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L’home de la sinagoga

Miguel Yaffa

Ha dedicat dues dècades
a recuperar un temple jueu
ocult cinc segles al Gòtic

PERE BATLLE33 Miguel Yaffa, a la sinagoga major de Barcelona, dimecres.
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Terenci, Africà, Alexandre,
Màxim, Zenó, Teodor,
Macari, Fulbert, Dimes

La sinagoga major de Barcelona, amaga-
da durant cinc segles als baixos del
número 5 del medieval carrer de Mar-
let, al Gòtic, és una autèntica joia de la
història del judaisme català. Miguel Yaf-
fa, de 66 anys, hispà català argentí i
membre d’una família jueva oriünda de
Lituània i Ucraïna, ha anat polint aques-
ta joia durant les dues últimes dècades,
abocant-hi esforç i diners.

Yaffa és optometrista, historiador,
monitor d’escacs, numismàtic, filatèlic i
fins i tot va tenir un restaurant. La seva
verdadera vocació, però, és «l’estudi de
la cultura judaica». «Durant 15 anys
vaig passejar diàriament pel Call bus-
cant les pistes d’un temple que havia
d’existir», recorda.

La recerca va finalitzar l’any 1987,
«quan l’historiador Jaume Riera va iden-

tificar la sinagoga major gràcies a un
document d’un cobrador d’impostos de
l’any 1400». Deu anys després, Yaffa va
aconseguir involucrar un grup de perso-
nes de totes les confessions en la com-
pra del lloc per a la recuperació d’una
sinagoga que, en altres temps, va servir

de taller de tint, per acabar convertint-
se, a mitjans del segle passat, en dipòsit
de material elèctric. Les obres de recupe-
ració han convertit bona part de les
ruïnes en un centre cultural, malgrat
que una part de la sinagoga, la reserva-
da a les dones, no ha pogut ser rescata-

da perquè ara forma part del menjador
d’un restaurant veí.

La sinagoga de Barcelona juga una
funció de primer ordre. «Som la sinago-
ga coneguda més antiga d’Europa, te-
nim una Torà de 500 anys que també és
de les més antigues d’Europa, fins i tot
no descartem que pogués haver estat
realitzada a Sefarad abans de l’expulsió.
Tot fa com una espècie de vertigen»,
apunta. La consagració de la sinagoga, a
principis d’aquest any, ha permès que
cada dues setmanes s’hi pugui celebrar
el Sabat, i ha insuflat nous aires a allò
que Yaffa anomena «la nostra feina quo-
tidiana: dedicar sis hores diàries a la di-
fusió del judaisme a Barcelona, en una
meritòria tasca d’aclariment i divulga-
ció. El nostre judaisme és de portes
obertes».H
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Minivacances a la platja. Els turistes catalans han
optat majoritàriament per contractar reserves en zo-
nes de sol i platja aquesta Setmana Santa, coincidint
amb l’obertura de gairebé tots els hotels de costa.

Eleccions ajustades a Itàlia. La meitat dels electors
italians van anar a votar en el primer dels dos dies de
les legislatives. Berlusconi encara confia que una alta
participació el mantingui al poder.

Nous arguments contra E.ON. La Comissió Nacio-
nal d’Energia apel.larà al concepte de «seguretat na-
cional» aplicat al control de les centrals nuclears per
vetar l’OPA de l’alemanya sobre Endesa.

Fiança per a María José
Campanario. La dona (fo-
to) del torero Jesulín de
Ubrique va quedar ahir en
llibertat amb càrrecs de
tràfic d’influències i su-
born, al pagar 12.000
euros, per la presumpta
implicació en la falsifica-
ció de baixes laborals.

El Premi Pritzker, per a Mendes da Rocha. El jurat
del considerat Nobel de l’arquitectura ha recaigut en
el tècnic brasiler, autor d’edificis de línies sòbries i
amb vocació d’obra pública.

Aliments ecològics. Els productes que utilitzen el
prefix bio hauran d’eliminar-lo del nom si no es tracta
d’aliments d’agricultura ecològica.

Burilles als carrers de BCN. Els gairebé 500 cen-
drers instal.lats fa tres mesos vora les papereres del
centre a penes són utilitzats pels ciutadans.

Socialistes. Blanco (fo-
to) defensa Rubalcaba i
diu que, aquí, «l’únic
fosc és el futur de Rajoy,
Acebes i Zaplana».

Otegi, davant el jutge.
El líder de la il.legal Bata-
suna, Arnaldo Otegi, tor-
narà a declarar avui a
l’Audiència Nacional.

Empats del Barça i l’Espanyol. L’equip blaugrana va
empatar contra el Racing a El Sardinero (2-2) i segueix
a 11 punts del segon classificat. L’Espanyol va treure
un punt davant l’Atlètic a Montjuïc (1-1).
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