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Invitació Sr. Alcalde de Tárrega
a la IJornada d'Estudiosos 	

C
ada dia va creixent i estenent-se més l'interés pel passat jueu de la
nostra terra. A ull podem comprovar com són cada vegada més

nombrosos els qui senten una clara inquietud per descobrir, recuperar i
conservar les petjades que el poble jueu ha deixat entre nosaltres.

Estímuls i motivacions, no en falten. No hi ha comarca catalana
que no guardi algun record del pas deis jueus. Ací és un fons docu-
mental de contractes; aquí són les restes d'un cementiri o unes lápides;
allí l'estructura d'un edifici que fa pensar en una sinagoga; més enllá
un topónim que hi fa referéncia expressa. Negar el nostre passat jueu
seria negar l'evidéncia.

Sortosament són molts a Catalunya els qui vibren en consonancia
amb aquesta parcel.la de la nostra realitat, tan llunyana i alhora tan pró-
xima. No són pocs, així mateix, els qui es dediquen, amb sort diversa, a
treure a flor de consciéncia les restes d'aquest passat entranyable.

Solen ser abnegats, acostumats a treballar en solitari. Es troben
dispersos per tota la nostra geografia. Disposen de pocs mitjans, no
compten amb recursos i massa sovint, també cal dir-ho, hán de suplir
amb bona voluntat la manca personal de preparació.

Seríem injustos si els en féiem sentir culpables, perqué enlloc de
la nostra terra no han pogut trobar una institució que els guiés i els in-
formés. Fa vergonya confessar-ho, peró es poden comptar amb els dits
d'una má les institucions académiques, universitáries i culturals que
dediquen una partida del pressupost a promoure, fomentar o expandir
els estudis sobre el judaisme catalá.

Ja va essent hora que es posi fi al desempar oficial i col.lectiu en
qué es troben els estudiosos catalans de les coses jueves.

Sensibilitzada per aquesta problemática, assessorada per experts
coneixedors de la qüestió, l'alcaldia de la ciutat de Tárrega ha pres el
determini de publicar aquesta LLETRA DE CONVIT adreÇada a totes
les persones afectades i interessades, invitant-les a participar a la:
PRIMERA TROBADA D'ESTUDIOSOS DEL JUDAISME CATALA
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La preséncia deis estudiosos permetrá establir-ne el cens, delimi-
tar les necessitats més urgents, perfilar programes i coordinar esforÇos
perqué els estudis sobre el judaisme catalá assoleixin el nivell i la difu-
sió que es mereixen i que tots desitgem.

EUGENI NADAL i SALAT
Alcalde de Tárrega
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