la tradició hassídica (de hassid, pietós), un moviment espiritual que
va néixer a Polònia, al segle XVIII, amb Baal Shem Tob. En mig d’un ambient molt tancat, la seva
forma de procedir va generar una autèntica revolució espiritual. Per ell, tantes normes asfixiaven
la vida; el que era important era buscar Déu en la creació, en la vida, lloar-lo, ser agraïts i no tant
mirar els punts i les comes. Els hassids van omplir les celebracions de música i dansa, volien fer de
la vida una lloança. No deixeu de ballar ni un sol dia, encara que sigui amb el pensament –deia
Nachman de Breslau, un dels seus seguidors–. En el present el corrent hassídic més visible és el que
es caracteritza pels barrets negres i els llargs abrics, com els que duien els mestres del segle XVIII.

ELS LLIBRES ESPECIALS
Cada entorn cultural té el seu recull de relats sobre els orígens i sobre el sentit de tot plegat, reculls
que mica en mica es van ampliant amb reflexions, codis de comportament, cants, obres de saviesa,
etc. uns conjunts molt heterogenis, com ja indicàvem a l’inici d’aquesta Guia. Els quatre exemples
que mostrem en aquesta Unitat pertanyen a tradicions presents en una o una altra unitat. Del Tanak
ja n’hem parlat més amunt. Els altres tres són els Veda, la Bíblia i l’Alcorà.
Els Veda
Els quatre Veda (“saviesa”) són el conjunt més antic de la literatura de l’Índia, i la llengua en la que
estan escrits la forma més antiga que es conserva de tot el grup lingüístic indoirani, el sànscrit.
S’acostuma a situar la composició del nucli primitiu de textos vers el 1500 a.C. El seu contingut es
considera revelat, i s’ordena en quatre col·leccions (samhites):
--
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Rig-Veda: 1028 himnes adreçats a les divinitats. S’agrupen en deu llibres anomenats mandales.
A cada mandala els himnes s’agrupen per la divinitat al que van dirigits, i els himnes de cada
divinitat s’ordenen de major a menor. Hi ha algunes excepcions degudes a himnes que van introduïr noves estrofes en èpoques posteriors.
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--

Yajur-Veda: compilat poc després del Rig Veda, reuneix les formules dels sacrificis (amb comentaris) classificades segons l’ordre d’ús en els rituals.

--

Sama-Veda: compilació de poemes de cara a ser cantats en la litúrgia. La majoria provenen del
Rig Veda. Van acompanyats d’anotacions musicals.

--

Atharva Veda: recull de poemes, reflexions, fórmules rituals i pregàries.

La Bíblia
Bíblia significa “llibres” en grec. És un llibre que reuneix diversos llibres, ordenats en dos grups:
--

L’Antic Testament: és la part que recull els llibres del Tanak, les escriptures sagrades del poble
jueu. Amb alguna diferència en l’ordenació, essencialment és el mateix.

--

El Nou Testament: inclou els quatre Evangelis, els Fets dels apòstols i vint-i-una cartes (o epístoles, en grec) enviades pels apòstols a les noves comunitats (la majoria d’elles escrites per Pau).
També inclou l’Apocalipsi, un text que va escriure l’apòstol Joan sobre el retorn de Jesús a la fi
dels temps. Cada un dels quatre Evangelis, redactats entre els anys 50-100 d.C., du el nom d’un
dels dotze apòstols: Mateu, Marc, Lluc i Joan.

Els Evangelis i altres textos del Nou Testament van ser escrits en grec. Les primeres traduccions de
la Bíblia al llatí daten del segle II, encara que la versió llatina completa la va dur a terme sant Jeroni
cap a l’any 400. Se la coneix com la Bíblia Vulgata (de vulgo, poble), doncs sant Jeroni va utilitzar
per a la seva traducció el llatí corrent que parlava la gent perquè així tot el món pogués entendre
el text.

L’Alcorà
Diu l’Alcorà:
Déu us envia un avís. Un missatger que recita versicles aclaridors per conduir vers la llum als qui
confien i s’esforcen en les seves obres. (Alcorà 65, 10-11)
“Alcorà” –Al Qur’ân- significa “la recitació”; el text va rebre aquest nom perquè es tractava de la
recopilació de les paraules pronunciades per Muhàmmad en la seva inspiració profètica: Recita en
el nom del teu Senyor! (Alcorà 96,1). Memoritzades pels seus contemporanis, escrites per aquí i
per allà, uns vint anys després de la mort del Profeta, sota el mandat del califa Utman, es va posar
ordre a tot aquell material. En resultaren 114 capítols (o sures) cadascun d’ells amb un nombre variable de versicles (que s’anomenen âyâts o aleies). El primer versicle del primer capítol reapareix
presidint tots els altres capítols (excepte un d’ells). Diu així: “En el nom de Déu, el Compassiu, el
Misericordiós”.
“La recitació”, l’Alcorà, escrit en llengua àrab, és doncs el text sagrat i venerat de l’islam;
una revelació que no nega, sinó que confirma i renova la dels anteriors profetes de la tradició judeocristiana. Entre ells, Jesús (Issa, en àrab), del qui sovint se’n mencionen paraules i exemples. Si
la gran família jueva se sent filla d’Isaac, un dels fills d’Abraham (Ibrahim), la gran família musulmana
ho fa de l’altre fill, Ismael.
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Annexos

A veure si ho heu entès bé:

• Què és més llarg, la Torà o el
Tanak?
• Què és més llarg, el Tanak o
la Bíblia?
• Què és el que hi ha de diferent entre el Tanak i la Bíblia?

Les pintures, com les paraules, es poden mirar de moltes maneres

								

										

Mark Rothko

• Què veiem, si mirem aquesta pintura i només la veiem per fora?
• Què ens diu, si la mirem tenint a punt els ulls del cor?
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