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1. INTRODUCCIÓ

Àfrica és un immens continent amb una gran multiplicitat de llengües, ètnies i cultures 

que  donen  lloc  a  un  complex  entramat  d’identitats.  Sabem  que  la  naturalesa  de  cada 

persona es dibuixa a partir de diversos signes d’identitat que marquen la seva personalitat. 

Així, els paràmetres de sexe, nació, religió, etc. ens parlen de com cada persona es percep i, 

alhora,  de  com  cadascú  es  relaciona  amb  els  altres.  Tot  i  que  no  podem  afirmar 

categòricament que hi ha un sentiment d’identitat africana en tots els individus que habiten 

el continent, és cert que existeix una germanor generalitzada entre un gruix de la població 

africana, que va donar origen al moviment panafricanista, actualment en declivi. Seria lícit, 

doncs, parlar del sentiment africà com un signe possible d’identitat entre els habitants del 

continent.

En el context de les identitats africanes, sovint la religió ha estat considerada un signe 

identitari fonamental en moltes societats, ja que constitueix un conjunt de creences vitals 

que donen forma a la nostra essència, que ens posicionen en una perspectiva molt concreta 

davant del món que ens envolta i que determina la forma de relacionar-nos amb la societat 

en què vivim.  Quan parlem de religió  a  l’Àfrica,  parlem d’islam, de cristinianisme i  de 

religions tradicionals o animistes. Però, existeix també judaisme a l’Àfrica subsahariana? Hi 

ha jueus africans?

Si  establir  la  possibilitat  d’una  identitat  africana  és  un tema complex,  també ho és 

definir amb claredat què suposa ser jueu. Des d’un punt de vista genealògic, és jueu tot fill 

nascut de mare jueva, és a dir, descendent d’una de les dotze tribus de Judà. Des del punt 

de vista de la religió, és jueu tot aquell que creu i observa la halakha que conté la Torá i el 

Talmud i que, en cas de no tenir origen jueu, ha passat per un procès de conversió formal 

amb la supervisió del Beit Din1.  Però des d’una perspectiva social més àmplia, és jueu tot 

aquell  que,  d’una  o  altra  manera,  forma  part  d’una  comunitat  de  caire  jueu.  Aquestes 

concepcions del judaisme no deixen de ser problemàtiques. És pot considerar jueu un fill 

de  mare  jueva  que  es  manifesta  obertament  ateu?  De  manera  oficial,  sí,  si  aquest  es 

reconegut com a ciutadà jueu per l’estat d’Israel i, per tant, de manera indirecta, pel Gran 

Rabinat. Ètnicament, per tant, seria jueu. 

Les comunitats de jueus que viuen actualment a l’Àfrica són d’origen i de caire divers. 

En primer lloc, al continent africà trobem comunitats jueves d’origen askenazita, que van 

deixar  Europa  durant  la  Segona  Guerra  Mundial,  a  Uganda,  Zimbàbue,  Ghana,  Costa 
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d’Ivori, Kenya o Nigèria. En segon lloc, podem parlar de jueus sefardites procedents de la 

Segona Diàspora, que es van establir  primer a Marroc, Tunísia,  Líbia  i  Egipte.  Algunes 

comunitats, però, van arribar fins   São Tomé i Príncipe i Mali.  La majoria dels membres 

d’aquestes  comunitats  van  emigrar  posteriorment  o  es  van  convertir  a  l’islam  o  al 

cristianisme. En tercer lloc, podem parlar d’alguns grups que practicarien el judaisme des de 

temps ancestrals. Aquest seria, en principi, el cas dels lemba2 a Sudàfrica; d’alguns grups de 

jueus procedents d’Egipte que, a través del Txad, van passar a Ghana o Mali al segle XV3; 

dels jueus igbo4 a Nigèria i Camerun; i, finalment dels Beta Israel a Etiòpia, més coneguts 

com falaixa. 

En aquest context, no podem negar l’existència de jueus a l’Àfrica subsahariana, però 

podem parlar d’un judaisme africà com a signe d’identitat? En relació als jueus askenazites 

del sud d’Àfrica no podem parlar de la pràctica d’un judaisme genuïnament africà, ja que 

aquestes són comunitats forànies, amb una pràctica religiosa d’origen rabínic eminentment 

europea. Tampoc podem parlar d’un judaisme africà en el cas dels jueus de comunitats 

actualment extingides o els membres de les quals es va convertir a altres religions, com seria 

el cas de les comunitats jueves antigues de Mali o Ghana. Pel que fa als pobles practicants 

del judaisme des de temps ancestrals, únicament els Beta Israel han estat reconeguts per la 

comunitat jueva internacional i pel Gran Rabinat d’Israel com a jueus. 

Per poder discutir l’existència d’un judaisme africà i si aquest pot ser un signe d’identitat 

per a algunes comunitats de l’Àfrica, ens centrarem en el grup dels Beta Israel d’Etiòpia. 

L’any 1973 els Beta Israel van ser reconeguts com a jueus de la tribu perduda de Dan pel 

rabinat d’Israel, però aquest reconeixent ha donat lloc a tota una sèrie de debats, en els 

quals  sovint  s’ha  posat  en  dubte  l’origen  jueu d’aquesta  comunitat.  L’existència  d’unes 

pràctiques rituals pròpies no coincidents amb els postulats rabínics i que no tenen origen 

bíblic, així com la proximitat entre el judaisme dels Beta Israel i les pràctiques dels cristians 

d’Etiòpia,  han fet dubtar sobre la condició jueva dels  falaixa.  Quin és l’origen dels Beta 

Israel? Com és perceben a ells mateixos? Quins són els seus vincles amb el cristianisme 

etiòpic? Quin és el seu paper dintre de la comunitat jueva internacional?
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2. JUEUS A L’ÀFRICA. ELS BETA ISRAEL

Beta Israel és el nom que els jueus d’Etiòpia es van donar a si mateixos per diferenciar-

se dels Beta Christian o cristians d’Etiòpia. Els jueus d’Etiòpia, però, eren coneguts pels 

cristians pel nom de falaixa, és a dir, “els que no tenen terra” per a alguns crítics (Kaplan, 

1992: 58) o “els que són difícils d’atrapar”, segons altres versions (Salamon, 1999:40). En el 

primer dels casos, la denominació faria referència al fet que els jueus etíops no tenien dret a 

tenir  terres.  En el  segon dels casos,  la denominació estaria relacionada amb els poders 

màgics que la comunitat cristiana popularment atribuia als Beta Israel. A més, els  falaixa 

també eren coneguts  com  buda (“mal d’ull”)  o  kayla  (“no clar”),  degut al  sentiment de 

desconfiança dels cristians envers a aquesta comunitat. 

L’origen dels Beta Israel no es pot establir amb certesa, ja que no existeixen fonts prou 

determinants com per poder articular una teoria suficientment justificada. Tant els Beta 

Israel com els cristians creuen en un origen llegendari, narrat al Kebra Nagast, segons el qual 

ambdues comunitats serien els descendents del fill de Makeda, la reina de Saba, i del rei 

Salomó. Tot i que des de l’argument mitològic jueus i cristians etíops serien germans, caldrà 

aproximar-se  a  la  història  dels  Beta  Israel  i  fer  una  anàlisi  comparativa  entre  ambdues 

comunitats,  per tal  de poder discernir  si  parlem del  mateix grup o de dues comunitats 

diferenciades. 

2.1 Història dels Beta Israel

Origen dels Beta Israel

Actualment no hi ha dades arqueològiques suficients com per poder establir l’origen 

dels jueus d’Etiòpia. La crítica s’ha dividit en dues tendències: aquells que consideren que 

l’origen dels Beta Israel està en els jueus egipcis de l’època del preexili i els que opinen que 

l’origen de la comunitat estaria en els jueus que havien sortit l’any 70 DEC de Jerusalem 

cap a la península Aràbiga. Aquests, cap als segles II i III, haurien arribat a Axum. Per tant, 

els Beta Israel “are essentially a fossilized survival form pre-Christian Aksum (…) While 

there is clear evidence of Jewish influences in Ethiopia during the first centuries of the 

Common Era,  these were not so much supplanted by Christianity  as absorbed into it” 

(Kaplan, 1992: 157). 

Al segle VI DEC es considera que alguns grups judaitzants, amb la caiguda del regne 

d’Aksum, es van establir a la zona del llac Tana i a les muntanyes Simien. Segons Kaplan 
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(1992:  63),  els Beta Israel serien una minoria  dintre dels  ayhud,  comunitat  iniciadora  de 

tensions  amb el  poder  central  i  considerada herètica per la  majoria  cristiana,  ateses les 

coincidències geogràfiques, històriques i religioses entre les dues comunitats. Finalment, ja 

a la segona meitat del segle XVI els Beta Israel constitueixen una comunitat organitzada, 

amb una política centralitzada i una religiositat articulada. 

Els Beta Israel a l’Era dels Prínceps (1632-1855) 

Des de mitjans dels segle XVI en endavant, amb l’establiment de la cort a la ciutat de 

Gondar es produeix un moviment de construccions d’esglésies i palaus en la ciutat. Els 

Beta  Israel,  que  amb  l’emperador  Yeshaq  havien  perdut  el  dret  a  la  terra,  havien 

desenvolupat les seves habilitats artesanes per la seva supervivència. Ja que eren molt ben 

valorats com a ferrers, terrissaires, constructors i soldats al servei de l’exèrcit imperial, van 

guanyar  el  favor  dels  nobles  durant  l’Era  dels  Prínceps  i  van  aconseguir  millores 

econòmiques i socials importants. A partir de l’any 1769, però, la situació dels Beta Israel 

canvia.  Es  deixa  de  construir  edificis  a  Gondar  i  les  habilitats  dels  falaixa no  són 

demandades per la cort.  Es produeix l’inici  d’una davallada econòmica entre els jueus i 

l’augment de la seva marginació social,  fets que propiciaran un nombre considerable de 

conversions al cristianisme.

Els Beta Israel i els missioners protestants (segle XIX) 

L’any 1830 els protestants Samuel Gobat i Christian Kugler van arribar a Etiòpia i van 

descobrir els Beta Israel. Al 1860 la London Society for Promoting Christianity va enviar 

una missió per  als  jueus d’Etiòpia.  L’activitat  dels  missioners,  tot  i  que no va originar 

moltes conversions entre els jueus, va suposar un punt d’inflexió important per als Beta 

Israel. En primer lloc, els missioners van facilitar la distribució de bíblies en amhàric. Fins 

aleshores els jueus havien accedit al text sagrat des de l’Orit, la versió de la bíblia en ge’ez. 

En segon lloc,  els  Beta  Israel,  en el  seu  intent  per  resistir  l’impuls  evangelitzador  dels 

missioners,  es  van  trobar  amb la  consciència  de  la  seva  pròpia  identitat  com a  grup. 

Finalment, en tercer lloc, l’existència dels jueus d’Etiòpia es va difondre entre la comunitat 

jueva internacional. 

Els Beta Israel al segle XX

L’any 1907, amb l’arribada de Jacques Faitlovich5 a Etiòpia es farà efectiva l’entrada 

dels  Beta  Israel  a  la  comunitat  jueva  internacional.  Fatilovich  va  promoure  canvis  per 
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afavorir l’assimilació dels jueus als costums del judaisme rabínic oficial, com, per exemple, 

la introducció del símbol de l’estrella de David o la festivitat de la Simkhat Torà. Es van 

establir moltes escoles a Etiòpia i joves etíops es van traslladar a Israel per rebre formació i 

poder tornar al seu país com a professors. Posteriorment, l’any 1973 el Gran Rabí serfardita 

Ovadiah Yoseph va reconéixer els  jueus com descendents de la tribu perduda de Dan. 

Aquest va ser l’inici d’una campanya de trasllat dels jueus etíops a Israel, que va culminar 

amb l’Operació Moisès6 i l’Operació Salomó7. Actualment s’estima que a Israel la comunitat 

d’etíops jueus comprèn uns 100.000 membres i altres continuen a Etiòpia, a l’espera de fer 

aliyyà8 en un futur pròxim.

2.2 Jueus i cristians a Etiòpia 

El motiu més destacat del debat i la polèmica davant l’acceptació dels Beta Israel com a 

jueus  per  la  comunitat  jueva  internacional  va  ser  la  impossibilitat  de  poder  establir  de 

manera clara els origens dels  falaixa. No obstant això, a partir del moment en què es va 

reconéixer públicament que els Beta Israel eren descendents de la tribu perduda de Dan i 

que la  crítica,  de manera consensuada,  va establir  el  segle XV com el  moment en què 

podem parlar d’una comunitat jueva amb una identitat diferenciada, el judaisme dels Beta 

Israel  continua  essent  un  assumpte  de  discussió.  Un  dels  motius  més  importants  que 

expliquen la incomoditat a l’hora de poder parlar de jueus etíops, és la proximitat entre les 

característiques  dels  Beta  Israel  i  dels  cristians  ortodoxos  d’Etiòpia.  Les  dificultats  per 

establir límits entre ambdues comunitats, han fet que en alguns casos no s’accepti que ens 

trobem davant de dos grups religiosos amb identitats diferenciades. 

Des d’una perspectiva exterior, no hi ha signes diferencials entre els Beta Israel i els 

cristians  etíops.  Els  dos grups comparteixen manera de  vestir,  ètnia,  nació i  parlen  les 

mateixes llengües. Des del punt de vista de la tradició, el mateix relat mític que parla d’una 

ascendència  salomònica,  manifestat  en  els  escrits  que  conformen  el  Kebra  Nagast,  és 

l’explicació popular del seu origen tant per als  falaixa com per als cristians. Si, a més, es 

parla de la pràctica religiosa, es pot comprovar que tant cristians com jueus observen el 

xavat, circumciden els nadons el vuitè dia, mantenen el ge’ez com a llengua de litúrgia i 

veneren la figura del qes9 com a líder  o màxima autoritat jeràrquica dintre de la comunitat. 

A més,  a  les  dues  comunitats  es  dóna màxima importància  als  escrits  de  la  Torà  i  es 

comparteix  el  somni  del  retorn  a  Jerusalem,  la  ciutat  santa  per  excel·lència.  Aquestes 

característiques  relatives  a  la  concepció  i  la  vivència  de  la  religió  mostren  no  només 
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aspectes sorprenents pel que fa al judaisme dels Beta Israel, sinó que també manifesten 

particularitats dels cristians etíops en relació amb el món cristià. Així, si l’existència d’un 

líder de caire monacal és un element eminentment cristià, la fidelitat a la Torà, el xavat i la 

circumcisió són pràctiques genuïnament jueves. En definitiva, tenint en compte aquest fet, 

resulta impossible determinar fins a quin punt les pràctiques religioses d’un grup, en un 

moment determinat de la història, es van imposar o van influir les dels altres.

No obstant això, tot i que, en un principi, els aspectes en comú entre els dos grups 

podrien  ser  determinants  per  concloure  que ens  trobem davant  d’una única  comunitat 

homogènia,  cal  tenir  en compte les  característiques que diferencien els  Beta Israel  dels 

cristians etíops. En primer lloc, legalment i socialment els Beta Israel es diferencien dels 

cristians per la prohibició legal d’obtenir  terres.  Aquesta discriminació envers  als  falaixa 

posaria de manifest que ambdues comunitats tenen consciència d’una diferència entre els 

dos grups molt clara. Per la seva supervivència, els Beta Israel van desenvolupar la seva 

activitat  com  a  artesans  i  aquesta  ocupació  es  convertirà  en  una  de  les  seves  senyes 

d’identitat més destacades en la societat etiòpica. En segon lloc, pel que fa a la vivència 

religiosa,  els  Beta  Israel  mantenen  unes  lleis  de  puresa  molt  estrictes  que  no  són 

compartides pels cristians. Així, per exemple, durant la menstruació, la dona havia de viure 

apartada de la comunitat per no contaminar les altres dones. De la mateixa manera, els 

jueus etíops mantenien unes lleis de la  caixrut  que els distingien dels seus veïns, com, per 

exemple, no veure la llet de la vaca del xavat. Els dissabtes els Beta Israel cedien aquesta llet 

precisament als cristians.

Finalment,  és important tenir  en compte les característiques de les  relacions socials 

entre els Beta Israel i els cristians etíops a l’hora de determinar si hi ha un límit clar entre les 

dues comunitats.  Certament,  el  fet  que els  jueus etíops  no poguessin obtenir  terres  els 

situava en una posició de marginació en relació amb els cristians. Molts membres de la 

comunitat dels Beta Israel llogaven les terres de conreu als cristians i, en moltes ocasions, 

patien  els  abusos  d’aquests.  Els  falaixa,  per  tant,  sentien  certa  desconfiança  que  els 

allunyava dels seus veïns, a la que s’afegia la por a la contaminació del contacte amb els 

cristians.  Al mateix temps, però,  la comunitat  cristiana havia  desenvolupat una sèrie de 

prejudicis cap als jueus. Tal i com explica Kaplan, “on the one hand, it is claimed, we have 

the Beta Israel desire to limit contact and contamination by outsiders in order to prevent 

assimilation; on the other, the Ethiopian Christian fear of the dangerous magical powers of 

smiths in general and by association the Beta Israel in particular” (Kaplan, 1992: 111-112). 

Efectivament, la capacitat dels jueus de poder transformar objectes a través del foc era 
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percebuda pels cristians com un poder sobrenatural. Els Beta Israel eren anomenats buda 

(mal  d’ull)  pels  cristians  i  se’ls  atribuia  la  capacitat  de  poder  tranformar-se  en  animals 

diferents.  D’ells  es deia  que a les  nits  es transformaven en hienes i  sagnaven les  seves 

víctimes. Aquesta suposada activitat els vincularia amb el vampirisme, però també amb la 

fabricació d’armes, la crucifixió o els rituals de sacrifici dels Beta Israel (Kaplan, 1992: 113). 

No obstant això, les relacions entre els Beta Israel i els cristians no sempre eren tenses. Els 

cristians,  per exemple,  consultaven amb els  jueus els  seus dubtes sobre el  calendari  de 

festivitats, ja que segueixen el calendari solar i els Beta Israel estaven més familiaritzats amb 

el calendari  lunar.  A més, cristians i  jueus es convidaven mútuament a les celebracions 

familiars, com, per exemple, els casaments. En aquests casos, els jueus rebien un animal el 

dia abans de la celebració, perque així poguessin sacrificar-lo i cuinar-lo segons les seves 

lleis de puresa. Els Beta Israel acostumaven a regalar als nuvis ganivets fets en la seva forja.

3. AFRICANS JUEUS A ISRAEL

L’arribada dels jueus africans a Israel suposa un punt d’inflexió en la seva història, que 

afectarà de manera profunda al sentiment d’identitat de la comunitat dels Beta Israel. Les 

polítiques d’integració del govern d’Israel establien un programa molt rígid, especialment 

creat per l’assimilació dels jueus europeus. Aquest model no s’adaptava a les necessitats 

d’una població que no havia tingut contactes amb el món modern i que, en general, tenia 

uns índexs  d’analfabetisme molt  elevats.  L’administració d’Israel  tenia  experiència  en el 

treball amb les dualitats askenazita i sefardita o àrab i jueu, però per primer cop en la seva 

història, amb l’arribada dels Beta Israel es troba amb la necessitat de gestionar la diferència 

entre jueus blancs i jueus negres. De la mateixa manera, els Beta Israel, que havien patit les 

conseqüències de ser jueus en una Etiòpia majoritàriament cristiana, ara es trobaran amb la 

contrarietat de ser negres en una comunitat de blancs. Es produirà un desplaçament dels 

seus trets distintius dintre de la societat d’acollida i, per tant, això implicarà una redefinició 

de  la  seva  identitat  davant  dels  altres.  Així  ho  expressa  Salaman:  “the  drama of  their 

position as a marginal group in Christian Ethiopia, however, was transformed to an internal 

Jewish drama when they encountered the Jewish World outside Ethiopia. The conceptual 

confrontation between the fixed boundaries of normative Judaism and the fluid Ethiopian 

model was central to this drama and assumed expression in the metaphor of skin color” 

(Salaman, 1999:123). 
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Aviat, a la societat israeliana, els Beta Israel senten que són socialment marginats.  En 

primer lloc, quan arriben a Israel són sotmesos a una cerimònia gairebé de conversió, que 

suposa una humiliació per un poble que havia estat reconegut oficialment com a jueu. El 

fet de tenir una figura sacerdotal, el qes, pròpia i de tenir una llengua de litúrgia diferent a 

l’hebreu, els feia diferents davant del judaisme normatiu. En segon lloc, la dificultat per 

poder expressar-se en hebreu de manera fluïda serà un dels aspectes que més preocuparà 

als etíops d’Israel. Swarz (2001: 135) considera que el complexe d’inferioritat lingüística està 

vinculat a la importància social que per als Beta Israel té la capacitat oratòria. L’amhàric és 

una llengua rica i plena de matissos i per als falaixa, el no poder expressar-se en hebreu de 

la mateixa manera que ho feien en amhàric provoca un gran sentiment d’inseguretat. En 

tercer lloc, els Beta Israel es troben amb una societat que els mira amb certs prejudicis. Els 

etíops són considerats com un poble rural, pobre, analfabet, etc. Així és com ho expressa 

una dona falaixa: 

“I like chatting with you. I do not normally chat with farenj (Israelis), but you are 

not  like  a  farenj (…) I  chat  with them,  and then they  say  something  not  nice, 

something like “you came here because you were hungry” (Swarz, 2001: 114). 

El 25 de gener de 1996 l’administració israeliana va decidir rebutjar la sang de donacions 

d’etíops per por al contagi del VIH. Aquest fet va originar una manifestació d’etíops davant 

del parlament. Alguns dels lemes que es podien llegir en les pancartes eren els següents: 

“Did  Apartheid  left  South  Africa  for  Israel?”,  “Apartheid!  The  Second  Holocaust! 

Genocide in the Holy Land!”, “Our blood is also red, it is not black!” (Swarz, 2001: 121). 

D’aquesta  manera,  els  Beta  Israel  van  reaccionar  contra  allò  que  van  considerar  una 

discrimació per motius racials i, per primer cop, donen una ullada al continent africà i a tot 

el que aquest implica i representa. 

La conseqüència més directa de la situació marginal dels jueus etíops a Israel és la crisis 

d’identitat  que, posteriorment va tenir  com a resultat  la creació d’un nou sentiment de 

comunitat  en la  societat  d’acollida.  Les senyes d’identitat  es  van reformular.  En aquest 

procés, els Beta Israel van passar de somiar amb la ciutat santa de Jerusalem a reafirmar la 

seva identitat etiòpica. Així, per exemple, ho expressa Sholomo Berihun: 
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“I have been here seventeen years, and I don’t feel Israeli. I feel Ethiopian, and 

then a jew, and only then Israeli. When I was in Ethiopia, I felt first of all a Jew, 

because that is how the people saw me” (Lyons, 2007: 55).

El sentiment de pertinença a una comunitat etiòpica a Israel es va veure reforçat amb el 

manteniment dels costums i les tradicions originals dels Beta Israel.  Takele Mekonen ho 

explica així:

“A lot of my friends are married an want to do something for their children to 

preserve the tradition (…) we try to speak Amharic with them [the children]. We 

explain how to celebrate things in our tradition. We take them to my grandmother 

and they speak with her in Amharic. My grandmother still dresses the way she did 

in  Ethiopia.  You  have  to  continue  this,  I  think,  for  the  next  generation. 

Assimilation doesn’t give stable citizenship to any immigrant in the world. People 

need their roots. We need integration, but not assimilation” (Lyons, 2007: 45). 

Al mateix temps que es  van reafirmar en la  seva identitat  etiòpica,  els  Beta Israel  van 

començar a desenvolupar un sentiment de germanor cap a altres comunitats de raça negra. 

En paraules de Shagau Mekonen:  “The Ethiopians don’t connect with the Israelis, so they 

connect to people of color” (Lyons, 2007: 34). És habitual, per tant, que els joves etíops, 

que sovint han de viure amb una doble identitat (fora de casa són israelians que parlen 

hebreu, però a la seva llar són etíops que parlen en amhàric), es sentin identificats amb 

moviments antiracials afroamericans i, paradoxalment, amb el moviment rastafari jamaicà. 

Actualment,  a  la  societat  israeliana  hi  ha  veus  que  es  pronuncien  a  favor  del 

reconeixement  dels  drets  de  la  població  etiòpica  i  que  senten  interès  per  integrar  les 

tradicions dels Beta Israel o per apropar-se a la història del poble etiòpic. Les pel·lícules 

Va, vis et deviens i  James’ Journey to Jerusalem10 en són un exemple. També ho és el treball 

d’Idan  Raichel.  El  seu  projecte  és  una  proposta  musical  basada  en  el  mestissatge  de 

cultures, en la qual la tradició etiòpica té una especial rellevància. Idan Raichel i el seu grup, 

del qual formen part dos cantants etíops, van viatjar a Etiòpia l’any 2007 per fer un concert 

i entrar en contacte amb la població jueva que encara queda a Etiòpia. El resultat d’aquest 

viatge de retorn als orígens són el documental  Black over White i el videoclip de la cançó 

Habayta11, interpretada per la vocalista etíop Cabra Casay. 
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4. CONCLUSIONS

La  religió  dóna  lloc  a  un  sentiment  identitari  molt  fort  en  els  individus  de  tota 

comunitat, sobretot quan ens trobem en un continent com l’Àfrica, en el qual hi conviuen 

diferents creences. Es pot parlar d’islam, de cristianisme, de religions politeistes o animistes 

i també de judaisme a Àfrica. Existeix, però, un judaisme africà com a signe d’identitat en 

alguna comunitat del continent?

Per als Beta Israel d’Etiòpia, el moment en què es van trobar amb la comunitat jueva 

internacional  va  marcar  un  punt  d’inflexió  important  en  el  sentiment  d’identitat  de  la 

comunitat. Tot i que des del seu origen tenien consciència de la seva diferència en relació 

amb  les  comunitats  cristiana  i  musulma  d’Etiòpia,  va  ser  amb  l’arribada  dels  jueus 

europeus,  quan  els  falaixa van  sentir-se  pertanyents  a  una  gran  comunitat  de  caire 

internacional. El culte ancestral que els havia fet diferents a ulls de les comunitats veïnes, 

ara els feia germans d’una gran societat que s’estenia més enllà de les fronteres d’Etiòpia. 

No obstant això, amb l’arribada dels  falaixa a Israel, es va produir un desplaçament o 

una reformulació de la seva identitat jueva. Les particularitats del seu culte en relació amb el 

judaisme  rabínic  i  el  seu  origen  africà,  van  tenir  com  a  conseqüència  l’aferrament  i 

l’exaltació de la tradició africana dels Beta Israel.  A Terra Santa, davant l’obvietat de la 

diferència, els jueus d’etiòpia es van trobar amb la consciència de ser africans i es van sentir 

identificats amb els afroamericans i els rastafari de Jamaica, que somien amb el seu retorn a 

Etiòpia.

Podem concloure que hi ha un judaisme africà en la comunitat dels Beta Israel que 

viuen entre Israel i Etiòpia. Avui dia els Beta Israel senten el seu judaisme com a propi, ja 

que és la religió que els ha donat una identitat diferenciada davant de la societat etiòpica en 

la que van viure durant segles. És la religió que practiquen des de temps ancestrals, tal i 

com el Gran Rabinat va reconéixer públicament. Però també saben que la seva cultura, la 

seva tradició i la manera en què viuen la seva religiositat els assimila i, alhora, els diferencia 

de la població israeliana. I aquesta diferència, té molt a veure amb les seves arrels africanes, 

que marquen la seva identitat. 
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NOTES

1. Beit Din ( תיב ןיד ). Cort rabínica que té competències legals sobre afers religiosos tant 

a Israel com en comunitats a la Diàspora. 

2. Lemba. Grup ètnic de l’Àfrica del sud, els membres del qual creuen ser descendents 

de jueus, tot i que actualment practiquen l’islam o el cristianisme.  L’any 1996 un estudi 

genètic va determinar que el 50% de la informació genètica dels lemba és de caràcter 

semític  i  l’any  2000 es  va determinar  que els  lemba són portadors del  cromosoma 

Cohen. 

3. Jueus de Ghana i Mali. Segons dues cròniques àrabs del segle XVII, Tarikh al-Fattash  

i  Tarikh  al-Sudan,  una  comunitat  de  jueus  procedents  d’Egipte,  coneguts  com Bani 

Israel,   s’haurien assentat a l’Àfrica occidental  durant l’Edad Mitjana.  De la mateixa 

manera,  una  altra  comunitat  de  jueus,  coneguda pel  nom de  Zuwa Alyaman i  que 

tindria origen iemenita, vivia a la costa del Níger.

4. Jueus  igbo  a  Nigèria.  Diuen  ser  descendents  de  jueus  de  Síria,  Portugal  i  Líbia. 

Actualment a Nigèria hi ha més de 20 sinagogues i aquests jueus, tot i que no han estat 

reconeguts oficialment pel Rabinat,  reben suport d’organitzacions jueves d’arreu del 

món. 

5. Jacques  Faitlovich (1881-1955).  Jueu  askenazita  polonès  que  va  estudiar  llengües 

etiòpiques a la Sorbona. Va viatjar a Etiòpia l’any 1904 amb el mecenatge d’Edmond 

Rotschild per estudiar la comunitat dels Beta Israel.

6. Operació  Moisès.  Intervenció  militar  organitzada  pel  govern  d’Israel  el  21  de 

novembre de 1984 i el 5 de gener de 1985, en la qual es van rescatar uns 7000 etíops 

jueus d’un camp de refugiats sudanès de manera clandestina, per tal de traslladar-los a 

Israel.

7. Operació Salomó. Intervenció organitzada pel govern d’Israel el 24 de maig de 1991, 

en la  qual,  a  canvi  d’un pagament previ  del  govern jueu,  uns 14.000  jueus van ser 

traslladats des d’Etiòpia a Israel. 

8. Aliyyà (הילע). Terme hebreu per designar el retorn a Israel dels jueus que es troben 

en la Diàspora. 

9. Qes. Nom pel qual es coneixen els monjos o líders espirituals a Etiòpia.

10.  Va, vis  et  deviens  (2005) és un film franco-israelià  dirigit  per Radu Mihaleanu. James’  

Journey to Jerusalem (2003) és un film israelià diriti per  Ra'anan Alexandrowicz.
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11.  Black  over  White (2007).  Documental  israelià  produit  per  Tomyer  Heymann. 

http://www.mako.co.il/mako-vod-mako/documentary-s1/VOD-

092afeddc3e6e11006.htm       

Habayta.  http://www.youtube.com/watch?v=FNco0xjmurY
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ANNEX 1

MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

Organització d’acollida

Les  pràctiques  relacionades  amb  el  Diploma  de  Postgrau  en  Societats  Africanes  i 

Desenvolupament es concerten amb Oozebap, una entitat sense ànim de lucre. Oozebap 

treballa  en diversos projectes.  En primer lloc,  és una editorial  que publica llibres  sobre 

diferents temes relacionats amb el continent africà. En segon lloc, Oozebap edita la revista 

online  Africaneando. En tercer lloc, l’entitat és un centre de documentació virtual sobre el 

tema dona i Àfrica. Finalment, l’objectiu d’Oozebap és donar veu al continent africà. Així, 

el seu treball es concreta en la traducció i publicació de continguts elaborats principalment 

per autors africans. 

Còmput d’hores

Les pràctiques en l’entitat es valoren en un total de 200 hores. 

Objectius marcats

Les pràctiques es concreten en l’elaboració d’una base de dades de dones africanes per a la 

pàgina  web  del  centre  de  documentació  virtual  d’Oozebap 

(http://www.oozebap.org/dones/index.htm). Es treballa amb un total de vuitanta quatre 

entrades de noms de dones destacades en els diferents països africans. Cada entrada inclou 

un breu resum de la vida de cada una de les dones, l’enumeració dels seus treballs més 

destacats (llibres, articles, obres d’art, exposicions, etc.) i enllaços a diversos recursos que es 

poden  trobar  en  la  web  relacionats  amb  cada  nom.  Principalment,  els  enllaços  que 

s’inclouen a cada entrada, remeten a entrevistes amb les dones de la base de dades, per tal 

de no perdre de vista un dels objectius  fonamentals de l’entitat,  que és donar veu a la 

societat africana. 

Valoració de les pràctiques

Les  pràctiques  es  valoren  de  manera  molt  positiva,  ja  que  la  base  de  dades  de  dones 

africanes és un element imprescindible per donar dinamisme al centre de documentació 

virtual d’Oozebap. A més,  cal tenir en compte que es tracta de l’única web on podem 

trobar informació d’un gran nombre de dones africanes en català. A partir d’aquí, la pàgina 
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es pot anar enriquint amb nous continguts en relació a la base de dades, com traduccions al 

català d’entrevistes i d’articles. També cal considerar que no es tracta d’una base de dades 

tancada i que, en el futur, es poden anar incorporant més noms de personalitats destacades 

en el panorama africà. 
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