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18 I MED BARCELONAS JSDISKE GUIDEBUREAU

BARCELONA DRaMMER
I 2002 gmdbned,e Europas eldste synagoge, og med dcn blcv interessm for Barcelnnas
gamle j4diske kaarter og byms jOdiske histmic fomyet. Da har to unge judrr taget kon-
sekaensen af, og tilbyder med deres f,rma Barcelona Dreaming et udaalg of guidede
ture - alle rned spansk j0dedorn som udgangspunkt

Af Jens Anders Wejsmark Sorensen, Barcelona

'Ved at Europas aldste synagoge igen

er blevet t i lgengel ig,  er  fo lk blevet

opmarksomme pA, at  joderne har haft  en

vigt ig og interessant histor ie i  Barcelona, '

s iger Adi  Mahler.  Han er den ene halvdel

af  f i rmaet Barcelona Dreaming, der har

special iseret  s ig i  guidede ture,  hvor

publ ikum blandt andet fAr en grundig

indfor ing i  Barcelona og jodernes histo-

r ie.  Den anden halvdel  af  f i rmaet hedder

Michal  Shauer,  og de organiserede deres

forste tur  sammen i  201 1.

'Vi  er  partnere,  men ikke pr ivat ,  Vi  b lander

nemlig ikke business og fornojelse, '

understreger hun med et  smi l ,  Michal

Shauer blev fodt  i  lsrael  i  1975, og ef ter

endt universi tetsuddannelse boede

hun nogle Ar i  Guatemala.  Her f ik  hun

t i l fo jet  spansk t i l  s i t  engelske, f ranske og

hebraiske, og valgte blandt andet derfor

at f lytte t i l  Barcelona i  2006. De modtes

i  2009 i  den gamle synagoge Sinagoga

Mayor de Barcelona, hvor hun arbejdede

som administrator,  og hvorAdi  Mahler

netop var blevet ansat som guide.

'Mange af  de besogende t i l  synagogen

undrede sig over,  at  der ikke var en guidet

tur i  det  gamle jodiske kvarter,  De lokale

guider,  der var starke pA Barcelonas

histor ie,  havde ikke megen forstand pA
judaismen og kun fA facts om jodernes

historie. Der var bestemt behov for en
jodisk tur  med jodiske guider, ' for te l ler

Adi  Mahler,  der f ly t tede t i l  Barcelona i

2009. Han blev fodt i  1979 i  Kobenhavn

af danske foreldre, men f lyttede med

fami l ien t i l  lsrael  som ung. Han er kandi-

dat i  historie og geografi fra universitetet

i  Tel Aviv, og udover et brugbart dansk,

taler han f lydende spansk, engelsk og

hebraisk.

Langt de f leste af  deres kunder kommer

fra Nordamerika,  og derfor er turene

overvejene pA engelsk,  Men de holder

dem ogsA gerne pA spansk, f ransk og

hebraisk,  Adi  Mahler ved natur l igvis en

masse om jodernes histor ie i  Barcelona

og Spanien, men det v igt igste for  ham

som guide er,  hvad han kan udelade.

'Hvis jeg for ta l te det hele,  v i l le mit

oubl ikum hel t  s ikkert  fa lde i  sovn. Det

er nodvendigt  at  g ive hojdepunkterne,

at gore det let forst iel igt,  og naturl igvis

levende og interessant.  Jeg bruger

meget humor i  mine fortal l inger, '

HvornAr de forste joder kom t i l  Spanien

er histor ikerne ikke hel t  enioe om, men

det er den almindel ige opfat te lse,  at
jodernes histor ie i  Barcelona gAr mindst

1700 Ar t i lbage i  t iden. Selve byen blev
grundlagt for  mere end 2000 Ar s iden,

og blev i  begyndelsen ikke regnet for

meget,  Men ef terhAnden som handlen

i middelhavsomrAdet tog t i l ,  steg byens

betydning, og det samme gjorde antal let

af  jodiske indbyggere,  der i  forvejen

sad pA en stor del af handlen i  omrAdet.

Gennem t iden f ik de stor pol i t isk og

rel ig ios betydning, og befolkningsgrup-

pen toppede i  det  13, Arhundrede,

hvor de udgjorde omkring 15 procent

af  Barcelonas befolkning pA omkring

8.000 indbyggere.  Joderne levede i

byen og resten af  Spanien i  nogenlunde

fred og fordragel ighed indt i l  det  14,

Arhundrede, hvor det spanske monarki  og

den katolske kirke indforte en rekke love

af antisemit isk karakter. PA askeonsdao

i  1391 udbrod en rakke optojer mod
joderne i  det meste af Spanien. Da

optojerne nAede Barcelona 5, august,

blev det den blodigste dag i jodernes

historie, hvor de f leste joder blev myrdet,

mens andre blev tvunget t i l  at konvertere

t i l  kr istendom. SAledes var Barcelona

totalt  uden joder i  nasten 500 Ar, og det

var forst  i  s lutningen af  det 19. Arhund-

rede, at de begyndte at vende t i lbage. Et

egent l igt  jodisk samfund var der ikke tale

om far omkring Anden Verdenskr ig.

'Selvom Francisco Franco var en slem

diktator,  der ind imel lem kom med

negative ytr inger mod joderne, sA blev

ingen spanske joder udvist  under kr igen,

og faktum er, at Spanien hjalp f lere joder

under kr igen, end de andre neutrale

lande gjorde, '  oplyser Adi Mahler.

Adi Mahler forteller levende og interessant, og med

et anstrog af humor. Foto: Ruben Borras.



Barcelona drommer! En af de mange smukke og smalle gader i byens jodiske kvarter. Foto: Ruben Borras.

Barcelona Dreaming t i lbyder en del

forskel l ige guidede ture i  byen, blandt

andet en Gaudi- tur ,  og l igeledes i  resten

af Spanien, hvor joderne har gjort  deres

indf lydelse galdende; Toledo, Cordoba,

Sevi l la, Granada, Segovia, Avi la og

Madrid,  Men deres tur  i  det  jodiske

kvarter,  hvor de br inger jodernes histor ie

t i l  l ive, og viser hvor vigt ig det jodiske

samfund fakt isk var for Barcelonas

udvik l ing og histor ie,  er  deres mest

efterspurgte.

'Turen tager mindst to t imer, for det er

et  absolut  minimum for at  fA det fu lde

bi l lede, Derudover er det natur l iqvis ikke

mul igt ,  at  for ta l le om joderne uden at

inkludere noget af  Barcelonas histor ie og

kul tur  i  a lmindel ighed, '  s iger Adi  Mahler.

Turen begynder ved Sinagoga Mayor

de Barcelona, der l igger i  den absolut

aldste del af Barcelona. Synagogen

blev forst genopdaget i  1987, efter at en

lokal historiker havde skrevet en art ikel

om stedet med en opfordring t i l  at fA det

genAbnet.  Det reagerede kommunen dog

ikke oA,

'Men da det jodiske samfund ved et

t i l fe lde fandt ud af ,  at  bygningen skul le

genAbne som en bar,  f ik  de organiseret

kob og restaurering af synagogen,'

oplyser Adi  Mahler,  Bygningen kunne

endel igt  Abne i  2OO2 som kombineret

synagoge og museum, og med den er der

kommet fornyet interesse for Barcelonas

gamle jodiske kvarter og byens jodiske

histor ie.

Barcelona Dreaming, der har omkring

to t i l  tre ture om dagen i  hojsasonen,

tager helst  kun mindre grupper,  Mi let  er

nemlig,  at  a l le fAr en personl ig og unik

oolevelse,

'Vi  v i l  helst  gerne give fo le lse af ,  at  v i  er

en stor fami l ie,  Jeg besvarer l igesA gerne

sporgsmAl af praktisk karakter, og ofte

siger jeg t i l  vores besogende, nAr de

r inger t i l  mig,  at  de blot  skal  b l ive,  hvor de

er,  sA kommer jeg og hjelper.  Vi  v i l  gerne,

at dit  mAske forste besog i  Barcelona

bl iver en god oplevelse,  Det er neml ig

en meget speciel by, hvor det meste er i

gAafstand, og hvor der er en vidunder l ig

blanding af stort og smAt - ikke mindst i

vores gamle jodiske kvarter, '  siger Michal

Shauer,

lens Anders
Wejsmark
Sorensen
er dansk journalast med base

i Amsterdam. Herfla dakker

han Benelux, Nato, EU,

Sydafrika og dele af det ovrige

Vesteuropa for trykte danske

medier og Danmarks Radio.

Michal Shauer og Adi Mahler i passagen uden

for synagogen, under en mindetavle dedikeret til

Rabbi Shmuel Hasardi. Den originale tavle blev

genopdaget for 200 Ar siden, men efter gentagne

vandaliseringer, blev den udskiftet med en kopi.

Noget tyder pA, at antisemitisme ikke kun tilhorer

fortiden! Foto: Jens Anders Weismark Sorensen.
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