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Hagadà de Barcelona. The British Library, Londres, f. 28v

A Barcelona, seu d’una monarquia i plaça im-
portant en el comerç mediterrani, hi havia en 
les primeres dècades del segle xiv un ambient 
urbà sensible a les influències artístiques més 
innovadores. En aquest moment del gòtic, els 
tallers barcelonins van ser un focus molt actiu 
en l’elaboració d’hagadàs, els manuscrits que 
contenen el ritual del sopar pasqual jueu, en-
carregades per famílies del Call de Barcelona i 
d’altres comunitats jueves. En la seva confecció 
hi treballaren jueus i cristians, que compartien 
l’estil i tenien models iconogràfics comuns.

Amb l’exposició Hagadàs Barcelona el Museu 
d’Història de Barcelona ha reunit, per primer 
cop en més de sis segles, una mostra àmplia 
d’aquestes obres esplèndides del gòtic català 
que posteriorment, amb l’expulsió dels jueus, 
es van dispersar pel món.
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El pol cultural barceloní. La comunitat jueva, o 
aljama, de Barcelona, que tenia una acadèmia 
rabínica molt coneguda, va ser un dels epicentres de 
la cultura jueva europea en temps medievals. En els 
segles xiii i xiv, rabins com Salomó ben Adret, Nissim 
ben Rovèn Gerondí i Issac ben Sésset Perfet van 
marcar, en temps de grans polèmiques, l’ortodòxia 
del judaisme medieval. 

El Mahzor català,  
c. 1300. National Library 
of Israel, MS. heb. 6527.

Llibre de pregàries amb 
micrografies per a les 
festes litúrgiques de 
Roix ha-Xanà (any nou) 
i Yom Kippur (dia de 
l’expiació). El seu copis-
ta o escrivent, de nom 
Jacob, sembla que va 
estar actiu a Barcelona 
durant el segon quart 
del segle xiv. 

Rabí Gamaliel amb els 
seus deixebles. Hagadà 
de Sarajevo. Zemaljski 
Muzej Bosne i Hercego-
vine, Sarajevo, f. 25r

Call 
MajorMuralla 

romano-comtal

Zones limítrofes 
amb coexistència de 
propietats jueves i 
cristianes

1 Porta
2 Porta
3 Font
4 Sinagoga Poca
5 Sinagoga Major
6 Sinagoga

Call 
Menor

ELS JUEUS 
DE BARCELONA 
AL SEGLE XIV

Una comunitat gran i poderosa
Els primers documents que confirmen la presència de jueus 
a Barcelona són dels anys 875-877. La comunitat jueva de la 
ciutat va ser la més gran de la Catalunya medieval i de tots 
els països de la monarquia catalanoaragonesa. Barcelona 
tenia fama de «ciutat de savis» entre els jueus. Al seu call van 
florir-hi la teologia, la ciència, la filosofia, la poesia i també la 
càbala: el científic i traductor Abraham bar Hiyya (als segles xi- 
xii), el jurista i teòleg Salomó ben Adret (al final del segle xiii) 
i el filòsof Hasday Cresques (al final del segle xiv i principi 
del xv) són tres noms decisius en la història intel·lectual del 
judaisme català i europeu.

Els jueus catalans
A la baixa edat mitjana els jueus de les viles i ciutats de Cata-
lunya es dedicaven sobretot al comerç i al préstec. Eren part 
del patrimoni reial i, malgrat l’estigmatització creixent per 
l’Església, van ser nombrosos i influents. Estaven ben relacio-
nats amb altres comunitats de la Mediterrània i d’Europa, i 
entre ells hi havia grans jurisperits, científics, metges, poetes, 
filòsofs i teòlegs. Moltes comunitats van desaparèixer després 
dels atacs del 1391, inclosa la de Barcelona, i a partir d’alesho-
res la presència dels jueus a Catalunya va restar molt dismi-
nuïda, fins a la definitiva expulsió pels Reis Catòlics el 1492. 
No pocs van quedar-se després, convertits a la força, però 
aquesta és ja una altra història. 

El Call de Barcelona. Els jueus 
barcelonins vivien al quarter 
occidental de la ciutat altmedie-
val, en el call o barri jueu, que es 
trobava definit des del final del 
segle xi. Davant el creixement de 
la comunitat, el rei Jaume I va 
autoritzar, a mitjan segle xiii,  
l’assentament de jueus en uns 
terrenys situats fora del recinte 
de la muralla antiga, prop del 
Castell Nou. Aquest segon 
barri jueu va rebre el nom de Call 
Menor. Malgrat el seu increment, 
sembla que la població jueva no 
va superar el 10 % dels habitants 
de la ciutat.
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La fi de l’aljama de Barcelona
En la seqüència d’avalots antijueus que, el 1391, va assolar les 
comunitats de la península Ibèrica, el call barceloní fou atacat 
entre el 5 i el 8 d’agost. La multitud l’assaltà i el saquejà. Cer-
cant l’empara de les forces reials, molts veïns van refugiar-se 
al Castell Nou, però foren obligats a sortir-ne i a optar entre el 
bateig o la mort. Assabentat de l’atac al call més important de 
la monarquia, Joan I va deixar Saragossa per acudir a Bar-
celona. Quan va arribar-hi, uns cent cinquanta jueus havien 
estat assassinats i molts edificis del Call havien estat malme-
sos. Els intents del rei, a través de Hasday Cresques, per refer 
la comunitat jueva, o aljama, de Barcelona no van prosperar.

El relat de l’atac al Call, del 1391, en 
la carta de Hasday Cresques a la 
comunitat d’Avinyó, copiada en un do-
cument del segle xv. Parma, Biblioteca 
Palatina.

«El dissabte vinent [5 d’agost del 1391], 
el Senyor vessà la seva ira com foc, 
menyspreà el seu temple, profanà la 
corona de la seva Torà, la comunitat 
de Barcelona, i la rompé en escruix. 
Aquell dia hi hagué uns cent cinquan-
ta morts. La resta de la comunitat fugí 
cap al castell i se salvaren. L’enemic 
saquejà els carrers dels jueus i calà 
foc en alguns. Però el veguer de la 
ciutat no hi va tenir part, sinó que es 
va esforçar tant com va poder per sal-
var-los i els va fornir menjar i beguda. 
També van deliberar de castigar els 
autors de les malifetes; però llavors 
s’alçà en avalot la pleballa, una gran 
multitud, contra els prohoms de la 
ciutat, i atacaren els jueus que hi 
havia al castell amb arcs i ballestes; 
els escometeren i arremeteren contra 
ells allà al castell.»

Disputa de sant Esteve 
amb els jueus. Cercle 
de Ferrer i Arnau Bassa, 
c. 1340-1350. MNAC, 
Barcelona.

La prèdica de sant 
Esteve als jueus evoca la 
confrontació en forma 
de disputa religiosa, 
amb els jueus obligats 
a escoltar els sermons 
dels frares perquè 
sortissin del seu error 
i es convertissin. La 
imatge atorga preemi-
nència al sant cristià, però els jueus poden debatre i 
no són presentats de forma denigrant. En canvi, en 
algunes pintures de la segona meitat del segle xiv la 
desqualificació vers els jueus serà punyent, amb un 
repertori notable d’imatges sobre la seva suposada 
maldat.

Móra 
d’Ebre

Tortosa

Tarragona

Vilafranca 
del Penedès

Barcelona

Manresa

Vic La Bisbal

Torroella de 
MontgríBanyoles

Girona

Castelló 
d’Empúries

Figueres

Besalú

Perpinyà
Font-rabiosa

Puigcerdà

La Seu 
d’Urgell

Berga

Solsona

Cardona

Castellfollit de 
Riubregós

Santa 
Coloma  
de Queralt

Valls

Montblanc

L’Aleixar

Lleida

Camarasa

Agramunt
 Castelló  

de Farfanya
Balaguer

Tàrrega
Verdú

Cervera
Bellpuig

Falset

Els calls catalans a la primera meitat 
del segle xiv

Vila o ciutat amb presència de 
call i població jueva, a la qual es 
reconeix la condició d’aljama, 
amb consell, sinagoga i cementiri 
propis, o que té una consideració 
molt propera a la d’una aljama

Altres localitats amb presència de 
població jueva

Una terra de confluència. Hi ha vestigis de la pre-
sència jueva al nord de la província Tarraconense del 
final de l’Imperi romà i del temps dels visigots, però 
són escassos. En acabar el segle xii mitja dotzena de 
viles catalanes albergaven comunitats jueves. Poste-
riorment, el creixement fou sostingut. Hi arribaren 
jueus des de la resta de la península Ibèrica —sobre-
tot després de la conquesta de Mallorca (1229) i de 
València (1238)—, de l’Orient i de l’Àfrica. Al principi 
del segle xiv va ser important la immigració occitana, 
per les expulsions del rei de França, i possiblement 
la població jueva de Catalunya va atènyer el seu 
màxim just abans de la Pesta Negra del 1348.
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La preparació de l’àpat 
pasqual: 1) el reparti-
ment d’aliments; 2) el 
condicionament de la 
casa; 3) la preparació de 
l’àpat.
Hagadà Daurada. The 
British Library, Londres, 
f. 15r

Hagadà de Barcelona. 
The British Library, 
Londres, f. 20v Segell per marcar el 

pa àzim, segle xiv. Mu-
seu de la Vida Rural, 
l’Espluga de Francolí

Sant sopar. Retaule de la Mare 
de Déu de Sixena, germans 
Serra, 1363-1375. MNAC. 
Museu d’Història de Catalunya, 
Barcelona.

La festa de les festes 
La Pasqua jueva, o Péssah, és la festa més destacada del ca-
lendari religiós jueu. Es remunta als temps bíblics i se celebra 
durant set dies el mes de nissan, a la primavera, per comme-
morar l’emancipació del poble d’Israel, que patia l’esclavatge 
a Egipte, i la travessia miraculosa de la mar Roja, segons el 
relat del llibre bíblic de l’Èxode. Quan existia el temple de 
Jerusalem, tots els homes hi havien de pelegrinar per oferir 
un xai en sacrifici. D’ençà de la seva destrucció l’any 70, en 
època romana, els jueus deixaren de fer el sacrifici al temple i 
celebren la Pasqua en família, amb un sopar solemne i festiu, 
el séder. 

PASQUA, LA GRAN 
CELEBRACIÓ 
JUEVA

El pa i el vi. A la taula del séder hi ha d’haver tres 
pans àzims, un damunt de l’altre i coberts amb un 
tovalló. És el pa de l’aflicció, cuit precipitadament 
sense deixar-lo fermentar. Els tres pans responen a 
la divisió dels jueus en cohanites, levites i israelites. 
Al llarg del sopar es prenen quatre copes de vi per 
expressar l’alegria de la salvació i de les quatre pro-
meses complertes per Déu: «Jo us trauré del damunt 
els treballs forçats dels egipcis i us alliberaré de 
l’esclavatge. Amb el poder del meu braç us rescataré 
i a ells els castigaré durament. Faré de vosaltres el 
meu poble i jo seré el vostre Déu.» (Ex 6.:6-7)

El sant sopar cristià repre-
senta l’àpat pasqual que, 
segons els evangelis, Jesús 
va celebrar a Jerusalem amb 
els seus deixebles la nit abans 
de ser crucificat. Aquesta es-
cena central de la iconografia 
cristiana permet al·ludir a la 
matsà i al vi, que són els sím-
bols cristians de l’eucaristia, 
com a aliments fonamentals 
compartits per Crist i els seus 
deixebles.

El séder o sopar pasqual
En la tradició jueva la taula és un espai sagrat, la representa-
ció al·legòrica d’un altar on el pare de família oficia i on els 
aliments es transfiguren en ofrena a la divinitat. Són prescrip-
cions obligades del séder la ingesta de matsà (pa sense llevat) 
i de maror (herbes amargues), que recorden l’èxode d’Egipte 
i la fam durant els quaranta anys de vagareig pel desert. Però 
també s’hi consumeixen bones viandes, dolços i vi per cele-
brar la llibertat i l’arribada a la terra promesa d’Israel. L’ordre 
dels aliments a ingerir i dels textos, les pregàries i les cançons 
que s’han de dir i cantar l’estableix l’Hagadà. La proclama 
«L’any vinent, a Jerusalem!» clou el sopar ritual.



Sèries de matsà i maror. Les hagadàs 
medievals de la península Ibèrica es 
caracteritzen per l’èmfasi que posen en 
dos elements rituals molt importants 
del sopar pasqual: el pa àzim, o matsà, 
i les herbes amargues, o maror, que 
apareixen representats en totes les 
hagadàs. No debades la festa de la Pas-
qua s’anomena també en hebreu Hag 
ha-Matsot, la festa dels pans àzims. El 
dibuix del pa rodó, matsà, va afavorir 
el desenvolupament de motius geo-
mètrics decoratius, sovint considerats 
d’inspiració islàmica, i que apareixen 
també en algunes bíblies catalanes.

«Aquestes herbes amargues que 
mengem, per què ho són? Perquè 
els egipcis van amarguejar la vida 
dels nostres avantpassats a Egipte.»  
(Hagadà de Péssah)

«Van coure la pasta que s’ha-
vien emportat d’Egipte i en 
van fer coques sense llevat; 
la pasta no havia fermentat, 
perquè els havien expulsat 

d’Egipte i no s’havien pogut 
entretenir ni a preparar-se 

provisions.» (Ex 12.:39)



L’Hagadà i la transmissió de la tradició
Els infants són els grans protagonistes del sopar pasqual. Els 
rituals i els símbols provoquen la seva curiositat i els adults 
poden explicar-los-en el sentit i acomplir el manament de 
l’Èxode (13.:8): «El dia de Pasqua donaràs al teu fill aquesta 
explicació: recorda allò que el Senyor va fer per a mi quan 
vaig sortir d’Egipte.» Per mantenir-los desperts durant el 
cerimonial i per alliçonar-los sobre el sentit del sopar, es fa 
participar els infants en la lectura de les deu plagues d’Egipte 
i en el cant de la cançó Ma nixtannà? («Per què és diferent?») 
sobre el caràcter especial de la nit de Pasqua. També han de 
representar els quatre fills esmentats en el ritual i fer quatre 
preguntes referides al sentit de la festa.

Els quatre fills de la Torà. Un passatge de l’Hagadà fa apa-
rèixer quatre arquetips de fill, que representen les quatre 
actituds diferents de l’home davant la tradició: «La Torà 
parla de quatre fills: un fill savi, un de dolent, un de simple 
i un que no sap preguntar res.» Cadascun d’ells formula 
una pregunta referida a la festa, i les respostes resolen al-
gunes lleis de la Pasqua, del sentit del ritual, de la intenció 
de Déu en instituir-la, així com de l’obligació de transmetre 
aquestes prescripcions de generació en generació.

Hagadà de Barcelona. The British Library, Londres, f. 34-35

L’ordre del séder
Séder és un mot hebreu que significa «ordre» i que ha passat 
a denominar el sopar pasqual, pel seu ordre rigorós, que el 
llibret de l’Hagadà marca pas a pas. El ritual es desenvolu-
pa a partir dels simanim, o paraules clau de l’Hagadà, que 
indiquen què cal fer, què cal recitar, què cal menjar i què cal 
pregar. Aquestes paraules clau encaixen amb els capítols del 
ritual. Sempre es destaquen en el llibret i s’il·luminen amb tot 
luxe de colors i filigranes.

1. Qaddeix  קדש
(«santificació»). Es recita 
la benedicció del vi i 
hom en beu la primera 
copa.

2. Urhats  ורחץ
(«ablució de les mans»). 
Primera rentada de 
mans en iniciar el sopar.

3. Karpàs  כרפס
(«api»). Hom suca un 
tros d’api en aigua 
salada, que recorda 
les llàgrimes plorades 
durant l’esclavatge a 
Egipte.

4. Yàhats  יחץ
(«fracció del pa àzim»). 
Dels tres pans àzims a 
taula, hom en parteix el 
segon. La part gran del 
pa partit (afiqoman) es 
reserva per ser menjada 
al final del sopar.

5. Magguid  מגיד
(«relat de Pasqua»). Es 
recita la pregària del 
«Pa de l’aflicció» i la his-
tòria de l’alliberament 
d’Egipte, durant el qual 
els nens fan les quatre 
preguntes. Hom beu la 
segona copa de vi.

Les quinze paraules clau del llibret de l’Hagadà*

6. Rahatsà  רחצה
(«ablució de les mans»). 
Segona rentada de 
mans i benedicció.

7. Motsí  מוציא
(«benedicció del pa 
àzim»). Hom agafa amb 
la mà els tres pans àzims 
i els beneeix.

8. Matsà  מצה
(«oració sobre el pa 
àzim»). Hom menja el 
pa àzim.

9. Maror  מרור
(«herbes amargues»). 
Hom menja vegetals 
amargs en record de 
l’amargor de l’escla-
vatge i de les penúries 
passades al desert en la 
fugida d’Egipte.

10. Korekh  כורך
(«entrepà de maror»). És 
l’anomenat «entrepà de 
rabí Hil·lel», i hom l’ha 
de menjar en posició 
reclinada sobre el costat 
esquerre.

11. Xulhan orekh   
עורך שולחן
(«parar taula»). Pròpia-
ment el sopar pasqual.

12. Tsafun  צפון
(«l’amagat»). Hom fa 
cercar la part gran 
de la segona matsà 
(afiqoman) que s’havia 
reservat amagada per 
ser menjada com a 
postres.

13. Barekh  ברך
(«benedicció»). Acció 
de gràcies per l’aliment 
del sopar, i tercera copa 
de vi.

14. Hal·lel  הלל
(«lloança»). Recitació 
d’aquest grup de pregà-
ries, que hom llegeix en 
totes les festes religio-
ses. Hom beu la quarta i 
darrera copa de vi.

15. Nirtsà  נירצה
(«conclusió»). Fi del so-
par. Expressió del desig 
de celebrar-lo «l’any que 
ve, a Jerusalem.»

*segons 
la tradició 
asquenasita i 
en l’actuali-
tat. Algunes 
hagadàs 
catalanes 
medievals 
en presenten 
deu.
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↑ Usatges i Constitucions 
de Catalunya. Biblio-
thèque nationale de 
France, París, f. 67

← Hagadà Daurada. The 
British Library, Londres, 
f. 11r

↓ Hagadà de Sarajevo. 
Zemaljski Muzej Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo, 
f. 20r

Guia de perplexos,
Ferrer Bassa, c. 1347-
1348. Kongelige Biblio-
tek, Copenhaguen,  
MS Heb. xxxvii

Hagadà Daurada. The 
British Library, Londres, 
f. 14v

L’ESPLENDOR 
JUEVA DEL GÒTIC 
CATALÀ

El gòtic català i les hagadàs 
En les primeres dècades del segle xiv, en un temps encara 
d’expansió econòmica i de creixement urbà, reïxen a Barcelo-
na els millors exponents del gòtic català. És també el temps de 
l’elaboració de llibres jueus il·luminats. Hagadàs i altres manus-
crits jueus, amb Barcelona com a centre de producció principal, 
destaquen per les seves miniatures. La majoria correspon a 
la fase més avançada del gòtic lineal, just en el moment en 
què comencen a incorporar-se les innovacions italianes en la 
concepció de l’espai i de les figures. En aquell ambient artístic 
renovador, no foren rares les transferències estilístiques i 
iconogràfiques entre obres cristianes i jueves, i hi van haver 
il·luminadors que van treballar en les unes i en les altres. 

La Guia de perplexos. Aquesta còpia de la Guia 
de perplexos de Maimònides va ser un encàrrec 
que Menahem Bessalel, metge al servei de Pere el 
Cerimoniós, va fer a Ferrer Bassa (c. 1290-1348), cap 
del principal obrador de pintura actiu a Barcelona. 
És una mostra que els jueus més propers a la cort 
reial van participar en primera línia en la renovació 
italianitzant d’aquells moments. La decoració dels 
marges de les pàgines que enriqueix el llibre pre-
senta elements comuns amb les decoracions de les 
hagadàs, fruit d’un ambient artístic compartit.

L’estil gòtic de les hagadàs catalanes. Al llarg del 
segle xiii es revisen els models pictòrics bizantins i 
s’implanta plenament el gòtic a Europa. A Catalu-
nya, l’anomenat primer gòtic lineal desenvolupa 
formes d’estilització dominades per la valoració 
dels contorns de les figures. La pintura catalana del 
segle xiv evoluciona cap a un segon moment del 
gòtic lineal, en què es desvetlla un major interès pel 
volum, i al segon quart de segle incorpora valors dels 
models toscans, amb una renovació profunda de la 
representació, que fa encaixar les figures en espais 
tridimensionals versemblants.
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Una iconografia compartida. En algunes hagadàs 
apareixen il·luminacions inspirades directament en 
la iconografia cristiana d’episodis de l’Antic Testa-
ment i dels evangelis. O bé els miniaturistes jueus els 
copiaven, adaptant-los, o bé alguns dels il·lumina-
dors de les hagadàs eren cristians.

1. L’anada de Moisès a Egipte. Moisès, la seva dona, 
Siporà, i els seus dos fills, Guerxom i Elièzer, tornen 
a Egipte per alliberar els israelites (Ex 4.:20). La 
composició formal de l’episodi es relaciona amb els 
models cristians per a l’escena de la fugida a Egipte 
narrada a l’Evangeli de Mateu (Mt 2.:13-14). 

3. La història de Lot. Es perceben clarament 
analogies formals i iconogràfiques entre l’Hagadà 
Daurada i la Bíblia Morgan en l’episodi de la fugida 
de Lot, amb les ruïnes de la ciutat de Sodoma al fons 
i l’estàtua de sal de la seva dona. 

4. El plany pel fill mort. En la representació en l’Ha-
gadà Daurada de la desena plaga, la de la mort dels 
primogènits, una mare es plany per la mort del seu 
infant. L’escena segueix l’esquema de la mare amb 
l’infant de la matança dels Innocents o de la pietat 
cristiana, que representa el desconsol de la mare de 
Déu amb el cos de Jesús a la falda.

1a. La fugida a Egipte de Josep, Maria i Jesús, Duccio 
di Buoninsegna. Taula de la Maestà de Siena, 1308-
1311. Museo dell’Opera del Duomo, Siena 
1b. Hagadà Daurada. The British Library, Londres, 
f. 10v
2a. Bíblia Morgan. The Morgan Library and Museum, 
Nova York, f. 7v
2b. Hagadà Daurada, f. 10v
3a. Hagadà Daurada, f. 4v
3b. Bíblia Morgan, f. 4r
4a. Hagadà Daurada, f. 14v
4b. Pietat, Ferrer Bassa, 1346. Pintura mural de la cape-
lla de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes, Barcelona

2. L’esbarzer ardent. L’esbarzer ardent és un altre 
exemple d’iconografia compartida. L’Hagadà Daura-
da segueix fidelment el text bíblic de l’Èxode, segons 
el qual la figura que apareix dins l’esbarzer en flames 
és l’àngel del Senyor (i no la divinitat), però hi incor-
pora algun element provinent de models cristians 
del segle xiii, com la repetició de la figura de Moisès.

1a 3a

2a 4a

1b 3b

2b 4b
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Les tècniques d’il·luminació 
Els llibres hebreus del segle xiv seguien les pautes de la 
il·luminació del llibre gòtic sobre pergamí o, en les obres més 
refinades, sobre vitel·la. Un cop completada l’escriptura de 
l’obra es feien els treballs de dibuix, el preparatori i el defi-
nitiu, i en les obres més riques s’aplicava el pa d’or. Després 
s’acoloria, amb una gran varietat de pigments que podien 
aplicar-se amb goma aràbiga, ou o coles de diferent origen. El 
cost variava segons la complexitat i els materials emprats.

El procés d’il·luminació a l’Hadagà Prato 
L’Hagadà Prato és una obra inacabada que permet 
observar el procés d’il·luminació d’un manuscrit 
gòtic i la tècnica aplicada. En alguns folis s’aprecia 
l’estat del dibuix abans de l’aplicació del pa d’or i 
del seu acoloriment. En d’altres, en canvi, s’observa 
l’obra completada, amb els daurats i els pigments 
que acoloreixen els títols i les orles. Altres hagadàs, 
com la de Barcelona, també presenten pàgines 
inacabades.

Hagadà Prato. The Jewish Theological Seminary 
Library, Nova York, f. 19r, f. 27v i f. 7v
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La creació de les hagadàs catalanes
Les hagadàs il·luminades són les peces més excepcionals del 
llegat artístic jueu català. És encara difícil datar-les amb gran 
precisió. Del seu estudi formal i paleogràfic se’n desprèn que, 
en conjunt, són obres del segle xiv. Les hagadàs més elabora-
des, si més no, foren probablement confegides a Barcelona, 
per bé que els elements heràldics, estilístics i de composició 
formal tan sols permeten assegurar que provenen de tallers 
ubicats a Catalunya o, almenys, als territoris de la Corona 
catalanoaragonesa. Cal tenir en compte que els llibres circu-
laven, i els miniaturistes, també.

L’heràldica de les hagadàs. Els emblemes heràl-
dics ajuden a definir l’origen d’algunes hagadàs. 
La presència de l’escut de quatre pals de gules 
sobre fons daurat, propi dels reis del casal de 
Barcelona, porta a situar l’origen de les hagadàs 
Germana, de Sarajevo, Kaufmann i de Barcelona 
dins, si més no, dels territoris de la monarquia. 

Classificació artística de les hagadàs. Es 
poden identificar vincles entre les hagadàs 
d’acord amb les seves similituds d’estruc-
tura, estilístiques i iconogràfiques. També 
es poden classificar segons la versió del 
text hebreu que contenen. En algun cas, 
és possible que siguin fins i tot producte 
d’un mateix taller. Tanmateix, prevalen les 
diferències.

GRUP 1. L’Hagadà Daurada va servir de mo-
del a l’Hagadà Germana, que s’hi inspira pel 
que fa a les seves composicions i iconografia 
però en difereix clarament per l’estil. L’Ha-
gadà Graziano, amb molt poca il·lustració, 
mostra també afinitats amb alguns motius 
presents en l’Hagadà Germana. 

GRUP 2. La correspondència entre l’Hagadà 
Rylands i l’Hagadà Germà és la més notable 
d’entre totes aquestes hagadàs, tant des 
d’un punt de vista iconogràfic com estilístic. 
L’Hagadà Mocatta, relacionada especial-
ment amb l’Hagadà Rylands, tot i ser una 
obra més modesta, en comparteix l’autor de 
les micrografies.

GRUP 3. L’Hagadà de Sarajevo i l’Hagadà de 
Mòdena-Bolonya mostren algunes afinitats 
molt clares. En el cas de l’Hagadà Prato 
s’observen similituds estilístiques amb 
aquestes dues obres, però com que ha que-
dat inacabada, sense els cicles complets, no 
és possible aprofundir en les comparacions 
iconogràfiques.

LES 
HAGADÀS 
A CATALUNYA

Hagadà 
Daurada, f. 4v

Hagadà 
Germana, f. 4v

Hagadà de 
Sarajevo, f. 22r

Hagadà de 
Mòdena-
Bolonya, f. 3rHagadà Rylands, f. 13v

Hagadà Germà, f. 1v

Hagadà de Barcelona. 
The British Library, 
Londres, f. 61r

Hagadà Germana. The 
British Library, Londres, 
f. 27v 

1320

1325

1330

1335

1340

1350

1345
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El programa iconogràfic de les hagadàs. El conjunt 
de miniatures inicials del manuscrit sol ser la part 
visual més destacada, seguit del text de l’Hagadà i dels 
poemes litúrgics o piyyutim, que també poden contenir 
il·lustracions. A l’inici del llibre, abans que comenci 
el text, es disposen les il·lustracions dedicades als 
cicles bíblics. Les imatges sobre la cerimònia pasqual 
se situen a continuació d’aquestes o bé dins del text. 
La decoració marginal, amb figuracions humanes i 
zoomòrfiques, elements vegetals i temes fantasiosos, 
embelleix en alguns exemplars les orles dels folis.
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5. Hagadà de Sarajevo. Zemaljski Muzej Bosne i Hercego-
vine, Sarajevo, f. 1v

6. Hagadà de Sarajevo, f. 28r
7. Hagadà Germana. The British Library, Londres, f. 16r 
8. Hagadà de Sarajevo, f. 32r

1. Hagadà Germana. The British Library, Londres, f. 2v 
2. Hagadà Rylands. John Rylands University Library, Manchester, f. 17r
3. Hagadà Germà. The British Library, Londres, f. 8r 
4. Hagadà de Barcelona. The British Library, Londres, f. 24v
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Les hagadàs en el context de la il·luminació hebrea
Al segle xiii apareixen les primeres bíblies jueves il·luminades 
a la península Ibèrica. D’acord amb una religiositat anicònica, 
típica de la tradició oriental i del món islàmic, en aquests lli-
bres s’aplicava una ornamentació geomètrica i amb objectes 
litúrgics, s’evitava la representació de la divinitat i es dosifica-
va molt les figures humanes i d’animals. En contraposició, les 
hagadàs catalanes destaquen pels seus grans cicles figura-
tius. Contenen una narrativa gràfica complexa, de manera 
similar a alguns saltiris llatins coetanis. 

L’ordre de lectura de les imatges. El sistema de lec-
tura hebreu, de dreta a esquerra, obliga a dissenyar 
les composicions en aquest sentit. Per aquest motiu, 
les escenes es disposen habitualment en l’ordre 
invers al de l’art cristià. 

A S Q U E N À S

YEMEN

↑ Hagadà de Sarajevo. Zemaljski Muzej 
Bosne i Hercegovine, Sarajevo, f. 3v

← Hagadà Daurada. The British Library, 
Londres, f. 4v

Hagadà Kaufmann. Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára, Budapest, f. 21v

Regió asquenasita dels 
manuscrits hebreus 
medievals

Segons M. Beit-Arie,  
The Codicological 
Data-base of the Hebrew 
Paleography Project, 
Jerusalem, 1993

Hagadà dels caps d’ocell. 
Sud d’Alemanya, c. 1300. 
The Israel Museum,  
Jerusalem, f. 24v

El tipus d’escriptura. La lletra utilitzada en 
l’escriptura de la majoria de les hagadàs és del 
tipus quadrada sefardita, molt estès per tota la 
península Ibèrica. Les seves lletres són de traç 
elegant i uniforme, amb una tendència cap a la 
cursiva, com mostren els traços que s’inclinen 
cap a l’esquerra, atès que l’escriptura hebrea 
segueix aquest sentit.

Les hagadàs del nord d’Europa 
Les hagadàs catalanes es distancien dels manuscrits hebreus 
més influïts per la tendència a les formes geomètriques i la 
reticència a representar figures, compartida en part amb 
al-Àndalus, mentre que tenen en comú amb els manuscrits 
hebreus septentrionals la passió per la narració visual i la 
figuració. Tanmateix, les diferències amb aquesta tradició as-
quenasita del nord i del centre d’Europa són notables, tant pel 
tipus d’escriptura i el contingut textual com per les il·lustracions. 
A diferència de les hagadàs catalanes, que solen mostrar un 
cicle bíblic a pàgina sencera, les asquenasites opten per les 
il·lustracions situades vora el text. Alhora, algunes fan més 
èmfasi en la descripció de l’àpat pasqual que les catalanes.

Hagadà dels caps 
d’ocell. L’Hagadà dels 
caps d’ocell és un dels 
primers manuscrits he-
breus germànics il·lumi-
nats que s’ha conservat 

i rep aquest nom perquè 
les figures humanes que 
hi apareixen i represen-
ten els israelites tenen 
totes cap d’ocell (o 
grius), mentre que les 

figures que representen 
els egipcis tenen cap 
humà. Aquest fenomen 
també és present en al-
tres manuscrits del sud 
d’Alemanya del segle xiii. 



Hagadà de Barcelona
Manuscrit amb il·luminacions d’un estil 
que encara es manté en els paràmetres 
de l’anomenat gòtic lineal, però que ja 
incorpora motius divulgats pels obra-
dors italianitzants catalans del segon 
quart del segle xiv. No té pàgines inicials 
amb escenes narratives, com altres ha-
gadàs, però sobresurt perquè la majoria 
de les pàgines estan il·luminades amb 
representacions d’algun episodi bíblic i 
perquè mostra nombroses escenes del 
ritual del sopar pasqual. Les pàgines 
estan ricament decorades amb paraules 
inicials daurades i embelliment margi-
nal amb personatges, aliments simbò-
lics, motius vegetals i animals reals i 
fabulosos, com ara grius i dracs. També 
en destaca la representació de músics i 
d’instruments musicals.

Hagadà de Barcelona,
c. 1340. The British 
Library, Londres,  
MS. Add. 14761

En aquesta pàgina:  
f. 66v, f. 24v, f. 26v, f. 61r

En la pàgina següent: 
f. 30v
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Hagadà Daurada
És la més sumptuosa de les hagadàs 
vinculades a Catalunya i la més antiga. 
Va ser il·luminada pels volts del 1320, 
seguint les pautes de l’anomenat gòtic 
lineal. Conté, a l’inici, catorze pàgines 
il·luminades senceres sobre un fons de 
pa d’or punxonat: per això el seu nom. 
És un manuscrit àulic emparentat amb 
els Usatges i Constitucions de Cata-
lunya conservats a París i és l’hagadà 
més relacionada amb les formes de 
representació cristianes. Fou l’obra 
de dos miniaturistes que compartien 
una mateixa orientació estilística. Les 
imatges s’inscriuen en les tendències de 
la pintura europea septentrional d’alta 
qualitat i, alhora, fan sentir la influència 
italiana en la representació d’arquitec-
tures i d’espais tridimensionals.

Hagadà Daurada,  
c. 1320. The British 
Library, Londres,  
MS. Add. 27210

En aquesta pàgina:  
f. 2v, f. 5r, f. 9r

En la pàgina següent: 
f. 15r



Hagadà Germana
El seu nom es deu a les similituds icono-
gràfiques amb l’Hagadà Daurada. Encara 
que no es tracta d’una còpia sistemàtica 
i que hi ha diferències remarcables en 
l’estil, en segueix el model. És una obra 
del segon quart del segle xiv, que adopta 
fórmules d’origen italià, per bé que 
simplificades i amb un concepte pictòric 
més ingenu i popular. A més de les es-
cenes principals, conté moltes paraules 
il·luminades i nombroses filigranes. Les 
imatges de pàgina sencera de l’Hagadà 
Germana i l’Hagadà Daurada s’assem-
blen per la seva iconografia, però mos-
tren una diferència molt marcada en la 
qualitat artística dels il·luminadors. Les 
similituds són, en canvi, més considera-
bles en el tractament decoratiu dels folis 
del text.

Hagadà Germana,  
c. 1325-1335. The British 
Library, Londres,  
MS. Or. 2884

En aquesta pàgina:  
f. 15r, f. 47v, 3v

En la pàgina següent: 
f. 18r
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Hagadà Graziano
És l’única hagadà del conjunt en la qual 
apareix una data propera a la de la seva 
creació, en concret, la de la seva venda el 
1328, per la qual cosa se sap amb certesa 
que és del primer terç del segle xiv. Es 
tracta d’una hagadà en què les il·lumi-
nacions són molt escasses i en la qual 
només destaquen el pa àzim, les herbes 
amargues i un dels rabins protagonistes 
del relat cerimonial del séder, a més 
d’algunes paraules inicials enquadrades. 
El protagonisme, doncs, correspon al 
text, ben disposat, en els seus trenta-cinc 
folis, en una bella i clara escriptura qua-
drada sefardita. Presenta grans afinitats 
estilístiques amb l’Hagadà Germana, 
amb la qual comparteix algunes pàgines 
idèntiques, tant pel que fa a la distribu-
ció del text com a les ornamentacions.

Hagadà Graziano,  
c. 1300-1328. The Jewish 
Theological Seminary 
Library, Nova York,  
MS. 9300

En aquesta pàgina:  
f. 4r, 19v

En la pàgina següent: 
f. 22v
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Hagadà Germà
L’Hagadà Germà es va fer cap a la dè-
cada del 1330 i duu aquest nom per la 
seva relació amb l’Hagadà Rylands, per 
bé que els estudis recents fan derivar la 
segona de la primera. Ambdues desta-
quen pel seguiment estricte dels textos 
bíblics, i les seves similituds fan pensar 
que podrien ser obra d’un sol taller o 
que segueixen un mateix model. L’Haga-
dà Germà se centra en el cicle de l’Èxo-
de. Les ambientacions i els personatges, 
molt expressius, mostren un desconei-
xement dels models gòtics septentrio-
nals i un coneixement superficial de l’art 
italià més innovador. Els colors, saturats, 
destaquen sobre fons molt rics, amb ors 
i amb motius abstractes i figuratius. Els 
episodis a pàgina sencera s’emmarquen 
amb decoracions geomètriques.

Hagadà Rylands 
Escrita i il·luminada al segon quart del 
segle xiv, comparteix iconografia, con-
figuració i estil amb l’Hagadà Germà, 
la qual, de fet, va ser-ne el model, que 
l’Hagadà Rylands enriqueix. Compar-
teixen les fórmules decoratives denses 
i la composició dels principals temes 
iconogràfics, però hi ha, tanmateix, 
diferències. Les imatges de l’Hagadà 
Rylands expressen un discurs polític 
més punyent que les de l’Hagadà Ger-
mà. La seva iconografia a voltes és cruel 
vers els no-jueus i posa èmfasi en el pati-
ment dels enemics d’Israel. El manuscrit 
també es diferencia d’altres hagadàs de 
l’àmbit de la península Ibèrica perquè 
integra micrografies molt riques en mo-
tius vegetals, geomètrics i zoomòrfics.

Hagadà Germà, c. 1330. 
The British Library, 
Londres, MS. Or. 1404,  
f. 9r, f. 14v, f. 17r, f. 5r

Hagadà Rylands, c. 1330-
1349. The John Rylands 
University Library, 
Manchester, Heb. MS. 6, 
f. 18v, f. 19r

En la pàgina 38: 
Hagadà Germà, f. 7v
En la pàgina 39: 
Hagadà Rylands, f. 19v





Hagadà Mocatta 
El manuscrit de l’Hagadà Mocatta conté 
també els llibres Càntic dels Càntics, 
Rut i Cohèlet. El text apareix dins de 
bells marcs de colors blau, vermell, 
verd i daurat, amb dibuixos de bestioles 
híbrides i amb sanefes de text microgrà-
fic als marges. El document s’atribueix 
a l’escrivà Jacob, que potser també el 
va il·luminar. L’autor sembla conèixer 
bé altres hagadàs, però no aconsegueix 
fer il·lustracions de la mateixa qualitat 
que en altres casos. L’Hagadà Mocatta 
destaca, en canvi, per les micrografies 
que reprodueixen homilies rabíniques 
(midraixos) i pregàries. Jacob, actiu a 
Barcelona al segon quart del segle xiv, 
va treballar probablement també en 
l’Hagadà Rylands i en el Mahzor català.

Hagadà Mocatta,  
c. 1330-1340. University 
College London Library 
Services, Special 
Collections, MS. Mocatta 1

En aquesta pàgina:  
f. 29v, f. 33v

En la pàgina següent: 
f. 39v
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↑ Hagadà Sassoon,  
c. 1320. The Israel 
Museum, Jerusalem, 
MS. 181/41, f. 2v, f. 84v, 
f. 42v

↓ Hagadà Prato,  
c. 1325-1350. The Jewish 
Theological Seminary 
Library, Nova York,  
MS. 9468, f. 9v, f. 54r, 
f. 36r

Hagadà Sassoon
Per bé que el còdex en el qual és inclosa 
l’Hagadà Sassoon és de petites dimen-
sions, també conté poemes litúrgics 
i passatges bíblics relacionats amb la 
Pasqua i la Festa de Setmanes o Xavuot. 
Aquesta hagadà, del primer quart del 
segle xiv, conté miniatures d’escenes 
a pàgina completa, però especialment 
il·lustracions que acompanyen el text. 
Tot i que està escrita en lletra quadrada 
i semicursiva sefardita, igual que la resta 
d’hagadàs catalanes, l’estil de les il·lu-
minacions, amb figures allargassades i 
una decoració d’éssers híbrids i grotes-
cos i de figures humanes zoomòrfiques, 
bé podria apuntar a un origen francès 
del miniaturista. Estèticament està em-
parentada amb l’Hagadà de Barcelona i 
l’Hagadà Kaufmann.

Hagadà Prato
Datada al segon quart del segle xiv, va 
començar a escriure’s en lletra qua-
drada sefardita i amb la formalització 
pròpia de les hagadàs catalanes, però 
es va continuar al nord d’Itàlia, al segle 
xvi, a la manera asquenasita. Hi ha trets 
que l’apropen a l’Hagadà de Sarajevo 
i a l’Hagadà de Mòdena-Bolonya, però 
respecte de la iconografia és difícil 
fer-ne una comparació perquè no se’n 
van completar els cicles. En destaquen 
les delicades decoracions marginals i 
la manca d’elements associats al ritual 
del sopar, per la qual cosa hom podria 
suposar que era un exemplar per ser 
llegit públicament a la sinagoga, abans 
del sopar pasqual.



Hagadà de Sarajevo
L’Hagadà de Sarajevo és probablement 
del segon quart del segle xiv, tot i que 
alguns autors l’han considerada poste-
rior a l’epidèmia de la Pesta Negra del 
1348. Adopta esquemes italians, amb 
representacions de l’espai que mostren 
una certa complexitat, però el volum de 
les figures està menys desenvolupat. 
L’obra no abandona del tot la tradició 
del gòtic lineal anterior. Amb un estil 
narratiu esquemàtic, explica les histò-
ries del Gènesi i de l’Èxode, des de 
la creació del món fins a la mort de 
Moisès, sense oblidar els escenaris de 
l’àpat pasqual. L’Hagadà de Sarajevo és 
cèlebre per les seves il·lustracions i per 
la seva atzarosa història posterior. En 
el mateix taller de l’Hagadà de Sarajevo 
s’hi degué elaborar l’Hagadà de Mòde-
na-Bolonya.

Hagadà de Sarajevo,  
c. 1325-1350. Zemaljski 
Muzej Bosne i Hercego-
vine, Sarajevo, MS. 1

En aquesta pàgina:  
f. 4r, f. 34r

En la pàgina següent: 
f. 31r
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Hagadà de Mòdena-Bolonya
L’Hagadà de Mòdena-Bolonya és un manus-
crit del qual es conserven únicament dos 
fragments separats. Inclosa en un llibre de 
pregàries o mahzor per a les festes jueves, 
presenta un estil pictòric proper al de l’Ha-
gadà de Sarajevo. L’exemplar és incomplet 
i les imatges presenten un ordre singular: 
la primera part, conservada a Mòdena, no 
té principi, arrenca amb el discurs de les 
plagues d’Egipte, presenta la matsà i el 
maror, i queda inacabada a mig salm 117, en 
el Hal·lel. El fragment de Bolonya comença 
amb la segona part d’aquest mateix salm 
i segueix amb la resta de salms i pregàries 
que clouen l’hagadà. A continuació presenta 
belles miniatures a pàgina sencera sobre les 
plagues, que en l’ordenació primitiva devien 
anar al principi de tot del manuscrit original, 
al davant dels folis ara conservats a Mòdena. 

Hagadà Mòdena-
Bolonya, c. 1325-1350. 
Biblioteca Universitaria 
di Bologna, MS. 2559;
Biblioteca Estense di 
Modena, MS. Cod. A.K.I. 
22-Or. 92

En aquesta pàgina:  
Mòdena, f. 6v; f. 3r

En la pàgina següent: 
Bolonya, f. 3r



Hagadà Kaufmann
L’Hagadà Kaufmann va ser il·luminada 
per diferents mans. Les miniatures més 
importants, a pàgina sencera, seguei-
xen esquemes d’origen italià habituals 
a la Corona catalanoaragonesa en el 
tercer quart del segle xiv. Posterior-
ment es van afegir orles i personatges 
al programa iconogràfic original, que ja 
disposava d’alguns d’aquests elements. 
L’Hagadà Kaufmann destaca per la qua-
litat i el detallisme de les seves il·lus-
tracions, per bé que alguns pigments 
s’han degradat considerablement. En 
origen, els folis inicials presentaven la 
història de Moisès i tot seguit el ritual 
de l’àpat pasqual, però actualment, i 
des d’abans del segle xvi, la seqüència 
està desordenada.

Hagadà Kaufmann,  
tercer quart del segle xiv.
Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára, 
Budapest, MS. A 422

En aquesta pàgina:  
f. 3v, 43r, 1v

En la pàgina següent: 
f. 2r
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Hagadà de Cambridge
Aquesta hagadà, que segueix el ritu 
provençal, es troba inclosa dins d’un 
llibre de pregàries per als dissabtes i 
altres festes, entre poemes litúrgics en 
arameu, rúbriques tardanes i inscrip-
cions en judeoàrab. Se l’ha datat al 
final del segle xiv o principi del segle xv, 
per la qual cosa és la més recent de les 
exposades. Les il·lustracions es limiten 
a la matsà i el maror i a un parell de pa-
raules inicials amb motius florals i vege-
tals. L’Hagadà Cambridge, però, destaca 
per la profusa decoració amb filigranes 
de les paraules inicials en tons blaus, 
vermells, negres, violetes i daurats. 

Hagadà de Poblet
L’Hagadà de Poblet correspon al tipus 
d’obra que devia ser més corrent en les 
famílies no tan adinerades del Call de 
Barcelona. Es fonamenta en la impor-
tància del text i té molt pocs motius 
miniats, entre els quals un frontispici 
arquitectònic, hereu de la tradició gòti-
ca lineal, per destacar l’inici del text del 
«Pa de l’aflicció». Les policromies són 
simples, no hi ha figures antropomòrfi-
ques i hi domina la línia sobre el color. 
En un dels folis hi apareix el nom del seu 
primer propietari: Momet de Perelada. 
És l’únic còdex hagàdic medieval con-
servat actualment a Catalunya, després 
d’haver passat per terres italianes.

↑ Hagadà de Cambridge, 
final del segle xiv o prin-
cipi del xv. Cambridge 
University Library,  
MS. Add. 1203, f. 59r,  
f. 67r, f. 67v

↓ Hagadà de Poblet, 
finals segle xiv. 
Biblioteca del Monestir 
de Poblet, MS. 100, f. 1r, 
f. 32r, f. 2r
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Llocs on es conserven 
les hagadàs actualment 

El gos i la llebre d’Israel.  
Si la llebre representa 
Jacob i el poble d’Israel, 
i el gos, els seus perse-
guidors, en l’Hagadà de 
Barcelona hi apareixen 
amb els papers bes-
canviats, amb la llebre 
rebent l’homenatge del 
gos. 

Hagadà de Barcelona. 
The British Library, 
Londres, f. 30v

LES HAGADÀS 
EN LA 
HISTÒRIA 

LA PERVIVÈNCIA 
D’UN PATRIMONI 
CULTURAL
El destí de les hagadàs catalanes
Arran de l’expulsió del 1492, si no abans, algunes famílies 
jueves s’emportaren les hagadàs que posseïen, així com altres 
manuscrits que formaven les seves biblioteques privades i que 
no havien estat destruïts en els atacs del 1391. De tots aquests 
manuscrits se n’ha conservat una petita part, especialment 
aquells de més valor artístic, que amb el temps han estat ad-
quirits per col·leccionistes i, posteriorment, per biblioteques i 
museus. A partir de les anotacions escrites dels diferents pro-
pietaris que van heretar o adquirir els còdexs al llarg dels se-
gles, així com de les anotacions dels censors que els revisaven, 
se’n pot seguir, en part, la traça fins als seus destins actuals. 

El mapa de la dispersió
Sembla que la majoria de les hagadàs catalanes van anar a 
parar en un primer moment a Itàlia, i des d’allà algunes van 
passar a altres indrets, com els Balcans, França i les terres 
germàniques. En temps posteriors foren adquirides com 
a peces de gran valor artístic per col·leccionistes privats i, 
posteriorment, per museus i biblioteques, especialment 
d’Anglaterra (The British Library, University College London, 
University Library of Cambridge, John Rylands University 
Library). L’Hagadà de Poblet és l’única que va partir i va retor-
nar, i que avui es conserva a Catalunya.

Un missatge de cohesió comunitària
Generació rere generació, traçant una història de llarga 
durada, els participants en el séder han assumit el paper dels 
israelites de la narració bíblica, rememorant aquell passat re-
mot amb l’esperança d’un futur millor. Les hagadàs permeten 
el seguiment del ritual del sopar de la nit de Pasqua i, durant 
l’edat mitjana, foren un element clau en el reforçament de 
la identitat jueva, sovint enmig de contextos històrics difícils 
per a la comunitat. Les hagadàs il·luminades no es limitaven 
a il·lustrar el text, sinó que, en espera del retorn a Jerusalem 
i de l’arribada del messies, creaven una narrativa de futur, 
amb una iconografia rica i complexa, plena de símbols amb 
interpretacions múltiples. 

Les hagadàs actualment
L’Hagadà de Pasqua és un text en el qual, a partir d’un nucli 
inalterable, al llarg dels segles s’han afegit i eliminat poemes 
litúrgics i pregàries i s’han incorporat il·lustracions, amb una 
iconografia específica segons la tradició cultural de cada lloc 
i de cada moment. Se n’han fet nombrosíssimes edicions des 
de la invenció de la impremta, sobretot a partir del segle xix, 
i és avui encara una tradició ben viva. La simbologia messià-
nica i la idea del retorn a Israel que conté continuen essent 
pilars del judaisme, i els jueus creients, així com molts de no 
creients, continuen llegint el text de l’Hagadà cada séder per 
rememorar l’èxode d’Egipte.



El retorn a Israel. La frase final de tota hagadà és «L’any vinent, a Jerusalem!», 
expressió del desig de celebrar la Pasqua de l’any següent a la ciutat santa del 
judaisme. La repetició d’aquest anhel durant generacions ha contribuït a la conti-
nuïtat històrica de la idea del retorn a la terra d’Israel. 

Hagadà de Barcelona. The British Library, Londres, f. 88r

HAGADÀS BARCELONA. 
L’esplendor jueva del gòtic català
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