
Tessa Calders i Artís 
 
Professora titular del Departament de Semítiques de la facultat de Filologia de la UB. 
Presidenta de l'Institut Privat d’Estudis Món Juïc.  
Vocal de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics filial de l'Institut d'Estudis Catalans 
Membre de la comissió assessora del MUHBA en els temes relatius al judaisme català. 
 
Línies de docència i de  recerca:  
 
Judaisme català, pensament jueu i llengua hebrea 
 
Projecte de recerca: 
 
Xarxa de Calls  
 
És un macroprojecte que, sota aquest nom genèric, inclou accions específices dutes a terme per 
diferents investigadors vinculats a l’Institut Món Juïc. El seu objectiu és avançar en el 
coneixement i la difusió del judaisme català a partir de la transcripció, el regest i l’estudi dels 
documents relatius a jueus que romanen en els diversos arxius catalans. 
 
Aquest projecte està vinculat a la creació d'una xarxa de calls que inclogui totes les viles i 
ciutats dels territoris de llengua catalana on hi hagué presència jueva. La Comissió d’Empresa i 
Ocupació del Parlament de Catalunya va aprovar el 29 d'octubre de 2013, per unanimitat, la 
proposta per a la creació de la dita xarxa a Catalunya.   
 
Xarxa de Calls té com a valor afegit la voluntat d'involucrar tots els sectors de la societat en la 
recerca del nostre passat jueu. En aquest sentit, vam fer participar dos grups d'interns dels 
centres penitenciaris de Lledoners i Brians 2 en aquesta iniciativa, després d'un període de 
formació duta a terme per professors de la UAB i la UB. S'han fet jornades informatives perquè 
els arxivers d'arreu del país col·laborin en aquesta iniciativa. Igualment, es vol engrescar els 
alumnes de segon de batxillerat a realitzar el seu treball de recerca dins d'aquest àmbit. 
 
S'ha presentat aquest projecte en els congressos internacionals més rellevants dedicats als 
estudis jueus. 
 
Xarxa de Calls ha rebut finançament de diverses institucions públiques i entitats privades de 
dins i fora de l’Estat.  
 
Darrera publicació: 
 
The Hebrew Version of the Legend of Barlaam and Josafat in Catalonia.  A: Barlaam und 
Josaphat. Neue Perspektiven auf ein Europäiskes Phänomen (Editors: Constanza Cordoni, 
Matthias Meyer). Berlin/München/Boston: De Gruyter, 2015. pp 59-83. 
 
En mans de l'editor: 
 
Ni sefardites ni espanyols: jueus catalans medievals. A: Mozaika. Revista cultural jueva (Editor: 
Víctor Sörenssen). 
 
Eduard Feliu i Mabres: impulsor de la recerca sobre el judaisme català. A: Mozaika. Revista 
cultural jueva (Editor: Víctor Sörenssen). 
 
El renaixement de la llengua hebrea: un procés de seducció  lingüística. A: Llengua i Seducció 
(Editors: Quim Gibert, Àngel Velasco) Pagès Editors. 
 
La identitat dels jueus catalans.  A: Homenatge al Prof. Luís Díaz Merino (Editores Ana 
Bejarano, Meritxell Blasco) Edicions de la UB. 
 



  


