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Benvolgudes, benvolguts, 

Som un grup de professors i professores de diferents centres d’educació secundària de 

Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem preocupats per estudiar 

com podem ajudar-vos a comprendre les característiques de la societat catalana i de la 

seva història. 

La nostra intenció és comprovar si els temes i les activitats que us proposem us ajuden 

a aprendre i a interpretar el passat i el present de Catalunya. 

No pretenem avaluar-vos ni posar-vos cap nota. Només volem saber què sabeu i com 

construïu els vostres coneixements. 

Per aquesta raó us demanem que respongueu les activitats amb la major honradesa 

possible, que digueu el que realment penseu i que ho justifiqueu. 

La nostra recerca pot, amb la vostra col·laboració, ajudar molts centres educatius de 

Catalunya i molts nois i noies, que com vosaltres, volen saber com és el país on viuen. 

Moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra col·laboració. 

 

Grup ARIE de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 d’abril de 2008 

 

 

Disseny didàctic de la proposta 

Competències 
bàsiques Objectius d’aprenentatge Continguts 

Competència 
comunicativa lingüística 
i audiovisual 

Competència social i 
ciutadana 

Identificar les semblances i diferències 
entre l’islamisme, el judaisme i el 
cristianisme. 

Reflexionar sobre la possibilitat de 
convivència i l’aparició de conflictes entre 
diferents cultures. 

Diferenciar entre convivència, coexistència 
i conveniència i posicionar-se respecte la 
situació més adequada.   

Les característiques de 
l’islamisme, el judaisme i 
el cristianisme. 
 
La convivència, la 
coexistència, la 
conveniència i el 
conflicte entre diferents 
cultures. 

 

L’organització prevista de les sessions és la següent: 

- Sessió 1. És possible la convivència entre persones de cultures diferents? 

- Sessió 2. Realment, som tan diferents? 

- Sessió 3. La convivència és possible? 

- Sessió 4. Què implica la convivència? 

- Sessió 5. Coexistim, convivim o ens convenim? 

- Sessió 6. I tu, què aconsellaries? 
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Sessió 1. És possible la convivència entre 

persones de cultures diferents? 
 

 

1.1.  Tria la resposta que consideris més correcta 

 
a. Per què creus que hi ha persones que rebutgen  persones d’altres cultures? 

 Perquè pensen que els treuen la feina i fan que els sous siguin més baixos. 

 Perquè pensen que són persones conflictives i causen problemes de convivència. 

 Perquè pensen que fan que es redueixin els serveis (sanitaris, educatius...) i les 
oportunitats d’ajudes. 

 Perquè pensen que són persones inferiors o amb menys drets. 

 

b. Per què moltes persones d’altres cultures decideixen venir a Catalunya? 
 Perquè Catalunya forma part de la Unió Europea, i és un territori d’estabilitat política i 

econòmica. 

 Perquè a Catalunya hi ha oportunitats de feina per als adults i d’estudis per als fills i 
filles. 

 Perquè Catalunya és un territori amb una estructura política, econòmica i social que 
garanteix uns drets bàsics a tothom. (sanitat, educació, llibertat...)  

 Perquè a Catalunya hi ha familiars i amics que els recomanen venir-hi. 

 

c. Per què moltes persones d’altres cultures decideixen quedar-se a Catalunya? 
 Perquè a Catalunya viuen persones d’origen diferent, que malgrat els problemes, 

acaben integrant-s’hi. 

 Perquè a Catalunya hi ha més oportunitats que als llocs d’origen, que els permeten 
viure millor (educació, feina, sanitat, cultura, llibertat...). 

 Perquè a Catalunya han fet arrels, i part de la seva família ja s’hi sent catalana i s’hi 
vol quedar. 

 Perquè a Catalunya poden expressar lliurement el que senten i el que són, sempre i 
quan ho facin amb el respecte necessari cap a les altres persones. 
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1.2.  Respon breument les següents preguntes 
 
a. Si haguessis de conviure amb persones d’altres cultures, digues tres situacions 

que t’amoïnarien i tres situacions que t’agradaria trobar-t’hi 

tres situacions que t’amoïnarien tres situacions que t’agradarien 

  

  

  

 

b. Si fossis president del govern, digues tres decisions que prendries per facilitar la 
convivència intercultural. 

1.  

2.  

3. 

 
c. Creus que la convivència intercultural és un fenomen nou a Catalunya? Per què? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
d. Acaba la següent frase: 
La immigració és ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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1.3.  A continuació, tens la carta que Samuel, un jueu que vivia a Còrdova 
l’any 1086 li va enviar al seu cosí Yehuda que vivia a Girona. Llegeix-les 
atentament. 
Què faries tu si fossis en Samuel? Quina decisió prendries? Per què? 

 
 
Samuel Halevi va néixer l’any 1040 a Còrdova. Tota la seva família havia viscut en 
aquesta ciutat des de temps immemorials. Durant segles havien conviscut amb els 
musulmans sense problemes, havien pogut conservar els seus propis ritus i 
tradicions, havien prosperat econòmicament i en alguns casos havien arribat a ser 
metges de reconegut prestigi -com Hasday ibn Shaprut, metge personal i ministre 
del califa Abd ar-Rahman III- o a ocupar posicions importants en l’administració 
califal.  
Amb les invasions dels almohades -fanàtics que volien purificar l’Islam-, la caiguda 
del califat de Còrdova i l’aparició dels regnes de taifes, els jueus van patir nombroses 
matances i es van exiliar cap a la zona de dominació cristiana. Aquella primavera en 
Samuel i la seva família es van planejar la necessitat d’emigrar. 
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Còrdova 18 de sivan 1de 1086 
Benvolgut Yehuda, 
Soc en Samuel, t’escric perquè estic pensant seriosament marxar de 
Còrdova per anar a viure a Girona, a Al-Andalus vivim temps molt difícils. 
Des de fa molts anys regna el desordre i la lluita entre fraccions polítiques i 
en aquestes circumstàncies ja saps que sovint l’odi es torna contra el 
nostre poble. 
Ja et deuen haver arribat les notícies de les últimes matances que hem 
patit. Vivim amb por i sense esperança . De poc serveix ara  la contribució  
del nostre poble a la riquesa, a la ciència i a la cultura d’aquestes terres, ja 
que ens veiem obligats a deixar les nostres cases , els nostres amics i  els 
nostres negocis. Marxar sembla la única possibilitat de conservar la vida, 
però què difícil és deixar aquesta ciutat que tan estimem i començar de nou.
Estimat cosí et demano que ens acollís a casa teva a la meva família i a mi 
fins que puguem refer la nostra vida. 
Em pots dir com està la situació a Girona? D’ençà que vam tenir notícies 
vostres, ara fa un any ha canviat gaire? Creus que podré continuar amb el 
meu taller de joieria? 
No sé si val la pena arriscar-se i esperar,és possible que vinguin temps 
millors per a nosaltres. 
Esperem els teus consells. 
Una abraçada des de Còrdova de tota la família. 
El teu cosí Samuel i la seva família 

Girona,20 de Tammuz2 de 1086 
Benvolgut Samuel, 
Últimament he pensat molt en vosaltres, les males notícies arriben ràpides 
com el vent i patíem per vosaltres. 
Raquel i els nostres fills estan molt contents que vingueu. Aquí la 
situació és molt millor per a la nostra comunitat. 
Tenim una casa de dos pisos prou gran per acollir-vos, al Call, prop dels 
banys. El barri és tranquil, les portes es tanquen en poques ocasions al 
llarg de l’any i les relacions amb els cristians són força bones, vivim en 
pau i harmonia. 
Tenim el  taller a prop de casa i en principi el podem compartir, ja 
veuràs com sortim endavant. 
Entenc que sigui tan dolorós deixar la vostra preciosa casa, amb el pati 
fresc i perfumat, el vostre negoci, els amics i la ciutat sencera, sense 
haver donat cap motiu perquè us maltractin. La vida però, és el bé més 
preuat. No pensis tant en el que deixes, sinó en el que pots trobar aquí, 
la pau i la possibilitat de viure com a bon creient. 
Pensa-ho bé, i de seguida que hagis pres la decisió ens ho escrius, farem 
tots els preparatius per a què la vostra vida comenci de nou amb il·lusió. 
El teu cosí Yehuda i la seva família 

1 Juny, segons els mesos de l’any jueu 2 Juliol, segons els mesos de l’any jueu
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2.1.  ✪ Segueix atentament el power point següent 
(https://youtu.be/7tyNJqYDkBA) i emplena individualment la següent taula 
amb les característiques principals. 

 

 Islamisme Judaisme Cristianisme 

Religió 

   

Activitats 
econòmiques 

   

Ciutat 

   

Habitatge 

   

Cultura 

   

Vestimenta 

   

Neteja i 
higiene 

personal 

   

 

https://youtu.be/7tyNJqYDkBA
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2.2.  A partir de la informació recollida en la taula anterior, en grups feu 
una breu síntesi, comparant les tres cultures. Destaqueu les semblances 
i les diferències 
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2.3. A continuació teniu 3 imatges i 4 textos que descriuen algun aspecte 

d’una de les 3 cultures. Individualment, relacioneu cadascun dels textos 
i les imatges amb una de les cultures. Justifiqueu la vostra resposta. 

 
 Islamis-

me 
Cristianis-
me 

Judais-
me Justificació 

IMATGE 1     

IMATGE 2     

IMATGE 3     

TEXT 1     

TEXT 2     

TEXT 3     

TEXT 4     
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IMATGE 1 

 

IMATGE 2 

 

IMATGE 3 

 
 
 

TEXT 1 
“A Barcelona, m’obliga la llei a portar capa rodona, llarga i amb caputxa. 
Si no la porto he de dur al vestit per distingir-me, a l’alçada del pit, una 
marca rodona, groga o vermella d’un pam d’ample, anomenada rodella. 
La meva dona pot portar aquest senyal, més petit al front”. 

TEXT 3 
“Tingueu temor de ser injustos amb les vostres dones. No us caseu amb 
més de dos, tres o quatre i trieu  aquelles que us hagin agradat. Si no 
les podeu mantenir amb dignitat no n’agafeu més d’una o limiteu-vos a 
les postres esclaves. Tal conducta és la sensata perquè us facilitarà la 
manera de ser justos i dotar bé les vostres dones”.  

TEXT 2 
“He corregut a la pietat de la vostra senyoria a demanar-vos que em 
doneu terres per conrear(...) Prometo que en cap moment per aquestes 
terres produiré contrarietat o perjudici a la vostra causa, sinó que 
prometo que estaré disposat en tot per a la vostra utilitat i respondré a la 
vostra protecció. Prometo que en un lliurament anual pagaré les desenes 
de renda i les ofrenes, com és el costum”. 

TEXT 4 
“Els banys públics  eren autèntics salons de bellesa. En ells es donaven 
massatges i s’aplicaven olis hidratants d’ametlla, roses i gessamí i 
narcís. Els cabells es cuidaven amb fulles d’anyil  i henna, i les dents es 
netejaven amb dentífrics a base d’arrels de noguera i clau. També 
existien depilatoris i sofisticats tractaments de neteja pel cutis”. 
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2.4. Entre l’any 711 i el 1492, musulmans, cristians i jueus coincidiren a la 
Península Ibèrica. Entre ells existiren situacions de convivència i 
situacions de conflicte.  

A partir de la presentació inicial, i les diverses activitats realitzades, en grup 
penseu un exemple de convivència i un exemple de conflicte entre aquestes 
tres cultures.  
 

CONVIVÈNCIA CONFLICTE 

Diversos coneixements científics 
musulmans foren incorporats pels cristians 
mitjançant els diversos contactes entre 
ambdues civilitzacions. Per exemple: els 
coneixements mèdics.  

Els musulmans a partir del segle XII no 
toleraren cap més religió que no fos 
l’Islam en el seu territori, obligant als que 
no eren musulmans a convertir-se o a 
fugir.  
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3.1. Completeu el fris cronològic, a partir de les dades que hi ha a les taules 
següents 

 

  

 
Sessió 3. La convivència és possible? 

 
 

segle I dC Arribada dels primers cristians a la Península Ibèrica 

segle II dC Arribada dels primers jueus a la Península Ibèrica 

711 Arribada dels musulmans a la Península Ibèrica 

711 - 1086 Construcció de la major part dels calls jueus en els ciutats musulmanes 

1232 -1333 Construcció de la major part dels calls jueus en les ciutats cristianes 

1492 Decret d’expulsió dels jueus i dels musulmans de la Península Ibèrica 
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 200  400   700   1000  1200   1500 
              

Musulman  s                           

Jueu  s                           

Cristian  s                           
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3.2. Llegiu atentament els següents textos sobre els musulmans, els jueus i 
els cristians. Subratlleu les idees més importants. 

 
Els Musulmans 
L’Islam aparegué a Aràbia al segle VII. Es tractava d’una nova religió monoteista creada pel profeta 
Mahoma i recollida a l’Alcorà, el llibre sagrat. L’expansió islàmica per la Mediterrània al llarg del segle 
VII fou ràpida, de manera que a primers del segle VIII els musulmans s’estenien des del nord de 
l’Índia fins a l’estret de Gibraltar. 
La Hispània visigòtica fou conquerida ràpidament per l’Islam. Així, l’any 711, els musulmans entraren 
a la península i començaren la conquesta, sense gaire resistència. Entre el 712 i el 718 ocuparen tot 
Catalunya. El territori musulmà s’anomenà Al-Andalus, i tenia la capital a Còrdova. A partir del 801, i 
per tal de protegir el seu regne, els francs ocuparen les terres de l’actual Catalunya fins el Llobregat i 
el Segre i l’anomenaren Marca Hispànica.  
Aquests rius separaven doncs una societat musulmana, eminentment urbana i amb un alt grau de 
desenvolupament tècnic i cultural, d’una societat cristiana i feudal, fonamentalment rural i menys 
avançada tècnicament.  
A la Catalunya islàmica, on destacaven especialment les ciutats de Lleida, Tortosa, convisqueren una 
minoria de dirigents musulmans, que tenien el poder i la major part de les terres, els cristians que 
conservaren la seva religió (mossàrabs), els muladís (cristians convertits a l’Islam) i els jueus que 
vivien en les grans ciutats (els calls). 
Les disputes internes entre els musulmans però, posaren fi a aquest període d’esplendor i 
convivència, i l’any 1031, el califat de Còrdova es dividí en regnes de Taifes, i s’inicià l’expansió 
cristiana cap al sud. El 1492 amb la conquesta de Granada es va acabar la presència musulmana a la 
península. 
 
Els Jueus 
La primera presència testimoniada de jueus a la península data del segle II. Amb l’Edicte de Constantí 
del 313, fent oficial el cristianisme es van convertir en la minoria més important. Malgrat tot, no tenien 
excessius problemes per desenvolupar una vida normal. Els jueus estaven plenament integrats en 
l’ambient social i econòmic de l’Hispània visigoda i al marge de la seva diferent religió i pràctiques 
rituals no es diferenciaven de la resta de ciutadans, ni tan sols per la llengua. La presència jueva es 
mantingué també amb l’arribada dels musulmans, ja que gaudiran de llibertat religiosa i un relatiu 
benestar.  
Es donà un important desenvolupament cultural i econòmic de les comunitats jueves, arribant a més 
de 500 calls arreu de la península, on vivien escriptors, científics, metges i fins tot consellers dels reis. 
En els territoris cristians, els jueus convisqueren amb els cristians amb una relació francament 
amistosa: compartien festes i celebracions i tenien relacions econòmiques i comercials. Només en 
èpoques de conflicte, les relacions es deterioraren fins arribar a l’agressió física (segle XIV) i amb . la 
seva expulsió definitiva el 1492.  
 
Els cristians 
L’ocupació musulmana de la Península, provocà que una part de la població restés en territori 
conquerit, ja fos com a cristià o convertint-se a l’Islam, però una altra part fugí cap el nord. Els reis 
francs van consolidar la Marca hispànica, que va ser l’origen dels comtats catalans. A partir d’aquí es 
va iniciar l’expansió cristiana cap al sud (segles XI-XII). 
La societat cristiana es basava en el feudalisme, on el senyor feudal (noble o eclesiàstic) era el 
propietari de totes les terres, i a canvi de donar protecció als seus vassalls els cobrava elevats tributs i 
els obligava a treballar a les terres.  
En aquesta societat eminentment rural van conviure durant molts segles diferents cultures, ja que els 
jueus vivien a les ciutats i els moriscos (musulmans convertits al cristianisme) es van concentrar en 
zones de gran producció agrícola. La convivència es va trencar al segle XIV amb les diferents crisis 
de subsistència, provocades per les males collites. Els cristians van començar a culpabilitzar a les 
minories culturals. 
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3.3. Observeu atentament els següents mapes i digueu a quin moment 
històric correspon cadascun d’ells. 
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3.4.  Imagina’t una màquina del temps que et permet viatjar a la Península 
Ibèrica en algun moment situat entre el 771 i el 1492. Tria què vols ser, a 
quin any vols anar i a quin lloc vols viatjar. Explica la teva selecció 

 
a) Quines indicacions li donaràs a la màquina del temps? 
 

Vull ser  cristià/cristiana          jueu/jueva          musulmà /musulmana 

Data   

Lloc de destí  

 
b) Per què has fet aquesta tria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Com creus que serà la teva vida? 
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Sessió 4. Què implica la convivència? 

 
 

 

4.1. Llegeix atentament la llegenda de La Torre de la Minyona. Com ja saps 
una llegenda no és la realitat, però… 

 

A l’Edat Mitjana, els actuals territoris de Catalunya i Espanya estaven ocupats per cristians i 
musulmans. Les seves relacions sovint eren pacífiques, sovint violentes. Tenim testimonis 
de llargs períodes de pau i d’intercanvis i de períodes de violència. 

Quan hi havia pau, es podien produir situacions com les que es narren en algunes llegendes 
i en alguns poemes.  
 

Fa molts i molts anys, quan les terres de Catalunya eren conquerides per guerrers de 
terres llunyanes, l'imperi dels castells i les muralles s'alçava amb la llum de l'alba.  
A Cardona, un poble emmurallat i vigilat per un castell de pedra i sorra, un nou dia 
començava. I amb ell, les festes es feien més properes i la gent començava a fer 
preparatius. 
El duc de Cardona havia convidat el príncep dels moros que eren als afores del poble per 
establir una relació més cordial amb els veïns que duien per símbol una lluna daurada i 
cobrien els seus caps amb mocadors i cordills negres. 
Eren uns guerrers que lluitaven amb amples espases, corbades com la lluna de la seva 
bandera, i els seus ulls negres brillaven com espurnes de foguera. El seu príncep, Abdalà, 
va acceptar i va anunciar que portaria els més braus dels seus toros i els faria córrer 
per la plaça. 
El dia de la gran festa va arribar. A la plaça hi havia unes llargues taules, amb els 
menjars més cars i deliciosos de la terra: tota mena de peixos, carns, aus i les fruites 
més gustoses i exòtiques que la gent havia tastat mai.  
Després del gran festí, la plaça es va tancar amb carros i fustes i es va donar l'entrada 
als braus. Un cavall robust que duia un soldat del príncep a les espatlles va entrar 
darrere dels braus. Amb una llança els anà matant i els seus enormes cossos queien 
sobre la sorra. La veu de les generacions conta que aquesta fou la primera vegada que els 
toros entraren en un tancat de sorra i que se'ls marejà i travessà amb l'acer. Era la 
primera plaça de toros de la península.  
A la nit es celebrà un gran sopar al castell, en el qual els convidats del duc bevien i 
ballaven amb les ballarines d'Abdalà. La filla del duc, Adalés, una jove minyona, alta, 
esvelta, de cabells llargs de color de mel dolça i ulls verdosos, passejava silenciosa i 
discreta pels jardins del castell. Abdalà estava tip de rialles i de notes de música de les 
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panderetes i dels llaüts, dels esquitxos de les copes plenes de vi, i dels comentaris dels 
convidats.  
Sortí a donar un tomb, quan el va sorprendre la bellesa d'Adalés. Es van enamorar l'un 
de l'altre, i es van jurar amor etern. Però, malgrat tot, sabien que si el seu amor prohibit 
era descobert, els seus dos pobles s'enfrontarien en batalla. De manera que van 
començar a veure's de nit i d' amagat.  
Les coses no eren fàcils i un dia van ser descoberts. El duc va esclatar d'ira en saber la 
notícia, i com a càstig va condemnar la seva filla fent-la tancar a pa i aigua per sempre 
en una torre rodona que hi havia al castell. A Abdalà, li va prohibir entrar a les seves 
terres, alhora que li declarà la guerra.  
Una nit, Abdalà aconseguí alliberar la minyona. La va amagar a la torre del botxí (torre 
en la qual vivia el botxí del poble) i li va dir que tornaria al cap de sis dies. Se'n va anar 
cap a la batalla. Però la minyona va ser descoberta i tancada novament entre les parets 
de la torre. Perquè no pogués parlar mai més amb ningú, el servent que li passava pel 
sostre, mitjançant una corda la mica de pa i aigua cada dia, era cec i mut. La minyona va 
continuar allà tancada durant un llarg temps.  
Un dia el seu pare, el duc, va haver d'anar a Barcelona per una convocatòria de tots els 
nobles que li cuidaven els castells d'arreu del territori. En acabar, tots ells li van 
suggerir que perdonés la seva filla. El duc va accedir, però quan va arribar a Cardona ja 
l'esperaven els patges per comunicar-li que la seva filla era embolicada amb mantes a la 
porta de la torre. Havia mort. Durant la seva trista estada allí, va gravar una creu a la 
porta amb les seves ungles.  
Conta la llegenda que la gent del poble quan dirigia la seva mirada cap el castell a les 
dotze de la nit, podien observar com el fantasma d'Abdalà rondava cavalcant amb el seu 
cavall per la torre -des d'aleshores anomenada "Torre de la minyona"- fins a la muntanya 
de sal. Venia a buscar la seva estimada Adalés. 
 

*Llegenda popular del segle XI. 
 

a) Quin és el problema que planteja la llegenda? A quin segle se situa? 
 

 

 

 

b) Creus que avui es donen problemes com aquest? Per què? 
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c)  Imagina’t que haguessis viscut una situació semblant a aquesta. Quin 
personatge t’hauria agradat ser i què hauries fet? Per què? 

Si fos...  la noia      el musulmà enamorat      el duc de Cardona 

hauria... 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Creus que relacions com aquestes, avui són “un problema”? Per què?  
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4.2. Llegeix atentament aquesta història. Després responeu les preguntes. 
 

El mes de maig del 1033 al monestir de Ripoll, en 
Benet un monjo d’uns 50 anys i l’Arnau, un noiet de 
18 anys, treballaven de valent copiant i il·lustrant 
pergamins, seguint les ordres de l’abat Oliva. De 
sobte, s’adonaren que els faltaven tres pergamins. 
Després d’investigar, esbrinaren que dos falsos 
pelegrins -a les ordres d’en Nassut-, els havien 
robat. L’abat Oliva, enfurismat, ordenà en Benet i 
l’Arnau de recuperar-los. No sabien cap a on anar, 
i van començar a caminar. Al cap d’unes hores, van 
ser assaltats per tres rodamóns que els volien 
robar. Però quan en Benet es disposava a 
defensar-se, tots s’adonaren que es coneixien. 
Eren vells amics de joventut. Es donaren una forta 
abraçada i s’assegueren a conversar. L’Arnau i en 
Benet els explicaren el motiu de la seva expedició: 
― Busquem els tres pergamins que en Nassut ha 
manat robar. 
Aleshores en Camacurt, un dels rodamóns, en 
sentir el nom d’en Nassut, feu un gran salt i 
explicà que: 
― Aquest home roba als pagesos de la comarca i 
un dia va matar al meu germà i es va endur la meva 
neboda Maria, per vendre-la com a esclava al 
mercat musulmà de Lleida. Vull venjar-me! Així 
que si us sembla bé, us acompanyaré per intentar 
trobar-la! 
Començaren a caminar i quan es va fer de nit, van 
trobar-se amb una casa de pagès on van demanar 
refugi. El pagès els va explicar que fins feia uns 
anys, vivien en pau amb els musulmans, però que 
darrerament aquests els atacaven per sorpresa, 
els robaven i els ho cremaven tot. A ell li van 
matar la filla quan volien endur-se-la per vendre-la 
com a esclava. Al matí, van reemprendre el seu 
viatge. Es van dirigir a Vic a veure si el bisbe de la 
catedral els podia ajudar. El bisbe els va explicar 
que: 
― En Nassut presta diners al comte i comercia 
amb els rics musulmans de Lleida, per la qual cosa 
és un home molt poderós i molt ben recolzat. 
Calia doncs astúcia per acostar-s’hi i tingueren la 
idea de disfressar-se de jueus. Es van convertir 
en el gran rabí Abraham de la sinagoga de 
Barcelona i el seu ajudant, en Jeremies. L’endemà 

disfressats de falsos jueus, s’acostaren a la casa 
d‘en Nassut. 
― Qui sou? –digué en Nassut. 
― Jo sóc Abraham, el gran rabí de la sinagoga de 
Barcelona, i aquest és el meu ajudant Jeremies -
mentí Benet. Hem fet un llarg viatge per a 
conèixer aquell que anomenen “Nassut”, la fama 
del qual ha arribat fins el call de Barcelona.  
― Digueu, què voleu?–digué en Nassut. 
― Els jueus del call de Barcelona creuen que Vic 
és un lloc ideal per a establir-s’hi i formar una 
petita comunitat jueva. És a mig camí de Lleida, 
famosa per les seves riqueses i els jueus podrien 
fer l’enllaç del comerç entre els musulmans i els 
cristians. Quan vinguin aquestes famílies de jueus, 
vós les podríeu protegir amb els vostres homes. 
Ells, és clar, us pagarien bé la vostra protecció.  
Això li va interessar molt, i els va fer entrar. Van 
estar hores parlant i entre paraules i rialles, en 
Nassut va explicar orgullosament que ell havia 
“tingut” tres pergamins de Ripoll: 
― L’un l’he venut a un metge musulmà de Lleida, 
Muhammad ibn Yusuf. Un altre al baró de Malpàs 
perquè es torni invencible en les lluites. I el 
tercer pergamí encara el tinc jo, i si voleu us el 
vendré.  
En Nassut  tragué el pergamí i el descargolà. En un 
segon, en Benet li donà un fort cop a l’estómac, li 
prengué el pergamí i fugiren corrents. Havien 
recuperat un pergamí, i decidiren sortir ràpid cap 
a Lleida per a recuperar el segon manuscrit. Però 
Lleida era una ciutat musulmana, amb un rei 
poderós que tenia un gran exèrcit. 
Pel camí cap a Lleida, van ser atacats per un grup 
de soldats musulmans, però van saber defensar-
se. Uns van morir, altres van fugir, però un es va 
rendir. Era un cristià convertit a l’Islam, que a 
canvi que no el matessin els va oferir ajuda per 
entrar a Lleida. Quan va arribar la nit, van trobar-
se amb la casa d’un pagès musulmà que els va 
acollir, ja que li van explicar que eren cristians que 
es volien convertir a l’Islam. El pagès els van donar 
roba i els va explicar com vivia un musulmà. En 
agraïment es van oferir a vendre-li les verdures al 
mercat de Lleida. I així ho van fer. 
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L’endemà, vestits de musulmans, arribaren a 
Lleida amb les verdures. Quan travessaren la 
porta de les muralles, es van meravellar de 
l’animació del barri del mercat: monedes d’or, 
alforges de cuir, sedes de la Xina, catifes de llana 
de Pèrsia... Un soldat es van apropar a ells i els va 
dir que ho portessin tot al palau, perquè aquella 
nit hi hauria una gran festa i calia molta verdura 
fresca. I així ho van fer. Quan sortien del palau, 
van preguntar al soldat pel metge Muhammad Ibn 
Yusuf. Arribaren a la porta i trucaren: 
― Busquem al famós metge Muhammad Ibn Yusuf! 
― Si, sóc jo. Què busqueu? 
I tranquil·lament, li van explicar la història del 
robatori dels pergamins. El metge, una persona 
molt il·lustrada i culta, va acceptar retornar-se’l. 
Ja tenien el segon! Van agrair-li el gest i van 
marxar. Quan buscaven una porta de les muralles, 
uns soldats els van detenir pensant quer eren 
lladres. Per sort, van coincidir amb el soldat del 
matí qui els va reconèixer i va declarar a favor 
d’ells. No són lladres, tranquils! Són pagesos! Per 
aquelles casualitats de la vida, van ser convidats al 
sopar. De sobte, van entrar unes ballarines 
precioses. L’Arnau va quedar-se embadalit, i quan 
en Benet l’anava a renyar li va dir: 
― No és aquella la Maria, la neboda del teu amic 
Camacurt? 
Quan la Maria es va acostar per ballar davant 
d’ells, ells van aprofitar per xiuxiuejar-li: Som 
cristians! Som amics del teu oncle, Camacurt! I et 
volem alliberar! 
― Espero que sigui veritat! Me’n refio, perquè vull 
marxar d’aquí! Espereu que tothom estigui 
borratxo i aleshores, aneu a la cuina! Jo us estaré 
esperant allí. 
― A mitja nit, aprofitant que tothom dormia la 
borratxera, van marxar corrent. Caminaren tota la 
nit fins a la casa del pagès musulmà, on estava en 
Camacurt, que en veure la seva neboda no va poder 
evitar plorar d’emoció i d’agraïment. 

Ara ja tenien dos dels pergamins i havien 
recuperar a la Maria. Però com anirien fins al 
castell del baró de Malpàs? La Maria tingué una 
brillant idea. Es tallaren els cabells, es pintaren a 
la cara unes nafres blavoses i es posaren uns sacs 
de basta tela per sobre. Fins arribar a lloc segur, 
es farien passar per leprosos. Així escaparien dels 
soldats, que en veure’ls fugien d’ells sense voler 
saber-ne res. Així arribaren al castell. 
Després de rentar-se i canviar-se de roba, van 
entrar al castell i van demanar pel baró, qui els va 
rebre. Quan van entrar a la sala, van veure que 
amb ell també estava en Nassut. En Nassut els va 
reconèixer i amb un atac de còlera van cridar: 
― Lladres! Aquests són els lladres que m’han robat 
un pergamí!  
― Un moment –va dir en Benet. Nosaltres som 
monjos del monestir de Ripoll i ens envia l’abat. 
Certament, us vam robar un pergamí, però resulta 
que abans vostè l’havia robat al monestir amb dos 
més.  
El baró de Malpàs es va quedar sorprès. No sabia 
a qui creure. Aleshores va decidir que seria Déu 
qui impartiria justícia. 
― Prepareu una olla d’aigua bullent i tireu 2 
pedres. Les haureu d’agafar. Aquell que no es 
cremi, serà qui tindrà raó. Déu l’haurà protegit 
En Nassut va obligar a un pagès que li devia diners 
a agafar la pedra. I quan en Benet anava a posar la 
mà, la Maria es va avançar i la va posar. La mà del 
pagès estava plena de butllofes vermelles i la pell 
aixecada. En canvi, la mà de la Maria estava 
perfecta. 
― Déu ha impartit justícia. Monjo Benet, 
vosaltres teníeu raó. El pergamí és vostre, i a més 
us torno el que tinc jo. Ara ja teniu els tres. 
I el final de la història és que en Benet va tornar 
al monestir amb en Camacurt, que va decidir fer-
se monjo. L’Arnau i la Maria es van enamorar i 
decidir casar-hi. I pel que diuen, els tres 
pergamins continuen al monestir de Ripoll, molt 
protegits. 

 
*Basat en l’obra de “Els tres pergamins de Ripoll”, de l’Oriol Vergés (1998, Barcelona). 
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a) En quin segle està situada la història? 

 

 

b) Com és que a Lleida hi havia un rei musulmà? 
 

 

 

 

c)  Els protagonistes de la nostra història es disfressen vàries vegades. 
Per què penses que era fàcil fer-se passar per una persona d’una altra 
cultura només disfressant-se? 

 

 

 

 

 

d)  Actualment, penses que només per l’aparença podem saber de quina 
cultura és una persona? Per què? 

 

 

 

 

 
e) Penses que realment eren tan diferents els musulmans, els jueus i els 

cristians d’aquesta època? I els d’avui? Per què? 
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Sessió 5. Coexistim, convivim o ens convenim? 

 
 

5.1. Llegeix atentament el següent text, i respon a les preguntes que hi ha a 
continuació. 

 

La “naturalesa multiètnica de la península ibèrica de l’edat mitjana” es pot considerar com un 
exemple de convivència, de coexistència o de conveniència? 
Durant el període inicial de la conquesta, en el segle XII, als musulmans que es rendien se’ls 
permetia marxar amb tots els seus béns o viure sota el domini cristià amb seguretat i llibertat. 
La majoria de la població es quedava com a súbdits del rei cristià. Per això, en aquest període 
d’expansió cristiana les minories religioses (musulmans i jueus) van ser incorporades al sistema 
econòmic, social i administratiu. Va ser un període d’equilibri relatiu entre els tres grups 
culturals. 
Musulmans i jueus participaven de la vida econòmica i social de la Corona d’Aragó en una àmplia 
gamma d’activitats i professions. 
Al llarg del segle XIII es posaren poques traves a la professió per a membres d’una minoria. De 
fet, jueus i musulmans exercien una àmplia varietat de professions. A més de l’agricultura es 
dedicaven a l’artesania i al comerç, a establir operacions comercials nacionals i “internacionals” i 
al préstec, a les professions liberals (metges, per exemple) i fins i tot feien de soldats, en 
activitats que podien arribar a simultanejar. 
En l’imaginari popular la història de jueus i musulmans es veu com una sèrie de pogroms (atacs als 
jueus), massacres i conversions forçoses. Però en el segle XIII, hi va haver relativament pocs 
incidents violents. 
Les relacions relativament pacífiques entre els diferents grups religiosos de la Corona d’Aragó 
dels segles XIII i principis del XIV van ser el resultat d’un cert equilibri social –musulmans, 
cristians i jueus eren grups diferents, emperò participaven fins a cert punt a la mateixa societat. 
Els membres de les minories no es distingien a simple vista dels cristians. És més, la pràctica de 
professions similars i la participació en les mateixes activitats econòmiques i en mercats locals 
facilitava la comunicació i l’entesa. Tot i que cada grup mantenia les seves característiques, 
l’absència de barreres, incloses les lingüístiques, fomentava l’existència d’un sentit de comunitat 
entre tots els súbdits de la Corona. En moltes circumstàncies jueus, musulmans i cristians del 
mateix nivell econòmic es podien identificar tant o més entre ells que amb els seus germans 
pobres. 
La relació entre cristians, musulmans i jueus en la Corona d’Aragó, com en moltes altres 
situacions similar a la resta d’Europa i fins i tot en l’actualitat, estava basada sobretot en la 
percepció d’utilitat d’uns grups envers els altres. No era res més, ni res menys, que un cas de 
conveniència. 
A partir de la segona meitat del segle XIV, es va iniciar un període de trastorns que modificà les 
relacions entre majories i minories, i que posà en marxa una dinàmica que acabaria per portar a la 
desaparició de la societat multicultural, cosa que va canviar l’equilibri cultural i va fer que el segle 
XV es caracteritzés per la persecució, les conversions forçoses i l’exili. 

* Adaptació de: CATLOS, B. (2001) “Cristians, musulmans i jueus a la corona d’Aragó. Un cas de conveniència”. A: L’Avenç, 
núm. 263, pàg. 8-15. 
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a) En quins segles està situat aquest text? 

 

 
b) Què és per a tu la coexistència? 

 

 

 

c) Què és per a tu la convivència? 
 

 

 
d) Què és per a tu la conveniència? 

 

 

 

e)  Actualment, en la teva localitat o barri, què penses que es produeix: 
coexistència, convivència o conveniència? Per què? 
 

 

 

 

 

 

f)  Segons la teva opinió, quina d’aquestes tres situacions és la millor? Per què? 
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5.2. Llegeix atentament el següent conte situat en la Girona del segle XIV. A 
continuació, respon a les preguntes que es plantegen. 

 

La mort va visitar Girona l’estiu de l’any 1348. Deien, exagerant una mica, que durant aquells 
mesos de calor abrusadora, un home es podia llevar a l’alba exultant de força i de vigor i ser a la 
tomba abans de la posta de sol. 
La Pesta Negra era per tot arreu. Malgrat les pregàries, els encanteris, la crema d’herbes i 
d’encens i les penitències, va devastar Catalunya. Primer va castigar Barcelona i després va 
escometre Girona. La mort no respectava cap classe social ni cap virtut. Per a ella, tothom era 
igual. 
Girona, dilluns 23 de juny de 1353. 
― Sóc enquadernador. Em dic Martí. 
― Un excel·lent negoci –va dir Romeu. 
― Ja ho crec que si. Se’n fan un munt. Fins no fa gaire, jo enquadernava tots els llibres de la 

catedral, els dels tribunals eclesiàstics i, de tant en tant, feia feines esporàdiques per a 
certs cavallers de la ciutat. Era un negoci excel·lent. Però com jo estava molt enfeinat i el 
bisbe va donar part de la feina a un jueu, perquè ell ho feia millor i mes barat. 

― I li van donar la vostra feina? – va dir Romeu. 
― Si senyor. Li van donar tota la feina a ell. Un jueu al servei del bisbe. Això no està bé. La feina 

del bisbe l’haurien de fer cristians, i no jueus i els seus esclaus moriscos. 
― Ja és hora que fem alguna cosa per posar-hi remei! 
Uns dies més tard, Isaac –un jueu que vivia al call de Girona- travessava la plaça confiadament, 
quan de sobte una pedra va aterrar prop d’on era, va botar a terra, es va elevar i el va tocar al 
braç dolorosament. Isaac va canviar de direcció instintivament i una altra pedra va tocar a terra 
al seu costat, amb un espetec agut. 
― És un jueu!- va cridar una veu, i una altra pedra va xiular prop de l’orella d’Isaac-. Matem-lo! 
Van descarregar una pluja de pedres en la seva direcció. Algunes el van tocar a l’esquena i una al 
braç. Va acotar el cap i va començar a córrer. 
― Poseu-vos aquí, senyor!- va dir una veu, i el va empènyer dins del portal. 
― A qui dec la meva pobra vida?- va preguntar.  
― Em dic Yusuf, senyor. 
― Ets morisc?- va dir Isaac. 
― De València, senyor- va dir en Yusuf. 
― I què fa un noi morisc que es diu Yusuf ajudant un jueu enmig d’una revolta la revetlla d’una 

festivitat cristiana? Estant aquí corres el mateix perill que jo. 
Quan la situació es va calmar, l’Isaac va convidar en Yusuf a la seva casa del call. Quan van 
entrar-hi tots dos, es van trobar amb la Judith, la seva dona. 
― -Que has portat a casa un captaire; un captaire morisc que ens ho robarà tot i ens matarà 

quan dormim! 
― No és cap captaire. Li dec el menjar i el llit per haver-me salvat la vida. De camí cap a casa, 

vaig ensopegar amb un grup de revoltats a la plaça de la catedral que vam començar a llançar-
me pedres. 
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― Què Déu ens protegeixi!- va dir Judith. Ens mataran a tots i cremaran les nostres cases, com 
van fer a Barcelona. Marit meu, val més que agafem els bessons i tot el que puguem carregar i 
marxem! 

― Calma’t! Només era una revolta de borratxos. N’hi havia uns quants que llançaven pedres. 
Yusuf, el noi, va aparèixer, em va agafar la mà i em va guiar fins a un lloc segur.  

La porta es va obrir i va aparèixer Yusuf. Davant Judith hi havia un noi d’uns deu o dotze anys, 
que feia llàstima de prim com era, amb els cabells llargs i desgavellats i el rostre acabat de 
rentar. Tenia els ulls grossos i plens de por, però mantenia el cap alçat i l’esquena rígida. Malgrat 
els cabells descurats, la pell bruta, i la túnica massa gran que duia, era un nen molt maco. 
― Com et dius?- va preguntar Judith- I d’on ets? 
― Em dic Yusuf. I he viatjat fins aquí des de València. 
― Doncs, ets lliure de marxar quan vulguis! No cal que et quedis aquí mirant què pots robar. 
― Jo no robo –va dir tot ofès-. Només he agafat algun cop restes de menjar per calmar la gana. 

Res més. 
― No m’ho acabo de creure –va respondre Judith. Recorda una cosa: no acolliré lladres a casa 

meva! 

*Conte popular, segle XIV. *Adaptació de l’obra a Caroline ROE (1999) Remeis i traïcions. Cròniques d’Isaac el cec. 
Barcelona: Edicions 62-Emecé eds. 

 
 
a) En quin segle està situada la història? 

 

 
b) Quin és el problema que planteja el conte? 

 

 

 

 

 

c) Creus que avui es donen problemes semblants a aquest? Per què? 
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d) Quina imatge tenien els jueus dels moriscos? Per què? 

 

 

 

 

 
e) Quina imatge tenien els cristians dels jueus? Per què? 

 

 

 

 

 

f)  Actualment, què pensem de les persones d’altres cultures? En què ens 
basem? 
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Sessió 6. I tu, què aconsellaries? 

 
 

 

6.1. Llegeix atentament aquest text. Després llegeix el correu electrònic que 
envia la Sílvia a la seva família. Què li aconsellaries? 

 

 
Som al 2058!  

 
Tens 65 anys! 

 
A Europa hi ha una gran crisi econòmica i la major part de la població no té feina. 
Per tant, l’emigració s’ha convertit en un fenomen necessari i habitual. Ara, al 2058, 
els pols d’atracció són els països de l’Àfrica subsahariana i els de Latinoamèrica, ja 
que durant els darrers trenta anys (2028-2058) aquesta països han crescut 
econòmicament, i les polítiques dels seus governs afavoreixen la creació de moltes 
oportunitats de feina. 
Tens una filla de 25 anys. No té parella ni fills. No troba feina i ha decidit emigrar a 
l’Àfrica. Hi ha molts amics i amigues que ja han marxat i li escriuen explicant que han 
trobat feina i que hi ha moltes oportunitats. Tu li dónes els estalvis de la família, 
perquè pugui pagar-se el viatge i les primeres setmanes allà. 
Després de sis mesos d’haver marxat de Catalunya, la teva filla t’envia el següent 
correu electrònic, i et planteja alguns dubtes. Contesta-li amb un altre correu 
electrònic. 



ARIE 2007-2008   
 

30 

 

Estimada família, 
 
Després de sis mesos, ja estic força instal·lada en aquest país. M’ha costat una mica. Pensava que seria més fàcil, i no ho és 
tant! Us enyoro molt, sobretot recordo els dies de festa, quan ens trobàvem tots a casa per dinar. El Nadal sense 
vosaltres és molt trist. Com ja us deia en el missatge anterior, estic molt bé de salut. Cada dia estic millor en aquest país, 
però tinc alguns dubtes i voldria saber la vostra opinió sobre la meva vida aquí. 
 
Mireu: És cert que aquí hi ha força feina, però els sous són molt baixos per a nosaltres, els estrangers. A més, aquí no em 
reconeixen la meva carrera d’enginyera tècnica. Durant el dia treballo fent feines en quatre cases, cada nit faig la neteja 
d’una farmàcia, i els dissabtes i diumenges acompanyo una senyora que ven cosmètics per les cases. Per guanyar una mica 
més de diners, he de treballar moltes hores! Ja ho veieu: treballo tots els dies de la setmana, més de deu hores cada dia. 
Estic molt cansada. Val la pena que segueixi així? Ja no ho sé. Què en penseu? 
 
Ara que ja estic situada, us puc explicar com em va costar trobar un lloc per viure. Ningú no em volia llogar un pis, perquè 
la gent d’aquí no s’acaba de refiar de nosaltres, els estrangers. Tenen por que no els paguem cada mes. Al final, ens vam 
ajuntar tres noies catalanes i vam llogar un piset petitó, que només té una habitació. Els lloguers són cars. 
 
De totes maneres, treballant com treballo, la veritat és que ja he pogut començar a estalviar una mica de diners. Què 
faig? Us els envio? Compro bitllets d’avió per venir-vos a veure aquest estiu? Els poso al banc? Estalvio per fer una 
hipoteca i comprar-me un pis? He fet números, i surt a compte. Vas pagant cada mes durant trenta anys, i al final el pis és 
teu. 
 
Una altra cosa: ja sabeu que la gent d’aquí no parla català ni castellà! De moment, només m’ajunto amb catalans i espanyols, 
que sortosament n’hi ha molts. Però, creieu que hauria d’anar amb la gent d’aquí? No conec bé la llengua que parlen. Per a mi 
aquesta llengua és molt difícil. Què faig? 
 
Ja acabo. L’última cosa que us volia dir: aquesta gent té costums diferents als nostres: mengen unes coses molt rares, que 
no m’agraden i porten unes robes molt incòmodes! Què faig? Menjo com ells? Em poso la roba que porten? Però vaig molt 
incòmode i em sento estranya. 
 
No us penseu que estic malament. La gent d’aquí es porta bé amb mi, encara que sigui blanca. En general, no es fiquen amb 
el meu color de la pell. Però, com veieu, estic plena de dubtes. Us trobo molt a faltar. Espero que em pugueu ajudar i que 
em doneu bons consells. 
 
Una abraçada ben forta, i molts petons. 
 
Sílvia 
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a)  Individualment, escriu-li un correu electrònic amb el teu consell 
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b)  Un cop escrit el vostre correu electrònic, en grup, comenteu els vostres 
consells.  
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