
INFORMACIÓ I RESERVES

Tel.: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
reserves-mhcb@bcn.cat

A partir de l’1 de juny: 
reservesmuhba@bcn.cat

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 

www.museuhistoria.bcn.cat

Salomó
ben Adret
de Barcelona
1235-1310
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Amb el suport de:



Conferències
L’Anatema de Barcelona de 1305 contra els estudis 
filosòfics. El paper de Salomó ben Adret, 
a càrrec de Manuel Forcano. 
Dimecres 30 de març, a les 19 h. Gratuït.

Els Dictàmens del rabí Salomó ben Adret com a font 
d’història de les comunitats jueves dels Països Catalans, 
a càrrec de Ramon Magdalena. 
Dimecres 27 d’abril, a les 19 h. Gratuït.

La Corona, l’Església i l’Aljama a la Corona d’Aragó: 
Salomó ben  Adret entre la  llei i la realitat, 
a càrrec de Yom Tov Assis. 
Dimecres 25 de maig, 19 h. Gratuït.

El rabí Salomó ben Adret i els predicadors cristians 
a l’Aragó i Catalunya, a càrrec de Moisès Orfali. 
Dimarts 28 de juny, 19 h. Gratuït.

Itineraris i visites
Quan el Call era el call dels jueus
Una aproximació històrica a les activitats quotidianes dels 
segles XII al XIV pels llocs més significatius del Call Major, 
per acabar als espais on havia estat el Call Menor, al peu 
del Castell Nou. Inclou la visita a les sitges medievals del 
carrer de la Fruita, al centre del Call i a l’exposició “Salomó 
ben Adret de Barcelona (1285-1310). El triomf d’una ortodòxia”.
Dissabtes 16 i 30 d’abril, 21 de maig i 4 de juny a les 10.30 h. 
Preu: 8 €
 
Visites comentades a l’exposició “Salomó ben Adret 
de Barcelona (1285-1310). El triomf d’una ortodòxia”
Diumenges 10, 17 i 24 d’abril, 8 i 22 de maig i 12 de juny 
a les 12 h. Preu: 4 €

Visites d’autor a l’exposició “Salomó ben Adret de 
Barcelona (1285-1310). El triomf d’una ortodòxia”, 
a càrrec de Victòria Mora.
Dijous 14 d’abril i 12 de maig a les 12 h. Preu: 4 € 

IMPRESCINDIBLE RESERVA PRÈVIA: 
Tel. 93 256 21 22 i reserves-mhcb@bcn.cat 
A partir de l’1 de juny: reservesmuhba@bcn.cat
MUHBA El Call. Placeta de Manuel Ribé, s/n. 08002 Barcelona

Una exposició, uns itineraris pel Call,
unes visites al centre i un cicle de
conferències entorn de la figura del 
rabí Salomó ben Adret commemoren 
el 700 aniversari de la seva mort i 
pretenen treure de l’oblit la seva 
figura, cabdal en la cultura medieval.
Un barceloní tan universal en l’espai
—de la Mediterrània al centre 
d’Europa— com en el temps, les 
seves obres són vigents avui i han 
transcendit tant l’autor i com la seva 
època.

Les conferències del cicle aprofun-
deixen en Salomó ben Adret i el seu
entorn: l’Anatema de Barcelona, els
dictàmens i les responsa que aspiren
a regular la vida diària, la relació
entre la llei general i la comunitat,
la confrontació amb els predicadors
cristians, i la seva prolongada 
influència coma mestre talmudista 
i jurisconsult.


