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ICG 07.11.2007, 13:39
Contra la ignorància de la Història, una bona part dels jueus de les Corones de Castella i d'Aragó
van continuar a la península, si bé dissimulant la seva fe o abandonant-la progressivament. Avui
són molts els cognoms que provenen de d'una arrel jueva, alguns molt extesos i populars.

ICG 07.11.2007, 13:32
Faltaria més que el respecte envers els europeus de confessió o arrels culturals jueves s'hagués de
mesurar en funció de si són molts o pocs. No crec que un plantejament com aquest se'ls fes ningú
a Alemanya i a la resta de l'Europa que fou ocupada pels nazis, oi?

ICG 07.11.2007, 13:28
salvattore, potser oblides que si els jueus són tan pocs com dius és perquè primer els van expulsar
d'Espanya i no ha estat fins fa trenta anys que aquest país ha deixat de ser un país oficialment
hostil. Ah, i els jueus eren tan autòctons com ho podien ser els romans i llurs descendents, no van
envaïr la península a sang i foc com els àrabs.

ICG 07.11.2007, 13:24
No tinc cap dubte que la comunitat jueva farà tot el què calgui per a assegurar la preservació del
jaciment, doncs no crec que existeixi un altre poble a la Terra més compromès amb el concepte de
cultura que hem forjat a l'Occident jueu-cristià. Que estigui tutel·lat per la comunitat jueva no vol
dir que es descuidi des d'un punt de vista arqueològic. Deixeu de manipular, si us plau.

salvattore 07.11.2007, 10:50
esperem que la sensibilitat que la Generalitat mostra respecte la comunitat jueva ( una actitud
positiva) la mostri també envers la catòlica, molt més nombrosa. Les derreres actituds han estat
bastant despreciables

Moises 07.11.2007, 06:36
Aquests arqueolegs es creuen que tot es seu; una persona morta es digna, no es un tros de porcel.
lana; la cultura jueva respecta els morts, els arqueolegs no respecten res, i menys les cultures.

