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ra la cinc-ccnls aiiys justos, el día 30 d'abril de 1492. el decrel d'expuLsió deis Jueas
dicUU un mes abans pcls rcis catolics va arribar a I;Í ciiil;il de Girdiia. Tres mesos després, e] 31 de juliol. el Cali va ser definitivamenl abandonal pels scus úlliiiis nioradors. El dia 4 d'agost, després de cümprovar que es trobava deshabitat. els jurats van
donar Ilicencia peí" obrir toles les pones i ñneslres tapiades. i el barrí va tornar a teñir pus i surtida eom qualsevol via pública.
S'acabaren aixf sis-ccnls anys de presencia deis ¡ueus en el cor inaieix de Girona, duranl els
t|Lials la cdnuiniuu hebrea, hostiülzada pels crisúans amb una dramaLica intermitencia, vaexercir
una vasta inlluéncia sobre el seu entorn i fins a horitzons molt llunyans. Encara fa poc, en ocastó
de la seva estada a Catalunya, riiistoriador Yom Tov Assis, pi'olessor de la Univcrsitat Hebrea de
Jeriisalcm. conllrniava l'opinió de Gersiioin G. Sclmleni sobre la importancia cabdal del cejitre
cabalístic de Girona en la historia del misticisme jueu.
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El mil ÍJL' Girona.
cnigíU ¡KI silcnci.

Duranl mig scgle —des de 1492 fins gairebé abaus d'ahii'— el silcnci i l'oblil mes pregons
van |ilanar coni una llosa sobre el Cali. Hls llibres sobre Girona li dedicavcn amb prou leines
quaire rallles, i el seu espai físic. dissimulat i perdiit. no niercixia ni un retol al carrer ni el mes
pelit esment a les guies ciutadanes. De sobte, la una vintena d'anys, es va produir una reciiperació peculiar, coiillictiva sovtnt per la contraposició de projectes. de critei'is i d'interessos. Ara un
acord també difícil eiili'e los inslilucions públit|ues vol donar pas a un procos sempre ajornat de
levitalització i de |iit)nu>cii) ilel Cali, pero, de nioment. el V Centenari de Texptilsió deis ¡ueus
ens ha agalai coiiiplelament desprevinyuts.
Aquesta eremeride histórica era. sens dubte, la gian ocasió d"or per culminar anib accions definitives la recuperado del Cali i per í'er de la seva memoria l'emblema d'una Girona que. superáis vells eiTors. asstmiís cIs valors del seu passat. La commemoració podia adquirii' un gran
abast simbtilic i convertir-se en un moliti excepcional de pronioció de la eiutat.
Una vegada mes, hem let lard. Haureni deixat passar de llarg el nostre V CenteniU^i, sense
aprol'itar-lo per aprofundir en les an'els de T herencia jueva i per projectar cap enfora aquest llegat
essencial de la nostra historia i de la nostra personalitat coMeetiva.
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