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1. Orígens
La sinagoga, que significa "reunió" o "assemblea", és el lloc d'estudi i pregària dels jueus.

Activitat 1. Les primeres sinagogues devien ser edificades, probablement, a
l’època de l’exili del poble jueu a Babilònia (segle VI a.n.e). Al llarg del temps
van esdevenir el centre espiritual de la religió jueva quan els rabins van reorganitzar-la
arran de la destrucció del temple de Jerusalem l’any 70. Situeu en el mapa la zona que
correspondria a l’antiga Babilònia i Jerusalem.
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2. L’edifici

Normalment, a la sinagoga es troben habitacions separades per a l'oració i per a l'estudi.
Per aquesta raó no es pot definir exclusivament com a "lloc de culte", sinó com a "lloc de
reunió".

Activitat 2. A les sinagogues no hi ha cap imatge per representar Déu en
obediència al segon dels deu manaments de l'Èxode. Busca en una bíblia o a la pàgina
web: http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=ca (la bíblia a Internet), la següent cita
Èxode 20, 1-17 i explica què diu aquest manament.
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Activitat 3. Observa aquesta imatge que vol ser una recreació del que era el
Temple de Jerusalem. Dins del temple podem trobar alguns elements que ens poden
ajudar a entendre la disposició actual d’una sinagoga. Situa en el dibuix:
 La Menorah.
 Les columnes monumentals.
 La separació de l’arca de l’Aliança.
 L’Arca de l’Aliança (investiga què contenia).
Després, compara els elements que hem trobat en aquesta imatge amb els que trobem
en una sinagoga actual (il·lustració del tema). Quins coincideixen? Quins tenen el
mateix significat?
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Activitat 4. Normalment les sinagogues estan construïdes en una determinada
orientació. Sabries dir cap a on està orientada i perquè?

Activitat 5. De tots els elements que et presentem a continuació, digues quins
podries trobar en una sinagoga i, en cas afirmatiu, posa en quin quadrant de la làmina
el podem trobar.
Element

Sí / No

La Creu
La Bimah
L’altar
Bancs
L’arca de la Torà
L’encens
Ofrenes florals
Imatges
La Menorah
Ner Tamid
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Quadrant

Activitat 6. Observa la situació de les persones dintre de la sala de pregària de la
Sinagoga. Què en podries dir?
Observa la manera de vestir, quins elements porten la majoria de les persones?
Vesteixen igual els homes i les dones? Busca informació sobre les peces de roba que
porten els homes quan entren a la sala de pregària de la sinagoga.

Activitat 7. Per acabar aquest apartat mireu i comenteu aquest vídeo:
http://www.interfaithfamily.com/spirituality/synagogue/What_To_Expect_At_A_Synag
ogue_-_Video.shtml (What to expect at a Synagogue)
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3. Què s’hi fa dins d’una sinagoga?
El terme sinagoga hem vist que significa “aplegar”, “reunir”. En hebreu se l’anomena
“Casa de l’Assemblea”: lloc de reunió dels fidels per a la pregària comunitària, estudi de la Torà i
de la seva tradició recollida al Talmud.
La litúrgia pot ser dirigida per qualsevol jueu adult i és habitual que la comunitat anomeni
un “recitador” oficial per a les pregàries dels dissabtes i dies festius i per això l’activitat principal
de la Sinagoga tant en la pregària com en les celebracions, és la lectura de la Torà, la qual cosa
determina la disposició de l’espai i la resta d’elements.

Activitat 8. Pots dibuixar com és la Torà i explicar com és llegeix i on es guarda?
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Activitat 9. Una de les principals funcions de la sinagoga és esdevenir un espai per
a la pregària. Podries recercar:
 Quantes vegades preguen al dia?

 Com és la pregària del Sàbat?

Activitat 10. Una de les festes que se celebra a la sinagoga és el Bar/Bat Mitzvà. En
aquesta celebració els joves inicien un nou període de la seva vida. Podries explicar en
què consisteix i perquè té tanta importància?
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4. Art, dins i fora les sinagogues
Com ja hem comentat anteriorment, dins les sinagogues no hi ha pintures ni escultures i
en alguns casos apareixen decoracions amb motius florals o geomètrics. L’art a les sinagogues
està marcat fonamentalment pels estils arquitectònics dels seus edificis segons l’estil que ha
predominat en cada època (romànic, gòtic, morisc, ...).

Activitat 11. Busca imatges de les següents sinagogues i mira d’esbrinar a quin
estil arquitectònic corresponen atenent a les característiques dels edificis.
 Sinagoga de Worms
 Sinagoga de Colònia
 Sinagoga d’Estrasburg
 Sinagoga de Toledo
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Activitat 12. Quan parlem de l’art a les sinagogues, no només podem parlar de
l’art dins i fora sinó que també cal parlar de l’art que aquestes han inspirat.
Mira la notícia que hi ha a continuació:

Subastarán en Nueva York tres pinturas de Chagall que muestran interiores de sinagogas
23.11.2011

Tres inusuales pinturas de interiores de sinagogas hechas por Marc Chagall se rematarán en diciembre en la
ciudad de Nueva York.
La casa de subastas Sotheby informó que las obras fueron puestas a la venta por primera vez hace 66 años
por un descendiente del coleccionista de arte y dueño original Max Cottin, quien las compró en la exhibición de 1945
en la Galería de Arte Judío de Nueva York. Se sabe que sólo existen seis obras terminadas de sinagogas hechas por
Chagall.
La pintura que más destaca para la subasta es "Interior de la sinagoga yemení HaGoral, Jerusalem", de
1931, y se espera que alcance un precio de entre 400.000 y 600.000 dólares.
La venta forma parte de la subasta de arte israelí e internacional de Sotheby's que se realizará el 14 de
diciembre, según consignó el portal de noticias Ynet. Chagall murió en 1985.

Després de llegir aquesta notícia, contempla les pintures de Marc Chagall i fes una
petita redacció on expliquis quins sentiments et provoquen i quins elements va voler
recollir especialment el pintor.
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5. Prop de casa teva!
Resulta curiós saber que gent que viu a Barcelona se sorprengui quant recorre alguns
carrers del call jueu i inclús de la Plaça Sant Felip Neri; i s’assabenta que actualment en aquesta
ruta hi ha restes de 4 sinagogues i sobretot l’interior de la Sinagoga major de Barcelona. Es
tracta d’una de les Sinagogues més antigues d’Europa i molts jueus d’Amèrica venen a Barcelona
a visitar‐la i, fins i tot, a celebrar‐hi la seva boda. Els barcelonins i barcelonines, en canvi,
desconeixen la seva existència i la història dels jueus a la nostra ciutat.
Però aquestes sinagogues formen part del llegat històric, el que nosaltres et proposem és
visitar una sinagoga on cada dia hi hagi culte i estigui vinculada a tota una comunitat.
Concretament, us proposem que visiteu la sinagoga de la Comunitat Israelita de
Barcelona, situada al carrer Avenir (http://www.cibonline.org/).
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GUIA PER VISITAR UNA SINAGOGA
1. Prepareu amb els vostres companys algunes preguntes per fer durant la visita.
2. Una vegada a la sinagoga, sense presses, pots anar identificant els següents elements
treballats a la unitat i reflectits a la il∙lustració:
∙ La Menorah ∙ L’ Arca de l’Aliança ∙ La Torà ∙ La llum perpètua
Potser hi ha altres elements que et cridin l’atenció i que potser no estan reflectits en la
il∙lustració. Quins?
3. Com és l’activitat de culte que se celebra en aquest lloc?
4. Es fan altres activitats a part de les estrictament relacionades amb el culte?
Per acabar podriu demanar a la persona de la sinagoga que us reciti la pregària de SHEMA
ISRAEL i comentar el seu sentit.

12

