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PRÒLEG 

Des de fa una colla d'anys, l'Ajuntament de Girona ha desplegat una 
gran activitat cultural guiada per la voluntat de recuperar plenament la his-
tòria de la ciutat i fer-ne una lectura dinàmica i constructiva. 

Hem pensat el futur sense oblidar el passat. Tot el contrari. La ciutat 
d'avui és l'herència acumulada de tota la seva història. 

D'ací que un dels objectius que ens hem plantejat sigui recuperar la his-
tòria de la Girona jueva i integrar-la en el conjunt de la història de la ciu-
tat. Per copsar així, en la seva integritat, la relació que s'establí a l'Edat 
Mitjana entre els gironins jueus i els gironins cristians i adonar-nos plena-
ment de quina fou l'aportació de cada comunitat. 

Ens hem proposat, doncs, rescatar i recuperar els testimonis urbans i 
els testimonis documentals dels jueus gironins, perduts durant segles en les 
boires de l'oblit. 

Només així, amb una lectura global de la història de la ciutat, farem 
justícia a la trajectòria de conjunt de la societat gironina sense cap oblit in-
tencionat i sense el risc de les interpretacions unilaterals. 

El camí que hem triat per assolir aquest resultat té facetes múltiples i 
es concreta en: 
1. La creació del Patronat del Call, que incorpora a la tasca de recuperació 

totes les institucions. 
2. La rehabilitació urbana del Call. 
3. L'adquisició i rehabilitació dels edificis coneguts com «Isaac el Cec». 
4. La preparació d'un museu d'histèria dels jueus i d'un centre d'estudis 

dedicat a Nahmànides. 
5. La promoció de la recerca i la divulgació amb una política de recopila-

ció, inventari i publicacions. 
6. La convocatòria de la beca Bonastruc ça Porta per a estudis i recerques 

relacionats amb la cultura i la història dels jueus a Catalunya i Girona. 
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Precisament, aquest llibre que presentem és el resultat de la primera 
convocatòria d'aquesta beca i aplega més de 1.200 regentes de documents 
relacionats amb jueus gironins. 

Donem a conèixer d'aquesta manera, i a través del treball de Gemma 
Escribà i Pilar Frago, un important repertori documental que ha de ser un 
instrument útil per a treballs posteriors. La riquesa documental que es po-
sa al descobert ens mostra la diversitat, la pluralitat d'activitats dels jueus 
gironins i ens assenyala la seva plena integració en les activitats econòmi-
ques i socials de la ciutat. 

Per aquesta via, posem un pilar més en la redescoberta de l'herència 
material (urbana, arqueològica, documental) i espiritual (poètica, filosòfi-
ca, religiosa) d'una comunitat gironina activa a la ciutat fins al 1492. 

La publicació d'aquest llibre en ple 1992 vol ser un testimoni més de 
la ferma voluntat de dreçar un pont a la reconciliació i l'entesa. 

JOAQUIM NADAL i FARRERAS 
Alcalde de Girona i 

President del Patronat del Call de Girona 
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Als nostres pares, 
Josep, Teresa, Cèsar i Pilar. 





INTRODUCCIÓ 

E1 repertori documental de jueus de Girona que ara presentem consti-
tueix un buidatge complet i exhaustiu de totes les sèries documentals de 
l'Arxiu Històric de la Ciutat de Girona i de l'Arxiu Diocesà de la ciutat. 
Pretén respondre a la necessitat suggerida pel Dr. David Romano de com-
pletar i complementar el seu recull bibliogràfic Per a una història de la Girona 
jueva. Ara bé, tal com indica encertadament aquest historiador, un reperto-
ri que exhaurís tota la documentació relativa als jueus de Girona hauria 
d'incloure, a més de la dipositada als arxius que han estat objecte de la nos-
tra recerca, la que es troba als arxius Històric de Girona i Capitular de la 
ciutat, i la documentació existent a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barce-
lona, especialment a les seves seccions de Cancelleria i Reial Patrimoni 
D'aquest ampli projecte proposat pel Dr. David Romano, el nostre treball 
en seria una primera contribució. 

No cal insistir molt en la importància de l'edició de repertoris documen-
tals, per tal com han estat des de sempre un instrument que ha agilitat i 
facilitat la tasca d'investigació dels historiadors. En el camp concret de la 
història dels jueus a la Corona d'Aragó, és obligat fer referència als reper-
toris ja clàssics de Jacobs, Régné i Baer, els quals contenen bàsicament do-
cuments de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en especial de la seva secció de 
Cancelleria Z . 

La bibliografia sobre la història dels jueus a Girona és extremada-
ment rica en edició de documents. Des dels treballs de Girbal, són molts 
els articles dedicats a aquesta temàtica que no deixen d'incloure el seu corres-
ponent apèndix documental. D'altres, però, només es limiten a breus 
regestos o a simples cites; una metodologia ben lògica per tal com el seu objec- 

1. ROMANO, David, Per a una listória de la Girona jueva, Girona: Ajuntament de Girona, 1988, 
vol. 1, p. 11. 

2. JACOBS, Joseph, An inquiry into the sources of the Jews in Spain. Londres, 1894. RÉGNÉ, 
Jean, History of the jews in Aragon. Regesta and documents 1213-1327 Jerusalem: The Magnes 
Press, the Hebrew University, 1979; BAER, Fritz. Juden in chrisdichen Spanien. Urckunden 
und Regesten. vol. I: Aragonien und Navarra. Berlin, 1929/1936, 2 vols. 
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tiu no és oferir un instrument per al treball historiogràfic mitjançant la pu-
blicació de documents, sinó la integració d'aquests en un discurs interpretatiu. 

Ben bé una altra cosa és l'edició de repertoris documentals d'histèria 
dels jueus catalans que abastin tots els fons d'un arxiu. Estem completa-
ment mancats de treballs d'aquesta mena. Els ja citats de Jacobs, Régné 
i Baer, només comprenen algunes —importants— sèries documentals de 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó buidades —amb la sola excepció del segon—
de forma no sistemàtica, i els reculls documentals de la conecció Hispania 
Judaica, publicada conjuntament per la Universitat de Jerusalem i The Central 
Archives for the History of the Jewish People 3, abasten només sèries de-
terminades d'alguns altres arxius. El present repertori és, doncs, una pri-
mera aportació en aquesta línia, de més interès encara, pensem, en tractar-
-se de fons documentals catalans de fora de la ciutat de Barcelona, tan rics 

sovint, tan lamentablement oblidats. Com és sabut, l'aljama de Girona 
fou una de les més importants del país i a diferència d'altres —com la de 
Barcelona— es va mantenir després dels fets de 1391 i fins a l'expulsió; aquesta 
importància i aquesta pervivència són perfectament constatables en la ri-
quesa documental que produí i que ens ha pervingut, de la qual els documents 
que conformen el nostre repertori en constitueixen una part ben notable. 

L'elecció de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Girona i l'Arxiu Diocesà 
com a objecte del nostre treball no ha estat feta a l'atzar. Donant un cop 
d'ull als articles que reproduí el Dr. David Romano en el recull abans citat, 
ens adonem que la major part dels estudis que s'hi contenen es basen so-
bretot en documentació procedent d'aquests dos arxius. En molts d'aquests, 
tanmateix, no hi manquen referències a documents que es troben a l'Arxiu 
Capitular i a l'Arxiu Històric de Girona, però comparativament no són tan 
nombroses. Amb això no volem dir, ni s'ha de concloure, que la documen-
tació dels dos primers arxius sigui més important, sinó que senzillament 
ha estat més treballada. De tots és coneguda i preuada la riquesa documen-
tal que per a la història dels jueus de Girona tenen els protocols notarials 
dipositats a l'Arxiu Històric de Girona 4 . Ens ha semblat, doncs, tenint en 

3. MAI■IÉ, Ma Cinta, The jews in Barcelona 1213-1291. Regesta of documentsfrom the Archivo Capitu-
lar. Jerusalem: The Central Archives for the History Jewish People, The Hebrew Uni- 
versity of Jerusalem, 1988; MOTIS DOLADER, Miguel 	The Expulsion of the jews 
from Calatayud 1492-1500. Documents and Regesta. Jerusalem: The Central Archives for the 
History Jewish People, The Hebrew University of Jerusalem, 1990; CUBELLS i LLO-
RENS, Josefina. The jews of Tortosa 1373-1492. Regesta of Documents from the Archivo Histórico 
de Protocols de Tarragona. Jerusalem: The Central Archives for the History Jewish People, 
The Hebrew University of Jerusalem, 1991. 

4. Entre els estudis sobre història dels jueus fets a partir de documentació procedent de 
protocols notarials poden citar-se, entre altres, els treballs realitzats per Miquel PUJOL 
i CANELLES, Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries i La designació de secretaris a 
de Castelló d'Empúries. Dades documentals, ambdós articles publicats a «Annals de l'Institut 
d'Estudis Empordanesos», 24 (1991) pp. 57-111 i pp. 129-173, respectivament; i els realit-
zats per Enric MIRAMBELL BELLOC, Documents r*rents a la Sinagoga i al cementiri jueus 
de Girona. Jornades d'Història dels Jueus a Catalunya (Girona, 23-25, abril, 1987), Giro-
na: Ajuntament de Girona, 1990, pp. 237-244; Documentos para d ordenamiento jurídico y eco-
nómico del barrin judío de Gerona, (siglo XV) i Los judíos gerundenses en el momento de la expulsión, 
ambdós reproduïts en el recull bibliogràfic realitzat per David ROMANO, Per a una histà-
ria de la Girona jueva. vol. 2 pp. 649-652 i 653-666, respectivament. 
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compte el que hem exposat, que la recerca a l'Arxiu Històric de la Ciutat 
i a l'Arxiu Diocesà donaria com a resultat un treball que complementaria 
millor la bibliografia continguda en els dos volums Per a una història de la Gi-
rona jueva. 

Com a consideració prèvia a la descripció dels fons documentals de ca-
dascun dels dos arxius objecte del nostre treball, volem indicar que no ens 
hem fixat cap acotació cronològica inicial. S'ha procedit al buidatge siste-
màtic de les sèries amb documentació medieval, aturant-nos en l'any límit 
de 1492; només ens hem excedit d'aquesta data representativa en les sèries 
en les quals ha aparegut documentació més tardana relacionada amb els 
jueus 5. 

EL FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
DE GIRONA 

Aquest arxiu disposa d'una completa guia-inventari elaborada per Ra-
mon Alberch quan en fou el seu arxiver 6. Ha estat una eina bàsica per a 
la nostra recerca, agilitant la tria de les sèries que per motius cronològics 
havien de ser objecte del nostre treball. Cal dir per endavant que les sèries 
consultades han donat resultats molt desiguals qualitativament i quantita-
tivament parlant; en tot cas, hem indicat sempre quines sèries —molt 
poques— han resultat completament eixorques de documentació sobre els 
jueus gironins 7. 

La secció Administració Municipal concentra les sèries documentals més 
riques per a la història dels jueus de Girona, especialment els Manuals 
d'Acords, o Llibres d'Actes, i les Ordinacions dels Jurats. En un altre nivell 
qualitatiu, i dins l'àmbit de les finances i la comptabilitat municipal, són 
també abundants les notícies de jueus en el Llibres d'Àpoques, els Comptes 
del Clavari i Comptes de l'Administració Municipal. 

Els Manuals d'Acords, el primer dels quals data de 1345, enregistren 
l'activitat normativa i disciplinària de la vida social i econòmica de la ciu-
tat. Els jueus hi apareixen majoritàriament com una col•lectivitat sobre la 
qual el municipi no hi tenia cap autoritat, tret de la que li pogués ser conce-
dida circumstancialment pel rei (participació en les despeses de defensa de 
la ciutat, pagament d'un tribut anual al municipi, etc.). Cal fer esment es- 

5. Ens referim al fons dipositat a 	Històric Municipal cedit per l'Institut d'Estudis 
Catalans. Es tracta d'un conjunt de pergamins que abasten cronològicament de 1492 
a 1575, i alguns dels documents del fons de la Pia Almoina, dipositat a 	Diocesà. 
Aquests instruments fan referència a propietats situades a l'antic Call jueu. 

6. ALBERCH I FUGUERAS, Ramon, Guia inventari de lArxiu Històric de l'Ajuntament de Girona. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1983. 

7. Les sèries consultades on no hem trobat informació referent a jueus són les següents: 
Correspondència amb Barcelona, Capítols de Cort, Llibres de la botiga del forment, Lli-
bres de l'administració del vi, Llibres de l'administració de la carn, Llibres de comptes 
del convent dels Predicadors, Llibres de l'administració de l'Hospital, Documentació di-
versa de Demografia, i Vendes, Capítols matrimonials i Testaments de la Documentació 
notarial. 
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pecial de les ordinacions amb caràcter de crida pública fetes pels jurats per 
regular els intercanvis i la convivència entre cristians i jueus, clarament dis-
criminatòries per a aquests últims 8. Constitueixen un capítol a part els do-
cuments relacionats amb els avalots de 1391, les conseqüències dels quals 
queden reflectides en les comissions atorgades als jurats per procedir con-
tra els inculpats. Un altre aspecte súmmament interessant ve donat per les 
notícies referides a les modificacions urbanístiques del Call, ja fossin res-
trictives, com fou el cas del tancament del carrer de Sant Llorenç —que 
havia estat el carrer principal del Call—, o d'ampliació, quan el Call va es-
tendre's vers el castell de Requesens. 

La sèrie Ordinacions dels Jurats, conservada des de 1329, aplega la cor-
respondència mantinguda per les autoritats municipals amb molt diversos 
destinataris, tot i que una bona part de l'activitat epistolar s'adreçava amb 
preferència al rei. Com en els cas dels Manuals d'Acords, en general hi so-
vintegen les referències als jueus com a col•lectivitat. Ara bé, cal matisar 
molt aquesta afirmació pel que fa al segle XIV; durant aquest segle, la ma-
jor part de la documentació fa referència a les relacions individuals de jueus 
—com a prestamistes— amb la universitat de la ciutat. Amb tot, l'any 1391 
marca un punt ben clar d'inflexió; els avalots d'aquest any van generar una 
gran quantitat de correspondència, no només amb el rei, sinó amb altres 
autoritats: els consellers de Barcelona, els dirigents municipals de Figueres 
i Besalú, etc. A partir d'aleshores, i sobretot arran de les ordinacions contra 
els jueus promulgades pel papa Benet XIII, la comunitat jueva com a tal 
es convertí en una font de problemes de tipus legal per al municipi, que 
l'obligà a una intensa activitat diplomàtica davant del rei i el papa. Un al-
tre aspecte que queda reflectit en la correspondència dels jurats és el pro- 
blema dels conversos, amb una preocupació constant per part dels dirigents 
de la ciutat per apartar-los dels jueus. Aquestes dues grans sèries —Manuals 
d'Acords i Ordinacions dels Jurats— constitueixen la base documental dels 
estudis, ja clàssics, d'Enric Claudi Girbal, Los judíos en Gerona, i de Juliàn de Chia, Bandos y banololeros en Gerona, que han estat objecte reiterat de con-
sulta i referència per part dels estudiosos i historiadors posteriors. 

L'altre bloc documental d'una gran riquesa en informació sobre els jueus 
gironins el forma la secció Finances i Patrimoni, més en concret, les sèries 
següents: Llibres d'Apoques, Comptes del Clavari i Comptes de l'Adminis-
tració Municipal 9 . El caràcter d'aquestes sèries, de tipus econòmic i finan- 

8. Com les ordinacions de 1445 i 1448 editades per Lluís BATLLE i PRATS, en el seu arti-
cle Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses, reproduït en la recopilació feta per David RO-MANO, Per a una història de la Girona jueva, vol. 2, pp. 644-648. 

9. Malgrat la consulta exhaustiva d'aquestes sèries, no hem pogut localitzar el volum ano-
menat Llibre de comptes donats pel jaume Beuda, Síndich de la Ciutat de Gerona, de moltes quantitats 
de dinés en l'any 1386-1388, rebudes per fer palissada al reval del Mercadal, donatiu al Senyor Rey 
reembre violaris y censals, en el qual hi ha nombroses referències a jueus, editades per Lluís 
BATLLE PRATS i José Ma MILLÀS VALLICROSA, en el seu article Noticias sobre la aijama de Gerona a fines del sigla XIV, dins la recopilació feta per David ROMANO, Per a una lzistória de la Girona jueva, vol. 2, pp. 591-607. Aquest mateix llibre és citat per Santiago 
SOBREQUÉS, Contribución a la historia de los judíos de Gerona. Famílias hebreas gerundenses: los 
Zabarra y los Caravita, dins del mateix recull bibliogràfic, vol. 1, pp. 336-366. 
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cer, condiciona evidentment la forma com hi apareixen documentats els jueus. 
La majoria de les vegades els hi trobem cobrant rendes de censals i violaris, 
emesos pel municipi, per cessió d'algun cristià, que molt probablement deuria 
ser deutor seu. Era així com els jueus gironins participaven indirectament 
en la maquinària financera del municipi. 

És freqüent també la presència en aquests documents dels representants 
de l'aljama amb motiu dels pagaments del tribut anual que els jueus ha-
vien de satisfer a la ciutat, un tribut que ascendia a 30 lliures aproximada-
ment i que no es rebaixà fins ben entrat el segle XV, quan els membres 
de l'aljama de Girona ja havien minvat considerablement. En canvi, són 
poques les vegades que apareixen a títol individual, i quan ho fan és per 
cobrar el salari d'algun servei prestat a la universitat, com és el cas, per 
exemple, dels llibreters jueus que relligaven els llibres municipals. 

Les altres sèries consultades on han aparegut notícies sobre jueus no són, 
ni de bon tros, tan riques com les comentades fins ara. De les Cartes Reials, 
de les quals n'hem consultat 588, compreses cronològicament entre 1293 
i 1495, poques són les referides als jueus de Girona; algunes d'aquestes consten 
registrades en el Llibre Verd dipositat al mateix arxiu i d'altres en els Ma-
nuals d'Acords i Ordinacions dels Jurats. La sèrie Plecs de Condicions, el 
primer lligall de la qual correspon a l'any 1400, conté els arbitris, subhastes 
i vendes de les imposicions municipals. Només hi hem trobat documentats, 
de forma esporàdica, alguns conversos que participaven en els arrendaments 
d'aquestes imposicions. De la secció de Demografia hem consultat la sèrie 
de les Talles, que comprenen els anys 1360 a 1431, constatant de nou, com 
és evident pel tipus de font —els jueus tenien llurs pròpies talles—, la pre-
sència exclusiva de conversos. Del fons de Pergamins, que abraça cronolò-
gicament de 1194 a 1862, n'hem consultat aproximadament uns 1000. La 
temàtica d'aquests instruments és ben diversa: són tant de caire privat, amb 
abundància de compra-vendes d'immobles, contractes de préstec, defini-
cions, etc., com de caire institucional. Cal remarcar que alguns d'aquests 
últims es troben referits als Manuals d'Acords, al Llibre Verd i al Llibre 
Vermell. En una secció a part es troba dipositat un llegat de pergamins fet 
per l'Institut d'Estudis Catalans. Aquests pergamins abracen cronològica-
ment de 1492 a 1575 i el seu interès per a l'estudi de la història dels jueus 
de Girona rau en el fet que tots ens informen del destí de moltes cases si-
tuades al que en el seu temps havia estat el Call dels jueus, en concret les 
situades al carrer de Sant Llorenç. Dels tres llibres de privilegis dipositats 
a l'arxiu, hem consultat el Llibre Verd i el Llibre Vermell. El primer conté 
privilegis concedits pels comtes-reis a la ciutat de Girona des de Ramon 
Berenguer IV fins al segle XVI. El segon és una continuació i complement 
de l'anterior, abraçant un període cronològic semblant, del segle XII al se-
gle XVI. Els privilegis referits a jueus són pocs, ja que, com és sabut, eren 
patrimoni del rei —cofre i tresor del senyor rey—, i rares vegades s'avenia 
a cedir-ne les seves prerrogatives. 

Finalment, cal notar que en algunes altres sèries les notícies sobre els 
jueus gironins es limiten a uns pocs documents, per no dir a un de sol, com 
és el cas de les següents: Correspondència amb altres pobles, Llibres de censos, 

17 



GEMMA ESCRIBA BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

censals i violaris, Documents relatius a particulars (Llibres de Comptes de 
botiguers i companyies), Fortificacions i Llibres manuscrits de tema divers. 
Entre aquests últims cal destacar la concòrdia entre els jurats de Girona, 
els cònsols de l'Hospital Nou i l'aijama de l'any 1358. 

EL FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA 

També l'Arxiu Diocesà disposa d'una guia recentment elaborada pel seu 
arxiver, Josep Ma. Marquès, i que es troba a disposició dels investigadors 
a la biblioteca de l'arxiu. 

Igualment, s'hi poden trobar diversos volums de regestos mecanogra-
fiats, fets pel mateix arxiver, dels Pergamins de la Pia Almoina, dels Pro-
cessos medievals i part dels Registres de Lletres Episcopals, i també la 
transcripció del Cartoral de Carlemany i la del Cartoral de Rúbriques Ver-
melles. La publicació dels pergamins de la Mitra completa el conjunt d'ins-
truments de descripció dels quals disposa l'arxiu. 

La presència dels jueus en la documentació eclesiàstica estudiada, ja si-
gui la de la Pia Almoina o la de la cúria episcopal, en contra del que podria 
semblar, és força abundant. De fet, no ens ha d'estranyar el fet, ja que eren 
institucions que, pel seu doble poder, espiritual i temporal, mantenien les 
seves particulars relacions amb la comunitat jueva. Naturalment, des del 
punt de vista temporal, les relacions establertes amb els jueus no diferien 
gaire de les mantingudes amb la resta de la societat cristiana. Ens referim 
concretament a les activitats creditícies, compra-venda d'immobles i, en ge-
neral, a tot tipus de contractes en els quals eren requerits els diners dels 
jueus per part dels membres de l'Església. Per la seva banda, els jueus no 
se n'estaven de recórrer al bisbe, com un senyor jurisdiccional més, per tal 
de reclamar els deutes dels qui estaven sota la seva jurisdicció. Pel que fa 
a l'esfera del poder espiritual de l'Església i les seves relacions amb els jueus, 
la qüestió és molt més complexa, i pensem que no és aquest el lloc ni el 
moment d'aprofundir-hi. 

Passem ara a la descripció del fons documental. Cal dir, d'entrada, que 
hi ha dos grans conjunts que apleguen la major part de les referències a 
la comunitat jueva. Es tracta del fons de pergamins, tant de la Mitra com 
de la Pia Almoina —més nombrosos els d'aquesta última—, i la sèrie dels 
Registres de les Lletres Episcopals. Els Pergamins de la Mitra, que abracen 
cronològicament el període de 891 a 1835, contenen una tipologia docu-
mental freqüent en aquest tipus de font: contractes de préstec, de compra-
venda, definicions, etc. Els jueus que hi apareixen documentats procedei-
xen de les diferents parròquies de la diòcesi, amb preferència de les que 
no estaven subjectes a la senyoria del bisbe. D'entre aquests pergamins des-
taquem els relacionats amb les remissions dels pobles del bisbat implicats 
en els avalots de l'any 1391. 

El fons de pergamins de la Pia Almoina es troba dipositat a l'Arxiu Dio-
cesà després d'haver seguit un pelegrinatge que el portà des del seu lloc d'ori-
gen —les dependències d'aquesta institució fundada el 1237— a l'Hospici 
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fundat pel bisbe Colomer, l'any 1767, i des d'aquí fins al seu lloc actual més 
recentment 1°. 

Conté un total de 8118 pergamins que comprenen cronològicament del 
segle X al segle XVII. Es reparteixen en dos apartats, l'Almoina del Pa i 
l'Almoina del Vestuari. Com en el cas dels pergamins de la Mitra, també 
en els pergamins de la Pia Almoina hi sovintegen els contractes de préstec, 
les moratòries, les definicions, les compra-vendes, els establiments emfitèu-
tics, etc. La procedència dels jueus que s'hi documenten també és molt va-
riada. Hi ha un conjunt de pergamins especialment ric en informació sobre 
jueus gironins; es tracta dels documents relacionats amb l'ampliació de l'edi-
fici de la Pia Almoina, duta a terme de forma progressiva al llarg del segle 
XV, a partir de l'adquisició de cases i patis del Call, ja fossin de particulars 
o de la mateixa aljama. Posteriorment, durant el segle XVI, abunden les 
notícies dels establiments de les cases comprades per l'Almoina efectuats 
normalment a preveres. 

Els Registres de Lletres Episcopals, que abracen de 1294 a 1619, conte-
nen, a grans trets, l'enregistrament de tots els afers concernents a la Seu 
episcopal. S'han consultat fins l'any 1499, últim volum corresponent al se-
gle XV. És una sèrie especialment rica en informació sobre els jueus que 
vivien en parròquies que pertanyien a la senyoria del bisbe: La Bisbal d'Em-
pordà, Rupià, Bàscara, Ullastret, Ultramort i altres. La tipologia més fre-
qüent en els documents d'aquesta sèrie, sobretot pel que fa al segle XIV, 
la constitueixen les reclamacions per part dels jueus dels pagaments de deutes, 
que normalment van acompanyades de l'aplicació del dret de marca pel jutge 
ordinari de Girona, o de l'amenaça d'imposar-lo. Apareix també de forma 
regular el llarg conflicte que enfrontà els jueus de La Bisbal i l'aljama de 
Girona per qüestions de contribució fiscal. Per altra banda, el bisbe, com 
a senyor jurisdiccional, atorgava guiatges tant per a jueus de Girona com 
d'altres indrets per desplaçar-se a les viles del seu domini i, com a represen-
tant de l'Església, concedia la fe de baptisme als conversos. Aquests últims 
documents, tot i que pogués semblar contradictori, abunden de forma re-
gular durant tot el segle XIV ". 

Pel que fa al segle XV, són de remarcar els documents relacionats amb 
les ordinacions promulgades pel papa Benet XIII contra els jueus. 

Hi ha altres sèries on la informació sobre jueus no és, ni molt menys, 
tan abundant. Ens referim als Processos medievals, nou dels quals fan refe-
rència al tema que aquí ens interessa. Tret de dos que tenen com a raó de 
fons els atacs contra els jueus durant la Setmana Santa, els altres són plets 
per deutes entre jueus i cristians. Dins el fons de Processos hi ha un apartat 
de Marmessories on consta la participació d'alguns jueus i conversos en l'ad-
quisició de béns en subhasta pública. En la sèrie Notularum, que enregistra 

10. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida, pp. 341-342. 
11. GIRBAL, E.C., Conversiones de judíos en Gerona y su obispado. «Revista de Gerona» XVIII 

(1894), pp. 33-37. Reproduït per ROMANO, David: Per a una història de la Girona jueva. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2, pp. 609-613. L'autor regesta un seguit de 
fes de baptisme extretes de la sèrie Litterarum quistiarum de l'Arxiu Diocesà, una sèrie que 
no consta en l'actual guia de l'arxiu. 
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l'activitat del notari del bisbe, són poques les notícies que hi hem trobat 
sobre jueus. Hi destaca, tanmateix, la llicència atorgada pel bisbe a l'alja-
ma de Castelló d'Empúries per a l'ampliació i restauració de la seva sina-
goga. També són poques les referències a jueus en el Cartoral de Carlemany 
i el Cartoral de Rúbriques Vermelles. En el primer d'aquests, l'única refe-
rència, tot i que prou singular, és l'acta de la disputa entre Mossé ben Nah-
man i Pau Cristià a Barcelona el 1263. En el segon, són de remarcar les 
confirmacions fetes per Pere II el 1283 de les ordinacions de Jaume I sobre 
la regulació dels contractes d'usura. De forma més esporàdica i minsa hi 
ha notícies sobre jueus en les sèries de Firmes de dret, Manuals de col.la-
cions de beneficis, Registre i segell, Visites pastorals i la referent a la col.le-
giata de Sant Feliu de Girona; dels diferents apartats que constitueixen 
aquesta darrera sèrie, només s'han trobat referències en els llibres d'obra. 
Finalment, les sèries consultades en les quals no es troba cap dada sobre 
jueus són les següents: Llibre Verd, Capbreus, Llibres del Capítol de la Seu 
i Arxius parroquials dipositats. 

CRITERIS DE REGESTACIÓ 

En l'elaboració dels regestos que constitueixen el present repertori, hem 
seguit les següents pautes: Pel que fa a la datació, hem seguit l'ordre any, 
mes i dia, separats sempre per comes. Després d'un punt, hi expressem la 
datació toponímica. Totes aquestes dades figuren entre parèntesis quadrats 
si la informació no és segura i/o és una deducció nostra. En el cos dels re-
gestos hem procurat aportar de la forma més concisa i precisa la més gran 
quantitat de dades possible, per tal que així resultin més complets. D'aquesta 
manera, l'expressió del nom de l'atorgant del document, la del motiu d'aquest 
i la del seu destinatari els hem considerat prioritaris enfront de la de la ti-
pologia documental corresponent, tot i que aquesta sempre hi és ben clara. 

Tots els antropònims i els topònims han estat actualitzats segons la nor-
mativa ortogràfica actual. Aquest punt serà matisat en la introducció parti-
cular dels índexs. 

Els documents inserits en altres s'han fet constar directament dins del 
mateix regest. 

Hem fet distinció sempre entre els documents originals i les còpies; si 
es tracta d'una còpia ho especifiquem en la signatura. Consta implícita-
ment en la referència del document si aquest forma part d'un cartoral. 

Només donem indicacions bibliogràfiques d'aquells autors que han editat, 
regestat o citat per primera vegada cada document; no consten les referèn-
cies bibliogràfiques dels documents ja citats abans per altres autors. Així 
mateix, no es dóna la indicació d'aquells autors que no aporten la signatu- 
ra arxivística dels documents que citen. La signatura arxivística la donem 
segons els inventaris existents. Els únics catàlegs de regestos existents són 
els de l'Arxiu Diocesà; en donem la indicació de forma expressa en cada 
cas. Quant a la classificació dels documents, no hem separat ambdós ar-
xius; tots ells apareixen per ordre cronològic. Els documents, la data dels 
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quals ha estat modificada o deduïda, els classifiquem segons l'ordre esta-
blert per nosaltres. Els documents annexats i inserits en altres no són classi-
ficats a part. Les còpies són classificades per la data de l'original; en la 
referència consta la data de la còpia. 

Com s'ha dit, els criteris seguits a l'hora de fer els índexs els fem cons-
tar en una introducció particular que els precedeix. 
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INTRODUCCIÓN 

El repertorio documental de judíos de Girona que ahora presentamos 
constituye un estudio completo y exhaustivo de todas las series documenta-
les del Arxiu Històric de la Ciutat de Girona y del Arxiu Diocesà de la Ciu-
tat. Pretende responder a la necesidad sugerida por el Dr. David Romano 
de completar y complementar su libro bibliogràfico Per a una histhria de la 
Girona jueva. Ahora bien, tal y como indica acertadamente dicho historia-
dor, un repertorio que agotara toda la documentación relativa a los judíos 
de Girona debería incluir, ademàs de la depositada en los archivos que han 
sido objeto de nuestra investigación, la que se encuentra en los archivos His-
tòric de Girona y Capitular de la Ciutat, y la documentación existente en 
el Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona, especialmente en las seccio-
nes de «Cancelleria» y «Reial Patrimoni» '. De este amplio proyecto pro-
puesto por el Dr. David Romano, nuestro trabajo sería una primera 
contribución al respecto. 

No es necesario insistir demasiado en la importancia de la edición de 
repertorios documentales ya que han sido desde siempre un instrumento 
que ha agilizado y facilitado la tarea de investigación de los historiadores. 
En el campo concreto de la historia de los judíos en la Corona d'Aragó es 
obligado hacer referencia a los repertorios ya clàsicos de Jacobs, Régné y 
Baer, que contienen, bàsicamente, documentos del Arxiu de la Corona d'Ara-
gó; en especial, de la sección de «Cancelleria» 2. 

La bibliografía sobre la historia de los judíos en Girona es extremada-
mente rica en edición de documentos. Desde los trabajos de Girbal, son mu-
chos los artículos dedicados a esta temàtica que no dejan de incluir su 
correspondiente apéndice documental. Otros, no obstante, sólo se limitan 

1. ROMANO, David, Per a una história de la t aronajueva, Girona: Ajuntament de Girona, 1988, 
vol. 1, pàg. 11. 

2. JACOBS, Joseph, An inquiry into the sources of the Jews in Spain. Londres, 1894. RÉGNÉ, 
Jean, History of the jews in Aragon. Regenta and documents 1213-132Z Jerusalem: The Magnes 
Press, the Hebrew University, 1979; BAER, Fritz. Puden in clzristlichen Spanien. Urckunden 
und Regesten. vol. I: Aragonien und Navarra. Berlín, 1929/1936, 2 vols. 
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a breves regestos o a simples citas; una metodología lógica, puesto que su 
objetivo no es ofrecer un instrumento para el trabajo historiogthfico me-
diante la publicación de documentos, sino la integración de éstos en un dis-
curso interpretativo. 

La edición de repertorios documentales de historia de los judíos catala-
nes que abarcan todos los fondos de un archivo no es exactamente lo mis-
mo. Carecemos de trabajos de esta clase. Los ya citados de Jacobs, Régné 
y Baer sólo comprenden algunas —importantes— series documentales del 
Arxiu de la Corona d'Aragó variadas —con la sola excepción del segundo-
de forma no sistemàtica, y las recopilaciones documentales de la colección 
Hispania Judaica, publicada conjuntamente por la Universidad de Jerusalén 
y The Central Archives for the History of the Jewish People 3 , abarcan só-
lo series determinadas de algunos otros archivos. El presente repertorio es, 
pues, una primera aportación en esta línea, de màs interés aún, creemos, 
por tratarse de fondos documentales catalanes de fuera de la ciudad de Bar-
celona, tan ricos y, a menudo, tan lamentablemente olvidados. Como es sa-
bido, la aljama de Girona fue una de las inAs importantes del país y, a 
diferencia de otras —como la de Barcelona—, se mantuvo después de los 
hechos de 1391 y hasta la expulsión; esta importancia y esta pervivencia son 
perfectamente constatables en la riqueza documental que produjo y que ha 
pervivido, de la cual los documentos que conforman nuestro repertorio cons-
tituyen una parte notable de la misma. 

La elección del Arxiu Històric de la Ciutat de Girona y el Arxiu Dioce-
sà como objeto de nuestro trabajo no ha sido llevada a cabo al azar. Dando 
una ojeada a los artículos que reprodujo el Dr. David Romano en la recopi-
lación antes citada, nos percatamos de que la mayor parte de los estudios 
contenidos en ésta se basan, sobre todo, en documentación procedente de 
estos dos archivos. En muchos de ellos, no obstante, no faltan referencias 
a documentos que se encuentran en el Arxiu Capitular y en el Arxiu Histò-
ric de Girona, pero comparativamente no son tan numerosas. Con esto no 
queremos decir, ni tenemos que concluir, que la documentación de los dos 
primeros archivos sea na.s importante, sino que, sencillamente, se ha tra-
bajado nr.s. De todos es conocida y preciada la riqueza documental que 
para la historia de los judíos de Girona tienen los protocolos notariales de-
positados en el Arxiu Històric de Girona 4 . Nos ha parecido, pues, tenien- 

3. MANÉ, Ma Cinta, The jews in Barcelona 1213-1291. Regesta of documents from the Archivo Capitu-
lar. Jerusalem: The Central Archives for the History Jewish People, The Hebrew Uni-
versity of Jerusalem, 1988; MOTIS DOLADER, Miguel 4kngel, The Expulsion af the jews 
from Calaiayud 1492-1500. Documents and Regesta. Jerusalem: The Central Archives for the 
History Jewish People, The Hebrew University of Jerusalem, 1990; CUBELLS i LLO-
RENS, Josefina. The jews of Tortosa 1373-1492. Regesta of Documents from the Archivo Histórico 
de Protocolos de Tarragona. Jerusalem: The Central Archives for the History Jewish People, 
The Hebrew University of Jerusalem, 1991. 

4. Entre los estudios sobre historia de los judíos, hechos a partir de documentación proceden-
te de protocolos notariales pueden citarse, entre otros, los trabajos realizados por Miquel 
PUJOL i CANELLES, «Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries» i «La designa-
ció de secretaris a l'aljama de Castelló d'Empúries. Dades documentals», ambos artículos 
publicados en Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 24 (1991) pp. 57-111 y pp. 129-173, 
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do en cuenta lo que hemos expuesto, que la investigación en el Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Girona y en el Arxiu Diocesà daría como resultado 
un trabajo que complementaria mejor la bibliografia contenida en los dos 
volúmenes Per a una història de la Girona jueva. 

Como consideración previa a la descripción de los fondos documentales 
de los dos archivos objeto de nuestro trabajo, queremos indicar que no nos 
hemos fijado ninguna acotación cronológica inicial. Se ha procedido al va-
ciado sistemàtico de las series con documentación medieval, deteniéndonos 
en el afio límite de 1492; solamente nos hemos excedido de esta fecha repre-
sentativa en las series en las que ha aparecido documentación mas tardía 
relacionada con los judíos 5 . 

EL FONDO DOCUMENTAL DEL ARXIU HISTÒRIC DE LA 
CIUTAT DE GIRONA 

Este archivo dispone de una completa guía-inventario elaborada por Ra-
mon Alberch en la época en que fue su archivero 6. Ha sido una herra-
mienta bàsica en nuestra investigación que agilizó la elección de las series 
que por motivos cronológicos debían de ser objeto de nuestro trabajo. Debe 
decirse de antemano que las series consultadas han dado resultados muy 
desiguales cualitativa y cuantitativamente hablando; de todas formas, he-
mos indicado siempre qué series —muy pocas— han resultado completa-
mente estériles de documentación sobre los judíos gerundenses 7 . 

La sección «Administració Municipal» concentra las series documenta-
les mas ricas para la historia de los judíos de Girona, especialmente los «Ma-
nuals d'Acords» o «Llibres d'Actes» y las «Ordinacions dels Jurats». En otro 
nivel cualitativo, y en el àmbito de las finanzas y la contabilidad municipal, 
son también abundantes las noticias de judíos en los «Llibres d'Àpoques», 
los «Comptes del Clavari» y «Comptes de l'Administració Municipal». 

respectivamente; y los realizados por Enric MIRAMBELL i BELLOC, Documents refe-
rents a la Sinagoga i al cementiri jueus de Girona. Jornades d'Histèria dels Jueus a Catalunya 
(Girona, 23-25, abril, 1987), Girona: Ajuntament de Girona, 1990, pp. 237-244; Docu-
mentos para el ordenamiento jurídico y económico del barrio judío de Gerona, (siglo XV) y Los judíos 
gerundenses en el rnomento de la expulsión, ambos reproducidos en la recopilación bibliogràfica 
realizada per David ROMANO, Per a una història de la Girona jueva. vol. 2 pp. 649-652 y 
653-666, respectivamente. 

5. Nos referimos al fondo depositado en el Arxiu Històric Municipal cedido por el Institut 
d'Estudis Catalans. Se trata de un conjunta de pergaminos que abarcan cronológica-
mente de 1492 a 1575, y algunos de los documentos del fondo de la Pia Almoina, deposi-
tados en el Arxiu Diocesà. Estos instrumentos hacen referencia a propiedades situadas 
en el antiguo Call jueu. 

6. ALBERCH I FUGUERAS, Ramon, Guia inventari de l'Arxiu Històric de lAjuntament de Girona. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1983. 

7. Las series consultadas en las que no hemos encontrado información referente a los judíos 
son las siguientes: «Correspondència amb Barcelona», «Capítols de Cort», «Llibres de 
la botiga del forment», «Llibres de l'administració del vi», «Llibres de l'administració 
de la carn», «Llibres de comptes del convent dels Predicadors», «Llibres de l'administra-
ció de l'Hospital», «Documentació diversa de demografia i vendes», «Capítols matrimo-
nials» i «Testaments de la documentació notarial». 
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Los «Manuals d'Acords», el primero de los cuales data de 1345, regis-
tran la actividad normativa y disciplinaria de la vida social y económica 
de la ciudad. Los judíos aparecen mayoritariamente como una colectividad 
sobre la cual el municipio no tenía ninguna autoridad; exceptuando la que 
le pudiese ser concedida circunstancialmente por el rey (participación en 
los gastos de defensa de la ciudad, pago de un tributo anual al municipio, 
etc.). Debe hacerse especial mención de las ordenanzas con caràcter de lla-
mamiento público hechas por los jurados para regular los intercambios y 
la convivencia entre cristianos y judíos, claramente discrimitorias para es-
tos últimos 8. Constituyen un capítulo aparte los documentos relacionados 
con los disturbios de 1391, cuyas consecuencias quedan reflejadas en las co-
misiones otorgadas a los jurados para proceder contra los inculpados. Otro 
aspecto sumamente interesante viene marcado por las noticias referidas a 
las modificaciones de la calle de Sant Llorenç —que havia sido la calle prin-
cipal del Call—, o de ampliación, cuando el Call se extendió hacia el casti-
llo de Requesens. 

La serie «Ordinacions dels Jurats», conservada desde 1329, recoge la co-
rrespondencia mantenida por las autoridades municipales con muy diver- 
sos destinatarios, aunque una buena parte de la actividad epistolar se dirigía 
con preferencia al rey. Como en el caso de los «Manuals d'Acords», en ge-
neral, menudean las referencias a los judíos como colectividad. Ahora bien, 
hay que matizar mucho esta afirmación en lo que se refiere al siglo XIV; 
durante este siglo la mayor parte de la documentación hace referencia a 
las relaciones individuales de judíos —como prestamistas— con la univer-
sidad de la ciudad. A pesar de ello, el atio 1391 marca un punto muy claro 
de reflexión; los disturbios de este atio generaron una gran cantidad de cor-
respondencia, no sólo con el rey, sino con las otras autoridades: los consellers 
de Barcelona, los dirigentes municipales de Figueres y Besalú, etc. A partir 
de ese momento, y sobre todo a raíz de las ordenanzas contra los judíos 
promulgadas por el papa Benet XIII, la comunidad judía como tal se con-
virtió en una fuente de problemas de tipo legal para el municipio, que le 
obligó a una intensa actividad diplomàtica ante el rey y el papa. Otro as-
pecto que queda reflejado en la correspondencia de los jurados es el proble-
ma de los conversos, con una preocupación constante por parte de los 
dirigentes de la ciudad para apartarlos de los judíos. 

Estas dos grandes series —«Manuals d'Acords» y «Ordinacions dels Ju-
rats»— constituyen la base documental de los estudios, ya cUsicos, d'Enric 
Claudi Girbal, Los judíos en Gerona, y de Julikk de Chía, Bandas y bandoleros 
en Gerona, que han sido objeto reiterado de consulta y referencia por parte 
de los estudiosos y historiadores posteriores. 

Otro bloque documental de gran riqueza en información sobre los ju-
díos gerundenses lo forma la sección «Finances i Patrimoni», en concreto 
las series siguientes: «Llibres d'Àpoques», «Comptes del Clavari» y «Comp- 

8. Como las ordenanzas de 1445 y 1448 editadas por Lluís BATLLE i PRATS, en su artícu-
lo «Ordenacions relativas a los judíos gerundenses», reproducido en la recopilación de 
David ROMANO, Per a una historia de la Girona jueva, vol. 2, pp. 644-648. 
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tes de l'Administració Municipal» 9. E1 caràcter de estas series, de tipo eco-
nómico y financiero, condiciona evidentemente la forma como aparecen do-
cumentados los judíos. La mayoría de las veces los encontramos cobrando 
rentas de censales y violarios, emitidos por el municipio, por cesión de al-
gún cristiano, que muy probablemente debería ser deudor suyo. De esta 
forma los judíos gerundenses participaban indirectamente en el engranaje 
financiero del municipio. Es frecuente, también, la presencia en estos do-
cumentos de los representantes de la aljama con motivo de los pagos del 
tributo anual que los judíos debían satisfacer a la ciudad, un tributo que 
ascendía a 30 libras aproximadamente y que no se rebajarà hasta entrado 
el siglo XV, cuando los miembros de la aljama de Girona ya habían dismi-
nuido considerablemente. En cambio, son pocas las ocasiones que apare-
cen a título individual, y cuando lo hacen es para cobrar el salario de algún 
servicio prestado a la universidad, como es el caso, por ejemplo, de los li-
breros judíos que religaban los libros municipales. 

Las otras series consultadas en las cuales han aparecido noticias sobre 
judíos no son, ni mucho menos, tan ricas como las comentadas hasta el mo-
mento. De las «Corts Reials», de las cuales hemos consultado 588, compren-
didas cronológicamente entre 1293 y 1495, pocas son las que se refieren a 
los judíos de Girona; algunas constan registradas en el «Llibre Verd» depo-
sitado en el mismo archivo y otras en los «Manuals d'Acords» i «Ordina-
cions dels Jurats». 

La serie «Plecs de condicions», cuyo primer legajo corresponde al alio 
1400, contiene los arbitrios, subastas y ventas de las imposiciones munici-
pa1es. Sólo hemos encontrado documentados de forma esporàdica alguns 
conversos que participaban en los arrendamientos de estas imposiciones. 

De la sección de «Demografia» hemos consultado la serie de las «Talles», 
que comprenden los atios 1360 a 1431, constatando de nuevo, como es evi-
dente por el tipo de fuente —algunos judíos tenían sus propias tallas—, la 
presencia exclusiva de conversos. 

Del fondo de Pergaminos, que abarca cronológicamente de 1194 a 1862, 
hemos consultado aproximadamente unos 1.000. La temàtica de estos ins-
trumentes es muy diversa: son o de caràcter privado, con abundancia de 
compra-ventas de inmuebles, contratos de préstamo, definiciones, etc., o 
de caràcter institucional. Debe observarse que alguns de estos últimos se 
encuentran referidos en los «Manuals d'Acords», en el «Llibre Verd» y en 
el «Llibre Vermell». En una sección aparte se encuentra depositado un le-
gajo de pergaminos hecho por el Institut d'Estudis Catalans. Estos perga- 

9. A pesar de la consulta exhaustiva de estas series no hemos podido localizar el volumen 
titulado Llibre de comptes donats pel faume Beuda, Síndich de la Ciutat de Gerona, de moltes quantitats 
de dinés en l'any 1386-1388, rebudes per fer palissada al reval del Mercadal, donatiu al Senyor 1?ey i 
reembre violacis y censals, en el que aparecen numerosas referencias a judíos, editadas por 
Lluís BATLLE PRATS y José Ma MILLÀS VALLICROSA, en su artículo «Noticias 
sobre la aljama de Gerona a fines del siglo XIV», en la recopilación hecha por David 
ROMANO, Per a una història de la Girona jueva, vol. 2, pp. 591-607. Este mismo libro es 
citado por Santiago SOBREQUÉS, Contribución a la historia de los judíos de Gerona. Famílias 
hebreas gerundenses: los Zabarra y los Caravida, en el mismo repertorio bibliogrffico, vol. 1, pp. 
336-366. 
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minos abarcan cronológicamente de 1492 a 1575 y su interés para el estu-
dio de la historia de los judíos radica en que todos ellos nos informan del 
destino de muchas casas situadas en el que en otro tiempo fuera el Call de 
los judíos, en concreto las situadas en la calle de Sant Llorenç. 

De los tres libros de privilegios depositados en el archivo, hemos consul-
tado el «Llibre Verd» y el «Llibre Vermell». El primero contiene privilegios 
concedidos por los comtes-reis a la ciudad de Girona desde Ramon Beren-
guer IV hasta el siglo XVI. El segundo es una continuación y complemen-
to del anterior, abarcando un período cronológico parecido, del siglo XII 
al siglo XVI. Los privilegios referidos a judíos son pocos, ya que, como es 
bien sabido, eran patrimonio del rey —«cofre y tresor del senyor rey»—, 
y raras veces se avenía a ceder sus prerrogativas. 

Finalmente, destacar que en algunas otras series las noticias sobre los 
judíos gerundenses se limitan a unos pocos documentos, por no decir a uno 
solo, como ocurre en las siguientes: Correspondencia con otros pueblos, Li-
bros de censos, Censales y violarios, Documentos relativos a particulares, 
Libros de cuentas de tenderos y companías, Fortificaciones y Libros ma-
nuscritos de tema diverso. Entre estos últimos cabe destacar la concordan-
cia entre los jurados de Girona, los cònsols del Hospital Nou y la aljama, 
del ario 1358. 

EL FONDO DOCUMENTAL DEL ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA 

También el Arxiu Diocesà cuenta con una guía recientemente elabora-
da por su archivero, Josep Ma. Marquès, y que se encuentra a disposición 
de los investigadores en la biblioteca del archivo. Igualmente, podemos en-
contrar diversos volúmenes de regestos mecanografiados, hechos por el mismo 
archivero, de los pergaminos de la Pia Almoina, de los procesos medievales 
y parte de los «Registres de lletres episcopals», asimismo la transcripción 
del «Cartoral de Carlemany» y la del «Cartoral de Rúbriques Vermelles». 
La publicación de los pergamins de la Mitra completa el conjunto de ins-
trumentos de descripción de que dispone el archivo. 

La presencia de los judíos en la documentación eclesiàstica estudiada, 
ya sea la de la Pia Almoina o la de la Curia episcopal, en contra de lo que 
podría parecer, es bastante abundante. Efectivamente, el hecho no debe ex-
trariarnos, ya que eran instituciones que, por su doble poder, espiritual y 
temporal, mantenían sus relaciones particulares con la comunidad judía. 
Naturalmente, desde el punto de vista temporal, las relaciones establecidas 
con los judíos no difieren mucho de las mantenidas con el resto de la socie-
dad cristiana. Nos referimos concretamente a las actividades crediticias, 
compra-venta de inmuebles y, en general, a todo tipo de contratos en los 
cuales era requerido el dinero de los judíos por parte de miembros de la 
Iglesia. Por otro lado, los judíos no dejaban de acudir al obispo, como un 
serior jurisdiccional màs, para conseguir reclamar las deudas de aquellos 
que estaban bajo su jurisdicción. En lo referente a la esfera de poder espiri-
tual de la Iglesia y sus relaciones con los judíos, la cuestión es mucho mús 
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compleja, y pensamos que no es éste el lugar ni el momento de profundizar 
en ello. 

Pasemos ahora a la descripción del fondo documental. Es necesario acla-
rar, desde el primer momento, que existen dos grandes conjuntos que reco-
gen la mayor parte de las referencias en la comunidad judía. Se trata del 
fondo de pergaminos, tanto de la Mitra como de la Pia Almoina —mas 
numerosos los de ésta última—, y la serie de «Registres de Lletres Episcopals». 

Los pergaminos de la Mitra, que abarcan cronológicamente el período 
de 891 a 1835, contienen una tipología documental frecuente en este tipo 
de fuente: contratos de préstamo, de compra-venta, definiciones, etc. Los 
judíos que aparecen documentados en ellos pertenecen a las diferentes pa-
rroquias de la diócesis, con preferencia a las que no estaban sujetas al serio-
río del obispo. Entre estos pergaminos destacamos los relacionados con las 
remisiones de los pueblos del obispado implicados en los disturbios del ario 
1391. 

El fondo de pergaminos de la Pia Almoina se encuentra depositado en 
el Arxiu Diocesà después de haber continuado un peregrinaje que lo con- 
dujo desde su lugar de origen —las dependencias de esta institución funda- 
da el 1237— en el Hospicio fundado por el obispo Colomer, el ario 1767, 
y desde aquí hasta su lugar actual, mas recientemente 1°. Contiene un to- 
tal de 8.118 pergaminos que comprenden cronológicamente del siglo X al 
siglo XVII. Se reparten en dos apartados, la Almoina del Pa y la Almoina 
del Vestuari. Como en el caso de los pergaminos de la Mitra, también en 
los pergaminos de la Pia Almoina menudean los contratos de préstamo, las 
moratorias, las definiciones, las compra-ventas, los establecimientos enfi-
téuticos, etc. La procedencia de los judíos documentados también es muy 
variada. Existe un conjunto de pergaminos especialmente rico en informa-
ción sobre judíos gerundenses; se trata de documentos relacionados con la 
ampliación del edificio de la Pia Almoina, llevada a cabo de forma progre-
siva a lo largo del siglo XV, a partir de la adquisición de casas y patios del 
Ca11, ya sean de particulares o de la misma aljama. Posteriormente, duran-
te el siglo XVI, abundan las noticias de los establecimientos de las casas 
compradas por la Almoina efectuados normalmente a presbíteros. 

Los «Registres de Lletres Episcopals», que abarcan de 1294 a 1619, con-
tienen, a grandes rasgos, el registro de todos los asuntos concernientes a 
la Sede episcopal. Se han consultado hasta el ario 1499, último volumen 
correspondiente al siglo XV. Es una serie especialmente rica en informa-
ción sobre los judíos que viven en parroquias que pertenecían al seriorío 
del obispo: la Bisbal d'Empordà, Rupià, Bàscara, Ullastret, Ultramort y 
otros. La tipología màs frecuente en los documentos de esta serie, sobre to-
do la referente al siglo XIV, la constituyen las reclamaciones por parte de 
los judíos de los pagos de deudas, que normalmente van acompariadas de 
la aplicación del derecho de marca por el juez ordinario de Girona, o de 
la amenaza de imponerlo. Aparece también de forma regular el largo con- 

10. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida, pp. 341-342. 
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flicto que enfrentó los judíos de la Bisbal y la aljama de Girona por cuestio-
nes de contribución fiscal. Por otro lado, el obispo, como serior jurisdiccio-
nal, otorgaba salvoconductos tanto para judíos de Girona como de otros 
lugares para desplazarse a las villas de su dominio, y como representante 
de la Iglesia, concedía la fe bautismal a los conversos. Estos últimos docu-
mentos, aunque parezca contradictorio, abundan de forma regular duran-
te todo el siglo XIV ". En el siglo XV, cabe destacar los documentos 
relacionados con las ordinaciones promulgadas por el papa Benet XIII contra 
los judíos. 

Existen otras series donde la información sobre judíos no es, ni mucho 
menos, tan abundante. Nos referimos a los «Processos medievals», nueve 
de los cuales hacen referencia al tema que aquí nos interesa. Exceptuando 
dos, que tienen como origen primero los ataques contra los judíos durante 
la Semana Santa, los otros son pleitos por deudas entre judíos y cristianos. 
En los fondos de Procesos existe un apartado de Albaceazgo donde consta 
la participación de algunos judíos y conversos en la adquisición de bienes 
en subasta pública. 

En la serie Notularum, que registra la actividad del notario del obispo, 
son pocas las noticias que podemos encontrar sobre judíos. Destaca, sin em-
bargo, la licencia otorgada por el obispo a la aljama de Castelló d'Empú-
ries para la ampliación y restauración de su sinagoga. También son pocas 
las referencias a judíos en el «Cartoral de Carlemany» y en el «Cartoral de 
Rúbriques Vermelles». En el primero de éstos, la única referencia, aunque 
muy singular, es la acta de la disputa entre Mossé ben Nahman y Pau Cris-
tià en Barcelona el 1263. En el segundo, cabe destacar las confirmaciones 
hechas por Pere II el 1283 de las ordenanzas de Jaume I sobre la regulación 
de los contratos de usura. 

De forma mas esporàdica y reducida aparecen noticias sobre judíos en 
las series de: «Firmes de Dret», «Manuals de col•lacions de beneficis», «Re-
gistre i segell», «Visites pastorals» y la referente a la colegiata de Sant Feliu 
de Girona; de los diferentes apartados que constituyen esta última serie, 
sólo se han encontrado referencias en los libros de obra. 

Finalmente, las series consultadas en las que no se encuentra ninguna 
información sobre judíos son las siguientes: «Llibre Verd», Capbreus, Libros 
del Capítulo de la Seu y Archivos parroquiales depositados. 

CRITERIOS DE REGESTACIÓN 

En la elaboración de los regestos que constituyen el presente repertorio, 
hemos seguido las siguientes pautas: 

11. GIRBAL, E.C., «Conversions de judíos en Gerona y su obispado». Revista de Gerona XVIII 
(1894), pp. 33-37. Reproducido por ROMANO, David: Per a una història de 1 a Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2, pp. 609-613. E1 autor regesta una serie 
de fes de bautismo extraídas de la serie «Litterarum quistiarum» de l'Arxiu Diocesà, 
una serie que no consta en la actual guia del archivo. 

30 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

En lo referente a la datación, hemos seguido el orden ano, mes y día, 
separados siempre por comas. Después de un punto, expresamos la data-
ción toponímica. Todas estas informaciones figuran entre paréntesis cua-
drados si la información no es segura y/o es una deducción nuestra. 

En el cuerpo de los regestos hemos procurado aportar de la forma màs pre-
cisa y concisa la mayor cantidad de datos posibles, para que resulten mas com- 
pletos. De esta manera, la expresión del nombre del otorgante del documen- 
to, la del motivo de éste y la de su destinatario los hemos priorizado frente a la 
de la tipología documental correspondiente, aunque ésta siempre es muy clara. 

Todos los antopónimos y los topónimos han sido actualizados según la 
normativa ortogràfica actual. Este punto serà matizado en la introducción 
particular de los índices. 

Los documentos insertados en otros se han hecho constar directamente 
dentro del mismo regesto. 

Hemos hecho la distribución siempre entre los documentos originales y las 
copias; si se trata de una copia lo especificamos en la signatura. Consta im- 
plícitamente en la referencia del documento si ésta forma parte de un cartolario. 

Únicamente damos indicaciones bibliogthficas de aquellos autores que 
han editado, regestado o atado por primera vez cada documento; no constan 
las referencias bibliogthficas de los documentos ya citados antes por otros au- 
tores. Asimismo, no se da la indicación de aquellos autores que no aportan 
la signatura archivística de los documentos que citan. La signatura archivís- 
tica la damos según los inventarios existentes. Los únicos cathlogos de reges-
tos existentes son los del Arxiu Diocesà; damos la indicación de forma expresa 
en cada caso. 

En cuanto a la clasificación de los documentos, no hemos separado am-
bos archivos; todos aparecen por orden cronológico. Los documentos cuya 
fecha ha sido modificada o deducida los clasificamos según el orden estable-
cido por nosotros. Los documentos anexos e insertados no son clasificados 
aparte. Las copias son clasificadas por la fecha del original; en la referencia 
consta la fecha de la copia. 

Como ya se ha dicho, los criterios seguidos a la hora de hacer los índices 
los hacemos constar en una introducción particular que los precede. 
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INTRODUCTION 

L'inventaire de documents concernant les juifs à Girona que nous vous 
présentons a été établi après avoir systématiquement et à fond étudié toutes 
les séries documentaires des Archives Historiques Municipales et des Ar-
chives Diocésaines de la ville. I1 s'agit de répondre au besoin exprimé par 
David Romano de compléter son recueil bibliographique Per a una història 
de la Girona jueva. Cependendat, ainsi que cet historien l'indique avec juste 
raison, un inventaire comprenant tous les documents concernant les juifs 
à Girona devrait contenir non seulement les documents déposés dans les 
archives que nous avons étudiées, mais aussi ceux qui se trouvent dans les 
Archives Historiques Provinciales et Capitulaires de la ville, ainsi que les 
documents se trouvant dans l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona, 
surtout dans les sections «Cancelleria» et «Patrimoni Reial» Notre travail 
veut donc étre une première contribution au vaste projet proposé par Da-
vid Romano. 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de l'édition d'inven-
taires documentaires, un instrument qui a, depuis toujours, simplifié et fa-
cilité les tàches de recherche des historiens. En ce qui concerne concrètement 
l'histoire des juifs dans la Corona d'Aragó, on ne peut pas ne pas citer les 
inventaires classiques de Jacobs, Régné et Baer, qui contiennent essentiel-
lement des documents appartenant à l'Arxiu de la Corona d'Aragó, surtout 
ceux de la section «Cancelleria» 2 . 

La bibliographie sur l'histoire des juifs à Girona est extrémement riche 
en documents. Depuis les travaux de Girbal, il y a de nombreux articles 
consacrés à ce sujet et ils contiennent tous un appendice documentaire en 
annexe. D'autres travaux, par contre, se limitent à de brefs regestes ou à 

1. ROMANO, David, Per a una història de la Girona jueva, Girona: Ajuntament de Girona, 1988, 
vol. 1, p. 11. 

2. JACOBS, Joseph, An inquiry into the sources of the jews in Spain. Londres, 1894. RÉGNÉ, 
Jean, History of the jews in Aragon. Regesta and documents 1213-1327 Jerusalem: The Magnes 
Press, the Hebrew University, 1979; BAER, Fritz. Juden in cIrristhihen Spanien. Urc.kunden 
und Regesten. vol. I: Aragonien und Navarra. Berlin, 1929/1936, 2 vols. 
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de simples citations; c'est d'ailleurs une méthodologie bien logique si l'on 
considère que leur objectif n'est pas celui d'offrir un instrument pour le travail 
historiographique au moyen de la publication de documents, mais l'inté-
gration de ces documents dans un discours interprétatif. 

Il en est par contre tout autrement en ce qui concerne l'édition de ré-
pertoires documentaires sur l'histoire des juifs catalans et ayant étudié tous 
les fonds d'archives. I1 n'y a pratiquement aucun travail de ce genre. Ceux 
que nous avons déjà cités, ceux de Jacobs, de Régné et de Baer, ne com-
prennent que quelques —importantes— séries documentaires de l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó explorées —sauf dans le cas du second— d'une façon 
non-systématique, et les recueils documentaires de la collection Hispania Ju-
daka, publiés conjointement par l'Université de Jérusalem et The Central 
Archives for the History of the Jewish People 3; ils n'abordent que certai-
nes séries bien précises de certaines archives concrètes. Ce répertoire est 
donc un premier apport en ce sens, et il est encore plus intéressant, à notre 
avis, parce qu'il s'agit de fonds documentaires catalans se trouvant en de-
hors de la ville de Barcelona, très riches et malheureusement trop souvent 
oubliés. Tout le monde sait que la communauté juive de Girona fut une 
des plus importantes du pays et que, contrairement à d'autres —telle que 
celle de Barcelona— elle se maintint après les événements de 1391 et jus-
qu'à l'expulsion; cette importance et cette survie apparaissent clairement 
gràce au grand nombre de documents produits et à ceux qui nous sont par-
venus, et les documents composant cet. inventaire en sont une partie im-
portante. 

Si nous avons choisi l'Arxiu Històric Municipal et l'Arxiu Diocesà, cela 
n'est pas dí1 au hasard. Si l'on jette un coup d'oeil sur les articles reproduits 
par David Romano dans son recueil cité ci-dessus, nous nous rendons compte 
que la plupart des études qui s'y trouvent se basent surtout sur des docu-
ments en provenance de ces archives. On y trouve cependant aussi de nom-
breuses références aux documents se trouvant dans l'Arxiu Capitular et dans 
l'Arxiu Històric Provincial, mais ils sont comparativement moins nombreux. 
Cela ne veut pas dire, et il ne faut pas en conclure, que les documents des 
deux premières soient les plus importants, mais tout simplement que ce sont 
ceux qui ont été le plus travaillés. Tout le monde sait et reconnait l'impor-
tance de la richesse documentaire sur l'histoire des juifs de Girona des pro-
tocoles notariaux se trouvant dans l'Arxiu Històric Provincial 4. Il nous a 

3. MAÍZIÉ, Ma Cinta, The jews in Barcelona 1213-1291. Regesta af documents from the Archivo Capitu-
lar. Jerusalem: The Central Archives for the History Jewish People, The Hebrew Uni- 
versity of Jerusalem, 1988; MOTIS DOLADER, Miguel 	The Expulsion of the jews 
from Calatayud 1492-1500. Documents and Regesta. Jerusalem: The Central Archives for the 
History Jewish People, The Hebrew University of Jerusalem, 1990; CUBELLS i LLO-
RENS, Josefina. The jews of Tortosa 1373-1492. Regesta of documents from the Archivo Histórico 
de Protocolos de Tarragona. Jerusalem: The Central Archives for the History Jewish People, 
The Hebrew University of Jerusalem, 1991. 

4. Parmi les études sur l'histoire des juifs réalisées à partir des documents en provenance 
des protocoles notariaux, on peut citer, entre autres, les travaux réalisés par Miquel PU-
JOL i CANELLES, «Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries» et «La designació 
de secretaris a l'aljama de Castelló d'Empúries. Dades documentals»; ces deux articles 
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donc semblé, si l'on tient compte de ce qui a été exposé ci-dessus, que les 
recherches dans l'Arxiu Històric Municipal et dans l'Arxiu Diocesà permet-
traient de réaliser un travail permettant de mieux compléter la bibliogra-
phie se trouvant dans les deux volumes de Per a una história de la Girona jueva. 

Avant de décrire les fonds documentaires des archives qui seront l'objet 
de notre travail, nous voulons indiquer que nous n'avons pris aucun point 
de départ chronologique initial. Nous avons systématiquement étudié les 
séries contenant des documents médiévaux, en nous fixant comme date li-
mite 1492; nous n'avons dépassé cette date représentative que pour les sé-
ries dans lesquelles apparaissaient des documents plus tardifs concernant 
les juifs 5 . 

LE FONDS DOCUMENTAIRE DE L'ARXIU HISTÒRIC 
MUNICIPAL DE GIRONA 

Ces archives comprennent un guide-inventaire complet élaboré par Ra-
mon Alberch quand il en fut l'archiviste 6. Ce fut d'ailleurs un instrument 
fondamental pour nos recherches, qui nous a permis de choisir facilement 
les séries qui, pour des raisons chronologiques, devaient étre l'objet de no-
tre travail. I1 faut dire, en tout premier lieu, que les séries consultées ont 
donné des résultats très différents du point de vue qualitatif et quantitatif; 
en tout cas, nous avons toujours indiqué les séries —très peu nombreuses-
qui ont été absolument stériles en documents sur les juifs de Girona T. 

La section «Administració Municipal» contient les séries documentai-
res les plus riches sur l'histoire des juifs de Girona, surtout les «Manuals 
d'Acords» ou «Llibres d'Actes» et les «Ordinacions dels Jurats». A un 
autre niveau qualitatif, et en ce qui concerne les finances et la compta-
bilité municipale, on trouve de nombreuses références concernant les juifs 

ont été publiés dans les Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 24 (1991) pp. 57-111 et pp. 
129-173, respectivement, ainsi que ceux réalisés par Enric MIRAMBELL i BELLOC, 
Documents referents a la Sinagoga i al cementiri jueus de Girona. Journées d' Histoire des Juifs en 
Catalogne (Girona, 23-25, avril, 1987), Girona: Ajuntament de Girona, 1990, pp. 237-244; 
«Documentos para el ordenamiento jurídico y económico del barrio judío de Gerona, 
(siglo XV)» et «Los judíos gerundenses en el momento de la expulsión», qui ont été plu-
biés dans un recueil bibliographique réalisé par David ROMANO, Per a una historia de 
la Girona jueva. vol. 2 pp. 649-652 et 653-666, respectivement. 

5. Nous voulons parler du fonds se trouvant dans l'Arxiu Històric Municipal, cédé par l'Ins-
titut d'Estudis Catalans. I1 s'agit d'un ensemble de parchemins qui vont chronologique-
ment de 1492 à 1575, et certains des documents du fonds de la Pia Almoina, déposé dans 
l'Arxiu Diocesà. Ces instruments concernent les propriétés se trouvant dans l'ancien quar-
tier juif. 

6. ALBERC H I FUGUERAS, Ramon, Guia inventari de L'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1983. 

7. Voici les séries que nous avons consultées et dans les quelles nous n'avons trouvé aucune 
référence concernant les juifs: «Correspondència amb Barcelona», «Capítols de Corts», 
«Llibres de la botiga del foment», «Llibres de l'administració del vi», «Llibres de 1'admi-
nistraci6 de la carn», «Llibres de comptes del convent dels Predicadors», «Llibre de l'ad-
ministració de l'Hospital», «Documentació diversa de demografia i vendes», «Capítols 
matrimonials» et «Testaments de la documentació notarial». 
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dans les «Llibres d'Àpoques», «Comptes del Clavari» et les «Comptes de l'Ad-
ministració Municipal». 

Les «Manuals d'Acords», dont le premier date de 1345, enregistrent l'ac-
tivité normative et disciplinaire de la vie sociale et économique de la ville. 
Les juifs y apparaissent surtout comme une collectivité sur laquelle la mu-
nicipalité n'avait aucune autorité, mis à part celle qui pouvait lui étre ac-
cordée circonstantiellement par le roi (participation aux dépenses pour la 
défense de la ville, paiement d'un tribut annuel à la mairie, etc.). I1 faut 
signaler tout particulièrement les ordonnances à caractère d'appel public 
réalisées par les tribunaux pour réglementer les échanges et la vie entre les 
chrétiens et les juifs, clairement discriminatoires dans le cas de ces der-
niers 8. Les documents concernant les émeutes de 1391, et dont les consé-
quences apparaissent dans les commissions délivrées par les tribunaux pour 
procéder contre les inculpés, constituent un chapitre à part. I1 y a un autre 
aspect tout particulièrement intéressant: il concerne les nouvelles sur les mo-
difications urbaines du Call, qu'elles soient restrictives, comme dans le cas 
de la fermeture de la rue de Sant Llorenç —qui avait été la rue principale 
du Call— ou d'agrandissement, quand le Call s'étendit vers le chkeau de 
Requesens. 

La série «Ordinacions dels Jurats», conservées depuis 1329, regroupe 
la correspondance entre les autorités municipales et un grand nombre de 
destinataires divers et variés, bien qu'une grosse partie de l'activité épisto-
laire soit adressée de préférence au roi. Comme dans le cas des «Manuals 
d'Acords», on y voit souvent apparaltre les références aux juifs en tant que 
collectivité. Cependant, il faut nuancer profondément cette affirmation quant 
au XIVe siède; au cours de ce siècle-là, la plupart des documents parlent 
des rapports individuels des juifs —en tant que préteurs— avec l'université 
de la ville. Cependant, 1391 est clairement un point d'inflexion; les émeu-
tes de cette année-là ont provoqué une abondante correspondance, non seu-
lement avec le roi, mais aussi avec d'autres autorités: les consellers de Barcelona, 
les dirigeants municipaux de Figueres et de Besalú, etc. A partir de ce 
moment-là, et surtout à partir des ordonnances contre les juifs promues par 
le pape Benoit XIII, la communauté juive en tant que telle est devenue une 
source de problèmes légaux pour la mairie, ce qui obligea celle-ci à une in-
tense activité diplomatique face au roi et au pape. Un autre aspect apparait 
dans la correspondance des jurés: le problème des convertis, avec une préoc-
cupation constante de la part des dirigeants de la ville: les éloigner des juifs. 

Ces deux grandes séries —les «Manuals d'Acords» et les «Ordinacions 
dels Jurats»— constituent la base documentaire des études, que l'on peut 
considérer aujourd'hui comme des classiques, d'Enric Claudi Girbal, Los 
judíos en Gerona, et de JuHn de Chia, Bandos y bandoleros en Gerona, que les 
historiens et les spécialistes postérieurs ont étudié et consulté à maintes re-
prises. 

8. Telles que les ordonnances de 1445 et de 1448 éditées par Lluís BATLLE i PRATS, dans 
son article «Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses», reproduit dans le recueil 
réalisé par David ROMANO, Per a una histhria de la Girona jueva, vol. 2, pp. 644-648. 
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Il y a un autre bloc documentaire d'une grande richesse en ce qui con-
cerne les juifs de Girona, dans la section «Finances et Patrimoni», et plus 
concrètement dans les séries suivantes: «Llibre d'Àpoques», «Comptes del 
Clavari» et «Comptes de l'Administració municipal» 9. Le caractère de ces 
séries, de type économique et financier, conditionne bien entendu la ma-
nière et comment apparaissent les juifs. Dans la plupart des cas, on les voit 
encaisser des revenus en provenance de redevances et de «violarium», émis 
par la mairie, sur cession d'un chrétien, et qui, probablement, devait en 
étre le débiteur. Les juifs de Girona participaient ainsi indirectement à la 
machine financière de la commune. On voit aussi fréquemment dans ces 
documents apparaitre les représentants de la Communauté juive afin de 
payer les tributs annuels que les juifs devaient verser à la ville, un tribut 
d'un montant de 30 livres à peu près et qui ne diminua qu'une fois le XVe 
siède déjà bien entamé, alors que le nombre de membres de la communau-
té juive de Girona avait déjà bien diminué. Par contre, on les voit rarement 
apparaitre à titre individuel, et s'ils le font, c'est pour encaisser leur salaire 
pour un service rendu à l'université, comme dans le cas, per exemple, des 
libraires juifs qui reliaient les livres municipaux. 

Les autres séries consultées dans lesquelles apparaissent des nouvelles 
concernant les juifs sont bien moins riches que celles que nous avons citées 
jusqu'à présent. En ce qui concerne les «Cartes Reials», nous en avons con-
sulté 588, comprises chronologiquement de 1293 à 1495, il n'y en a pas beau-
coup qui abordent le sujet des juifs de Girona; certaines de ces lettres sont 
enregistrées dans le «Llibre Vert» se trouvant lui aussi dans les archives, 
et d'autres se trouvent dans les «Manuals d'Acords» et dans les «Ordina-
cions dels Jurats». 

La série «Plecs de Condicions», dont le premier paquet correspond à 
1400, comprend les arbitrages, les enchères et les ventes des impóts munici-
paux. Nous n'y avons trouvé des documents concernant certains convertis 
participant à l'affermage de ces impositions que sporadiquement. 

En ce qui concerne la section «Demografia», nous avons consulté la sé-
rie des «Talles», qui va de 1360 à 1431, et nous avons à nouveau constaté, 
ce qui est évident vu le type de sources —les juifs avaient leurs propres 
tailles— que l'on n'y trouve que des convertis. 

Nous avons consulté environ 1.000 exemplaires appartenant au fons des 
Parchemins, qui va chronologiquement de 1194 à 1862. Les sujets de ces 
instruments sont très divers: soit ils sont de type privé, avec un grand nom-
bre de transactions d'immeubles, de contrats de préts, de définitions, etc., 

9. Bien que nous avons consulté à fond ces séries, nous n'avons pas pu trouver le volume 
intitulé Llibre de comptes donats per Jaume Beuda, Síndich de la Ciutat de Gerond, de moltes quantitats 
de dinés en l'any 1386-1388, rebudes per fer palissada al renal del Mercadal, donatiu al Senyor Rey i 
reembre violaris y cereals, oú il y a de nombreuses références concernant les juifs, éditées 
par Lluís BATLLE PRATS et José Ma MILLÀS VALLICROSA, dans leur article «No-
ticias sobre la aljama de Gerona a fines del siglo XIV», dans le recueil réalisé par David 
ROMANO, Per a una histbria de la Girona jueva, vol. 2, pp. 591-607. Ce livre est également 
cité par Santiago SOBREQUÉS, «Contribución a la historia de los judíos de Gerona. 
Familias hebreas gerundenses: los Zabarra y los Caravida», dans le méme recueil biblio-
graphique, vol. 1, pp. 336-366. 
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soit ils sont de type institutionnel; signalons entre autres que certains de 
ces derniers apparaissent dans les «Manuals d'Acords», le «Llibre Verd» et 
le «Llibre Vermell». Dans une section à part, on trouve un legs de parche-
mins cédé par l'Institut d'Estudis Catalans. Ces parchemins vont chrono-
logiquement de 1492 à 1575, et ils sont intéressants en ce qui concerne l'étude 
de l'histoire des juifs de Girona car ils parlent tous de ce que sont devenues 
de nombreuses maisons se trouvant dans ce qui avait été autrefois le Call 
des Juifs, concrètement celles qui se trouvent dans la rue de Sant Llorenç. 

En ce qui concerne les trois livres de privilèges se trouvant dans les ar-
chives, nous avons consulté le «Llibre Verd» et le «Llibre Vermell». Le pre-
mier comprend des privilèges accordés par les comtes-reis à la ville de Girona 
de Ramon Berenguer IV jusqu'à la fin du XVIe siècle. Le deuxième est 
la suite et le complément de l'antérieur, et il recouvre une période chrono-
logique à peu près identique, du XIIe au XVIe siècle. Les privilèges con-
cernant les juifs sont rares car, comme on le sait, ils étaient patrimoine du 
roi —«coffre et trésor du seigneur roi»— et celui-ci en cédait rarement les 
prérogatives. 

Signalons enfin que dans certaines autres séries que nous allons citer 
ci-dessous, les nouvelles concernant les juifs de Girona se limitent à quel-
ques documents, pour ne pas dire à un seul: Correspondance avec d'autres 
villages, Livres de recensements, redevances et «violarium», Documents con-
cernant les particuliers (Livres de Comptes des Boutiquiers et des compag-
nies), Fortifications et livres manuscrits sur différents sujets. Signalons entre 
autres, parmi ces derniers, le concordat entre les tribunaux de Girona, les 
cònsols de l'Hospital Nou et la Communauté juive en 1358. 

LE FONDS DOCUMENTAIRE DE L'ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA 

L'Arxiu Diocesà dispose aussi d'un guide récemment élaboré par l'ar-
chiviste, Josep M. Marquès, et qui se trouve à la disposition des chercheurs 
dans la bibliothèque des archives. On peut y trouver également différents 
volumes de regestes dactylographiés, réalisés par l'archiviste lui-mème, à 
partir des parchemins de la Pia Almoina, des procès médiévaux et d' une 
partie des «Registres de les Cartes Episcopals», ainsi qu'à partir de la trans-
cription du «Cartoral de Carlemany» et de celle du «Cartoral de Rúbriques 
Vermelles». La publication des parchemins de la Mitra complète l'ensem-
ble d'instruments dont la description se trouve dans les archives. 

La présence des juifs dans les documents ecclésiastiques étudiés, que ce 
soient ceux de la Pia Almoina ou ceux de la Curie épiscopale, contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire, est très abondante. En fait, cela ne doit 
pas nous surprendre, car il s'agissait d'institutions qui, vu leur double pou-
voir, spirituel et temporel, maintenaient des rapports particuliers avec la 
communauté juive. Bien entendu, du point de vue temporel, les rapports 
établis avec le reste de la société chrétienne. Nous voulons parler concrète-
ment des crédits, de transactions d'immeubles et, en général, de tout type 
de contrats pour lesquels des membres de l'Église demandait l'intervention 
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de l'argent des juifs. Quant aux juifs, ils n'hésitaient pas à intervenir au-
près de l'évéque, tout simplement en tant que seigneur juridictionnel, pour 
réclamer les dettes de ceux qui se trouvaient sous sa juridiction. En ce qui 
concerne la sphère du pouvoir spirituel de l'Église et ses rapports avec les 
juifs, il s'agit d'une question très complexe et nous croyons que ce n'est ni 
l'endroit ni le moment de l'approfondir. 

Passons à présent à la description du fonds de documents. I1 faut indi-
quer, d'entrée, qu'il y a deux grands ensembles qui réunissent la plupart 
des références à la communauté juive. I1 s'agit du fonds de parchemins, que 
ce soit celui de la Mitra ou celui de la Pia Almoina —plus nombreux dans 
le dernier— et la série des «Registres de les Cartes Episcopals». 

Les Parchemins de la Mitra, qui vont chronologiquement de 891 à 1835, 
contiennent un type de documents fréquents dans ce type de fonds: des con-
trats de pré'ts, d'achat et de vente, de définitions, etc. Les juifs qui appa-
raissent dans les documents viennent des différentes paroisses du diocèse, 
surtout de celles qui n'étaient pas soumises à la seigneurie de l'évé'que. Par-
mi ces parchemins, signalons ceux qui ont un lien avec les rémissions de 
villages de l'évé'ché impliqués dans les émeutes de 1391. 

Le fonds de parchemins de la Pia Almoina se trouve dans l'Arxiu Dio-
cesà oú il est arrivé après un long pèlerinage qui l'a conduit de son lieu d'ori-
gine —les locaux de cette institution fondée en 1237— à l'Hospice fondé 
par l'év'èque Colomer en 1767, et de là jusqu'à son emplacement actuel, 
on il est entré tout récemment 10. I1 contient en tout 8.118 parchemins qui 
vont chronologiquement du Xe au XVIIe siècle. Ils se distribuent en deux 
grands blocs, l'Almoina del Pa et l'Almoina del Vestuari. Comme dans le 
cas des parchemins de la Mitra, on voit souvent apparaitre dans les parche-
mins de la Pia Almoina des contrats de préts, des moratoires, des défini-
tions, des achats et ventes, des établissements emphytéotiques, etc. L'origine 
des juifs que l'on y trouve est diverse et variée. I1 y a un ensemble de par-
chemins tout particulièrement riche en renseignements sur les juifs de Gi-
rona; il s'agit des documents à propos de l'agrandissement du bàtiment de 
la Pia Almoina, qui a eu lieu progressivement tout au long du XVe siècle, 
à partir de l'acquisition de maisons et de jardins du Call, qu'ils appartien-
nent à des particuliers ou à la communauté juive elle-m'ème. Par la suite, 
au XVIe siècle, on trouve de nombreuses mentions concernant les établis-
sements des maisons achetées par l'Almoina et réalisés normalement à des 
pr'ètres. 

Les «Registres de les Cartes Episcopals», qui vont de 1294 à 1619, con-
tiennent, fondamentalement, l'enregistrement de toutes les affaires concer-
nant la cathédrale. On a consulté jusqu'en 1499, le dernier volume concernant 
le XVe siècle. I1 s'agit d'une série particulièrement riche en renseignements 
sur les juifs vivant dans les paroisses appartenant à la seigneurie de l'évé-
que: La Bisbal d'Empordà, Rupià, Bàscara, Ullastret, Ultramort et autres. 
Les documents les plus fréquents de cette série, surtout pour le XIVe siècle, 
sont des réclamations faites par les juifs pour obtenir le paiement de dettes, 

10. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los C2ravicla, pp. 341-342. 
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et qui sont accompagnées normalement de l'application du droit de mar-
que par le juge ordinaire de Girona, ou par la menace de son application. 
On voit apparaltre aussi régulièrement le long conflit opposant les juifs de 
La Bisbal et la communauté juive de Girona pour des raisons de rétribu-
tion fiscak. D'autre part, l'évéque, en tant que seigneur juridictionnel, ac-
cordait des sauf-conduits à des juifs, de Girona ou d'ailleurs, leur permettant 
de se déplacer dans les villes de son domaine et, en tant que représentant 
de l'Église, il concédait l'acte de baptéme aux convertis. Ces documents, 
bien que cela puisse sembler contradictoire, sont très fréquents tout au long 
du XIVe siède ". En ce qui concerne le XVe siècle, signalons les docu-
ments en rapport avec les ordonnances promues par le pape Benolt XIII 
contre les juifs. 

On trouve également d'autres séries, bien que bien moins riches en ren-
seignements. Nous voulons parler des «Processos medievals», dont neuf con-
cernent le sujet qui nous intéresse ici. Mis à part deux procès qui ont comme 
sujet réel les attaques contre les juifs au cours de la Semaine Sainte, les au-
tres sont des jugements pour dettes entre juifs et chrétiens. Dans le fonds 
des Procès on trouve une section d'Exécutions testamentaires on l'on voit 
apparaitre la participation de certains juifs et convertis à l'acquisition de 
biens au cours d'enchères publiques. 

Dans la série Notularum, qui enregistre l'activité du notaire de l'évé'que, 
on trouve de rares traces concernant les juifs. On remarque, cependant, la 
licence octroyée par l'évé'que à la communauté juive de Castelló d'Empú-
ries afin d'agrandir et de restaurer sa synagogue. I1 n'y a également que 
peu de références concernant les juifs dans le «Cartoral de Carlemany» et 
dans celui des «Rúbriques Vermelles». Dans le premier, la seule référence 
que l'on trouve, mals elle est assez particulière, apparait dans le procès-verbal 
du procès entre Mossé ben Nahman et Pau Cristià à Barcelona en 1263. 
Dans le second, signalons les confirmations des ordonnances de Jaume I 
sur la réglementation des contrats d'usure réalisées par Pere II en 1283. 

D'une façon pauvre et sporadique, on trouve certaines indications con-
cernant les juifs dans les séries de «Firmes de dret», «Manuals de col•lacions 
de beneficis», «Registre i segell», «Visites pastorals» et celle qui concerne 
la collégiale de Sant Feliu de Girona; en ce qui concerne les différentes par-
ties de cette dernière, on n'a trouvé que certaines références dans des livres 
d'oeuvre. 

Enfin, dans certaines séries consultées, on ne trouve aucune donnée sur 
les juifs: le «Llibre Verd», «Capbreus», «Llibres del Capítol de la Seu» et 
les Archives Paroissiales qui y sont déposés. 

11. GIRBAL, E.C., «Conversiones de judíos en Gerona y su obispado». Revista de Gerona XVIII 
(1894), pp. 33-37. Reproduit par ROMANO, David: Per a una història de la Girona jueva. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2, pp. 609-613. L'auteur fait l'inventaire de 
tout un ensemble d'actes de baptème issus de la série «Litterarum quistiarum» de l'Ar-
xiu Diocesà, une série qui ne se trouve pas, actuellement, dans le guide de ces archives. 
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CRITÈRES SUIVIS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES REGESTES 

Pour élaborer les regestes constituant ce répertoire, nous avons suivi les 
critères suivants: 

Pour la datation, nous avons suivi l'ordre année, mois et jour, toujours 
séparés par des virgules. Après un point, nous exprimons la datation topo-
nymique. Toutes ces données se trouvent entre crochets si les renseignements 
ne sont pas súrs et/ou s'il s'agit d'une déduction que nous avons réalisée. 

Dans le corps des regestes nous avons essayé d'apporter le plus grand nom-
bre possible de renseignements de la façon la plus précise et la plus concise, 
afin que ces renseignements soient les plus complets possibles. Ainsi, l'ex-
pression du nom de celui qui accorde le document, celle du motif de ce docu-
ment et celle de son destinataire ont été favorisées face à la typologie docu-
mentaire correspondante, bien que celle-ci soit toujours clairement exprimée. 

Tous les anthroponymes et tous les toponymes ont été actualisés selon 
la normative orthographique actuelle. Ce point sera approfondi dans l'in-
troduction particulière aux index. 

Les documents appartenant à d'autres documents ont été inscrits direc-
tement dans le méme regeste. 

Nous avons toujours établi une différence entre les documents originaux 
et les copies; s'il s'agit d'une copie nous l'indiquons dans la signature. La 
référence du document est indiquée implicitement si celui-ci appartient à 
un cartulaire. 

Nous ne donnons d'indications bibliographiques qu'en ce qui concerne 
les auteurs qui ont édité, fait le regeste ou cité pour la première fois un do-
cument; les références bibliographiques des documents déjà cités par d'au-
tres auteurs ne sont pas indiquées. De toute façon nous n'indiquons pas 
les auteurs qui ne signalent pas la signature d'archives des documents cités. 
La signature d'archives est indiquée en fonction des inventaires qui exis-
tent actuellement. I1 n'y a de catalogues des regestes existant actuellement 
que dans un cas, celui des Archives Diocésaines; nous l'indiquons expres-
sément à chaque fois. 

En ce qui concerne la classification des documents, nous n'avons pas 
séparé ces deux archives; ils y figurent tous par ordre chronologique. Les 
documents dont la date a été modifiée ou déduite sont classés selon l'ordre 
que nous avons nous-mémes établi. Les documents en annexe et inclus dans 
d'autres documents ne sont pas classés à part. Les copies sont classées en 
fonction de la date de l'original; la référence contient la date de la copie. 

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, les critères choisis pour faire les 
index sont indiqués dans une introduction particulière qui les précède. 
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INTRODUCTION 

The documental repertory of Jews in Girona which we now present cons-
titutes a complete and thorough compilation of all the documental series 
of the Arxiu Històric de la Ciutat de Girona and of the city's Arxiu Dioce-
sà. The purpose is to respond to the need suggested by Dr. David Romano 
to complete and complement his bibliographic compendium indicates, a re-
pertory thoroughly compiling all of the documentation relating to the Jews 
of Girona would have to include, in addition to those documents found in 
the archives which we have researched, those found in the Arxiu Històric 
de Girona and the Arxiu Capitular, as well as the documentation existing 
in the Arxiu de la Corona d'Aragó in Barcelona, especially in the sections 
«Cancelleria» and «Reial Patrimoni» 1 . Our work is just a first contribution 
to the far-ranging project proposed by Dr. Romano. 

It is not necessary to insist very much on the importance of the publica-
tion of documental repertories, which have always been an instrument which 
facilitates the research of historians. In the specific field of the history of 
Jews under the «Corona de Aragón», reference to the now-classic reperto-
ries of Jacobs, Régné and Baer, which contain documents from the Arxiu 
de la Corona d'Aragó, especially from the «Cancelleria» section 2 , is obli-
gatory. 

The bibliography concerning the history of the Jews in Girona is extre-
mely rich as regards the publication of documents. From the works of Gir-
bal, many articles devoted to this subject include documental appendices. 
Others, however, are limited to brief regesta or simple quotes —a logical 
methodology since their goal is not to provide an instrument for historio-
graphic work in an interpretative discourse. 

1. ROMANO, David, Per a una història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 
1988, vol. 1, p. 11. 

2. JACOBS, Joseph, An Inquiry into the Sources of the Jews in Spain. London, 1894; RÉGNÉ, 
Jean, Hirtory of the Jews in Aragon. Regesta and Documents 1213-1327 Jerusalem: The Magnes 
Press, The Hebrew University, 1979; BAER, Fritz, Juden in christlichen Spanien. urckunden 
und Regesten, vol : Aragonien und Navarra. Berlin, 192911936, 2 vols. 
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The publication of documental repertories of the history of Catalan Jews 
encompassing the entire collection of an archive is another matter entirely. 
There is a complete lack of works of this nature. Even the aforementioned 
works of Jacobs, Régné and Baer only comprise several —important— do-
cumental series of the Arxiu de la Corona d'Aragó compiled in an unsyste-
matic fashion (with the exception of the second), and the documental 
compilations of the Hispania Judaim collection, published jointly by the Uni-
versity of Jerusalem and the Central Archives for the History of the Jewish 
People 3, only encompass specific series of other archives. This repertory 
is, thus, a first contribution along these lines, possibily even more interes-
ting, we believe, as it is a Catalan documental collection from outside the 
city of Barcelona, so rich and, often, lamentably forgotten. As is widely 
known, the Aljama of Girona was one of the most important of this country, 
and, unlike others —like the one in Barcelona— it was preserved after the 
events from 1391 up to the expulsion. Its significance and survival are per-
fectly verifiable in the documental richness it produced and which has been 
handed down through histoy, making up a significant part of our repertory. 

The choice of the Arxiu Històric de la Ciutat de Girona and of the Ar-
xiu Diocesà as the object of our work was not a choice made at random. 
By glimpsing at the articles reproduced by Dr. David Romano in the afore-
mentioned compendium we realize that most of the studies contained the-
rein are based mainly on documentation from these two archives. In may 
of them, furthermore, there is no lack of reference to documents found in 
the Arxiu Capitular and the Arxiu Històric de Girona, but comparatively 
these are not as numerous. This does not mean —nor should it be 
concluded— that the documentation of the first two archives is more im-
portant, it simply means that it is more elaborate. The documental rich-
ness of the notarial protocols deposited in the Arxiu Històric de Girona 4  
relevant to the history of the Jewish community of Girona is well-known 
and highly praised. Therefore, taking into account what we have stated, 

3. MA&É, Ma Cinta, The Jews in Barcelona, 1213-1291. Regesta of Documents from the Archivo Capi-
tular. Jerusalem: The Central Archives for the History of the Jewish People, the Hebrew 
University of Jerusalem, 1988; MOTIS DOLADER, Miguel Angel, The Expulsion of the 
Jews from CaLatayud, 1492-1500. Documents and Regesta. Jerusalem: The Central Archives 
for the History of the Jewish People, The Hebrew University of Jerusalem, 1990; CU-
BELLS i LLORENS, Josefina, The Jews of Torksa, 1373-1492. Regesta of Documents from the 
Archivo Histórico de Protocols de Tarragona.  Jerusalem: The Central Archives for the History 
of the Jewish People, The Hebrew University of Jerusalem, 1991. 

4. Amongst studies of the history of the Jews conducted using documents from notarial pro-
tocols, the following works, amongst others, may be cited: PUJOL i CANELLES, Mi-
quel, «Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries» and «La designació de secretaris 
a l'aljama de Castelló d'Empúries. Dades documentals», both articles published in An-
nals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 24 (1991), pp. 57-111 and 129-173, respectively; MI-
RAMBELL BELLOC, Enric, Documents referents a la Sinagoga i al cementiri jueus de Girona. 
Jornades d'Histèria dels Jueus a Catalunya (Girona, 23-25 April, 1987), Girona: Ajun-
tament de Girona, 1990, pp. 237-244, Documentos para el ordenamiento jundico y económico del 
barrio judío de Gerona (siglo 	and Los judíos gerundenses en el momento de la expulsión, both re- 
produced in the bibliographical compilation by David ROMANO, Per a una història de la 
Girona jueva. vol. 2, pp. 649-652 and 653-666, respectively. 
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we believe that the researching of the Arxiu Històric de la Ciutat de Girona 
and the Arxiu Diocesà would result in a work which would better comple-
ment the bibliography contained in the two volumes of Per a una història de 
la Girona jueva. 

As a prior consideration to the description of the documental collection 
of the two archives under study, we would like to indicate that we did not 
set any initial chronological limits. We proceeded to systematically compile 
the medieval documental series, stopping at the year 1492. This represen-
tative date was exceeded only in series in which later documentation rela-
ting to the Jews appeared 5. 

THE DOCUMENTAL COLLECTION OF THE ARXIU HISTÒRIC 
DE LA CIUTAT DE GIRONA 

This archive is provided with a complete inventory-guide prepared by 
Ramon Alberch when he was the archivist 6. This has been an essential tool 
in our research, facilitating the choice of series wich for chronological rea-
sons were to be included in our work. It must be said in advance that the 
consulted series have given inconsistent results in both qualitative and quan-
titative terms; at any rate, we have always indicated which series —very few 
of them— have resulted completely lacking in documentation regarding the 
Jews of Girona'. 

The «Administració Municipal» section concentrates the richest docu-
mental series for the history of Jews in Girona, especially the «Manuals 
d'Acords», «Llibres d'Actes» and the «Ordinacions dels Jurats». On another 
qualitative level, within the sphere of municipal financing and accounting, 
news of the Jews also abounds in the «Llibres d'Àpoques», the «Comptes 
del Clavari» and «Comptes de l'Administració Municipal». 

The «Manuals d'Acords», the first of which date back to 1345, recorded 
the legislative and disciplinarian activity of the city's social and economic 
life. The Jews appear mainly as a community over which the municipality 
had no authority, except for that accorded circumstantially by the King (par-
ticipation in the city's defence expenses, payment of an annual municipal 
tribute, etc.). Special mention must be made of ordinacions in the form of 
public appeals by juries to regulate the exchanges between and cohabita- 

5. We are referring to the documental collection deposited in the Arxiu Històric de la Ciu-
tat yielded by the Institut d'Estudis Catalans, a collection of parchments covering the 
period from 1492 to 1575, and some documents from the Pia Almoina collection at the 
Arxiu Diocesà. These instruments make reference to properties located in the old Jewish 
Call. 

6. ALBERCH i FUGUERAS, Ramon, Guia inventari de IArxiu Històric de l'Ajuntament de Girona. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1983. 

7. Series consulted where no reference to the Jews was found are: Correspondence with Bar-
celona, Capítols de Corts, Llibres de la botiga del forment, Llibres de l'administració del vi, Llibres de 
l'administració de la carn, account books of the Convent dels Predicadors, Hospital adminis-
tration books, varied demographic documentation, and Vendes, Capítols matrimonials i Testa-
ments in notarial documentation. 
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tion of Christians and Jews, which were clearly discriminatory towards the 
latter 8. Documents related to the disturbances of 1391, the consequences 
of which are reflected in the commissions granted to the juries to proceed 
against the accused, constitute another chapter entirely. Another very inte-
resting aspect in related to the news referring to urban zoningn changes 
with regard to the Call, whether restrictive in nature —like the closing of 
Sant Llorenç Street, which had been the main thoroughfare of the Call —or 
with an expanding effect, like the broadening of the Call towards the Re-
quesens Castle. 

The «Ordinacions dels Jurats» series, preserved since 1329, assembles 
the correspondence maintained between the municipal authorities and many 
different addressees, although a good part of the epistolary activity was ad-
dressed to the King. As was the case with the «Manuals d'Acords», in gene-
ral there are a substantial number of references to the Jews as a community. 
However, this assertion is considerably qualified when referring to the 14th 
century, during which most of the documentation refeu to relationships bet-
ween individual Jews as moneylenders and the city's university. All things 
considered, 1391 marks a clear turning point —that year's disturbances ge-
nerated a great deal of correspondence, not only with the King, but also 
with other authorities: the consellers of Barcelona, the municipal authorities 
of Figueres and Besalú, etc. Since then, and specially resulting from the anti-
Jewish decrees of Pope Benet XIII, the Jewish community as such became 
a source of legal problems for the municipality, which was driven to carry 
out an intensive diplomatic activity aimed at the King and the Pope. Ano-
ther aspect reflected in the correspondence of the juries was the problem 
of the converts, a source of constant worry for the municipal authorities, 
who tried to keep them apart from the Jewish community. 

These two great series —«Manuals d'Acords» and «Ordinacions dels Ju-
rats»— constitute the documental basis of the now classic studies Los judíos 
en Gerona, by Enric Claudi Girbal, and Bandos y bandoleros en Gerona, by Juliàn 
de Chía, both of which have become a continued source of consultation and 
frame of reference for academics and historians. 

The other block of documentation rich in reference to the Jewish com-
munity of Girona is formed by the «Finances i Patrimoni» section, more 
specifically the following series: «Llibres d'Àpoques», «Comptes del Clava-
ri» and «Comptes de l'Administració Municipal» 9. The economic and fi- 

8. Such as the 1445 and 1448 ordinacions published by Lluís BATLLE i PRATS in his article 
Ordenacions relativas a los judíos gerundenses, reproduced in the compilation by David RO-
MANO, Per a una història de la Girona jueva, vol. 2, pp. 664-648. 

9. Despite a thorough study of these series, we were unable to locate the volume entitled 
Llibre de comptes donats per Jaume Beuda, Síndich de la Ciutat de Gerona, de moltes quantitats de dinés 
en l'any 1386-1388, rebudes per fer palissada al renal del Mercadal, donatiu al Senyor Rey y reembre 
violaris y censals, in which numerous references to the Jews may be found, published by 
Lluís BATLLE i PRATS and José Ma MILLAS VALLICROSA, in their article Noticias 
sobre la aljama de Gerona a fines del siglo XIV, in the compilation by David ROMANO, Per 
a una historia de la Girona jueva, vol. 2, pp. 591-607. This book is also cited by Santiago SO-
BREQUÉS, Contribución a la historia de los judíos de Gerona. Farmlias hebreas gerundenses: los Za-
barra y los Caravida, found in the same bibliographical work, vol. 1, pp. 336-366. 
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nancial nature of this series evidently conditions the way in which mem-
bers of the Jewish community appear in the documentation. In most cases 
they are found collecting censals and violaris issued by the municipality, pro-
bably vielded by Christians in payment of debts. This was how the Jews 
participated indirectly in the financial machinery of the municipality. Also 
frequent is the presence in these documents of some 30 pounds, a sum which 
was not reduced until the 15th century, by which time the population of 
the Girona Afama had dwindled considerably. However, individual appea-
rances are few, and usually related to collecting salaries for services rende-
red to the university, such as the case, for example, of the Jewish bookbinders 
who bound the municipal books. 

The other consulted series in wich news of the Jewish community ap-
peared are not nearly as rich as those mentioned up to now. Of the «Corts 
Reials» —Royal Charters—, 588 of which were researched, chronologically 
comprising the years between 1293 and 1495, very few make reference to 
the Jewish community of Girona. Some are recorded in the «Llibre Verd», 
deposited in the same archive, and others in the «Manuals d'Acords» and 
«Ordinacions dels Jurats». 

The «Plecs de Condicions» series, the first dossier of which corresponds 
to the year 1400, contain the liens, auctions and sales of property or goods 
confiscated by the municipality. We have only found sporadic reference to 
some converts who participated in the leasing of these properties. 

Also consulted was the «Talles» series of the «Demografia» section, cove-
ring the period from 1360 to 1431, noting once again the exclusive presence 
of converts —not surprisingly, siven the nature of the source (the Jews had 
their own talles). 

Some 1.000 leaves of the Parchments collection, encompassing the perios 
from 1194 to 1862, were consulted. The theme of these instruments was va-
ried, including both private and institutional transactions, with an abun-
dance of real estate sales, loan agreements, definitions, etc. Some of the 
institutional leaves found refer to the «Manuals d'Acords», the «Llibre Verd» 
and the «Llibre Vermell». In a separate section is found a parchment be-
quest from the Institut d'Estudis Catalans. These parchments comprise the 
period from 1492 to 1575, and its interest for studiers of the Jewish commu-
nity of Girona resides in the fact that all of them inform of the fate of many 
houses located in what had at one time been the Jewish Ca//, specifically 
those located on Sant Lloreç Street. 

Of the three Books of Privilegs stored in the archive, we consulted the «Lli-
bre Verd» and the «Llibre Vermell». The first of these contains privileges 
granted by the comtes-reis —Count-Kings— to the city of Girona, from the 
time of Ramon Berenguer IV up to the 16th century. The second is a conti-
nuation and complement of the first, covering a similar time period, from the 
12th to the 16th century. Privileges referring to Jews were scarce, since, as it 
is well known, these were considered patrimony of the King, the «coffer and 
treasure of the Lord King», who rarely consented to grant these prerogatives. 

Finally, it must be noted that news of the Jews of Girona in some series 
are limited to a scant fes documents —not to say a single document, as is 
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the case with the following: correspondence with other towns, census, cen-sals and violaris books, documents relative to private persons (account books 
of shopowners and companies), fortificationsn and manuscripts dealing with 
various subjects. Noteworthy amongst the latter is the pact in 1358 between 
the Girona Duries, the ccinsois —consuls— of the Hospital Nou and the Aijama. 

THE DOCUMENTAL COLLECTION OF THE ARXIU DIOCESÀ DE 
GIRONA 

The Arxiu Diocesà also has a guide, recently elaborated by its archi-
vist, Josep M. Marquès, which is available to researchers at the library of 
the archives. There also may be found several volumes of regesta, typewrit-
ten by the archivist, of the Pia Almoina Parchments, the medieval Proces-
ses and part of the Register of Episcopal Letters, as well as the «Cartoral 
de Carlemany» and the «Cartoral de Rúbriques Vermelles». The publica-
tion of the «Mitra» parchments completes the collection of descriptive ins-
truments at the Arxiu. 

Contrary to what might be expected, the presence of the Jews in the 
ecclesiastical documentation which was studied, whether of theh Pia Almoina 
or the episcopal Curia, is abundant. In fact, this should not be a surprising 
note, since these were institutions which, given their double power —spiritual 
and temporal— maintained their particular relations with the Jewish com-
munity. Naturally, from a temporal point of view, relations established with 
the Jews did not differ much from those maintained with the rest of the Chris-
tian society. We are referring specifically to credit-related activities, the bu-
ying and selling of real estate and, in general, to all forms of contracts in 
which money managed by the Jews was required by the members of the 
church. For their part, the Jews did not hesitate to resort to the bishop, like 
any other jurisdictional lord, to claim the payment of debts falling under 
his jurisdiction. As for the sphere of spiritual power of the church and ints 
relations with the Jews, the matter is highly complex and we believe that 
this is not the place nor the time to delve deeply into it. 

We will now proceed to describe the documental collection. First, it must 
be said that there are two large groups encompassing the majority of refe-
rences to the Jewish community —the collections of parchments from the 
Mitra and Pia Almoina (the former being more abundant), and the series 
of «Registres de Lletres Episcopals. 

The parchments of Mitra, chronologically covering the period from 891 
to 1835 A.D., contain a documental typology frequently found in these types 
of sources: loan agreements, sale contracts, definitions, etc. Members of the 
Jewish community appearing in the documentation belong to the diocese's 
different parishes, preferably those not subject to the bishop's rule. Notalbe 
amongst these parchments are those related to the remissions of the towns 
under the bishopric involved in the disturbances of 1391. 

The parchment collection of Pia Almoina are nowkept in the Arxiu Dio-
cesà after an odyssey which took it from its place of origin —the facilities 
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of this institution, founded in 1237 —to the Hospice founded by the bishop 
Colomer in 1767, and then from here to its current location at a later da-
te '°. It contains a total of 8.118 parchments chronologically encompassing 
the period between the 10th and 17th centuries. The collection is divided 
into two sections, the «Almoina del Pa» and the «Almoina del Vestuari». 
As with the parchments of Mitra, the Pia Almoina parchments are full of 
loan agreements, moratoriums, definitions, sale contracts, long leases, etc. 
Theh places of origin of many of the Jews there documented are varied. 
There is a number of parchments which is especially brimming with infor-
mation about the Jewish community of Girona, mainly documents related 
to the enlargement of the Pia Almoina building, carried out gradually throug-
hout the 15th century by purchasing houses and patios in the Call, either 
private or from the Afama itself. Later, during the 16th century, news abounds 
of the settlement by priests of houses bought by the Almoina. 

The «Registres de Lletres Episcopals», covering the period from 1294 
to 1619, register all affairs concerning the episcopal See. We consulted up 
to the year 1499, the last volume corresponding to the 15th century. This 
series is especially rich in information on the Jews who ived in the parishes 
which were under the sway of the bishop: La Bisbal d'Empordà, Rupià, 
Bàscara, Ullastret, Ultramort and others. The most common types of do-
cuments in this series, especially regarding the 14th century, are claims by 
members of the Jewish community for the payment of debts, usualy acoom-
panied by a lean of the ordinary judge long-standing conflict between the 
Jews of La Bisbal and the Afama of Girona regarding tax matters. The bis-
hop, as jurisdictional lord, to towns under his rule, and as a representative 
of the church, granted baptism certificates to converts. These last documents, 
although apparendy contradictory, abounded throughout the entire 14th cen-
tury ". As for the 15th century documents relating to the decrees enacted 
by Pope Benet XIII against the Jews are worthy of note. 

There are other series in which information regarding the Jews is far 
less abundant, specifically the medieval Processes, nine of which make re-
ference to the subject on which our interest is centred. With the exception 
of two dealing with the attacks against the Jews during Holy Week, the re-
maining documents are lawsuits for debts between Jews and Christians. In 
the Processes collection there is a section entitled Marmessories —Executor- 
ships— detailing the participation of some Jews and converts in the pur-
chase of goods in public auctions. 

We have found very litde reference to the Jews in the Notularum series, 
which registers the notarial activities of the bishop. Among the few, howe- 
ver, the license granted by the bishop to the Afama of Castelló d'Empúries 
for the extension and restoration of its synagogue, is noteworthy. There are 

10. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida, pp. 341-342. 
11. GIRBAL, E.C., Conversiones de judíos en Gerona y su obispado. «Revista de Gerona» XVIII 

(1894), pp. 33-37. Reproduced by ROMANO, David: Per a una història de la Girona jueva. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2, pp. 609-613. The author summarizes a 
number of baptism certificates excerpted from the series «Litterarum Quistiarum» of 
the Arxiu Diocesà, a series which no Ionger figures in the guide of the archive. 
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also very few references to the Jewish community in the «Cartoral de Car-
lemany» and the «Cartoral de Rúbriques Vermelles». In the former, the only 
reference —albeit a unique one— is the record of the dispute in Barcelona 
between Mossé ben Nahman and Pau Cristià in 1263. In the latter, the most 
noteworthy documents are the confirmations by Peter II in 1283 of Jame 
I's decrees regulating usury contracts. 

More sporadic and meagre are the references to Jews in the «Firmes 
de dret», «Manuals de col•lacions de beneficis», «Registre i segell», «Visites 
pastorals» and those series referring to the collegiate church of Sant Feliu 
de Girona. The only reference in this last series was found in the llibresd'obra.. 

Finally, the series we have researched in which no reference to the Je-
wish community was found are: «Llibre Verd» (Green Book), Capbreus, «Lli-
bres del Capítol de la Seu» (Chapter Books from the See), and parish archives. 

CRITERIA FOR THE REGESTA 

The following guidelines were used in the preparation of the regesta cons-
tituting this repertory: 

As for dating, we followed the order format year, month and day, al-
ways separated by commas. Toponymic dating is expressed following pe-
riods. All these data appear in brackets if the information is not certain and/or 
a deduction on our part. 

In the corpus of the regesta, we have striven to provide the largest possi-
ble amount of data in a concice, accurate fashion, so that these may be mo-
re complete. Thus, priority was given to the name of the executor of the 
document, its motive and its recipient over the corresponding documental 
typology, which is nevertheless always very clear. 

All names referring to persons and places have been updated according 
to present orthographic rules. More on this matter is included in the intro-
duction to the indices. 

Documents inserted in other *regesta appear directly in the same regesta. 
At all times distinction is made between original documents and copies; 

if it is a copy, we specify this in the catalogue number. The document refe-
rence appears implicity if it is part of a chartulary. 

Bibliographical annotations have been induded only of those authors 
who have published, summarized or cited each document for the first time. 
Bibliographical references to documents previously cited by other authors 
have been excluded, as well as indication of those authors who did not fur-
nish the catalogue number of the cited documents. This archival signature 
is given according to existing inventories. The only existing regesta catalo-
gues are those of the Arxiu Diocesà, and reference is expressly made in each 
case in which they appear. 

As for the classification of the documents, we did not separate the two 
archives; documents pertaining to both appear in strict chronological or-
der. Documents whose date was changed or inferred are classified following 
the order we established. Documents appearing as appendices or inserted 
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with others are not classified separately. Copies are classified according to 
the date of the originals, and the date of the copy is indicated in the reference. 

As we have already mentioned, the criteria followed in the indices is in-
dicated in the introduction preceding each index. 
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1 
1124, juliol, 15. 
Salomó, fill de Caravida Bellsbom, i Salomó, fill de Mossé Issach, de Barcelona, 

jueus, marmessors de l'esmentat Caravida, venen a l'església de Sant Feliu de 
Girona i a Berenguer de Bàlneol, clergue, un bort, situat prop d'Aiguaviva, 
pel preu de 280 sous. Aquest hort afronta a l'Est amb el riu Onyar, al Sud amb 
l'hort d'Alegret de Sant Celoni i amb l'hort de Guillem Sunyer i al Nord amb 
l'bort de l'Hospital. Caravida el va comprar a Abelló, jueu, i estava sota do-
mini de l'esmentada església. 
ADG, Sant Feliu, Pabordies de Juny o Girona, Capbreu de la ciutat de Girona, 1380. fol. 108r. 

2 
1160, febrer, 26. 
Arnau Sunyer i la seva muller Ermessenda venen a Pere Arnau d'Escala una vinya, 

en franc alou, situada a Montoriol, pel preu de 56 sous de Girona. Aquesta 
vinya afronta a l'Est amb la vinya de Pere Berenguer, al Sud amb la vinya de 
Vidal, jueu, a l'Oest amb l'alou de Sant Feliu i al Nord amb la vinya de Pere 
de Besalú. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 98, 750 x 215 mm. 
Reg. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins de Pia Almoina. p. 478, doc. núm. 3628. 

3 
1191, novembre, 20. 
Gaufred Borrell, de Raset, reconeix deure a Efraym i a Bonastrucb de Narbona, 

jueus, 15 sous de Barcelona. Es compromet a pagar el dia de Sant Andreu 
nomena com a fiadors a Arnau Oliver, de Candell, i a Domènec Teixidor. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Nupcials núm. 205, 80 x 170 mm. Inscripció hebrea al dors. 
Reg. GIRBAL, E.C., "Datos inéditos para la historia de los judíos en Gerona". Revista de 
Girona V (1881). Dins de ROMANO, David: Per a una història de la Girona Jueva. Giro-
na: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2. p. 400. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 937, doc. núm. 7199. 

4 
1193, gener, 3. 
Guillema Flor d'Estiu ven a Bod i a Pere Bernat unes cases, sota domini reial, situa-

des a Girona, que afronten, a l'Est amb el carrer que va a la casa de Pere Ponç, 
al Sud amb la casa de Ramon de Naraus, a l'Oest amb la plaça i al Nord amb 
la casa de Castelló Ferrer, pel preu de 800 sous de Barcelona. Els compradors 
pagaran un cens anual al rei, el dia de Sant Miquel, de 6 sous. Signen com 
a comissionats del rei Dalmau de Creixell, Bru Calvet, Jucef i Bonastrucb, jueus, 
els quals rebran 160 sous pel terç i imposen un cens anual de 8 diners pels arcs 
que els compradors construiran al carrer 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 22, 240 x 200 mm. Signatu-
res hebrees. 
Edit. BAER, F., Die Juden im cbristlicben Spanien. Urckunden und Regesten. vol. I: Ara-
gonien und Navarra. Berlín: 1929 / 1936, p. 47. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 501, doc. núm. 3804. 
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5 
1195, novembre, 19. 
Berenguer Sitjar ven a Guillem Arnau de Sitjar la meitat de totes les vinyes, situa-

des prop de Bascona, que afronten amb les vinyes del bisbe, amb les vinyes de 
Pere Ramon de Carrera, amb les vinyes de Deuslosal, jueu, i amb les vinyes 
de Bru de Mercadell, pel preu de 80 lliures de Barcelona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 141, 344 x 273 mm. 

6 
1196, març, 29. 
Bernat de Juià i Subirana, la seva sogre, estableixen a Biay, jueu, el camp de Vilar, 

un mallol que tenen prop del colomar, un clos i unes oliveres, pròximes al tor-
rent de Cinyanella, que foren d'Arnau Oliver, de Candell, situades a la parrò-
quia de Sant Martí de Fellines. Biay tenia el Vilar en penyora d'Arnau Oliver 
i del seu fill per un deute de 120 sous, del quals reconeix haver rebut 7 sous. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Viladesens, Fellines núm. 17, 165 x 140 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 716, doc. núm. 5470. 

7 
1213, desembre, 6. 
Ramon de Serinyà reconeix deure a Bellshom, fill de Momet, jueu, 190 sous de Bar-

celona i 20 mitgeres de blat de la mesura de Besalú, nomena com a fiadors 
a Guillem de Puig, a Berenguer de Puig i a Arnau de Terrades, de Serinyà. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Nupcials núm. 209, 100 x 170 mm. 
Signatura hebrea al dors. Canceliat. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 938, doc. núm. 7201. 

8 
1228, febrer, 18. 
Pere Guillem, de la parròquia de Corts, rep de Rambal de Camós tots els alous 

que té a Corts, als llocs anomenats Via Crosa, Aguals i Coroneles, i lí promet 
pagar-ne la tasca fins que haurà redimit una penyora feta a Miriam Caravi-
da, jueva. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Corts doc. nüm. 402, 120 x 280 mm. Carta partida. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 249, doc. núm. 1882. 
Cit. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. Girona, 1929, p. 48. 

9 
1228, desembre, 22. Barcelona. 
El rei Jaume I estableix la regulació dels contractes entre jueus i cristians, fixant 

una taxa d'interès anual del 20 %. 
ADG, Cartoral de Rúbriques Vermelles, fol. 91v -92v. 
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10 
1232, març, 30. 
Bernat de Foixà estableix a Arnau Isarn la magistria dels molins que l'es-

mentat Bernat té a la parròquia de Santa Maria de Gaüses, amb dret de pren-
dre una sisena part dels ingressos i l'obligació de reparar-los, pagant 30 sous. 
Signen, entre d'altres, Beatriu, muller de Bernat de Foixà, que rep 10 sous, i 
Momet, batlle, jueu, que rep 4 sous. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 52, 125 x 165 mm. Hi ha una còpia de 
1299, 190 x 380 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 429, doc. núm. 3238. 

11 
1232, abril, 12. Girona. 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten al rei que revoqui les moratòries de 

deutes concedides als jueus daquesta ciutat, així com que proveeixi perquè 
els creditors puguin reclamar els deutes davant la cort del bisbe I . 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 1 (1345-1347), fol. 53r. 

12 
1233, setembre, 2. 
Bondia Gracià, batlle reial i lloctinent de Nuno a la batllia de Caldes, confirma 

a Guillem Bru la compra del mas Llambard de Caldes, feta a Ramon d'Arenys, 
pagant 50 sous per la confirmació. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Caldes doc. núm. 534, 145 x 260 mm. Signatura hebrea. 
Edit, Cf. BAER, E, Die Juden in christlichen. p. 89. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 326, doc. núm. 2494. 

13 
1233, setembre, 2. 
Salamó Bonafós, batlle reial de Catalunya, jueu, confirma a Guillem Bru la compra 

del mas Llambard de Caldes, feta a Ramon d'Arenys, pagant 20 sous per la 
confirmació. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Caldes doc. núm. 533, 130 x 140 mm. Signatura hebrea. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins, p. 326, doc. núm. 2490. 

14 
1239, setembre, 23. 
Guillem Balell, Pere Trobat i Bernat de Carner, de la parròquia de Cassà, marmes-

sors de Ramon de Vilabella, de la mateixa parròquia, venen a Pere de Pedrin-
yà, paborde de l'Almoina, lestable i el capmàs de l'esmentat Ramon i tots els 
seus drets a Cassà pel preu de 1.000 sous que el comprador pagarà a Barzelay, 
jueu, a Abraham, el seu nebot, a Bonanasch, i a altres jueus del Call. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Cassà doc núm. 174, 250 x 350 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 289, doc. núm. 2196. 

1. Aquest document és un apartat dels capítols dirigits pels jurats de la ciutat de Gi-
rona al rei. 
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15 
1251, octubre, 8. 
Guillema Borrell, de Riudellots, reconeix deure a Ramon Esteve, de la mateixa par-

ròquia, 13 sous i 4 diners de Barcelona per raó d'un cens sobre el mas Borrell 
que havia comprat a Vidal Barceló, jueu, i que tenia per Pere de Vilademany. 
Es compromet a pagar el dia d'Ascensió del Senyor. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Riudellots de la Selva núm. 50, 90 x 140 mm. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 643. doc núm. 4905. 

16 
1259, agost, 8. 
Ramon d'Escala i Bernat Astruc, marmessors de Pericó Astruc, fill del difunt Pere 

Astruç venen a Guillem Gaufred, prevere del capítol de Girona, les vinyes i 
els honors que lesmentat Pericó tenia a la muntanya de Girona, prop de Bas-
cona, que afronten a l'Est amb l'honor de Pere Ramon de Carrera i amb el 
de Bru de Mercadell, al Sud amb el torrent, a l'Oest amb l'bonor d'Abrabam 
Cabrit, jueu, i al Nord amb les vinyes de Jaspert de Botenac i amb les de Guil-
lem de Palau, canonge de l'església de Girona; i una peça de terra sota domini 
jueu, que afronta a l'Est amb la vinya dAbrabam Ravaya, jueu, al Sud amb 
la via pública, a l'Oest amb la vinya de Ponç de Montagut i al Nord amb el 
torrent, pel preu de 2000 sous de Barcelona de tern. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 146, 330 x 275 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 484, doc. núm. 3676. 

17 
1259, octubre, 12. 
Arnau de Foixà, el seu germà Bernat de Foixà, Ramon de Maura i Gilabert de 

Cruïlles, cavallers, reconeixen rebre de Provençal Salendí i Abrabam Cortoví, 
jueus de Castelló d'Empüries, 400 sous en préstec que retornaran per la festa 
de Pentecosta. Presenten diversos fiadors. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 98, 210 x 150 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 400. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 434, núm. 3276. 

18 
1261, agost, 4. 
Benvenist de Porta, jueu de Vilafranca, que té per Sara, filla del difunt Bonanat, 

fill de Bellshom, jueu, unes cartes de deute, promet a Ramona, filla del difunt 
Ramon de Serinyà, cavaller, que una vegada satisfets els 2000 sous que li deu 
i una renda anual de 70 sous durant la vida de la destinatària li lliurarà totes 
les escriptures de préstec contretes pel seu pare i la seva mare Catalana: una 
de 350 sous de quatern contractada amb Momet i el seu fill Bellsbom, jueus, 
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obligant tres masos situats a la parròquia de Serinyà; una de 410 sous de qua-
tern contractada amb Momet i amb Bonastruch dAlfach, jueus, obligant dos 
masos de Puig el mas de Terrades i l'era; una de 120 sous de quatern contrac-
tada amb els damunt dits; una de 800 sous de quatern contractada amb Bells-
bom obligant la sisena part del delme de Serinyà; una de 200 sous contractada 
amb Bellshom i una de 190 sous t 20 mitgeres de blat contractada amb l'es-
mentat Bellshom. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Serinyà núm. 33, 225 x 210 mm. Carta partida. Signatura 
hebrea. 
Edit. Cf. BAER, F., Die Juden im christlinchen. p. 102. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 400. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 672, doc núm. 5127. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 52. 

19 
1263, març, 12. 
Guillem Sunyer, batlle de Girona, confirma a Bonastruch Salomó, jueu de Barcelo-

na, la venda d'unes taules i un pati situats a la plaça de la Peixateria de Giro- 
na a Pere Blanc, capellà de 	Rodes. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 55, 212 x 244 mm. Trasllat 
fet el 7 de novembre de 1356. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 505, doc. núm. 3837. 

20 
1263, maig, 2. 
Garsendis de Sant Aniol, procuradora del seu fill Girald de Sant Aniol, ven a Ber-

nat de Vall, clergue de Girona, el mas Pasqual on viu Pere Pasqual, de Freixe-
nedell, de la parròquia de Sant Joan de Borgonyà, per 310 sous de moneda 
barcelonesa de tern. Aquesta quantitat la satisfà a Bonastruch Aninay, jueu, 
que li prestà per l'aixovar de la seva filla Brunissén. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Borgonyà núm. 81, 640 x 250 mm. Inclou àpoca i escriptu- 
ra de cancellació de deute. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 628, doc. núm. 4793• 

21 
1263, juliol, 20. Barcelona. 
Acta de la disputa sobre la vinguda del Messies entre el mestre Mossé ben Nabman, 

jueu, i el dominic Pau Cristià, que tingué lloc al palau reial de Barcelona. 
ADG, Cartoral de Carlemany, fol. 332• 
Edit. VILLANUEVA, J., Viage literario a las iglesias de España. tom. XIII, p. 332. 
Edit. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. Gerona, 1870. Dins de ROMANO, David: Per 
a una història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 1, p. 92-94. 
Edit. MARQUÈS PLANAGUMÀ, J. M., Cartoral de Carlemany. Girona, 1991. (Mecanografiat). 
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Reg. RÉGNÉ, J., History of the jews in Aragon. Regest and documents 1213-1327. Jerusa-
lem: The Magnes Press, the Hebrew University, 1979, pp. 37-39. 
Cit. MARQUÈS CASANOVES, J., "Judíos en Gerona en el siglo XIII", Annals de l'Institut 
d'Estudis Gironins, XXV (=Homenatge a Lluís Batlle i Prats, Girona 1980), pp. 238-290. 
Dins de ROMANO, David: Per a una història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de 
Girona, 1988, vol. 2. p. 476. 

22 
1265, març, 11. 
Arnau de Foixà, fill del difunt Bernat de Foixà, la seva muller Gueraua, Beren-

guer de Maura, fill del difunt Pere de Foixà i Dalmau de Peratallada, canonge 
de la Seu, reconeixen rebre de Sara, vídua de Barzelay, jueu, 1000 sous de Bar-
celona, i satisfan 200 sous de lucre. Es comprometen a pagar en el termini d'un 
any. Arnau de Foixà obliga i empenyora els ingressos i beneficis del molí que 
posseix a Gaüses. Presenten diversos fiadors. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 63, 670 x 245 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 430, doc. núm. 3247. 

23 
1265, març, 26. 
Sara, vídua de Barzelay, jueu, cedeix a Salomó, fill de Mahir de Cabanes, 320 

sous barcelonesos sobre un préstec de 1.000 sous de capital i 200 sous de lucre, 
que li devien Arnau de Foixà, la seva muller Gueraua, Berenguer de Maura, 
fill del difunt Pere de Foixà, i Dalmau de Peratallada, canonge de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc, núm. 99, 130 x 205 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 434, doc. núm. 3280. 

24 
1266, agost, 4. 
Jacó, fill d'Abrabam Bisbe, jueu, reconeix rebre de Pere Simó, del mas del Mont de 

Gaiises, 20 sous de Barcelona part d'un préstec de 300 sous de capital, que Ar-
nau de Foixà, fill del difunt Bernat de Foixà, li devia, í del qual l esmentat 
Pere n'era fiador. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 64, 60 x 240 mm. Signatura hebrea. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401, 
Reg, Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 430, doc. núm. 3244. 
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25 
1267, juny, 8. 
Bondia, fill de Barzelay, jueu de Girona, desobliga a Arnau de Minyana, ardiaca 

de la Seu de Girona, tota la propietat de Gaüses que Arnau de Foixà li va ven-
dre. Alhora absol als homes de Gaüses de les obligacions contretes amb ell com 
a fiadors d'Arnau de Foixà. Es reserva, però, el dret contra els homes de Gaü-
ses per 120 o 130 sous que resten per pagar d'un deute de 150 sous; així com 
el dret contra Arnau de Foixà per altres béns que no són de Gaüses i que estan 
obligats per deutes. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 66, 140 x 270 mm. Signatura hebrea. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 430, doc. núm. 3245. 

26 
1267, juny, 9. 
Arnau de Foixà, fill del difunt Bernat de Foixà, reconeix rebre d'Arnau de Minya-

na, ardiaca de la Seu de Girona, 8000 sous de Barcelona: 4.000 al comptat 
i 4.000 a través de Bellshom Efraym, de Rovén Cap, de Bonet, fill de Salomó 
Aninay, i d'Abraham Deulocresca, secretaris dels jueus de Girona que li'n fe-
ren préstec. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, doc. núm. 101/a, 410 x 250 mm. Carta partida. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 435, doc. núm. 3281. 

27 
1267, juliol. 
Provençal Salendí i Abraham Cortoví, jueus de Castelló d'Empúries, reconeixen 

rebre d'Arnau de Minyana, ardiaca de [la Seu de Girona], 700 sous barcelone-
sos, per manament d'Arnau de Foixà, part del preu de venda de l'honor de 
Gaüses, feta per l'esmentat Arnau de Foixà a Arnau de Minyana. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, doc. núm. 104, 230 x 190 mm. 
Reg. Cf. MARQUÉS J.M., Catàleg dels pergamins. p. 435, doc. núm. 3283• 

28 
1268, abril, 10. 
Clàusula del testament de Maria, muller de Bru de Mercadell, que institueix com 

a marmessors a Arnau de Juvinyà, canonge de la Seu, a Arnau d'Olivés, pre-
vere del capítol de la Seu, i a Ramon Bru, el seu nét, i li llega unes cases, en 
franc alou, situades al Mercadell que havia comprat a Bonafós, jueu, amb la 
condició que havia de lliurar anualment 20 sous per a la celebració de misses 
el dia del seu aniversari per redimir la seva ànima i la del seu marit, i 10 sous 
anuals a l'Almoina per la seva ànima. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 60, 320 x 280 mm. Trasllat 
fet el 2 de gener de 1277 per Miquel d'Olm. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 506, doc. núm. 3844. 
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29 
1272, octubre, 16. 
Arnau de Minyana, xantre de la Seu de Girona, sollicita a Bonet, fill de Salamó 

Aninay, a Bellshom Efraym, a Astruch Caravida, a Astruch Cortovs, a Rovén 
Cap, a Salomó 	a Salomó Bonafé, Vidal, fill de Bonastruch Aninay, a Is- 
sach Jafia, jueus de Girona, una moratòria d'un any pel pagament de 1.000 
sous, part d'un préstec de 4000 sous atorgat pels esmentats jueus a Arnau de 
Foixà. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 17, 130 x 270 mm. Carta partida. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. 435, doc. num. 3288. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 32. 

30 
1272, octubre, 16. 
Salomó, fill de Mabir de Cabanes, jueu, promet a Arnau de Minyana, xantre de la Seu 

de Girona, que un cop pagats els 440 sous que li ha cedit Sara, vídua Barze-
lay, jueu, els quals són part d'un deute de 1000 sous que Arnau de Foixà tenia 
amb l'esmentada Sara, i pel qual va obligar els bomes de Gaüses, deslliurarà 
els homes de Gaüses de les obligacions contretes en aquest deute, i desobligarà 
l'honor de Gaüses que és del dit Arnau de Minyana. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 72, 90 x 255 mm. Signatura hebrea. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 431, doc. núm. 3252. 

31 
1274, octubre, 16. 
Arnau de Foixà dóna llicència a Pere de Cornellà i a Marquès de Santa Cecília, 

procurador i paborde de l'Almoina de la Seu de Girona respectivament, per-
què, si per raó dels deutes s'obliguessin les propietats de Gaüses que va vendre 
a Arnau de Minyana, que fou xantre de la Seu, puguin desobligar-les amb els 
2000 sous que resten a pagar pels marmessors de l'esmentat Arnau de Minya-
na. Aquests 2000 sous el dit Arnau de Foixà va ordenar que es paguessin als 
secretaris de l'aljama de Girona per un préstec que aquests li feren. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 76/a, 220 x 260 mm. 
Reg. Cf. MARQUES J.M., Catàleg dels pergamins. p. 432, doc. núm. 3258. 

32 
1274, octubre, 16. 
Arnau de Foixà reconeix a Pere de Cornellà t a Marquès de Santa Cecília, procu-

rador i paborde de l'Almoina de la Seu de Girona respectivament, que els 2000 
sous que ha lliurat a Bellshom Efraym i a Bonet Cap, jueus, secretaris del al-
jama de Girona, són els 2.000 sous que els marmessors d'Arnau de Minyana 
li ban pagat pel que restava del preu de la venda d'una propietat de Gaüses 
feta a l'esmentat preceptor per Arnau de Foixà. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Gaüses doc. núm. 76/b, 220 x 260 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 432, doc. núm. 3258. 
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33 
1279, maig, 1. 
Bellshom Efraym, jueu de Girona, reconeix rebre d'Arnau de Camós, cavaller, 

160 sous de Barcelona de tern, part d'un deute 400 sous melgoressos de capi-
tal i 80 sous d'interessos, que Bernat d'Aiguaviva, fill de Pere Ramon de Vila-
demany, Ferrer de Tavertet, Ponç Roig cavallet; Bernat Arnau de Vilaver i 
Bernat de Pou li devien i els defineix de tot el deute, capital i interessos. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Definicions núm. 65, 160 x 180 mm. Signatura hebrea. Car-
ta partida. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 877, doc. núm. 6734. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 47. 

34 
1280, agost, 16. Osca. 
El rei Pere 11 redueix les quèsties, les cenes, els tributs, el bovatge, l'exèrcit i les ca-

valcades, les intesties, les eixorquies, les cugucie.s, i totes les altres exaccions reials 
que paga l'aljama de Girona i Besalú, i els llocs de la seva coliecta, a un únic 
tribut de 13.300 sous barcelonesos que s'hauran de pagar anualment en dos 
terminis: una meitat per Nadal t l'altra meitat per Sant Joan. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 23, doc. núm. 115, 295 x 360 mm. Cò-
pia de 1336. 
Reg. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra 881-1687. Arxiu Diocesà de Girona. Girona: 
Ajuntament de Girona, 1989, p. 41. 

35 
128-, novembre, 9. 
Bernat de Vilert, bisbe (de Girona], redimeix, previ pagament de 450 sous barce-

lonesos, a Astruch Salendí, fill del difunt Bonjuha Salendí, jueu, de tota de-
manda que pugui promoure sobre els béns mobles que foren de l'esmentat Bon-
juba, el qual morí sense testar. El bisbe es reserva el foriscapi, que pertany pel 
llegat de Bonjuba al seu fill Astruch, de la casa que tenia a La Bisbal. 
ADG, Patrimoni de 1a Mitra, pergamins, caixa núm. 15, doc. núm. 57, 150 x 200 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 43. 

36 
1283, gener, 25. Girona. 
El rei Pere 11 ordena que els jueus de la ciutat de Girona que participin econòmi- 

cament en les obres per a la defensa de la ciutat. Segons els antics costums, 
hauran de pagar-ne la meitat. 
AHCG, Pergamins, 1360-1380, 291 x 308 mm. Trasllat fet per Bernat de Cantallops, notari 
de Girona, el 4 de juny de 1362. 
Reg. Cf. RÉGNÉ, J. History of the jews. p. 182. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 39. 
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37 
1283, desembre, 21. Barcelona. 
El rei Pere 11 confirma diverses constitucions promulgades per Jaume 

— 1228, desembre, 22. Barcelona 
El rei estableix una regulació dels contractes entre jueus i cristians, i fixa la 
taxa d'interès en el 20%. 
— 1241, febrer, 26 Girona 
El rei reitera la normativa que els jueus han de seguir en els seus contractes 
amb cristians, insisteix que la taxa d'interès anual sigui del 20 %. 
— 1241, febrer, 20. Girona 
El rei decreta la fórmula del jurament que els jueus han de prestar en les cau-
ses contra cristians. 
ADG, Cartoral de Rúbriques Vermelles, fol.76v-84r. Trasllat fet el 9, novembre, 1319. 

38 
1284, gener, 25. Girona. 
El rei Pere 11 concedeix ala ciutat de Girona, entre d'altres, que del Dimecres 

Sant fins a l'endemà de la Pasqua de Resurecció els jueus de la ciutat no surtin 
del Call, que cap jueu no obligui a cap cristià a fermar o pledejar per posses-
sions que tinguin per aquell i que els jueus contribueixin, en la meitat, en les 
obres de defensa de la ciutat. 
AHCG, Llibre Verd, fol. 9r. 
Cit. GUILLERÉ, CH., Gerone au XlVème siècle. Tesi doctoral inèdita. p. 211. 
Cit. GUILLERÉ, CH., uils et chrétiens à Gerone au XlVème siècle. Jornades d'Història dels 
jueus a Catalunya (Girona, 23-25, abril, 1987), Girona: Ajuntament de Girona, Diputació 
de Girona, 1991, p. 64. 

39 
1287, juny, 4. 
Salomó Bonafé, jueu de Girona, defineix a Arnau de Camós, cavaller, de tots els 

deutes excepte els 600 sous que encara li deu. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Nupcials núm. 233, 110 x 180 mm. Signatura hebrea. Carta 
partida. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 940, doc. núm. 7217. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 47. 

40 
1288, abril, 9. 
Astruch Badós, jueu de Girona, estableix a Castelló Blanquet, de Campdorà, i Er-

mensenda, la seva muller, una vinya que tenia pel difunt Pere Mestre, situada 
a la parròquia de Santa Eulàlia sa Costa, al lloc anomenat Ses Planes, que 
afronta a l'Est amb el torrent, al Sud amb l'honor de Pere Gifre i a l'Oest amb 
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l'honor de Ramon de Coll, pagant un cens d'una mitgera d'avellanes de 
setembre. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 102, 195 x 205 mm. Signatura hebrea. 
Carta partida. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 479, doc. núm. 3630. 

41 
1288, maig, 1. 
[Bernat de VilertJ, bisbe de Girona, redimeix, previ pagament de 260 sous barcelone-

sos, a Bonafilla, filla del difunt Astruch Ravaya, i a Mossé Rutan, jueus, de 
les següents acusacions: utilitzar dues mitgeres de mesura illegal, fer préstecs 
a diversos veïns de La Bisbal i exigir interessos pel damunt del 20% oficial, 
rebre instruments de deute sense satisfer íntegrament o en part el préstec i exi-
gir en debitoris satisfets només en part, quantitats superiors a aquelles que res-
taven per pagar. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 15, doc. núm. 5, 580 x 350 mm. Còpia 
1483. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 50. 

42 
1288, maig, 1. 
[Bernat de Vilertj, bisbe de Girona redimeix, previ pagament de 380 sous barcelo-

nesos, a Issach Perfet, jueu de La Bisbal, i a la seva muller Regina, de les se-
güents acusacions: utilizar una mesura illegal —faneca—, fer dos instruments 
d'un mateix debitori de 30 sous a Pere Ramon de Pantaleu, de la parròquia 
de Sant Feliu, rebre en cessió de Gordina de Mata 300 sous melguresos per 50 
sous barcelonesos que el jueu li prestà, i que després li demanà més del dits 
300 sous, exigir a diverses persones de La Bisbal interessos per damunt del 20 
oficial, rebre instruments de deute sense satisfer íntegrament o en part el prés-
tec i exigir en debitoris satisfets només en part quantitats superiors a aquelles 
que restaven per pagar. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 15, doc. núm. 5, 580 x 350 mm. Còpia 
1483. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 50. 

43 
1288, maig, 1. 
[Bernat de Vilert], bisbe de Girona redimeix, previ pagament de 280 sous barcelo-

nesos, a Bonavida de La Bisbal, jueu, de les següents acusacions: utilitzar una 
mesura illegal —faneca—, tenir relacions carnals amb diverses cristianes, fer 
préstecs per sobre de l'interès oficial del 20%, exigir en debitoris satisfets no-
més en part quantitats superiors a aquelles que restaven per pagar i rebre ins-
truments de deute, sense lliurar el préstec íntegrament o en part. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, Pergamins, caixa núm. 15, doc. núm. 5, 580 x 350 mm. Còpia 1483. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 50. 

67 



GEMMA ESCRIBÀ BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

44 
1291, octubre, 15. 
Guillem de Camós, fill del difunt Arnau de Camós, cavaller, reconeix deure a Salo- 

mó Bonafé, jueu, 200 sous de moneda barcelonesa de tern, amb un interès de 
20 sous. Es compromet a pagar en el termini de sis mesos i si prolongués el 
deute s'aplicaria una taxa del 20%. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Àpoques lera. sèrie núm. 44, 144 x 180 mm. Signatura he- 
brea al dors. Cancellat. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 401. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 849, doc. núm. 6516. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 47. 

45 
1291, novembre, 23. 
lAstrucbj Caravida, fill d'Astruch Caravida, jueu, cedeix a Issach, fill de Jucef Sa- 

muel, jueu, un deute de 140 sous de capital contret per Guillem de Palau, ca- 
valler. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Palol doc. núm. 393, 110 x 170 mm 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 402. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 248, doc. núm. 1875. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 49. 

46 
1292, abril, 17. 
Jucef, fill de Salomó Bonafé, jueu de Girona, estableix a Castelló Blanquet, de Camp-

dorà i a Ermessenda, la seva muller, una vinya situada a la muntanya de Gi-
rona, al lloc anomenat Ses Planes, que afronta a l'Est amb l'honor de Salomó, 
el seu pare, al Sud amb l'honor de Vidal de Claramunt, al Nord amb l'bonor 
de Barceló Bartomeu i a l'Oest amb l'honor de lesmentat Barceló, en pagarà 
un cens anual de 3 sous de moneda barcelonesa de tern el dia de Sant Miquel 
i una entrada de 2 sous. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc núm. 103, 240 x 225 mm. Signatura hebrea. 
Carta partida. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 402. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 479, doc. núm. 3634. 

47 
1293, maig, 19. 
Bernat de Montpalau, fill del difunt Pere de Llavanera, i la seva muller Marquesa, 

reconeixen rebre en préstec de Jucef Ferrer, jueu de Besalú, i de Bonastrucb, 
fill de Vidal, jueu de Monells, absent, 1200 sous barcelonesos. Es comprometen 
a pagar en el termini d'un any 250 sous de lucre, així com un 20% d'interès 
si no se satisfà el capital en el termini convingut. Presenten fiadors. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa Mim. 16, doc. núm. 44/6, 390 x 295 mm. 
Inscripcions hebrees al dors. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 48. 
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48 
1294, octubre, 3. 
Jucef, fill del difunt Salomó Bonafé, i Salomó, fill del difunt Abraham Bonafé, jueus 

de Girona, defineixen a Guillem de Camós, fill del difunt Arnau de Camós, 
cavaller, i a la seva mare Brunissén, de tots els deutes contrets amb ells, i 
d'aquells que contragueren amb el difunt Salomó Bonafé, del qual n'és hereu 
el dit Jucel 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Camós doc. núm. 96, 115 x 185 mm. 
Signatura hebrea. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 402. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 211, doc. núm. 1588. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 47. 

49 
1295, març, 9. 
Bernat de Vilamarí, bisbe de Girona, promet a Bernat de Montpalau, fill del di-

funt Pere de Llavanera, que pagarà a Jucef Ferrer, jueu de Besalú, i a Bonas-
truch, fill de Vidal, jueu de Monells, 1.600 sous barcelonesos entre capital i lu-
cre d'un préstec contret amb els esmentats jueus, així com els interessos que 
generin aquests 1.600 sous. Es compromet a pagar un mes després de la prope-
ra Pasqua. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 16, doc. núm. 44/12, 235 x 500 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 402. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 50. 

50 
1295, maig, 6. 
Bernat de Montpalau reconeix rebre de Bernat de Vilamarí, bisbe de Girona, 

12.000 sous en diversos pagaments, d'un total de 25.000 sous, preu de venda 
d'una propietat situada a Corçà. En aquests 12.000 sous s'inclou, entre d'al-
tres, el pagament de 1.600 sous que Bernat de Montpalau devia a Jucef Ferrer, 
jueu de Besalú, i a Bonastruch, fill de Vidal, jueu de Monells, més 40 sous d'in-
teressos de dos mesos. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 16, doc. núm. 44/12, 235 x 500 mm. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 50. 

51 
1295, maig, 6. 
Jucef Ferrer, jueu de Besalú, i Bonastruch, fill de Vidal, jueu de Monells, defineixen 

els homes i dones de l'honor de Corçà, que fou de Bernat de Montpalau, de 
les obligacions contretes com a fiadors de l'esmentat Bernat. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 16, doc. núm. 44/12, 235 x 500 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 50. 
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52 
1295, juny, 9. 
Jucef, fill del difunt Salomó Bonafé, jueu de Girona, defineix als hereus de Bernat 

Bartomeu, de Viladasens, i de la seva muller Mascarona de tots els deutes con-
crets pel seu pare. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Viladasens núm. 221, 80 x 200 mm. 
Signatura hebrea. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 741, doc. núm. 5672. 

53 
1296, agost, 3. 
Guillem Frigola, batlle de La Bisbal, amb el consentiment de Bernat Picó, majordom 

del bisbe de Girona, redimeix, previ pagament de 500 sous barcelonesos, a Issach 
Perfet, jueu, de les següents acusacions: robar blat a Pere Corró i a Pere Barnó 
al castell de La Bisbal; vendre blat, al castell de La Bisbal, emprant mesures 
illegals; utilitzar un calze robat a l església de Cervià com a penyora en els 
seus deutes; i participar i consentir furts comesos per la seva muller Regina, 
els seus fills i Axona, la seva sarraïna. En particular absol a Regina, absent, 
muller de l'esmentat Issach Perfet, per haver consentit el furt comès per la seva 
sarraïna Axona al forn de Ramon dAristaig, i així mateix redimeix els fills 
del matrimoni per diversos robatoris. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 15, doc. núm. 17, 170 x 290 mm. Còpia 
1483. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 52. 

54 
1297, juny, 9. 
Bernat [de Vilamarg, bisbe de Girona, confirma a Arnau de Planes, canonge de 

Sant Feliu, la venda, feta per Ramon d'Avinyó, canonge de la mateixa esglé-
sia, d'un censal de 30 sous que grava una casa situada al barri de Sant Feliu. 
Es reserva el dret de no ser alienada als jueus. 
ADG, Notularum, vol. 1 (1294-1300), fol. 58r. 

55 
[1300-1312] 
Informació rebuda per ordre del bisbe Bernat de Vilamarí sobre el costum d'ape-

dregar el Call jueu de Girona el Divendres Sant, amb motiu d'haver-se pro-
duït la mort d'un menor d'edat cristià a causa d'una pedra llançada en aquesta 
ocasió. 
ADG, Processos. Sèries general, núm. 20, 11 fols. 
Reg. MARQUÈS PLANAGUMÀ, J.M., Processos anteriors al 1500. Girona, 1985, (mecano-
grafiat). 
Cit. Cf. GUILLERÉ, CH., Juifs et cbrétiens à Gerone. p. 63. 
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56 
1304, agost, 13. 
Issach, fill Nacim Cortoví, jueu de Gírona, estableix a Bernat Ferrer, de Sant Mau-

rici, veí de Girona, i la seva muller Ermessenda, un hort, sota domini de la 
sagristia de la Seu, situat prop del carrer de Savaneres de Girona que afronta 
a l'Est amb l'honor d'Arnau d'Església, al Sud amb l'honor de Pere de Cabrés, 
a l'Oest amb l'honor de la seva propietat i al Nord amb el carrer pagant un 
cens anual el dia de Sant Miquel de 10 sous de moneda barcelonesa de tern. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, General i Vària s.núm., 260 x 270 mm. Signatura hebrea. 
Carta partida. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 892, doc. núm. 6846. 

57 
1304, octubre, 18. 
Berenguer Ponç, de la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva, ordena 

testament en el qual reconeix ser fiador de Pere Rei, el seu nebot, de la parrò-
quia de Santa Àgata, de la muller d'aquest, Riquensa, i de Pere de Lledó, de 
la parròquia de Santa Pellaia i d'un deute de 300 sous de tern contret amb 
Bellshom Efraym, jueu, pagant aquesta esmentada quantitat. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, General i Vària, Riudellots núm. 56, 310 x 260 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 893, doc. núm. 6847. 

58 
1305, gener, 4. 
Saltell de Porta, jueu de Barcelona, fill de Vidal de Porta, jueu de Besalú, ven a 

Castelló Blanquet, de Campdorà, i a Ermessenda, la seva muller, un cens anual 
de 3 sous de moneda barcelonesa de tern a pagar el dia de Sant Feliu, pel preu 
de 50 sous. Aquest cens grava una peça de terra situada a la muntanya de Gi-
rona, al lloc anomenat Ses Planes, que afronta a l'Est amb l'honor de Salomó 
Bonafé, al Sud amb l'honor de Ramon Gerald, a l'Oest amb la riera de Sant 
Daniel i al Nord amb l'honor de Barceló Bartomeu. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 104, 190 x 280 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 402. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 479, doc. núm. 3631. 

59 
1306, juny, 22. 
Ponç Albert, oficial del bisbe de Girona, i Guillem Ramon de Falció, capellà de Sant 

Feliu de Girona, àrbitre assignat per Bernat 1de Vilamarij, bisbe de Girona, 
en l'apeHació presentada per Guillem Bernat, notari de Verges, Adelaida, la 
seva muller i Girona de Prats, vídua de Bernat Pagès, del mateix lloc L'esmentat 
àrbitre reafirma la sentència donada anteriorment segons la qual Guillem Ber-
nat, la seva muller Adelaida i Girona de Prats, vídua de Bernat Pagès, estaven 
obligats a pagar a Vidal, fill de Salomó Vidal de Castelló, jueu de Girona, 30 
sous i una mitgera de blat pel capital, les mateixes quantitats pel interessos 
i 20 sous per les taxes judicials. 
ADG, Notularum, vol. 2 (1304-1308), fol. 58r -v. 
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60 
1307, abril, 19. 
Castelló de Vilar, clergue de Ventalló, Pere de Casanoves, la seva muller Maria i 

la seva sogra reconeixen deure a Issach, fill d'Astruch Jacob, jueu, 37 sous. Es 
comprometen a pagar el dia de Tots Sants amb una taxa d'interès del 20% 
i nomenen com a fiador a Pere de Plaudir, carnisser veí de Besalú. 
AHCG, Pergamins, 1300-1329, 154 x 148 mm. 

61 
1314, novembre, 5. 
Astruch Caravida, jueu de Girona, fill del difunt lAstruchl Caravida, jueu de Gi-

rona, i Bonadona, la seva muller venen a Pere Duran de Baldac, ciutadà de 
Girona, un camp de vuit jornals, situat al lloc de Pontfred, a la parròquia 
de Sant Feliu de Girona, sota domini de la pabordia de Tordera de l'església 
de Sant Feliu, que afronta a l'Est amb l'honor de Pere Batlle, pagès de Girona, 
al Sud amb l'honor de Ramon de Cases, resident a Girona, a l'Oest amb el seu 
alou i al Nord amb el riu Onyar pel preu de 400 sous de moneda barcelonesa 
de tern, pagant el terç, el lluïsme i el foriscapi, més un cens el dia de Nadal 
d'un porc i un cens agrari, tasca, delme i primícies. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 227, 270 x 410 mm. Signatura hebrea. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 402. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 495, doc. núm. 3762. 
Cit. SOBREQUÈS, S., "Contribución a la historia de los judíos de Gerona. Familias hebreas 
gerundenses. Los Zabarra y los Caravida". Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 
11(1947) 68-98. Dins de ROMANO, David: Per a una història de la Girona jueva. Girona: 
Ajuntament de Girona, 1988, vol. 1. p. 355. 

62 
1314, novembre, 7. 
Astruch Caravida, jueu de Girona, fill del difunt [Astruch] Caravida, jueu de Gi-

rona, i Bonadona, la seva muller, venen a Pere Duran de Baldac, ciutadà de 
Girona, un camp, en franc alou, anomenat Perelló, situat al pla de Girona, 
a la parròquia de Sant Feliu, pel preu de 3100 sous de moneda barcelonesa 
de tern. Aquest camp afronta a l'Est amb el camp que li havien venut i estava 
sota domini de la pabordia de Tordera, al Sud amb l'honor del monestir de 
Sant Daniel, a l'Oest amb l'honor de l'esmentat monestir i amb l'honor de Pe-
re de Gornall, ciutadà de Girona, i al Nord amb el riu Onyar. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 228, 550 x 310 mm. Signatura hebrea. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 402. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 496, doc. núm. 3763. 
Cit, Cf. SOBREQUÈS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 356. 
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63 
1316, octubre, 20. 
Arnau Adroher, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, estableix aJoan de Vilar, 

sabater de Girona, una feixa de terra, situada a la muntanya de Girona, al 
lloc anomenat de Bascona, que afronta, entre altres, al Sud amb l'honor de 
Bellaire, jueva, àlias sa Cabrida, i a l'Oest amb na Bellaire, pagant un cens 
anual de 8 sous de moneda barcelonesa de tern el dia de Santa Maria del mes 
d'agost i una entrada de 25 sous. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 146, 330 x 275 mm. Carta partida. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 485, doc. núm. 3678. 

64 
1319, desembre, 31. 
Pere [de Rocabartí i Desfarl, bisbe de Girona, permuta una casa que fou donada 

al bisbe per Pere de Miars, paborde de d'Almoina, situada al costat del forn 
de la Ruca, per una casa que Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, posseeix 
al costat de llevant del palau episcopal. La casa de la Ruca limita al Sud amb 
el forn de la Ruca i amb el pati daquest forn, a l'Est amb la casa del Call ano-
menada de Barra, de Mahir Zabarra, jueu, que viu a la casa anomenda Car-
dona, i de Bellshom Bonanat, jueu de Besalú. 
ADG, Cartoral de Rúbriques Vermelles, fol. 146r. Trasllat fet el 26 de setembre de 1320. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 343. 

65 
[132-] 
Causa d'Astruch Vides, jueu de Girona, contra els marmessors de Simó Gironella. 

ADG, Processos. Sèries generals, núm. 61, 6 fols. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Processos anteriors al 1500. 

66 
1320, desembre, 4. 
Joan de Cases, de Santa Maria de Camós, i la seva muller Maria reconeixen rebre 

de Samuel Astruch, jueu, un préstec de 20 sous pel qual pagaran 4 sous d'inte-
ressos. Es comprometen a pagar en el termini d'un any. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Camós doc. núm. 139, 130 x 250 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 403. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 217, doc. núm. 1633. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 48. 

67 
1321, gener, 16. 
Guillem i Berenguer de Castell, fills del difunt Pere de Castell, jurisperit de Girona, 

i de Blanca, vídua de l'esmentat Pere, venen a Astruch Caravida, jueu de Gi-
rona, un cens anual de 2 morabatins i un parell de capons a pagar el dia de 
Nadal que graven la casa de Pere de Crespià, mercader de Girona, i la de Ra- 
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mon de Cerdà, metge de Girona, i els dos obradors que tenen al carrer de les 
Fàbregues, prop del riu Onyar, sota domini del rei, pel preu de 70 sous de Bar-
celona de tern. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Vestuari, Girona s.núm., 565 x 450 mm. Inscripció hebrea 
al dors. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inédítos. p. 403. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 20, doc. núm. 145. 

68 
1321, abril, 2. 
Zarch, fill del difunt Issach Zarch, jueu, per cessió d'Enocb Sotllam, jueu de Solso- 

na, defineix a Guillem de Trull, de Vilavenut, de tots els deutes contrets amb 
l'esmentat Enoch. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Vilavenut núm. 140, 150 x 210 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 403. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 795, doc. núm. 6093. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 55• 

69 
1321, juliol, 9. Girona 
(Pere de Rocabertí i Desfarj, bisbe de Girona, atorga a Issacb Salendi i Mometó 

Astruch, jueus de Castelló, com a representants de l'aljama de vila, el permís 
de restauració i d'ampliació de la sinagoga. 
ADG, Notularum, vol. 3 (1320-1322), fol. 85v -86r. 
Edit. FITA, F., "Carta a D. Enrique Claudio Girbal, cronista de Gerona". Revista de Gero-
na, 1 (1876-1877), pp. 18-19. 
Edit. FITA, F., "El Monjuí de la ciudad de Gerona y la sinagoga y concejo hebreo de Caste-
llón de Ampurias. Escrituras de los siglos XIII, XIV y XV". Boletín de la Real Academia 
de la Historia (Madrid), XLVIII (1906), pp. 169-174. Dins de ROMANO, David: Per a una 
bistòria de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2, p. 171-173. 
Cit. PUJOL, M., "Sinagogues medievals de Castelló d'Empúries". Annals de l'Institut d'Es-
tudis Empordanesos, 24 (1991), p. 60. 

70 
1322, abril, 13. 
Pere [de Rocabartí i Desfarj, bisbe de Girona, redimeix a Mossé Abraham, a Mossé 

d'en Jucef, al seu fill Jucef, a Abraham d'en Jucef, al seu fill Astruch, a Bonas-
truch, fill d'Astruch d'en Jucef, a Anna Cabrida i a Mossé, el seu fill, a Jacob, 
fill de Bonjuba Perfet, a Estel; filla de NAlatzat; jueus veïns del castell de La 
Bisbal, a Duran Abraham, a Astrucb d'en Jucef, a Jucef de Blanes, a Salomó 
Bonafé, a la seva muller Bonadona, a Mabiró, fill de Jucef Bendit, a Perfet Is-
sach, a Astruch, fill d'Abraham de Bisbal, a Jafia Ravaya, a Bonbuja de Mo-
nells, a Bellsbom de Blanes, a Jucef, fill dAbrabam Duran, a Issacb Ravaya, 
a Bonjuha de Blanes, a Issacb Efraym, a Issacb Abraham de Bisbal, jueus ab-
sents que actuen en el castell i terme de La Bisbal, de l'aplicació de taxes d'in-
terès superiors al 20% anual. 
ADG, Notularum, vol. 4 (1323-1324), fol. 17r -v. 
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71 
1322, abril, 13. 
Pere [de Rocabertí i Desfarl, bisbe de Girona, reconeix rebre d Abraham den Jucef, 

Mossé Abraham i Bellshom de Blanes, jueus de La Bisbal, en el seu nom i com 
representants de la resta dels jueus veies de La Bisbal, 1000 sous de moneda 
barcelonesa de terra, part d'aquells 2000 sous que els esmentats jueus varen 
prometre lliurar al bisbe. 
ADG, Notularum, vol. 4 (1323-1324), fol. 18r. 

72 
1322, abril, 26. 
Astruch Caravida reconeix rebre de Ramon Albert 12 lliures i mitja de tern, a tra- 

vés de Ramon Andreu que diposità una part a la taula de canvi de Pere de 
Santa Coloma i 9 lliures per mà de l'esmentat Ramon z. 

ADG, Pia Almoina, pergamins, Àpoques la sèrie núm. 47, 165 x 215 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 849, doc. núm. 6521. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 356. 

73 
1322, novembre, 16. 
Jaspert Folrà, sagristà segon de la Seu, permuta amb Pere de Miars, paborde de 1211- 

moina, el forn de la Ruca, situat prop del Call jueu de Girona, pel domini 
directe i censos sobre les cases de Pere Albert, ciutadà de Girona, d'Elisenda, 
muller de Pere Roser, de Brunissén Casal, d'Alona, vídua de Mateu de Colom, 
sabater, i de Pere Bonet, de Colomers, situades a Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 12, 680 x 660 mm. Carta partida. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg de pergamins. p. 468, doc. núm. 3547. 

74 
1322, novembre, 16. Girona 
Jaspert Folrà, sagristà de la Seu de Girona, amb el consentiment del capítol i de 

Pere [de Rocabertí i Desfarj, bisbe de Girona, permuta amb Pere de Miars, pa-
borde de l'Almoina de la Seu, el forn anomenat de la Ruca amb les cases i obra-
dors que li pertanyen, situat prop del Call jueu, per un seguit de censals que 
graven cases sota domini de !Almoina. 
ADG, Notularum, vol. 3 (1320-1322), fol. 237r -239v. 

75 
1323, juny, 21. Girona 
Ferrer de Lillet, batlle general de Catalunya, amb l'autorització del rei, ven a Astruch 

Caravida, jueu de Girona, un cens anual de 2 diners i un parell de capons 

2. Document molt deteriorat. 
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i que inclou tot el domini directe, fàdigues, lluïsme i foriscapi i tots els drets 
alodials que graven les cases i obradors de Pere de Crespià, mercader, i Ramon 
de Cerdà, situades al carrer de les Fàbregues de Girona, pel preu de 42 sous 
de Barcelona de tern. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Vestuari, Girona s.núm. 650 x 380 mm. Inscripció hebrea 
al dors. Inclou àpoca. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 21, doc. núm. 151. 

76 
1324, maig, 17. 
Bonbuja Badós, jueu de Girona, reconeix rebre de Berenguera, vídua de Pere de 

Bosc, de la parròquia de Sant Dalmai, a través de Pere Devés, teixidor de Gi-
rona, i de Ramon Devés, de Brunyola, 100 sous de moneda barcelonesa de tern 
que el seu marit devia. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Definicions núm. 73, 110 x 225 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 403. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 878, doc. núm. 6738. 

77 
1325, octubre, 14. 
Issacb Abrabam, jueu de Girona, eximeix a Arnau de Trull, de la parròquia Vila-

venut, i a la seva muller Guillema, de totes les fermances per un deute de 41 
sous de Barcelona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Vilavenut núm. 82, 140 x 250 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 788, doc. núm. 6037. 

78 
[1326], gener, 28. Girona 
Pere ld'Urreal, bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòcesi que Joan 

de Planelles i els seus fills Pere i Bernat s'ban convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 2v -3r. 

79 
[1326], febrer, 13. 
Girona Pere [d'Urrea], bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòcesi 

que Martí de Peralta s'ba convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 18r 

80 
[1326], juny, 6. Biscara 
Pere (d'Urreal, bisbe de Girona, comunica a Ponç Albert, prevere del capítol de Gi-

rona, que desestimi la sentència d'excomunió contra Pere de Raquel, de La Bis-
bal, promoguda per uns jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 96r. 
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81 
[1326, juliol, 19. Castellfollit] 
Pere [cl'Urreaj, bisbe de Girona, comunica a Pere de Sala que Jaume Oliver; veí de 

Besalú, estava en possessió d'unes cartes reial segons les quals no podia ser 
empresonat per deutes contrets amb els jueus i se l'eximeix del pagament d'unes 
taxes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 117v -118r. 

82 
[1326], juliol, 28. Girona 
Jaspert Folrà, sagristà dede la Seu i vicari, comunica al sagristà de Vilafant o al seu 

lloctinent que Arnau de Puig domer de l'església de Serra, va satisfer el mora-
batí, 13 sous, al nou bisbe, per mà de Pere de Pols, domer de la mateixa esglé-
sia, sense arribar al seu destí. Es va obligar a Arnau de Puig a pagar de nou 
l'esmentada quantitat, per manca de capital demanà un préstec a una jueva 
de Peralada que 11 aplicà una taxa d'interès de 2 diners per setmana més 5 
sous 1 8 diners a raó de les despeses, manllevant en total 24 sous 1 3 diners. 
Per tant, ordena a Pere de Pols que aboni l'esmentada quantitat en el termini 
de cinc dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 166v -167r. 

83 
113261, juliol, 31. Girona 
Pere [d'Urrea], bisbe de Girona, ordena a Bernat Llampart, jutge de La Bisbal, que 

accedeixi a la petició de Guillem de Senesterra perquè es sentencii, a la cúria 
de La Bisbal, la causa entre Sampsó de Versó, jueu, i un altre jueu, veí de La 
Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 167v. 

84 
[1326], agost, 14. Castell de Rupià 
Pere [d'Urreal, bisbe de Girona, ordena als clergues de Parlavà que suspen-

guin el procediment contra Bernat de Llampart, jutge de La Bisbal, 
i Dalmau de Carós, lloctinent del batlle de Rupià, per obligar a Beren-
guer de Candell, de la parròquia de Rupià, a satisfer un deute a Du-
ran Abraham, jueu de Girona, i pel qual estava empresonat al castell 
de Rupià fins la cancellació d'aquest. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 174v -175r. 

85 
[1326], setembre, 4. Girona 
Carta dirigida a Dalmau de Carós, lloctinent del batlle de Rupià, perquè reque-

reixi a Berenguer de Candell el pagament d'un deute de 300 sous a Duran Abra-
ham, jueu de Girona, procurador dels seus germans. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 (1325-1326), fol. 183v -184r. 
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86 
1326, setembre, 16. 
Pere [de Rocabertí i Desfarl, bisbe de Girona, redimeix als jueus veïns de La Bisbal 

i als altres jueus que realitzen les seves activitats a l'esmentada localitat de 
tota qüestió, demanda civil o criminal que es pogués promoure contra ells. El 
bisbe reconeix rebre dels esmentats jueus 1500 sous de moneda barcelonesa de tern. 
ADG, Notularum, vol. 6 (1325-1328), fol. 56r -v. 

87 
[1326], setembre, 21. Girona 
Carta expedida a petició dels jueus de La Bisbal al jutge i batlle del mateix lloc. 

Sense especificar contingut. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 4r. 

88 
[1326], 10, 20. 
Girona Pere [d'Urreal, bisbe de Girona, comunica a Guillem sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que ha eximit a Salomó Caravida, metge jueu de Girona, i als seus 
fills Maymó, Caravida i Astruch, de lobligació de dur roda durant la seva es-
tada a La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 24v. 

89 
[1326, novembre, 14. Girona] 
Pere [d'Urrea], bisbe de Girona, comunica a Felip de Mallorca, tresorer de Sant Martí 

de Tours, que Vidal Benvenist, jueu de Vilafranca del Penedès, es dirigeix a 
Perpinyà per afers personals. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 40r -v. 

90 
[1326], novembre, 26. Girona 
Els oficials dels bisbe de Girona demanen als clergues de l'església de Llers si Bernat 

d'Olmells i Garsendis, la seva muller, han satisfet a Momet Maymó, jueu de 
Girona, i a Senyoret de Verdú, jueu de Castelló, el deute pel qual foren exco-
municats, si es així que els absolguin. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 37v. 

91 
[1327], gener, 30. Girona 
Pere [d'Urreal, bisbe de Girona, comunica als batlles de Rupià, de Parlavà i d'Ultra-

mort que a petició de Jucef de Blanes, jueu de Girona, s'ha imposat una pena 
de 20 sous a Pere des Pou, de Parlavà, si no satisfà el deute contret amb les-
mentat jueu i se li revocarà una vegada cancellat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 73r -v. 
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92 
[1327], febrer, 11, Castell [de la Bisbal] 
Pere 

	

	bisbe de Girona, reconeix rebre de Garcia de Biota, clavari del cas- 
tell de La Bisbal, 100 sous de Barcelona de tern del carnalatge, de l'any pre-
sent, 200 sous del censal que grava el castell i 119 sous del morabatí dels jueus 
de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, núm. 2 bis (1326-1327), fol. 98v. 

93 
[1327], març, 31. Girona 
Roderic Sabata comunica a tots el rectors de la ciutat de Girona i de la diòcesi que 

durant la Setmana Santa ningú ataqui els jueus amb pedres, fustes o altres 
armes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 122r -v. 

94 
[1327], abril, 3. Girona 
Roderic Sabata comunica a Pere Farnès, sagristà menor de l'església de Castelló, 

o als seus lloctinents, que Bernat Niell, la seva muller Ermessenda, Jaume Ro-
mà, Síbilla, muller de Pasqual Ponç, el seu fill Pere, Sibilla, vídua d'Arnau Llo-
renç, la seva filla Berenguera, Guillem Comte, la seva muller Ramona, Bernat 
Ancell, la seva muller Guillema, Adalais, vídua de Pere Nicolau, i Pere Angui-
let, tots de Castelló, estan excomunicats per no haver comparegut al requeri-
ment de la cort del bisbe a petició d'Adret Astruch, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 113v. 

95 
[1327], abril, 27. Girona 
Roderic Sabata comunica al sagristà menor de l'església de Castelló que requereix 

a la cort del bisbe, en el termini de vint dies a Bernat Niell, la seva muller Er-
messenda, Jaume Romà, Sibilla, muller de Pasqual Ponç, el seu fill Pere, Si-
billa, vídua d'Arnau Llorenç, la seva filla Berenguera, Guillem Comte, la seva 
muller Ramona, Bernat Ancell, la seva muller Guillema, Adalais, vídua de Pere 
Nicolau, i Pere Anguilet, tots de Castelló, a petició d'Adret Astruch, jueu de Gi-
rona, per interposar querella contra aquests per impagament d'uns deutes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 95v. 

96 
[1327], maig, 27. Girona 
Nota de la carta dirigida al batlle de La Bisbal, a petició de Salvador de Xesa, per-

què actuï contra Astruch Gamball, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 2 bis (1326-1327), fol. 126v 
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97 
[1327] , desembre, 22. Girona 
Pere [d'Urreal, bisbe de Girona, comunica a Pere d'Hostalric, veguer del vescomtat 

de Cabrera, que el mestre David, jueu d'Hostalric, ha promunciat paraules 
contra la fe catòlica després de la prèdica d'un framenor, per tant, ordena que 
l'esmentat jueu sigui capturat per iniciar un procés inquisitorial. 
ADG, Registres de Lletres Episcolpals, vol. 3 (1327-1328), fol. 32r -v. 

98 
1328, gener, 20. Barcelona 
El rei Jaume 11 concedeix a la ciutat de Girona que els deutors, i els seus fiadors, 

obligats amb els jueus, no siguin empresonats per deutes, i que l'execució 
d'aquests es faci sobre els béns dels esmentats deutors. 
AHCG, Llibre Verd, fol. 283r. 

99 
1328, gener, 20. Barcelona 
El rei Alfons 111 ordena al veguer i al batlle de Girona i Besalú que no siguin em-

presonades aquelles persones obligades amb alguns jueus sota pena de terç, 
i que es limitin a executar els deutes sobre els béns dels deutors. 
AHCG Cartes Reials, caixa núm. 1 (1293-1334), 128 x 290 mm. 

100 
[1328], gener, 29. Girona 
Carta dirigida a [Guillem sa FrigolaJ, batlle de La Bisbal, perquè els jueus empreso-

nats per la cúria de La Bisbal dipositin fermança. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 3 (1327-1328), fol. 60v. 

101 
1328, febrer, 3. Girona 
Pere [d'Urreal, bisbe de Girona, comunica a Guillem sa Frigola, batlle de La Bis-

bal, que el veguer de Girona ha requerit a Amat Fuster, de La Bisbal, el paga-
ment d'un deute de 125 sous contret amb Bellshom Falcó, jueu de Girona. Or-
dena que se satisfaci el deute a l'esmentat jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 3 (1327-1328), fol. 66r -v. 

102 
[1328], febrer, 10. Girona 
Pere [d'Urreal, bisbe de Girona, comunica a Berenguer Barne, clergue de l'església 

de Vilamacolum, que Ponç Terriola, fill de Jaume Terriola, i Nadal Creixell, 
de la mateixa parròquia, excomunicats, siguin absolts per poder testificar en 
la causa entre Ponç Terriola, fill de Joan Terriola, i Mataró, jueu de Castelló, 
a la cúria de Castelló. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 3 (1327-1328), fol. 76v. 
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103 
[1328], juliol, 7. Girona 
El vicari del bisbe de Girona comunica a Guillem sa Frigola, batlle de La Bisbal, 

que obligui a pagar a Amat Fuster, de La Bisbal, el deute contret amb Bells-
hom Falcó, jueu de Girona, perquè pugui ser retornada la penyora d'un mul 
a En Banyeres, del mateix lloc. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 3 (1327-1328), fol. 150r. 

104 
113281, octubre, 20. Girona 
El vicari del bisbe de Girona comunica a Guillem sa Frigola, batlle de La Bisbal, 

que la cort del veguer de Girona ha requerit a alguns bomes de La Bisbal, en-
tre ells En Banyeres, el pagament d'un deute a un jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 3 (1327-1328), fol. 171v. 

105 
[1328, novembre, 14.] Girona 
[Pere d'Urreal, bisbe de Girona, comunica als clergues í fidels de la diòcesi que Gui- 

llem de Bell-lloc, nadiu de Calatayud, s'ha convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 3 (1327-1328), fol. 181r. 

106 
[1329, maig, 71 
El visitador de [Pere d'Urreal, bisbe de Girona, inspecciona l'església de Santa Creu 

de Rodes, on Pere Daditors, Bartomeu Ferran i Bartomeu Peric, parroquians, 
acusen als clergues de l'esmentada església d'empenyorà un calze de plata a 
un jueu i altres d'objectes sacres a Grocb, jueu de Castelló. 
ADG, Visites Pastorals, vol. 4 (1329), fol. 36v. 

107 
11329, maig, 7. 
El visitador de [Pere d'UtTe01, bisbe de Girona, inspecciona l'església de Santa Ma-

ria de Castelló i comprova que la major part dels jueus de la vila no porten 
la rodella, que els préstecs contrets amb els jueus superen la taxa d'interès del 
20 % anual establerta per Jaume 1 i que el fill de Jucef Asmies, jueu, ha estat 
acusat de mantenir relacions sexuals amb una cristiana. 
ADG, Visites Pastorals, vol. 4 (1329), fol. 7v. 

108 
113291, juny, 25. Girona 
Gastó [de Montacada i de PinósJ, bisbe de Girona, reconeix rebre de Mossé Deuslo-
crega i de Jucef Deuslocrega, el seu fill, jueus de Girona, abans veïns de La Bisbal, 
150 sous de Barcelona d'aquells 250 sous que els jueus de La Bisbal havien de pagar. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 4 (1329-1331), fol. 47v. 
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109 
[1329, juliol.] Girona 3  
Gastó [de Montcada i de Pinós], bisbe de Girona, comunica als batlles de 

i de Rupià que, a petició de [Mossé Deusllocrega i de Jucef Deuslo-
crega, el seu fíll, jueus de Girona, tothom que estigui obligat per deu-
tes pugui recórrer a les corts del bisbat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 4 (1329-1331), fol. 47v. 

110 
1329, novembre, 5. 
Berenguer Albert, de Borrassà, promet a Ramon de Trull, de la mateixa parròquia, 

que un cop satisfets els 50 sous que aquest li deu, li retornarà les següents es-
criptures: la que atorgaren Ramon Trull i la seva muller a l'esmentat Beren-
guer on li concedien l'usdefruit d'una peça de terra, en satisfacció dels 50 sous 
que pagà a Priçosa, vídua de Issach Deuslocrega, jueu de Figueres, com el seu 
fiador, latorgada pels mateixos esposos a Bartomeu Guillem, de Borrassà, on 
reconeixen deure a l'esmentada Priçosa 130 sous, l'atorgada pels dits esposos 
on reconeixen a Priçosa el deute de 145 sous i en darrer lloc, l'atorgada per 
Priçosa a Berenguer Albert on cedeix tots els drets i accions contra Ramon Trull 
i la seva muller per un deute de 150 sous. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Borrassà doc. núm. 54, 120 x 310 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 83, doc núm. 594. 

111 
1330, abril, 26. Barcelona 
El rei Alfons III ordena al veguer i al batlle de Girona que no siguin empresonades 

les persones obligades amb el jueus sota pena de terç i alliberar-les en cas con- 
trari, però procedint contra els seus béns per a la satisfacció del deute. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 1 (1293-1334), 144 x 280 mm. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos de Gerona. p. 98. 

112 
1330, abril, 26. Barcelona 
El rei Alfons III concedeix a la ciutat de Girona que cap cristià obligat per deutes 

amb jueus sota pena de terç en els llibres de la cúria del batlle o del veguer 
de la ciutat, sigui empresonat. 
AHCG, Llibre Verd, fol. 292r. 

3. Data aproximada atès l'estat deteriorat del document. 
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113 
1330, setembre, 10. 
Bernat de Camps, ciutadà de Girona, promet a Bernat Astruc, ciutadà de Girona, 

a Bernat d'Alou, clergue de Sant Feliu, i a Ponç Roig clergue de Sant Martí 
sa Costa, marmessors de Blanca dArens, que si en un termini de dos anys no 
paguen els 80 sous i la meitat de lluïsme i el foriscapi, la venda de la casa 
situada prop de la plaça dels cavallers de Girona per la qual van pagar 90 
lliures de Barcelona de tern, restarà anullada i es retornaran les 99 lliures, 
9 de les quals es varen satisfer al batlle reial i a Astruch Caravida, jueu de 
Girona. 
AHCG, Pergamins, 1330 - 1339, 227 x 365 mm. 

114 
1330, octubre, 3. Girona 
Guillem d'Anglesola, jurat de Girona, demana la concessió d'un guiatge a favor 

del mestre Vidal Cabrit, jueu, perquè es traslladi a Girona per portar a terme 
tasques sanitàries. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 1 (1329-1336), vol. 1329-1333, fol. 33r. 

115 
1330, desembre, 18. 
Perpinyà de Joanell, de Borrassà, reconeix rebre de Ramon, fill de Ramon Trull, 

de la mateixa vila, 30 sous de Barcelona part d'un deute de 120 sous que Mo-
met Maymó, jueu de Peralada, li havia cedit. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Borrassà núm. 55, 115 x 230 mm. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 83, doc. núm. 598. 

116 
1331, maig. 
Procés d'enquesta de la cort reial de Girona contra certs clergues i laics que havien 

apedregat el Call jueu de Girona durant la passada Setmana Santa. 
ADG, Processos. Sèries general, núm. 119. 
Edit. MILLÀS, J.;  BATLLE, LI., "Un alboroto contra el call de Gerona en el atio 1331". Sefa-
rad (Madrid-Barcelona), XII (1952), 297-355, 2 làms. Dins de ROMANO, David: Pera una 
història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2. p. 515-541. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Processos anteriors al 1500. 

117 
1331, setembre, 3. Tortosa 
El rei Alfons 111 ordena al seu conseller Ferrer de Lillet, batlle general de Cata-

lunya, presentar-se a la ciutat de Girona i obligar tots els clergues i jueus que 
tenen cases contigües als murs i torres de la ciutat, a tancar tots els portals 
i obertures fetes en aquests. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 1 (1293-1334), 134 x 285 mm. 
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118 
1332, febrer, 27. Girona 
Els marmessors de Pere Vilar, mercader de Girona, paguen al mestre Abrabam 70 

sous com a salari dels dies que restà a la ciutat atenent la malaltia del difunt 
Pere Vilar. 
ADG, Processos medievals. Marmessories, núm. 774. 
Edit. BATLLE PRAT, L., "Judíos gerundenses en testamentarías medievales". Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses, IV (1949), 250-253. Dins de ROMANO, David: Per a una 
bistòria de la Gimna jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 1. p. 389. 

119 
1332, octubre, 22. 
Ramon de »ull, fill de Ramon de Vull, reconeix rebre de 1----] de Mercadell, jueu 

de Figueres, 100 sous de Barcelona de tern, amb un interès de 10 sous, es com-
promet a pagar el dia de Sant Miquel i nomena com a fiador a Guillem Ver-
mell, pagès, de Tavarons. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Àpoques la sèrie núm. 51, 110 x 290 mm. Cancellat. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 850, doc. núm. 6527. 

120 
1333, març, 5. 
Salomó Hasday, jueu de Girona, cedeix a Pere dArés, del pla de Girona, un deute 

contret per Arnau de Mas Bisbal, de la mateixa ciutat, per la seva muller As-
truga i per la seva mare Maria, que ascendeix a 30 sous de capital i 8 diners 
d'interessos, d'aquells 300 sous del total del préstec. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Anglès - 2 núm. 96, 170 x 260 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 403• 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 1002, doc núm. 7700. 

121 
1333, març, 26. Barcelona 
El rei Alfons III revoca la provisió reial per la qual ordenava als jurats de la ciutat 

de Girona el càstig, sobre la persona i els béns, de tots aquells que durant la 
Setmana Santa agredissin els jueus. 
AHCG, Llibre Verd, fol. 300r. 

122 
1333, octubre, 12. 
Bernat d'Estrada, de la parròquia de Santa Maria de Camós, la seva mare Elisen-

da i la seva muller Berenguera, en pagament dels 1000 sous que Jaume de Vi-
la, de la mateixa parròquia, ha manllevat per a ells a Mossé Cabrit, jueu de 
Banyoles, i a Abrabam Maymó, jueu de Girona, obligant totes les seves terres, 
honors i possessions al mas d'Estrada. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Camós doc. núm. 162, 515 x 370 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. pp. 403-404. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins, p. 220, doc. núm. 1663 Cit. Cf. TOR-
ROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 33. 
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123 
1334, febrer, 21. 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a l'infant Pere la revocació de la carta 

reial segons la qual l'aljama dels jueus de Girona no podia ser obligada a pa-
gar cap deute a cristians a excepció dels violaris durant el termini d'un any 
i dos mesos, ja que podia provocar gran perjudici a la comunitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 1 (1329-1336), vol. 1329-1333, fol. 92r. 

124 
1335. 
Causa de Mossé Cabrit, jueu de Banyoles, contra Ramon Gispert, clergue de Ca-

mallera, Pere de Vic, clergue de Siurana, Dalmau Tenim, clergue de Riumors, 
i contra Beatriu, vídua de Guillem Gispert, el seu fill Arnau Gispert, i Guillem 
Gispert, clergue de Fortià, per un deute de 2.500 sous contret amb Joan de Ver-
der, de Banyoles, i cedit a l'esmentat Mossé. 
ADG, Processos. Sèries general, núm. 135, 22 fols. 
Reg. MARQUÈS, J.M., Processos anteriors al 1500. 

125 
1335, maig, 21. 
Bernat d'Hospital, canvista de Girona, lliura la relació dels creditors que han fi-

nançat larmament d'una galera per a l'estol contra els genovesos. Ha rebut 
en préstec de Jucef Mossé, jueu, 250 lliures, segons consta a l'instrument nota-
rial donat a Girona el 5 d'octubre de 1335, i el 13 de març passat es cancelià 
el deute i els interessos, 20 lliures. També va rebre en préstec de Bonjuba Cres-
ques, jueu, 300 lliures, segons consta a l'instrument notarial donat a Girona 
el 5 d'octubre de 1335, i el 30 d'abril proppassat es cancellà el deute i els inte-
ressos, 30 lliures. I van rebre en préstec de l'esmentat Bonjuba 750 lliures se-
gons consta a l'instrument autoritzat per Francesc Simó, notari de la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1336-1339, fol. 52r -54v. 

126 
1335, novembre, 29. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten al Fr. Mateu, prevere de Cardona i a 

Ot de Montcada la revisió de la inquisició feta contra Falcó Bellshom, Issach 
Tarós i Nacim Rovén, jueus de Girona, acusats per Bonanat Matràs, bostaler 
de Caldes, dels següents fets, els esmentats jueus anaren a Caldes a cobrar deu-
tes i s 'albergaren a l'hostal d'En Bonanat Matràs, com havien fet els seus ante-
cessors des de feia més de 30 anys. Entrada la tarda se n anaren a Girona però 
se'ls hi va fer de nit pel camí i retornaren a Caldes, al mateix hostal. Cridaren 
a l'hostaler sense rebre resposta, i un d'ells saltà la paret de l'hostal per obrir 
la porta als altres, despertaren a l'hostaler per demanar-li alberg fins el matí 
que s'anirien a Girona. Varen retornar a Caldes en més ocasions i quan ja ha-
via passat un any dels fets el batlle de Caldes els va empresonar i iniciar in-
quisició, als jueus els imposaren una multa de 600 sous i a Bonanat Matràs 
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de 100 sous i el tancament de l'hostal. Segons Bellshom Falcó, pare de l'esmen-
tat Falcó, Bonanat els hi devia més de 400 sous. L'esmentat Falcó va anar a 
Caldes a pagar composició. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 1 (1329-1336), vol. (1335-1339), fol. 4r -5r. 
Cit. SOBREQUÉS, S., "Contribución a la historia de los judios de Gerona. Familias hebreas 
gerundenses. Los Falcó". Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, III (1948), 113-126. 
Dins de ROMANO, David: Per a una història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de 
Girona, 1988, vol. 1, p. 369. 

127 
1335, novembre, 29. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten d'Ot de Montcada l'alliberament de Fal-

có Bellshom, Issach Tarós i Nacim Rovén, jueus de Girona, empresonats a Cal-
des per entrar durant la nit a l'hostal de Bonanat Matràs per demanar alberg. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 2 (1333-1335), vol. 1334-1336, fol. 4r -v. 

128 
1336. 
Causa de Vidal Barzelay, en nom de la seva germana Regina, filla del difunt Bar-

zelay Bondia, jueu de Girona, contra Elisenda, vídua de Bernat Pedrer, de Ba-
sella, terme de Siurana, per un deute de 21 sous. 
ADG, Processos. Sèrie general, núm. 163, 22 fols. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Processos anteriors al 1500. 

129 
1336, maig, 2. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a Ot de Montcada que el batlle i el jutge 

de Caldes alliberin a Falcó Bellshom, Issach Tarós i Nacim Rovén, jueus de Gi-
rona empresonats per les acusacions de Bonanat Matràs i condemnats a pa-
gar 600 sous. I Bellshom Falcó, a través dels jurats, demana poder entrevistar-se 
amb Ot de Montcada. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 2 (1333-1335), vol. (1334-1336), fol. 63r -v. 

130 
1336, maig, 27. 
Pere de Gornall, ciutadà de Girona, reconeix rebre de Guillem Gifred, ciutadà de 

Girona, 117 sous de Barcelona, quantitat que li havia prestat Falcó Bellshom, 
jueu de la mateixa ciutat. 
AHCG, Pergamins, 1330 - 1339, 195 x 277 mm. 
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131 
1337. 
Causa de Pere de Costa i la seva muller, de Verges, contra Salomó Astruch, jueu de 

Girona, per usures immoderades. 
ADG, Processos. Sèrie general, núm. 190, 15 fols. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Processos anteriors al 1500. 

132 
1337, febrer, 8. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que per accedir a l'església de 

la Seu de Girona s'utilitza normalment el carrer del Call. Els jurats solliciten 
al rei que ordeni disposicions perquè durant les festivitats solemnes els jueus 
ni obrin les finestres, ni treballin. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 2 (1333-1335), vol. 1336-1337, fol. 42v. 

133 
[1337, febrer, 8. Girona] 
Els jurats solliciten al rei que revoqui la carta donada a Lleida el 27 de juny de 

1336 segons la qual ordenava a Pere de Cardonets, collector reial de l'aljama 
de Girona, que requerís als jueus el pagament dels subsidis o que empenyorés 
els seus béns, atès que molts creditors cristians podíen resultar perjudicats. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 2 (1333-1335), vol. 1336-1337, fol. 43r -v. 

134 
1337, març, 19. Castelló de Burriana 
El rei Pere III concedeix a la ciutat de Girona que, mentre tingui lloc execucions 

contra els jueus —per exaccions reials, deutes o altres motius—, restin obertes 
les portes dels carrers públics situades al Call i tancats els carrers tranversals 
d'aquest. Així mateix, ordena que els diumenges i altres festes cristianes, els 
jueus no treballin en llocs públics del Call, ans ho facin en els seus domicilis. 
AHMG, Llibre Verd, fol. 321v. 

135 
1337, març, 19. Castelló de Burriana 
El rei Pere III ordena a Pere de Cardonets, recaptador dels tributs de l'aljama de 

Girona, que en el termini d'un mes obligui als jueus a satisfer tots els subsidis, 
quèsties i altres exaccions, el cobrament dels quals s'havia endarrerit quan l'or-
dre d'execució sobre els jueus, feta al dit Pere de Cardonets, el 27 de juny de 
1336, coincidí amb l'execució, per part del batlle, dels deutes contrets pels jueus 
amb drapers i altres, prohibint-se al batlle de fer tal execució mentre duri la 
recaptació d'impostos 4. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 2 (1335-1355), 300 x 280 mm. 

4. Document molt deteriorat. 

87 



GEMMA ESCRIBÀ BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

136 
1337, març, 19. Castelló de Burriana 
El rei Pere III ordena al batlle de la ciutat de Girona, i a Pere de Cardonets, porter 

reial i recaptador dels tributs i les quèsties de l'aljama de la ciutat, que durant 
el temps que durin les execucions dels impostos contra els jueus, les portes dels 
carrers del Call romanguin obertes i tancades les del recinte. Es mana, així 
mateix, que els jueus no surtin del Call durant el temps de les dites execucions, 
sota pena de 100 sous, i que no circulin o treballin pels carrers públics del Call 
durant les festes religioses dels cristians. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 2 (1335-1355), 203 x 273 mm. 

137 
1337, març, 19.- Castelló de Burriana 
El rei Pere III ordena a Pere de Cardonets, recaptador dels subsidis reials, de l'alja-

ma de Girona, que dugui a terme la recaptació dels subsidis en el termini d'un 
mes, durant el qual no serà permès al batlle de la ciutat d'executar els deutes 
contra els jueus, ans es concedeix al batlle que pugui fer les execucions quan 
l'esmentat Pere de Cardonets bagi recaptat la meitat dels subsidis. 
AHCG, Llibre Verd, fol. 320r. 

138 
[1337], maig, 27. 
Pere Mateu, escrivà de Castelló, procurador de j I  de Palau i Pere Estruc, sots-veguer 

del comtat d'Empúries, requereix a Guillem de Queixàs' , draper Salomó Az-
day i Issacb Astruch de Torre, jueus de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 26v. (a). 

139 
1337, agost, 12. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona soliiciten a Dalmau de Banyuls, procurador del rei 

de Mallorca al comtat del Rosselló, que revoqui qualsevol ordre perquè Mossé 
Bendit, Bonjuha Issacb i Bonafós David, jueus de Perpinyà, jutges en la causa 
de repudi d'Ester filla de Vidal Caravida, jueu de Girona, per David Bonjorn, 
jueu de Perpinyà, puguin aconsellar segons el dret hebraic en aspectes relatius 
a la sentència a requeriment de l'esmentada Ester 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall nilm. 2 (1333-1335), vol. (1336-1337), fol. 83v -84r. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 44. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 358. 

140 
[1337], desembre, 8. 
Pere Bassa de Maregran i Guillem de Vilar, de Monells, clergues tonsurats, prome-

ten a Guillem de Bruguera, oficial del bisbe, que no varen proferir injúries 
contra Bellshom Escapat, Bonastrucb Vidal, Bonadona, vídua dAstruch Ca-
ravida, i les mullers dels esmentats jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 37v. 
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141 
[1338], juny, 5. Girona 
Pere Fresol, majordom del bisbe de Girona, comunica a [Bernat sa Frigola, batlle 

de La 	que a petició de Jucef d'en Salves, jueu de Girona, requereixi al 
cambrer del monestir de Cruïlles el pagament de certes quantitats degudes o 
que li lliuri el vi que l'esmentat cambrer tenia a la casa de Mossé Abrabam, 
també anomenat Mossé Duran, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1343), fol. 50v -51r. 

142 
1338, juny, 16. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Berenguer Alquer, batlle de 

Castelló, o al seu lloctinent, que a petició de Vidal Bonfidel, jueu de Castelló, 
requereixi a Bernat Jofre pescador, i a la seva muller Sibilla, el pagament d'un 
deute de 81 sous. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1335), fol. 51v. 

143 
1338, setembre, 30. València 
El rei Pere III concedeix a la ciutat de Girona que els cristians endeutats amb els 

jueus puguin donar la ferma del deute davant els jutges de la ciutat. 
AHCG, Llibres Verd, fol. 334r. 

144 
1338, octubre, 15. 
Girona Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona comunica al jutge i batlle de Ver-

ges que Pere de Costa, de Sant Pere de Vall de la parròquia de Verges, es troba 
excomunicat i no pot satisfer a Issacb Astrucb de Torre, jueu de Girona, les 
quantitats degudes. El bisbe li assigna 10 sous que bavia de pagar en la causa 
contra l'esmentat jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 60r. 

145 
1338, novembre. 
Causa de Samuel Astrucb, jueu de Girona, contra Sibilla, filla de Bernat des Prat, 

de Besalú, fiador del cavaller Guillem de Lloret, en un préstec, i contra Bernat 
Socarrat, xantre de l'església de Santa Maria de Castelló d'Empúries. 
ADG, Processos. Sèrie general, núm. 202, 9 fols. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Processos anteriors al 1500. 
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146 
1339, maig, 11. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica a Míquel de Camós, batlle de 

Verges, que requereixi a Pere Costa, la seva muller Guillema i Ermessenda, mu-
ller de Pere de Verges, el pagament de les quantitat degudes a Issach Astruch 
de Torre, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 74v -75v. 

147 
1339, maig, 29 
Pere Vengut, jutge ordinari de la vegueria de Girona, àrbitre en el conflíte entre 

els jurats de la ciutat, representats per Guillem Berenguer Marc, d'una part, 
i Salomó, fill d'Issach Bonavida, jueu de Girona, de l'altra part, per la confis-
cació de dues mules que tenia en penyora per deutes contrets per Pere, fill de 
Bernat Esperta, de La Bisbal, allegant que les mules s empraven pel transport 
d'aliments a la ciutat, concretament pel transport de vi per vendre'! a Jaume 
Sabater, taverner de Girona. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 78r -80r. 

148 
[1339], juny, 25. 
Ponç Jaspert de Girona, procurador d'Arnau de Vall, de Castelló, reconeix deure 

a Astruch Salendí, jueu de Castelló, ara veí de Girona, 10 sous. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 76v 

149 
[1339], setembre, 1. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona comunica al batlle i al jutge de La Bisbal 

la petició formulada pels amics de Bonjuha i Bonadona, fills i hereus de Vidal 
Bonet, jueu de La Bisbal, que es troben, segons ordena el testament hebraic, 
sota tutela de Bonastruch Bonet, de Bonet Vidal, i de Dolça, germà, fill i ví- 
dua respectivament de l'esmentat Vidal Bonet, per la qual es demana la revo- 
cació de l'esmentat Bonet en les seves funcions de tutor per considerar que duu 
una administració fraudulenta dels béns del difunt, danyant els interessos de 
Bonjuha i Bonadona. El bisbe ordena que es faci justícia. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339.1344), fol. 5r -v. 

150 
1339, setembre, 27. 
Ramon de Sitjar, Bonanat de Bordils, Arnau Perpinyà, Jaume Marc i Guillem Joan, 

jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre, en préstec, de Bonjuha Cresques 
i de Saltell Gracià, jueus de Girona, 7500 sous de moneda barcelonesa de tern. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 14v -15r. 
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151 
1339, setembre, 27. 
Ramon de Sitjar, Bonanat de Bordils, Arnau Perpinyà, Jaume Marc, Ramon de Co-

lomer i Guillem Joan, jurats de la ciutat de Girona, reconeixen deure a Bon-
juha Cresques, jueu de la mateixa ciutat, 12500 sous de moneda barcelonesa 
de tern, i es comprometen a pagar durant el mes d'octubre si no es retorna el 
capital s'aplicarà un interès del 20 % i nomenen com a fiadors als jurats de 
la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 15r. 

152 
1339, setembre, 27. 
Ramon de Sitjar, Bonanat de Bordils, Arnau Perpinyà, Jaume Marc i Guillem Joan, 

jurats de la ciutat de Girona, reconeixen deure a Bonjuha Cresques i a Saltell 
Gracià, jueus de Girona, 7500 sous de moneda barcelonesa de tern i es com-
prometen a retornar-los durant els próxims dos mesos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 13v -14v. 

153 
[1339], octubre, 11. 
Requeriment presentat als jurats de la ciutat de Girona per Pere Martí contra el 

jutge encarregat de la causa entre aquest i un matrimoni jueu de Girona, la 
cònjuge del qual li devia 80 sous per uns pans que li havia comprat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 18r -19r. 

154 
1339, desembre, 15. Caldes 
El veguer de Girona comunica a Arnau de Colomers, batlle de Caldes, que Guillem 

Fort de Mont i la seva muller Miquela, de Franciac, estan absolts de la sentèn-
cia que els excomunicava per no haver pagat els 68 sous de Barcelona que Na-
cim Rovén, jueu de Girona, els hi reclamava. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 16v -17r. 

155 
[1340], gener, 18. Girona 
Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, procurador de Bernat Dexesa, veguer, 

i de Ramon de Beguer, cavaller; reconeix deure 240 sous a Bonastruch des Mes-
tre i a Duran Abraham, jueus de Girona, als quals tenen com a hostatges du-
rant deu dies a la vila de Castelló. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 82r. 
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156 
[1340], gener, 18. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica al jutge i al batlle de Verges 

que Guillem Esteve i Bernat Esteve, germans, de la parròquia de Currigol, han 
de satisfer 64 sous a Samuel Astruch, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 82r. 

157 
[1340, gener, 31. Girona] 
Arnau jde Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica al sagristà de l'església de L'Ar-

mentera que a petició de Berenguer Carbonell, parroquià, d'uns jueus i de Ni-
colau Ferrer, excomunicat, ba atorgat a Bernat Gerald i Ponç Bons, de la ma-
teixa parròquia, excomunicats per impagament dels delmes, l'aixecament de 
la pena durant tres dies per poder testimoniar a favor de l'esmentat Berenguer 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 25v. 

158 
[1340], febrer, 5. 
Saltell Gracià, jueu de Girona, promet a Ramon de Sitjar, Bonanat de Bordils, Ar-

nau Perpinyà, Jaume Marc i Ramon de Colomers, que foren jurats de la ciutat 
de Girona durant any passat, que l'interès del 20 % no s'aplicarà si el capital 
manvellat per Bonjuha Cresques, jueu de Girona, als esmentats jurats és re-
tornat en el termini acordat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 48r. 

159 
[1340, març, 19.] 
Els jurats de la ciutat reconeixen deure a Bonjuha Badós, jueu de Girona, tutor 

de Mossé, fill deJucef Mossé, jueu de Girona, 2000 sous més 100 sous d'interes-
sos. Es comprometen a retornar el deute en el termini de tres mesos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 59v. 

160 
[1340, març, 19.] 
Els jurats de la ciutat reconeixen rebre de Bonjuha Badós, jueu de Girona, tutor 

de Mossé, fill de Jucef Mossé, jueu de Girona, un préstec de 2000 sous que retor-
naran en el termini de tres mesos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 60r. 

161 
[1340, març, 19.] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen deure a Bonastrucb des Mestre, jueu 

de la mateixa ciutat, 1000 sous de capital i 50 sous d'interessos que seran res-
tituïts en el termini de tres mesos. 
AHMG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 60r -v. 
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162 
[1340, març, 19.] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeix rebre de Bonjuha Cresques, jueu de Giro-

na, un préstec de 1000 sous que serà restituït en el termini de tres mesos, pas- 
sat el qual s'aplicarà un interès del 20 %. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 59v. 

163 
[1340, març, 19.] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen deure a Jucef de Blanes, jueu de la ma-

teixa ciutat, i a Astruch Bendit, jueu de Perpinyà, 2000 sous de capital i 100 
sous d'interessos que seran restituïts en el termini de tres mesos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 60r. 

164 
[1340, març, 19.] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Bonastruch des Mestre, jueu 

de la mateixa ciutat, un préstec de 1000 sous que restituiran en el termini de 
tres mesos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 60v. 

165 
1340, març, 19. 
Pere d'Escala, Berenguer de Santceloni, Guillem Cerft; Pere de Puig, Nicolau de Vern 

i Ramon Tortosa de Caxans, jurats de la ciutat de Girona, reconeixen deure 
2.000 sous que retornaran durant el mes d'abril, dels quals 1000 són manllevats 
per Bonjuha Cresques, jueu de Girona. Aquest deute serà restituït en el termini 
de tres mesos, passat el qual s'aplicarà un interès del 20 %. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 58r -59v. 

166 
[1340, març, 19.] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Jucef de Blanes, jueu de la 

mateixa ciutat,i d'Astruch Bendit, jueu de Perpinyà, un préstec de 2000 sous 
que restituiran en el termini de tres mesos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 3 (1336-1339), vol. 1339, fol. 60r. 

167 
1340, maig, 10. 
Bonjuha Salendí, jueu de Banyoles, procurador de Mossé Cabrit, jueu de Banyoles, 

reconeix rebre de Maria Martorell, absent, i de Pere Martorell, el seu marit, 
de la parròquia de Santa Maria de Camós, 40 sous de Barcelona de tern, part 
d'un deute de 700 sous, que havia contret Pere Fàbrega, de Porqueres, germà 
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de l'esmentada Maria, i la seva muller Arnaula, amb Mossé Cabrit. Pagats a 
través de la taula de canvis de Feliu Gener. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Definicions núm. 80, 200 x 245 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 404. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 878, doc. núm. 6744. 

168 
[1340, maig, 10] 
Els jurats de la ciutat de Girona assignen la venda de carn jueva a les taules de 

Bernat de Bordils, de Joan Sabater i d'En Domènec, situades a la carnisseria 
de Girona. I ordenen, sota pena de 20 sous i confiscació de la mercaderia, que 
no es vengui en cap més taula ni carn jueva, ni degollada, segons consta en 
la carta reial donada a Barcelona el 21 de juny de 1339• 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340, fol. lr -2v. 

169 
[1340, maig, 17. Girona) 
[Arnau de Mont-rodon, bisbe de Girona,) comunica al sots-veguer i jutge de Besalú 

que en la causa entre Benvenist Bonjuha, jueu de Besalú, i Arnau d'Illa, pel 
pagament d'un deute de 40 sous que va contreure l'esmentat Arnau i per les 
acusacions d'usura formulades per aquest últim, ha de satisfer l'esmentada 
quantitat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 43v -44r. 

170 
1340, agost, 16. 
Bonjuha Badós, jueu de Girona, tutor de Mossé, fill dAbraham Mossé, jueu de la 

mateixa ciutat, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Girona, 600 sous de 
Barcelona, part dels 2000 sous que havia prestat a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340, fol. 57r 5. 

171 
[1340, agost, 24.] 
Bonjuha Badós, jueu de Girona, tutor de Mossé, fill clAbraham Mossé, jueu de la 

mateixa ciutat, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Girona, per mà de 
Bernat d'Hospital, canvista de la ciutat, 2000 sous de moneda de Barcelona 
que havia prestat a la universitat com consta a l'instrument autoritzat per 
Ramon de Bruguera, notari, el 29 de març de 1339• 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340, fol. 52v. 

5. El quadern està relligat al revés. 
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172 
1340, setembre, 9. Girona 
Arnau fde Mont-rodonj, bísbe de Girona, comunica al batlle de La Bisbal o al seu 

lloctinent, que ha atorgat guiatge a Jucef de Blanes, jueu de Girona, i a Bon-
juha de Blanes, jueu d'Ullastret, per anar al castell i terme de La Bisbal. Vàlid 
durant cinc dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 115r -v. 

173 
1341, març, 14. 
Issach Efraym, jueu de Girona, i Regina, la seva muller, venen a Mossé Cabrit, jueu 

de Banyoles, una casa, en franc alou, situada al Call jueu de Girona, prop 
del cap davall del Call, pel preu de 14.000 sous de moneda barcelonesa de 
tern. Aquesta casa afronta a l'Est amb el carrer del Call, al Sud amb la casa 
de Vidal Ravaya, a l'Oest amb la plaça i la casa d'Asmies Cabrit, el seu fill, 
i al Nord amb el carrer. Bonafilla, muller de Salomó Astruch, i Salomó As-
truch Adret, jueus de Girona, confirmen la dita venda i defineixen al compra-
dor de totes les accions i demandes per raó de l'herència i llegítima paterna 
i materna de Bonafilla. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. n. 13, 670 x 375 mm. 
Inclou acta de pressa de possessió. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 468, doc. núm. 3548. 

174 
1341, juny, 14. 
Guillem Cavaller, clavari de la Seu de Girona, atès que Guillema, vídua de Ferrer 

Cotxí, ha instituït un aniversari a la Seu, del qual és ladministrador l'ator-
gant, dotat d'una casa situada al carrer de la Ruca que afronta a l'Est amb 
el carrer, al Sud amb la casa de l'Almoina jueva, a l'Oest amb la casa que fou 
d'Issach de Navarra, jueu de Girona, i al Nord amb una casa de l'Almoina 
de la Seu, l'estableix a Pere Ferrer, clergue de Girona, pagant una entrada de 
50 sous i un cens anual de 20 sous a satisfer en dos terminis, 8 sous el dia de 
Nadal i 12 sous I'l d'abril. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 180, 350 x 540 mm. Carta 
partida. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 521, doc. núm. 3966. 

175 
1341, juny, 27. 
Jucef de Blanes, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Malarç, Bernat de Sitjar, 

Bernat de Castelló, Ramon Ribot, Bonanat Ferrer i Feliu Gener, jurats de la 
ciutat de Girona, per mà de lesmentat Feliu, 15 lliures de moneda barcelone-
sa de tern, part dels 2000 sous que juntament amb Astruch Bendit, jueu de 
Perpinyà, havien prestat a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall num. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 43v. 
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176 
[1341, juliol, 19.] Girona 
Galceran de Montagut, regent del vicari t comissionat del bisbe de Girona comuni-

ca a Roca, tinent del castell de Rupià, que Guillem Gallard, la seva muller Be-
renguera i el seu fill Dalmau varen obligar a Ramon Miró, clergue i domer 
de l'església de Monells, tots els seus fruits i rèdits que tenien a la parròquia 
d'Ultramort pel pagament dels seus deutes. A conseqüència de l'impagament 
Guillem Gallard, Berenguera i Dalmau foren excomunicats, però a petició de 
l'esmentat clergue, el bisbe ha aixecat la pena excomunió a Berenguera ja que 
es troba en perill de mort. Per altra part, Ramon Miró va satisfer a Mossé Ses-
cala, jueu de Girona, un deute de 461 sous, el bisbe li ordena que retorni els 
fruits, rendes, drets i altres pertinences procedents de la parròquia d'Ultramort 
que ban estat lliurats per pagar l'esmentada quantitat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 52v. 

177 
1341, juliol, 22. Girona 
Arnau (de Mont-rodoni, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle del 

castell de La Bisbal, que requereixi a Bonató Vidal, jueu de Girona, perquè 
es presenti a la inquisició que es fa contra ell. L'esmentat jueu esta acusat de 
cometre frau en alguns contractes de préstec realitzats en el terme de La Bis-
bal. El bisbe ordena que es traslladin a Girona totes les inquisions fetes contra 
Bonató Vidal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 63r. 

178 
1341, juliol, 23. 
Guillem Sunyer i Ramon de Puig ciutadans de Girona, encarregats de les obres 

públiques de la ciutat ordenen l'enderroc de la casa de Bonastrucb Vidal, jueu 
de la mateixa ciutat, que fou d'Astrucb Caravida, jueu de Girona, situada al 
carrer que va al forn de Guillem de Trissen, sota el castell de Requesens, perquè 
és perjudicial per a la comunitat atesa la convivència que bi ba a l'esmentat 
carrer entre jueus i cristians i perquè en període de pluges podria provocar 
inundacions. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 64r. 

179 
[1341], agost, 8. Girona 
Arnau [de Mont-rodoni bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle del 

castell de La Bisbal, que confisqui part dels béns de Bonató Vidal, jueu de Gi-
rona, acusat de cometre frau en el contractes de préstec El bisbe ordena que 
li trameti totes les qüestions i procesos que sitan fet contra l'esmentat jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 64v. 
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180 
1342, gener. 
Astruch Badós, jueu de Girona, reconeix rebre de Bernat de Sitjar, Ramon Malarç, 

Ramon Ribot, Bonanat Ferrer i Feliu Gener, jurats de la ciutat de Girona, 2000 
sous de moneda barcelonesa de tern amb un interès del 20 %, per mà de l'es-
mentat Feliu, canvista de la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 107v -108r. 

181 
1342, gener, 9. 
David Jucef jueu de Girona, defineix els hereus de Pere Ponç, ciutadà de Girona, 

i la seva vídua Bartomeua de totes les quantitats prestades i de les seves obli-
gacions. Pere Ponç va instituir com hereu universal a l'Hospital Nou. 
AHCG, Pergamins, 1340 - 1349, 168 x 371 mm. 

182 
[1342], gener, 16. 
Bonjuba Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Malarç, Bernat de Sit-

jar; Ramon Ribot, Bonanat Ferrer i Feliu Gener, jurats de la ciutat de Girona, 
4.000 sous de moneda barcelonesa de tern, per mà de l'esmentat Feliu, canvis-
ta de la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 121v. 

183 
1342, febrer, 15. Barcelona 
El rei Pere 111 ordena a Pere de Monell, jutge ordinari de la ciutat i batllia de Giro-

na, que durant el present any tingui l'ús dels molins de la ciutat i que observi 
la provisió reial que obliga els flequers i els jueus a moldre en els molins reials. 
AHCG, Llibres Manuscrits de tema divers, lligall núm. 1 (1333-1456), vol. 2: Còpies de de-
claracions reials sobre la privativa de moldre grans en els molins del Monar reial del Merca-
dal de Girona, fol, lv. Còpia del segle XV. 

184 
1342, febrer, 26. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Guillem Sunyer, Domènec de 

Gornall, Guillem de Santmartí, Bernat d'Hospital, Guillem de Costa i Ramon 
Provençal, jurats de la ciutat de Girona, 2.000 sous, per mà del'esmentat Ber-
nat, canvista de la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 132r. 
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185 
[1342, abril, 22.] 
Astruch Badós, jueu de Girona, reconeix rebre de Guillem Sunyer, Domènec de Gor-

nall, Guillem de Santmartí, Bernat d'Hospital, Guillem de Costa i Ramon Pro-
vençal, jurats de la ciutat de Girona, per mà de l'esmentat Bernat, canvista 
de la ciutat, 2.125 sous de moneda barcelonesa de tern, part dels 3.000 sous 
que havia manvellat a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 137r. 

186 
1342, abril, 23. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Guillem Sunyer, Domènec de 

Gornall, Guillem de Santmartí, Bernat d'Hospital, Guíllem de Costa i Ramon 
Provençal, jurats de la ciutat de Girona, per mà de l'esmentat Bernat, 4000 
sous de moneda barcelonesa de tern, part dels 15.000 sous que havia prestat 
a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 137r. 

187 
1342, maig, 10. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Guillem Sunyer, Domènec de 

Gornall, Guillem de Santmartí, Bernat d'Hospital, Guillem de Costa i Ramon 
Provençal, jurats dels ciutat de Girona, per mà de l'esmentat Bernat, canvista 
de la ciutat, 1000 sous de moneda barcelonesa de tern, part dels 15000 sous 
que havia prestat a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 138r. 

188 
1342, juny, 26. Roses 
L'Infant Ramon Berenguer, comte d'Empúries, ordena al veguer de Castelló d'Em-

púries que revoqui la crida feta pels cònsols de la vila, la qual obligava a tota 
la població a moldre en els molins del comte, i que faci observar estrictament 
la crida feta per l'Infant, en la qual s'obligava només als flequers i als jueus, 
sota pena de 60 sous. 
AHCG, Llibres Manuscrits de tema divers, lligall núm. 1 (1333-1456), vol, 2: Còpies de de-
claracions reials sobre la privativa de moldre grans en els molins del Monar reial del Merca-
dal de Girona, fol. 19r. Còpia feta per Miquel de Mayans, de Castelló d'Empúries, el 13 de 
juny de 1492, del trasllat donat el 26 d'abril de 1372. 
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189 
1342, octubre, 12. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que els jueus de la mateixa vila han de satisfer el subsidi reial amb 
l'aljama de Girona, segons consta per provisió reial on especifica que els jueus 
queresideixin al comtat d'Empúries, a Peralada, a Bàscara i a La Bisbal se-
ran tallats pels secretaris de l'esmentada aljama. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 65v. 

190 
1342, octubre, 14. 
Bonhuja Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Giro-

na 76 lliures que li devien. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-1364), vol. 1342, fol. 36v. 

191 
1342, octubre, 23. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Guillem Sunyer, Domènec de 

Gornall, Guillem de Santmartí, Bernat d'Hospital, Guillem de Costa i Ramon 
Provençal, jurats de la ciutat de Girona, 1520 sous de moneda barcelonesa 
de tern. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 160r. 

192 
1342, octubre, 28. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Giro-

na 15.000 sous. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-1364), fol. 1342, fol. 37v. 

193 
1342, octubre, 28. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix que els jurats de la ciutat de Girona 

han cancel•lat un préstec de 10.000 sous contret el 1339 segons consta en l'ins-
trument autoritzat per Ramon de Bruguera, notari. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-1364), vol. 1342, fol. 37r. 

194 
1342, octubre, 28. 
Bonjuha Cresques i Saltell Gracià, jueus de Girona, defineixen els jurats de la ciu-

tat de Girona i la universitat d'un deute de 10.000 sous. Pere d'Escala i Beren-
guer de Santceloni, entre altres jurats, contractaren un préstec de 10000 sous 
amb els esmentats jueus segons consta a l'instrument notarial donat el 18 de 
març de 1339 per Ramon de Bruguera, notari. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-1364), vol. 1342, fol, 37r -v. 
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195 
[1342, novembre, 9.] 
Guillem Sunyer; Domènec de Gornall, Guillem de Santmartí, Bernat d'Hospital, 

Guillem de Costa i Ramon Provençal, jurats de la ciutat de Girona, reconei-
xen rebre de Bonjuha Cresques, jueu de la mateixa ciutat, 15000 sous en prés-
tec que retornaran durant el pròxim mes de setembre. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 161r. 

196 
[1342, novembre, 9.] 
Guillem Sunyer; Domènec de Gornall, Guillem de Santmartí, Bernat d'Hospital, 

Guillem de Costa í Ramon Provençal, jurats de la ciutat de Girona, reconei-
xen deure a Bonjuha Cresques, jueu de la mateixa ciutat, 15.000 sous. Els quals 
es comprometen a retornar el deute durant el pròxim mes de setembre, passat 
el qual l'esmentat Bonjuha aplicarà un interès del 20 %. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 160r -161r. 

197 
[1342, novembre, 9.] 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, notifica als jurats de la ciutat de Girona que 

dels préstecs contrets en el passat per la universitat resta per pagar 10.000 sous 
de moneda barcelonesa de tern. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 4 (1340-1342), vol. 1340-1341, fol. 161r -v. 

198 
1343, juliol, 2. 
Pere de Puig, draper; ciutadà de Girona, comunica a Pere de Cardonets, porter reial 

i recaptador d'impostos de l'aljama de la ciutat, que Vidal Cabrit, jueu de Gi-
rona, li va lliurar 44 peces d'or; 8 escuts i 30 reials, per la imposició que devia 
l'aljama. 
AHCG, Pergamins, 1340 - 1349, 242 x 339 mm. 

199 
[1343], agost, 14. Girona 
Arnau [de Mont-rodoni, bisbe de Girona, comunica a Bartomeu, batlle de Caste-

lló, que convoqui a les parts en la causa entre Vidal Badós i Bonjuha Badós, 
jueus de Girona, d'una part, i Bernat de Canell, la seva muller Geralda, Cas-
telló Pere, jurisperit, Ponç Escarnw; Pere de Laus i Bernat Torrella, mercaders 
de Castelló, de l'altra part. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 100r. 
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200 
[1343], setembre, 2. Girona 
[Arnau de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica al [batlle de La Bisbal) que Gui-

llem Cervià, d'Ultramort, obligat, sota pena de 10 sous, a pagar un deute a 
Astruch Coreà, jueu de La Bisbal, passat el dia de Sant Feliu, no va poder can-
cellar el deute perquè estava amb el rei al Rosselló. E1 bisbe ordena que no se 
li exigeixi la pena. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1343), fol. 111v. 

201 
[1343], octubre, 9. Girona 
Berenguera de Figuera, de Crespià, requereix a Issach Adret, jueu de Besalú, que 

restitueixi el bou i l'ovella que seu marit, Pere de Figuera, li havia deixat com 
a penyora. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 133r. 

202 
1343, novembre, 6. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Roca, regent de 

la batllia del castell i terme de Rupià, que el rei havia prorrogat el pagament 
de tots els deutes contrets amb cristians ojueus, sempre i quan portin aliments 
a l'host reial ubicada al Rosselló. 1 ha demorat un mes el pagament de deutes 
contrets amb els jueus de Girona i Besalú. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 151r -v. 

203 
1343, novembre, 9. Castell de La Bisbal 
Bernat de Frigola, batlle de La Bisbal, comunica al batlle de Fonolleres que Bernat 

Rovira i la seva muller Guillema, de Fonolleres, han de pagar, sota pena de 
10 sous, 40 sous de Barcelona de tern a Astruch Samuel i Issach Vídes, jueus, 
el dia de Sant Pere i Sant Feliu, daquells 60 sous que varen confessar deure 
als esmentats jueus, aplicant un interès d'un 20%. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Pies memòries - Palafrugell s.núm., 195 x 300 mm. Paper. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 1019, doc. núm. 7831. 

204 
1343, novembre, 15. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, batlle de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que a petició de Pere de Cardonets, porter reial i recaptador de les talles i 
quèsties de l'aljama de Girona, i de Bonjuha Cresques, Bellshom Escapat, Astruch 
Badós i Bellshom Falcó, jueus, secretaris de l'esmentada l'aljama, requereixi als 
jueus de La Bisbal el pagament de les talles i quèsties, si no les satisfan que con-
fisqui els béns dels jueus per valor de les quantitats per les quals han estat tallats. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 157r. 
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205 
[1343], novembre, 17. Girona 
[Arnau de Mont-rodon], bísbe de Girona, comunica al batlle de La Bisbal que Jucef 

Bondia, jueu de La Bisbal, reclama a Bernat Roquer, de la mateixa vila, un 
deute de tres mitgeres de mill, com a fiador del deutor. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 6 (1334-1345), fol. 161r -v. 

206 
[1343], desembre, 3. Girona 
[Arnau de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a [Bernat sa Frigola], batlle 

de La Bisbal, que requereixi a Abraham Astruch, jueu de La Bisbal, el paga-
ment d'un deute, a petició d'Arnau de Campllong mercader i ciutadà de Gi-
rona, sense concedir-li moratòria. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 76v. 

207 
[1343], desembre, 18. Girona 
[Arnau de Mont-rodon], bisbe de Girona, demana al comte d'Empúries la revoca-

ció de la moratòria en el pagament dels deutes —concedida pel rei a tots els 
homes del comtat, sempre i quan portin aliments a l'host reial ubicada al 
Rosselló— en el cas dàquells deutors obligats amb Bonmacip Abraham, jueu 
de Bàscara, el qual disposa d'un permís especial del bisbe. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 87v. 

208 
1343, desembre, 3. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], comunica a Bernat sa Frigola, batlle de La Bisbal, que no 

procedeixi contra Bernat Roquer, de La Bisbal, fiador en un deute de tres mit-
geres de mill contret amb Jucef Bondia, jueu de La Bisbal, autoritzat en una 
cort que li havien aplicat dret de marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 73v. 

209 
1343, desembre, 30. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Bernat de Riera, Bernat de 

Santmartí, Jaume de Mitjavila, Francesc de Sarriera i Pere Ramada, jurats de 
la ciutat de Girona, 1.000 sous, dels quals 500 sous li han pagat per mà de 
Bernat d'Hospital, canvista de la ciutat, d'aquells 15000 sous que havia pres-
tat a la universitat, restant per satisfer 5000 sous. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-45, 1348- 53, 1356-64), vol. 1342-1347, 
fol. 56r. 

102 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

210 
[1344], gener, 25. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, ordena al jutge i al batlle de La Bisbal 

que procedeixi en la causa presentada per Afaman, jueu de La Bisbal, contra 
Bernat Olguet; de la mateixa vila, a requeriment del'esmentat jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 113r. 

211 
[1344], febrer, 18. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que obligui a Abraham Astruch, jueu, a pagar un deute de 180 sous 
contret amb Arnau de Campllong, ciutadà de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 138r. 

212 
[1344], març, 8. Girona 
Galceran de Montagut, [vicari general del bisbe de GironaJ, comunica als clergues 

de l'església de Sant Vicenç de Besalú que a petició de Jucef d'en Marsí, jueu 
de Besalú, requereixin a Berenguera, muller de Pere de Santamaria, sots-veguer 
de la mateixa vila, el pagament de les quantitats degudes perquè li siguin re-
tornades les penyores, una capa de roba p àlida i un ase de pèl negre. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 147r -v, 

213 
1344, març, 10. Girona 
Galceran de Montagut, vicari general del bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Fri-

gola, batlle de La Bisbal, que obligui a Astruch Mercadell, jueu de Girona, a 
satisfer a Abraham Astruch, jueu de La Bisbal, els 120 sous a què fou condem-
nat a pagar pels jutges jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 148r. 

214 
1344, març, 29. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon de Gornall, Pere de 

Prat, Arnau de Campllong Pere Vengut, Arnau de Sitjar i Simó Gilabert, ju-
rats de la ciutat de Girona, 4220 sous, per mà de Bernat d'Hospital, canvista 
de la ciutat, els quals són part daquells 15000 sous que l'esmentat jueu prestà 
a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-45, 1348- 53, 1356-64), vol. 1342-1347, 
fol. 64v -65r. 
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215 
1344, maig, 27. Girona 
Arnau [de Mont-rodonj, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Bondia Zarch, jueu de La Bisbal, requereix el pagament de 80 
sous al mestre Molines, metge de la mateixa vila, a petició de Pere Companyés, 
draper. Tant Bondia com el mestre Molines estaven obligats amb l'esmentat 
Pere Companyés. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 41v. 

216 
[1344], juny, 25. Girona 

Arnau[deMont-rodoni, bisbe de Girona, comunica al batlle de Bàscara que Issach 
Astrucb, jueu de Girona, requereíx a Guillem Llorenç, de Sant Miquel de Flu-
vià, el pagament d'un deute de 62 sous pel qual va deixar com a penyora tres 
olles de coure. El bisbe ordena que el deutor satisfaci el deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 66r. 

217 
[1344], juliol, 20. Girona 

Arnau [de Mont-rodonj bisbe de Girona, nomena a Bonanat de Santjoan, jutge 
ordinari del castell de La Bisbal, assessor en la causa entre Berenguer Olguer 
i la seva muller, de La Bisbal, i Astruch, fill d'Astruch Deuslocrega, jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 90r. 

218 
[1344], agost, 12. Girona 
Arnau jde Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica a Dalmau Gallard, batlle de 

Parlavà i d'Ultramort, que fucef de Blanes, jueu de Girona, requereix a Ber-
nat Bessó, Bartomeu Garriga i Bernat Radó, de Parlavà, el pagament d'un deute 
de 308 sous de Barcelona. El bisbe ordena, sota pena de 20 sous, que els deu-
tors, satisfacin el deute en el termini de deu dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 103r. 

219 
1344, setembre, 16. Girona 
Arnau [de Mont-rodonj bisbe de Girona, comunica a Guillem Pedrera, regent de 

la batllia d'Ullà, que Bonjuha Cresques, jueu de Girona, requereix a Ramona, 
vídua de Guillem Safont, i al seu fill Guillem, d'Ullà, el pagament d'un deute 
de 1.385 sous. El bisbe ordena, sota pena de 20 sous, que els deutors satisfacin 
el deute en el termini de deu dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 116r. 
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220 
[1344], novembre, 16. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Roca, batlle del 

castell de Rupià, que Bellshom Falcó, jueu de Girona, requereix a Pere Poncs, 
Berenguer de Candell i el seu fill Ferrer de Rupià, el pagament d'uns deutes. 
El bisbe ordena, sota pena de 50 sous, que els deutors satisfacin els deutes en 
el termini de sis dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 157v -158r. 

221 
1345, gener, 4. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Bordils, Andreu de 

Banyoles, Jaume de Bell-lloc, Nicolau de Campllong Agustí Verguer i Francesc 
Cervià, jurats de la ciutat de Girona, 8180 sous, dels quals 4180 sous són satis-
fets per mà de Bernat d'Hospital, canvista, i 4000 sous a través de la taula 
de Francesc de Sarriera, canvista, com a part daquells 15000 sous que l'es-
mentat jueu havia prestat a la universitat. Resten 2180 sous per cancel•lar el 
deute. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-45, 1348-53, 1356-64), vol. 1342-1347, 
fol. 85v -86r. 

222 
1345, gener, 27. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat Vílell, batlle de Bàs-

cara, que David Jucef, jueu de Girona, requereix a Arnau Joan, de Bàscara, 
el pagament d'un deute de 20 sous. El bisbe ordena, sota pena de 20 sous, que 
el deutor satisfaci el deute en el termini de deu dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 8 (1343-1344), fol. 177v. 

223 
1345, febrer, 28. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Roca, de Rupià, que 

obligui a Pere Berenguer, de la mateixa vila, a pagar dels seus béns els deutes 
que té amb jueus, i evitar que siguin els seus fiadors qui empenyorin els seus 
béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 161r. 

224 
1345, març, 2. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, ordena a Guillem Pedrera, lloctinent del 

batlle d'Ullà, que alliberi de la presó a algunes persones de l'esmentada vila 
obligades per deutes amb jueus, perquè puguin celebrar la Pasqua, donant fer-
mances de què tornaran al cap de vuit dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 7 (1339-1344), fol. 163v. 
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225 
[1345], març, 9. Girona 
Arnau (de Mont-rodoni comunica al batlle de La Bisbal que Jucef Bondia, jueu de 

Girona, ara veí de La Bisbal, ba estat empresonat pels seus creditors, amb els 
quals va obligar els seus béns però no la seva persona com bo indica la carta 
de deute. El bisbe ordena que l'esmentat jueu sigui alliberat, però poden ac-
tuar contra els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 14r. 

226 
[1345, març, 17]. 
Berenguer de Manresa, batlle de la ciutat de Girona, Bonanat Banyeres, lloctinent 

del batlle, Jaume de Motlló, jutge ordinari de la ciutat i Guillem Gmnell, pro-
curador dels jurats, es reuneixen per dictaminar en relació als fets següents: 
Pere Albert, ciutadà de Girona, el passat dimarts obligà a Bonanasch Vidal, 
jueu de la ciutat, a sortir del Call i el retingué contra la seva voluntat; i el 
fet que uns individus durant la nit del dimecres varen atacar amb un ganivet 
a Salomó Salves, jueu de Girona, entre altres actes criminals. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-45, 1348-53, 1356-64), vol. 1342-1347, 
fol. 61v -62r. 

227 
1345, març, 17. Perpinyà 
El rei Pere HI concedeix a la ciutat de Girona la revocació de la provisió atorgada 

als jueus de la ciutat d'exercir l'ofici de saig. Confirmant, però, la comissió 
feta a Abraham com a saig dels jueus, a qui els jurats hauran de pagar 100 sous. 
Així mateix, es revoquen tots els corredors jueus de la ciutat, i es prohibeix 
que cap jueu exerceixi com a corredor o saig. 
AHCG, Llibre Verd, fol. 361r. Cit. Cf. GUILLERÉ, CH.,Juifs et chrétiens a Gerona. p. 63. 

228 
1345, abril, 26. 
Compromís entre Pere de Casadevall, paborde de 	de la Seu de Girona, 

d'una part, i Maymó Momet, jueu de Peralada, i Pere de Vilardell, pintor de 
Girona, de l'altra part, en relació a un pati situat al Call jueu de Girona que 
afronta a l'Est amb la paret de la casa de l'esmentat jueu, a l'Oest amb les 
parets de les cases dels bereus de Pere de Palau i de Jaume de Camps, ballester, 
al Sud amb el pati de Pere de Vilardell i al Nord amb la casa dels bereus de 
Castelló Miret, mercader de Girona, acorden que el pati està sota domini de 
la Pia Almoina, per tant el jueu baurà de pagar un cens anual d7 diner de 
Barcelona de tern més els drets de terç foriscapi i lluïsme, també haurà de cons-
truir les latrines de les esmentades cases, per altre part els veïns no podran llen-
çar escombraries al pati. Maymó Momet ha satisfet a l'Almoina 200 sous de 
Barcelona de tern. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 187, 510 x 380 mm. Carta partida. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 522, doc. núm. 3973. 
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229  
[1345], agost, 17. Girona 
[Arnau de Mont-rodon, bisbe de Girona,) comunica [al batlle de La Bisbal] que a 

petició de l'aljama de Girona requereix a Afaman, jueu de la Bisbal, el paga-
ment de la talla i d'uns deutes. El bisbe ordena que satisfaci els deutes, si no 
actuarà contra els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 69v. 

230 
1345, novembre, 3. 
Bonjuba Cresques, jueu de Girona, absol a Andreu de Banyoles, Jaume de Bell-lloc 

i Francesc Siijar, presents, i Nicolau de Campllong i Agustí Berguer, absents, 
jurats de la ciutat de Girona, i a la universitat de totes les obligacíons contre-
tes pels seus predecessors, en satisfer 60 lliures d'aquells 4000 sous que man-
llevà a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-45, 1348-53, 1356-64), vol. 1342-1347, 
fol. 96r -97r. 

231 
113451, desembre, 8. Girona 
[Arnau de Mont-rodon, bisbe de Girona), ordena als clergues de l'església de Ru-

pià, que obliguin a Arnau de Font, de la parròquia de Rupià i al seu fiador 
Simó de Soler, de la mateixa parróquia, a pagar les quantitats degudes a Sa-
muel Hasday, jueu de Girona, en termini de vuit dies i sota pena de 50 sous. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 134r. 

232 
[1346], gener, 4. Girona 
Arnau [de Mont-rodonj, bisbe de Girona comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que l'han informat que la cúria de La Bisbal, a petició de Issach 
Vides, jueu de la mateixa vila, ha aplicat dret de marca contra els béns de Pe-
ratallada en confiscar un ase de Bernat Olmar, de Peratallada, que tenia a 
la fontaneta dins del terme de La Bisbal i el mas d'En Mata, però el seu propie-
tari tan sols el llaura tenint la seva residència i béns a La Bisbal. El bisbe or-
dena que el dret de marca s'apliqui exclusivament sobre els béns que no estiguin 
dins del terme de La Bisbal, per tant ordena que els objectes confiscats siguin 
restituïts. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 149r. 

233 
1346, gener, 10. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Pere de Cardonets, porter reial, ciutadà de Girona, 
requereixi el pagament als següents jueus veïns de la Bisbal: a Afaman, 1200 
sous; a Bonet Vidal, 1.000 sous; a Vidal, el seu germà, 300 sous; a Jucef de 
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Monells, 300 sous; a Abrabam Astruch, 200 sous; a Issacb Bellsbom, 200 sous; 
a Jucef, el seu germà, 45 sous; a Bonjuba, el seu germà, 45 sous; Mossé David, 
20 sous; a Issacb Vides, 30 sous; Vidal Ravaya, [---j; a en Mabir, el seu germà, 
30 sous; a en Bonató, 30 sous, si no es procedirà a l'embargament dels seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 150v -151r. 

234 
1346, gener, 10. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que restitueixi els béns confiscats a Bernat Olmat; de Peratallada, per 
l'aplicació del dret de marca sobre els seus béns de Peratallada a petició 
d'Issacb Vides, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 155r. 

235 
1346, gener, 12. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que no permet fer un sindicat als jueus per parlar amb el rei a con-
seqüència de la davallada de la comunitat bebraica de la vila. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 154r. 

236 
1346, gener, 12. Girona 
Arnau [de mont-rodonj, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que revoca la venda dels béns confiscats a Afaman, a Bonet Vidal, 
a Vidal, el seu germà, ajucef de Monells, a Abrabam Astrucb, a Issacb Bellshom, 
a jucef, el seu germà, a Bonbuja, el seu germà, a Mossé David, a Issacb Vides, 
a Vidal Ravaya, a Mabit; el seu germà, i a en Bonató, tots jueus de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 153r -v. 

237 
[1346], gener, 16. Girona 
[El bisbe de Girona ordena alabat de Banyolesl, que satisfaci al mestre Pere Taras- 

có, convers, la cura feta a una dona de Banyoles i li notifiqui que l'inquisidor 
el requereix a Barcelona perquè intervingui en la disputa amb els jueus. Si s'bi 
nega que sigui empresonat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 158r -v. 

238 
1346, gener, 17. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Pere de Cardonets, porter reial, ha atorgat guiatge 
als jueus de la Bisbal perquè vagin a Girona a aliegar sobre la demanda de 
numerari feta pel rei, vàlid fins el diumenge. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 159v. 
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239 
[1346], gener, 19. Girona 
[Arnau de Mont-rodonJ, bisbe de Girona, comunica al Fr. Guillem Costa, inquisi-

dor, que Pere de Tarascó amb la collaboració de Ramon de Cotzó, governador 
reial de Girona, han confiscat als jueus diversos llibres que anaven contra la 
fe catòlica. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 162r. 

240 
1346, gener, 26. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle del 

castell de La Bisbal, que els jueus de La Bisbal gaudeixen d'un privilegi reial 
donat a Barcelona el 25 de juny de 1344 segons el qual en el termini de cinc 
anys els jueus de l'aljama de Girona no se'ls empenyoraria ni vestidures, ni 
llençols, ni llibres en hebreu, ni vi, ni vaixelles, ni aliments, perquè puguin 
satisfer els tributs i exaccions reials. El bisbe ordena que s'observi l'esmentat 
privilegi. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 169r. 

241 
[1346], gener, 31. Girona 
Arnau [de Mont-rodonJ, bisbe de Girona, ordena, sota pena d'excomunió i de 50 

sous, als clergues de l'església d'Ultramort que obliguin a Ponç Ferrer, de la 
mateixa vila, a pagar les quantitats degudes a Mossé Abraham i Duran Abra-
ham, jueus de Girona, en el termini de deu dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 171r -v. 

242 
1346, febrer, 7. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, a instància de Ramon Cotzó, governador 

reial a la diòcesi de Girona, i de l'abat de Sant Miquel de Fluvià, absol a jau-
me d'Església, clergue de Besalú, de l'acusació d'haver robat els rotlles de la 
Torà de la sinagoga de Besalú el 16 de maig de 1345. 
ADG, Penes, Remissions, vol. 1345-1367, fol. 4r. 

243 
1346, febrer, 7. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Issach Vides, jueu de La Bisbal, va llogar una casa a Elisenda, 
muller d'Arnau Bofill, de la mateixa vila, però l'esmentada casa ja estava llo-
gada deu mesos abans. Elisenda li deixà una altre casa on el jueu diposità 
una quantitat de vi. Posteriorment l'esmentada Elisenda volia llogar la casa 
on residia el jueu i emmagatzemava el vi ordenant al jueu que abandonés la 
casa en el termini d'uns dies, allegant que li havia deixat la casa i que no li 
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havia llogat. El jueu no podia extreure el vi de la casa, ja que no tenia apa-
rells per transportar-lo. El bisbe ordena que Issach Vides pugui residir en l'es-
mentada casa fins que tregui el vi però satisfarà el lloguer. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 173r -v. 

244 
1346, març, 8. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que el rei ha comissionat a Jaume de Monells, llicenciat en dret de 
Girona, per encausar els oficials de la governaduria de Girona, tant cristians 
com jueus, atorgant-li una remuneració diària de 10 sous, assignats sobre la 
collecta de laljama de Girona. Els jueus de La Bisbal han de satisfer al rei 
120 sous, per tant, el bisbe ordena que Francesc Ballester, notari de la mateixa 
vila, i un jueu, tallin als jueus per contribuir l'esmentada quantitat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 9 (1344-1345), fol. 186r -v. 

245 
[1346], març, 30. Girona 
[Arnau de Mont-rodon, bisbe de Girona,] requereix als jueus de La Bisbal que no-

menin un procurador per a la controvèrsia entre els jueus de La Bisbal i els 
secretaris de l'aljama de Girona en relació a les quantitats que han de contribuir. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 4v. 

246 
1346, abril, 21. 
Bonjuha Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Giro-

na, per mà de Bernat d'Hospital, canvista, 2000 sous, part d'aquells 4000 sous 
que manllevà a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 5 (1342-45, 1348- 53, 1356-64), vol. 1342-1347, 
fol. 100v. 

247 
[1346], maig, 17. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Jaume de Monells, llicenciat en dret, comissionat 
reial per actuar contra els oficials reials de Girona per no obligar els jueus 
de La Bisbal en el pagament de les quantitats degudes a la corona, requereix 
a Bonet Vidal i Afaman, jueus de La Bisbal, la realització de la talla entre 
els jueus de l'esmentat lloc per satisfer 72 sous i 6 diners, salari de l'esmentat 
comissionat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 42v. 
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2 48 
1346, maig, 17. Girona 
[Arnau de Mont-rodonj, bisbe de Girona, comunica al batlle de La Bisbal que obligui 

als jueus de La Bisbal a fer la talla i a pagar-la, tenen el termini d'una setma-
na per fer les aliegacions davant de Ramon de Cotzó, governador reial a Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10, (1345-1346), fol. 42v. 

249 
1346, maig, 22. Girona 
Arnau [de Mont-rodoni bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que es revoca l'ordre de citació de Ramon de Cotzó, governador reial 
a Girona, perquè els jueus de La Bisbal es presentin davant d'ell. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 47r. 

250 
[1346], juliol, 12. Ullà 
[Arnau de Mont-rodon, bisbe de Girona,) comunica a Ramon Berenguer, comte d'Em-

púries, que Vidal de Salelles, home propi, de la parròquia de Pedret, està obli-
gat per deutes amb un jueu. El bisbe demana al comte que intercedeixi per 
aconseguir una moràtoria en el venciment del deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 77v. 

251 
1346, agost, 9. 
Arnau [de Mont-rodonJ, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Ramon de Malver, de La Bisbal, l'ha redimit de les acusacions 
de robar els sarments i la llenya de lescola dels jueus de La Bisbal i de cremar-
-los al cementiri, però ha de satisfer el valor dels objectes cremats. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 84v -85r. 

2 52 
1346, agost, 19• Girona 
Arnau [de Mont-rodonJ, bisbe de Girona, comunica als clergues í fidels de la diòce-

si que jucef Cohen, ara anomenat Joan de Saragossa, s'ha convertit al cris-
tianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 91v. 

253 
1346, agost, 26. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, demana als clergues de l'església de La 

Bisbal que intervinguin en la causa entre David Jucef, jueu de la Girona, d'una 
part, i Pere Miró i Francesc Cornell, de La Bisbal, de l'altra part, per l'impa-
gament d'un deute de 16 sous de Barcelona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 94v -95r. 
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254 
1346, agost, 26. Girona 
Arnau [de Mont-rodonj, bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, a petició d'Astruch Salomó de Bellcaire, jueu de Girona, que obligui 
a Francesc Cornell a pagar les quantitats degudes en el termini de deu dies 
i sota pena de 50 sous. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 95r. 

255 
1346, setembre, 1. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, [batlle de 

La BisbalJ, que la muller d'Arnau de Blanes li ha sollicitat que no actuí contra 
els béns de Pere de Cols i Ramon Sarriera, de La Bisbal, atès que ja han satisfet 
el valor dels danys que varen ocasionar el dia de Santa Maria de març passat 
quan robaren els sarments i la llenya de lescola dels jueus de La Bisbal i els 
cremaren al cementiri. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 100v -101r. 

256 
[13461, setembre, 12. Girona 
Arnau [de Mont-rodonj, bisbe de Girona, comunica als clergues de l'església de Ru-

pià, que Samuel Hasday, jueu de Girona, ha acusat a Bernat de Riba, regent 
del batlle del castell de Rupià, de no obligar a Arnau de Font, de Rupià, a pa-
gar els deutes contrets amb l'esmentat jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 105r. 

257 
1346, octubre, 27. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica als clergues de l'església de Ru-

pià, que a petició de Samuel Hasday, jueu de Girona, requereixin a Arnau de 
Font i al seu fiador Simó de Soler el pagament de les quantitats degudes, sota 
pena de 50 sous i en el termini de vuit dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 125r. 

258 
[1346], novembre, 22. Girona 
[Arnau de Mont-rodonj, bisbe de Girona, demana a Mahir Ravaya, a Vidal Rava-

ya, a Abraham i a Issach Ravaya, jueus de La Bisbal, una moratòria del pa-
gament de les quantitats degudes pel difunt Guillem Ferrer de Rupià, que obligà 
el seu mas sota jurisdiccíó del bisbat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 137v -138r. 
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259 
[1346], desembre, 13. Girona 
Arnau [de Mont-rodoni, bisbe de Girona, comunica al batlle de La Bisbal que, a 

petició de Pere des Monar, de La Bisbal, es faci justícia en l'estimació d'una 
feixa de terra que va deixar com a penyora a Vidal Bonet, jueu de La Bisbal, 
i que l'ha venuda per un preu inferior al seu valor. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 144v. 

260 
1346, desembre, 18. Girona 
Gerald de Santdionís, mestre en medicina, de Girona, capbreva a Bonastruch Vi-

dal, jueu de Girona, procurador de l'Almoina jueva, anomenada erhdeç fun-
dada per Astruch Caravida, jueu de Girona, una casa situada al carrer de 
les Ballesteries o de les Fàbregues que afronta a l'Est amb la casa d'En Vides, 
jueu de Girona, al Sud amb la casa dels hereus de Ramon Cerdà, cirurgià de 
Girona, a l'Oest amb el riu Onyar i al Nord amb casa del difunt Ramon de 
Cassà i del seu fill Bertran. La casa fou comprada a Pere de Crespià, ciutadà 
de Girona, a la seva muller Cecília i a la seva filla Francesca. Iper la qual paga 
a l'esmentat Bonastruch Vidal un cens anual d'un morabatí d'or i un capó. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 1097, 160 x 355 mm. Ins-
cripció hebrea al dors. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 404. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 546, doc. núm. 4165. 

261 
[1346], desembre, 29. Girona 
Arnau Ide Mont-rodon], bisbe de Girona, institueix a Pere de Puig, jurisperit de 

Figueres, àrbitre en lapeliació sollicitada per Astruch Deuslocrega, jueu de 
Girona, en la causa contra Nicolaua, muller de Pere Maruny, de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 155v. 

262 
[1347], març, 19. Girona 
Arnau [de Mont-rodoni, bisbe de Girona, comunica a [Bernat sa Frigola], batlle 

de La Bisbal, que els jueus de La Bisbal ban demanat protecció durant la prò-
xima Setmana Santa perquè no es produeixin accions contra ells aprofitant 
l'absència del batlle. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 10 (1345-1346), fol. 185t 

263 
1347, maig, 24. Girona 
[Arnau de Mont-rodon, bisbe de Gironaj, comunica al batlle d'Ullà que Francesc 

Vanover, àlias Eximenis, fiador deJoan Ullà d'un deute de 30 sous contret amb 
Bonjuba Cresques, jueu de Girona, complint amb les seves obligacions ba pa-
gat l'esmentada quantitat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 25r. 
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264 
1347, juny, 17. Girona. 
Els jurats de Girona solliciten al rei que ordeni al batlle de la ciutat d'executar 

els béns dels jueus, obligats per violaris amb diferents persones de la ciutat de 
Girona, sobretot vídues i pubilles, segons la forma d'obligació que han subs-
crit en el contracte. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 1 (1345-1347), fol. 43r. 

265 
1347, juliol, 5. Girona 
Arnau [de Mont-rodoni bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que no permeti a Mossé Abraham, jueu de Girona, veí de La Bisbal, 
recórrer a cap tribunal que no sigui el de La Bisbal perquè té en penyora a 
la cúria de Gualta una quantitat de blat i la vol vendre per cobrar el deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 43v. 

266 
1347, juliol, 18. Girona 
Bernat de Mont-rodon, canonge i vicari general del bisbe de Girona, comunica a 

Bernat sa Frigola, batlle de La Bisbal, que alguns jueus de La Bisbal s'han quei-
xat de ser agreujats en diverses ocasions, obligant-los a canviar de lloc de resi-
dència i impedint-los treure els béns de les seves cases clavant les portes. El vicari 
ordena que les portes siguin desclavades perquè puguin treure els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 49v. Còpia fol. 53v -54r. 

267 
[1347], agost, 25. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que les persones del castell i del terme de La Bisbal obligades per 
deutes amb els jueus el pagament dels quals hagin requerit, no estan obligades 
a pagar. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 65r. 

268 
[1347], setembre, 28. Girona 
[Arnau de Mont-rodon, bisbe de Girona,) comunica a Pere de Puig, jurisperit de 

Figueres, que l'ha anomenat jutge en la causa d'apellació entre Bonjuha Cres-
queu, jueu de Girona, i Pere Pellicer, de La Bisbal. Li envia la declaració de 
Bonanat de Santjoan, jutge de La Bisbal, on s'inclou el testimoni de Joan Ma-
ria, de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 82r. 
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269 
[1347], octubre, 1. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce-

si que Juntof ara anomenat Pere, s'ha convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 86r. 

270 
[1347], novembre, 6. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a [Bernat sa Frigolaj, batlle 

de La Bisbal, que Pere de Cardonets, porter reial i recaptador de les quèsties 
de l'aljama dels jueus de Girona, requereix als jueus de La Bisbal el pagament 
de la part que els hi pertoca de les questies reials. Si els jueus no estiguessin 
dacord amb les quantitats assignades pels secretaris de l'aljama de Girona, 
els hi atorguen guiatges per poder desplaçar-se a Girona per allegar les seves 
raons, però que s'actuarà contra els béns d'aquell que es negui a pagar. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 105v -106r. 

2 71 
[1347], desembre, 10. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, assigna Ramon de Campllong, clergue 

del capítol de la Seu i doctor en dret, àrbitre, a petició de Vidal Bonet i Bonas-
truch Ferrer, jueus de La Bisbal, en el conflicte familiar motivat pel maridatge 
de Bonastruga, filla del difunt Bonastruch Bonet, jueu de La Bisbal, i cosina 
de l'esmentat Vidal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 126r. 

272 
[1347], desembre, 12. Girona 
Ramon de Campllong, clergue del capítol de la Seu i doctor en dret, àrbitre en la 

controvèrsia motivada pel maridatge de Bonastruga, filla del difunt Bonas-
truch Bonet, jueu, declara que per poder arribar a un consens entre les parts 
la noia residirà amb una persona neutral fins a la resolució del conflicte. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 128v. 

273 
1347, desembre, 13. Girona 
Arnau [de Mont-rodon], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que ha nomenat Ramon de Campllong, clergue del capítol de la Seu 
de Girona, doctor en dret, jutge en la causa entre Vidal Bonet, cosí de Bonas-
truga, filla del difunt Bonastruch Bonet, jueu de La Bisbal, Bonastruch Ferrer, 
jueu, i alguns parents de l'esmentada jueva, d'una part, i Bonet Vidal, jueu 
de La Bisbal, i Bonet Bonastruch, parents de l'esmentada Bonastruga, de lal-
tra part, en la controvèrsia per donar-li un marit a la jove. El jutge declarà 
que la jueva fos lliurada a una part neutral per poder testimoniar. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 129r. 
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274 
1347, desembre, 20. Girona 
Arnau [de Mont-rodonl, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que el delegat del bisbe ordena que Bonastruga, filla del difunt Bo-
nastruch Bonet, jueu de La Bisbal, sigui lliurada a Bonet Vidal com a sentèn-
cia en la controvèrsia que aquest mantenia amb Bonastruch Ferrer, jueu de 
Besalú, i fucef Vidal, jueu de Vic, respecte al maridatge d'aquella. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 131r. 

275 
1348 
El vicari de Girona, a petició d'un jueu de la mateixa ciutat, aplica el dret de mar-

ca contra Pere Pastellet; d'Ultramort, per l'impagament d'un deute contret amb 
l'esmentat jueu, pel qual tenia empenyorats un bou, dues vaques i un vedell. 
ADG, Registre i Segell, vol. 1347-1349, fol. 31v. 

276 
1348, gener, 31. Girona 
Arnau [de Mont-rodonJ, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que en relació a la carta que li fou enviada amb data del 6 de no-
vembre passat a petició de Pere de Cardonets, ciutadà de Girona, porter reial, 
on requeria als jueus de La Bisbal el pagament de la talla o que comparegues-
sin a Girona per allegar les seves raons dins del temps assignat, varen presen-
tar-se a impugnar la taxa de la talla Bonet Vidal, Bonjuba Vidal, Abraham 
Astrucb, Issach Bellshom de Blanes, Mossé David, Astruch Samuel, Jacob Bon-
juha, Vidal Bonet, i que no es procedeixi contra ells. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 11 (1347), fol. 146v -147r. 

277 
[1348], març, 27. 
[El vicari de Girona] requereix, a petició dels secretaris de l'aljama de Girona, a 

Mossé Duran, a Astruch des Mestre, a Abraham Astrucb, a Vidal Ravaya, a Mahir 
Ravaya, a Bonastruch Bonafet, a Bonjuha Vidal, a Vidal Bellshom, a fucef 
Manahem, al mestre Duran i al seu fill Issach, a Mossé David, a Jacob Bonju-
ba, a Vidal Bonet, a Bonet Vidal, a Astruch Samuel i a Issach Bonastruch, jueus, 
per exposar les raons que els eximeixen de contribuir en la nova talla que han 
aplicat els secretaris. 
ADG, Registre i Segell, vol. 1347-1349, fol. 31v. 

278 
[1349], febrer, 25. 
[El bisbe de Girona comunica al batlle de La Bisbal) la petició de Abraham Astruch, 

jueu de La Bisbal, administrador de les seves filles Alta, Bonafilla i Bellaire, 
que es faci crida a l'esmentat lloc per vendre les penyores. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 14 (1348-1382), fol. 120r. 

116 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

279 
1349, març, 17. Girona 
[Berenguer de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a [Bernat sa Frigola], batlle de 

La Bisbal, que alliberi de la presó a Ester, muller d'Abrabam Jucef, jueu de La 
Bisbal, i que l'obligui a retornar les penyores i abandonar la vila. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 14 (1348-1382), fol. 63r. 

2 80 
1349, abril, 4. Girona 
[Berenguer de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, a petició de Bonanat de Llèmena, draper de Girona, que es confisquín 
els béns dels difunts Jucef Issacb de Monells, Bonet Vidal, Vidal Bonet, Bonju-
ha de Blanes i Mossé David, jueus de La Bisbal, que tinguin al castell de l'es-
mentada vila per satisfer les quantitats degudes a Bonanat de Llèmena. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol 12 (1348-1349), fol. 87r -v. 

281 
[1349], juliol, 2. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que els secretaris de l'aljama de Girona i els recaptadors de la ques-
tia requereixen el pagament de la talla a Afaman, 400 sous; a Mahir Ravaya, 
130 sous i a Bonjuha Vidal, 120 sous, tots jueus de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 56r. 

282 
[1349], agost, 14. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues de Parlavà que Pe-

re de Na Pou, batlle de Parlavà, és excomunicat a petició de Goig i Bonadona, 
germanes i hereves de Mossé Jucef, jueu, per no satisfer un deute contret amb 
Salomó Issacb, jueu, que cedí a l'esmentada Bonadona. I ordena, sota pena 
de 200 sous, que en el termini de quinze dies cancelii el préstec, sinó s'actuarà 
contra els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 12 (1348-1349), fol. 122r. 

283 
[1349], agost, 26. Girona 
[Berenguer de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a [Bernat] sa Frigola, batlle 

de La Bisbal, que no procedeixi contra Jacob Bonjuba, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 12 (1348-1349), fol. 111v. 

284 
113491, setembre, 13. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, atorga a Bonastruch Issacb, jueu de Cas-

telló, i a Dolça, la seva muller, guiatge per viatjar i romandre al castell i ter-
mes de La Bisbal, vàlid durant un mes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 12 (1348-1349), fol. 122v. 
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285 
1349, octubre, 6. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que les persones del terme de La Bisbal que viatgin a Sardenya amb 
els homes del rei i tinguin contrets deutes amb els jueus, no podràn abando-
nar la jurisdicció previ pacte amb els seus creditors, perquè no comporti cap 
perjudici pels jueus. Cartes similars varen ser enviades a Simó de Soler; del castell 
de Rupià, al batlle de Bàscara, al batlle d'Ullà, al batlle de Crespià i Dosquers. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 5r. 

286 
1349, octubre, 12. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que requereixi a Jacob Bonjuha, jueu, el pagament de 60 sous, a 
petició dels secretaris de laljama de Girona, en concret de Saltell Graci à, jueu, 
ja que Abraham jucef, jueu, li havia cedit el deute contret per l'esmentat jacob. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 9v. 

287 
1349, octubre, 14. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce-

si que Caterina, muller de Bernat Fontanas, veïna d'Elna, i la seva filla Cate-
rina s'han convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 93v -94r. 

288 
1349, novembre, 15. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Pere Gener, cambrer reial, li ha informat que l'aljama de Giro-
na ha taxat els jueus de La Bisbal per la contribució de 75 lliures al rei. El 
bisbe ordena que els jueus de La Bisbal siguin obligats a pagar la quantitat 
que ha estat fixada i que la lliurin a Abraham jucef, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 115v. 

289 
1349, novembre, 27. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que la cort del veguer del Girona ha actuat contra Joan Riera, cler-
gue tonsurat de La Bisbal, i els seus béns, a petició d'Issach Bonafé, jueu de 
Girona, pel pagament de quantitats degudes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 37r -v. 
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290 
[1349], desembre, 3. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce-

si que Joan Garcia, de Medina del Pomar, del regne de Castella, s'ha convertit 
al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15, (1349), fol. 130r -v. 

291 
1349, desembre, 4. Girona 
Berenguer [de Cruillesj, bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce-

si que el mestre Pere de Gracía, de Saragossa, erudit en llei mosaica, s'ba con-
vertit al cristianisme i que un privilegi reial donat el 18 d'abril de 1347 li per-
met predicar. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 129v -130r. 

292 
[1349], desembre, 8. Girona 
Berenguer [de Cruillesj, bisbe de Girona reitera a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, el contingut de la carta donada el novembre passat segons la qual l'ins-
tava a obligar als jueus de La Bisbal a contribuir en la talla demandada pel 
rei a l'aljama dels jueus de Girona. El bisbe ordena que els jueus de La Bisbal 
satisfacin l'esmentada talla en el termini de sis dies o que compareixen a la 
cúria episcopal per exposar les seves raons. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 188r. 

293 
1349, desembre, 11. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que ha atorgat a Salomó sa Torra, jueu, un guiatge per viatjar de 
Girona al castell i terme de La Bisbal, vàlid per tot el dia que sigui presenta-
da la carta. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 15 (1349), fol. 188r. 

294 
1350, abril, 12. Girona 
Berenguer [de Cruillesj, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que anulli la pena i les obligacions imposades a Astruch Deuslocre-
ga i Bonjuha Vidal, jueus de La Bisbal i que atorgui el permís de venda a Ro-
vén Sescala, fill i hereu de Mossé Sescala, jueu de Girona, d'una vinya que fou 
de Guillem Olguer de Fonteta. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 32v. 
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295 
[1350], abril, 17. Girona 
Bernat (de Cruillesj, bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòcesi 

que Bernat de Palauet, veí de Tarassona, s'ba convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 37v. 

296 
[1350], abril, 17. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce- 

si que Pere Terré, de Fraga, s'ha convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 37v. 

297 
[1350], abril, 17. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce- 

si que Joan Serra, de Saragossa, s'ba convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 37r -v. 

298 
[1350], abril, 17. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica als clergues fidels de la diòce- 

si que Guillem de Linyola s'ba convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 37v -38r. 

299 
[1350], abril, 17. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce- 

si que Ramon Esquerit, de Valladolid, s'ba convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 37v. 

300 
[1350], juny, 4. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal que lliuri a Rovén Sescala, fill i hereu de Mossé Sescala, jueu de Gi-
rona, els diners procedents de la venda d'una vinya, que fou de Guillem 01- 
guer de Fonteta, realitzada per l'esmentat jueu a Guillem Ribot. Mossé Sescala 
bavia cedit la vinya al seu fill, per tant la venda és vàlida. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 202r. 

301 
[1350], juny, 4. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal i als batlles de Rupià, de Bàscara, d'Ultramort, de Parlavà i d'altres 
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llocs, que no obliguin els deutors a satisfer les quantitats degudes a Duran Abra-
bam i a Abrabam Maymó, jueus de Girona, i que revoquin tots els procedi-
ments iniciats contra els deutors. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 16 (1349-1361), fol. 202r -v. 

302 
1350, juny, 9. Girona 
Berenguer [de Cruïlles), bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Bellaire, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, no sigui re-
querida pels seus creditors a retenir com a ostatges als seus deutors i que aquells 
no actuin contra la seva persona o els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 6r. 

303 
1350, juliol, 1. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, a petició de Bellaire, vídua de Bonet Vidal, jueu de La Bisbal, que 
no sigui obligada a prendre ostatges a Vulpellac però que els bi requereixi el 
pagament de les quantitats degudes ja que l'esmentada Bellaire ba de satisfer 
certa quantitat a Jucef Vidal, jueu de Vic El bisbe ordena que els deutors li 
paguin els deutes en el termini de vuit dies i, a la vegada, el bisbe li assignarà 
un dels seus castells per retenir els ostatges. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 17r -v. 

304 
1350, agost, 17. Girona 
Berenguer [de Cruïlles), bisbe de Girona, ordena a Marc de Puig, regent de la bat-

llia d'Ullà, que a petició d'un jueu de Castelló, retorni les penyores a Joan Ullà 
per una fermança que dóna pel difunt Ramon Bonet, d'Ullà. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 29v. 

305 
[1350], setembre, 13. Girona 
Berenguer [de Cruales], bisbe de Girona, comunica a Marc de Puig regent de la 

batllia d'Ullà, que ba redimit a Galeàs Arnau, d'Ullà, de les injúries que va 
cometre contra Benvenist, jueu de Castelló. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 17 (1350.1351), fol. 4v. 

306 
[1350], octubre, 20. Girona 
[Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona, a Bernat sa Frigola, batlle de La Bisbal], 

ordena revocar el manament sobre la casa i l'hort de Mossé des Forn, jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 17 (1350-1351), fol. 132r. 
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307 
[1350], desembre, 18. Girona 
Berenguer 1de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que a petició d'Abraham jucef, jueu, imposi una pena a jacoet, jueu de 
La Bisbal, perquè comparegui el dilluns a Girona, que li clavi la porta perquè no 
pugui extreure els seus béns i que ningú gosi jugar amb ell, sota pena de 20 sous. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 17 (1350-1351), fol. 121r. 

308 
1351, gener, 29. Girona 
Ramon d'Estany, clergue de la Seu de Girona, marmessor de Bernat de Riuclal; cler-

gue de la Seu, a requeriment de Jaume de Torra, ciutadà de Girona, pel paga-
ment d'un deute, cedit per Vidal Badós, jueu de Girona, de 23 lliures i 5 sous 
de Barcelona de tern, ven en subhasta pública a Pere Loretà una de les tres 
cases que tenia per la pabordia del mes de desembre del la Seu pel preu de 400 
sous de Barcelona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 192, 590 x 600 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 522, doc. núm. 3972. 

309 
[1351], febrer, 23. Girona 
Arnau, vicari general del bisbe de Girona, ordena als clergues de l'església de Mo-

nells que absolguin a Garsendis d'Abellars, a Ermessenda de Soler a Caterina 
Planella, a Miquela, vídua de Bernat de Guardiola, de La Bisbal, a Venguda, 
muller de Tomàs de Costa, a la seva filla Ferrera, filla de Pere de Pals, a Fran-
cesca, muller de Pere Roig, a l'esclava de Bernat d'Abellars, a Elisenda i a Joa-
na, filles d'En Vidalet, carnisser, a Guillema, muller de Bernat Patró, i a la 
muller de Pere de Plana, de Monells, per haver ajudat a la muller del mestre 
Duran, jueu, a infantar al lloc de Monells. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 17 (1350-1351), fol. 190v. 

310 
1351, febrer, 28. Girona 
Arnau, vicari general del bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle 

de La Bisbal, que a petició d'Astruch Issach, jueu, insti a Bellaire, jueva de La 
Bisbal, a pagar uns deutes que l'obligaven a tenir ostatges a Vulpellac, o que 
els tingui a Rupià o a la casa de Bonjuha Vidal o d'en Ravaya a La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 17 (1350-1351), fol. 63v -64r. 

311 
[1351], abril, 22. Girona 
Berenguer [de Cruillesj, bisbe de Girona, atorga a Astruch Deuslocrega, a Duran 

Abraham, a Abraham Maymó i a Salomó sa Torra, jueus de Girona, guiatge 
per viatjar al castell de La Bisbal i als seus termes, vàlid per un mes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 88v. 
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312 
1351, maig, 9. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Bellaire, vídua de Bonet Vidal, jueu de La Bisbal, 
siguin restituïdes 30 lliures que va manvellar el seu marit, tutor de Bonet Bo-
nastruch, a Jucef Vidal Bonastruch, padrastre de l'esmentat jove. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 90r -v. 

313 
1351, maig, 11. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Abraham Saig, procurador d'Afaman, jueu de Girona, li pror-
roga la cancellació del deute a Pere de Cols i al seu fill Pere, de La Bisbal, i 
no estarà obligat a donar un ostatge fins el proper dia de Sant Pere i Sant Feliu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 17 (1350-1351), fol. 92v. 

314 
1351, maig, 21. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, ordena als clergues de Peralada, sota pe-

na d'excomunió, que cap objecte de culte sigui reparat per Abraham de Maga-
lats, argenter, jueu de Peralada, o per persona no cristiana. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 50v -51r. 

315 
1351, maig, 25. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica a Duran Abraham i a Abra-

ham Astruch, jueus de Girona, que tenen com a termini el dia de Sant Joan 
per resoldre pel dret mosaic, les seves diferències amb Bonastruch Issach, jueu 
de Castelló, i Bellaire, vídua de Bonet Vidal, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 8r. 

316 
1351, juny, 22. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, ordena a tots els clergues de l'església de 

Peralada, de Castelló i d'altres llocs, sota pena d'excomunió, que els objectes 
de culte no siguin reparats per Abraham de Magalats i que han ser exhibits 
durant l'ofici. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 111v -112r. 

317 
1351, setembre, 3. 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Brunissén, vídua d'Arnau Amat, i el seu fill Jaume Amat, de 
La Bisbal, han demanat a Duran, jueu de Girona, una pròrroga per la can-
cellació d'un deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 140v. 
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318 
113511, setembre, 5. Girona 
Berenguer[de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Guillem Ponç, notari de la Bis-

bal, a petició de Brunissén, vídua de Ramon Amat, de la Bisbal, que recerqui 
el rebut fet a Mossé, jueu de la Bisbal, pel que cancellava un deute contret per 
Jaume Amat, fill de Brunissén. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 140v. 

319 
[1351, setembre, 27]. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, notifica que Abrabam [de Magalats], ar-

genter; jueu de Peralada, ha albergat a Vidal de Vilanova excomunicat per 
l'església de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 149v. 

320 
[1351], octubre, 6. Girona 
Berenguer[de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica a tots els seus oficials que redi-

meix a Jacob Bonjuba, jueu de La Bisbal, de retenir fermances del lloc de Par-
lavà a instància de Abrabam Jucef, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 151v. 

321 
1351, octubre, 19. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que subbasti per separat la casa i la fàbrega del mas Olguer t que ga-
ranteixi la seguretat de Afaman, àlias Astruch Deuslocrega, jueu de La Bisbal, 
ja que algunes persones de La Bisbal l'han amenaçat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 176r. 

322 
[1351], octubre, 22. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica al sagristà segon de la Seu, al 

capellà de Sant Feliu, al rector del Mercadell i de Santa Eulàlia sa Costa, i als 
capellans de Sant Martí sa Costa i de Sant Nicolau de Girona i als clergues 
de la ciutat i diòcesi que els inculpats de ferir a Pere de Carrera, clergue de 
Sant Daniel, quan transitava pel portal inferior del Call jueu de Girona, es-
tan excomunicats. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 18 (1351), fol. 168r -v. 

323 
1351, novembre, 14. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica a [Bernat sa Frigola], batlle, 

i al jutge de La Bisbal que es faci justícia en el conflicte entre Dolça, germana 
del difunt Bonastruch Issacb, jueu de La Bisbal, d'una part, i Jucef Bellshom, 
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tutor dels fills f hereus d'Issach Bellsbom, i Vidal de Blanes, de laltra part, per 
dos llibres un titulat Caçirui i l'altre Hummas que foren de l'esmentat Bonas-
truch i que la seva germana els reclama com herència. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 192v -193r. 

324 
1351, desembre, 22. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Bellaire, vídua de Bonet Vidal, jueu de La Bisbal, demana que 
es faci justícia. Segons l'esmentada jueva, Abraham, fill de Benvinguda, abans 
veïna de Girona, ara resident a La Bisbal, va pactar el seu matrimoni entre 
ella i Afaman, jueu de La Bisbal, lliurant-li, per mà de Jaume Beuda, 500 sous 
en debitori com a compromís matrimonial. Abrabam va acusar a Bellaire de 
què la carta de deute era falsa, que Jaume Beuda no li havia manvellat els 
500 sous i li vol embargar els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 59v. 

325 
[1351], desembre, 28. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica al capellà de Sant Feliu, al rec-

tor del Mercadell i a altres clergues que els culpables de destrossar f robar a 
l'hort de Saltell Gracià, jueu de Girona, situat a l'horta de la ciutat, restituei-
xen el mal comès. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 164v -165r. 

326 
1352, gener, 12. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica a Guillem Pedrera, regent de 

la batllia d'Ullà, que no requereixi a Nicolau Mir, fiador del difunt Berenguer 
Esteve d'Ullà, el pagament del deute contret amb Astruch Bonanascb, jueu de 
Torroella de Montgrí. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 77v. 

327 
1352, gener, 24. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica a [Bernat sa Frigola], batlle, 

i al jutge de La Bisbal, que es faci justícia en la causa entre Abraham Jucef, 
jueu de Girona, i Bellaire, vídua de Bonet Vidal, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 79v. 

328 
1352, gener, 24. Girona 
Berenguer [de CruïddesJ, bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que ba atorgat guiatge a Abraham Jucef, jueu de Girona, per 
desplaçar-se al castell de La Bisbal i als seus termes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 19 (1350-1352), fol. 80r. 
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329 
[1352, març, 28. Girona] 
Berenguer[de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce-

si que Francesc de Papiol, nadiu de Saragossa, s'ha convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 21 (1352-1354), fol. 73v -74r. 

330 
1352, maig, 16. Girona 
Jaume de Font, ciutadà de Girona, ven a Guillem de Castelló, ciutadà de Girona, 

una vinya situada a la muntanya de Girona, al lloc anomenat de Montoriol, 
sota domíni dels hereus de Bellshom Escapat i de Bonanasch Vidal, jueus de 
Girona, en pagarà un cens anual de 18 diners de moneda barcelonesa de tern 
el dia de Santa Maria del mes de setembre, el delme i les primícies, pel preu 
de 8 lliures. Signen els hereus dels esmentats jueus: Bonafilla, vídua de Bells-
hom Escapat i Dolça, vídua de Bonanasch Vidal. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 130/3, 514 x 388 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 483, doc. núm. 3661. 

331 
[1352], juny, 16. Girona 
Berenguer[de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que obligui a pagar a Bonjuha Vidal, 36 sous, a Mahir Ravaya, 36 sous, 
a Astruch Bellshom, 24 sous, a Bellaire, 80 sous, i a Bonastruch Issach, 160 
sous, jueus de La Bisbal, al recaptador reial de la talla feta per l'aljama de 
Girona, Bernat Guic, ciutadà de Girona. El bisbe considera que si no poden 
satisfer la totalitat que abonin la meitat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 20 (1352-1354), fol. 116r. 

332 
[1352], setembre, 4. Girona 
Berenguer[de Cruillesj, bisbe de Girona, comunica a tots els seus oficials que Abra-

ham Jucef, jueu, portador de la present carta l'ha redimit de totes les acusacions. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 21 (1352-1354), fol. 113r. 

333 
[1352], octubre, 25. Girona 
Berenguer [de Cruillesh bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que no requereixi a Abraham Jucef, jueu de Girona, el pagament 
d'un deute de 8 lliures a Joan Miquel, de La Bisbal i que no actuí contra ell 
o els seus béns, ja que el deute ha estat cancellat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 20 (1352-1354), fol. 179r. 
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334 
[1353], març, 8. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena al sagristà segon de la Seu, al ca-

pellà de Sant Feliu i a d'altres clergues de la ciutat i diòcesis que cap clergue 
o parroquià ataqui els jueus o el Call jueu durant la Setmana Santa, sota pe-
na dexcomunió. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 21 (1352-1354), fol. 222v -223r. 

335 
[1353], març, 18. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que garanteixi la seguretat dels jueus durant la Setmana Santa, sota 
pena de 500 sous. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 21 (1352-1354), fol. 229r. 

336 
1353, març, 27. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica al batlle i al jutge de Rupià, 

que Berenguera, vídua de Pere Maçot, d'Ultramort, li ha soliicitat que no l'im-
posin el dret de marca i que no sigui obligada a pagar a Maymó Ravaya, jueu 
de La Bisbal 120 sous que li reclama. El seu marit va contraure un deute amb 
Na Marí, d'Ullastret, deixant com a fermança l'esponsalici de l'esmentada Be-
renguera, i la creditora va cedir a Maymó Ravaya el deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 21 (1352-1354), fol. 188v -189r. 

337 
1353, maig, 17. Girona 
Berenguer 1de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Guillem Pagès, batlle de Ru-

pià, que a petició de jucef Bellshom, de Blanes, jueu de La Bisbal, ara veí de 
Girona, requereixi a Simó de Soler, de Rupià, el pagament de les quantitats 
degudes, poden actuar contra ell í els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 22v. 

338 
1353, juliol, 19. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Astruch Deuslocrega, Abraham Astruch, Mahir Ravaya i Bon-
juha Vidal, jueus de La Bisbal, li demanen si poden traslladar els ostatges re-
tinguts al pati i a l'alberg de les escoles dels jueus de La Bisbal dins dels murs 
de la vila. Els ostatges són conseqüència de la promesa que varen fer a Pere 
Vidal, àlias Roquet, en el contracte de venda d'un violari de 100 sous de renda 
anual. Com a causa de la pesta alguns d'aquells que van vendre el violari va-
ren morir, per tant soliiciten que requereixi el pagament als hereus dels firmants. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 81r. 
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339 
[1353], juliol, 24. Girona 
Berenguer 1de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues de l'església d'Ul-

tramort o als seus lloctinents, que a petició de Mahir Ravaya, jueu de La Bis-
bal, requereixin a Berenguera, vídua de Pere Maçot, d'Ultramort, el pagament 
d'una certa quantitat de diners que li deu sota pena d'excomunió i tenint com 
termini el dia de Sant Pere i Sant Feliu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 83v. 

340 
1353, agost, 14. Barcelona 
Pere sa Costa, conseller i batlle general de Catalunya, ordena als jurats de la ciutat 

de Girona que revoquin la crida feta en contra d'allò que ell havia ordenat: 
que fossin assignades als jueus certes taules de carnisseries en lespai destinat 
a la peixateria, per vendre-hi exclusivament carns jueves. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 2 (1335-1355), 150 x 286 mm. 
Edit. BATLLE PRATS, L., "Ordenacions relativas a los judíos gerundenses". A Homenaje 
a Millds-Vallicrosa, 1 (Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, Barcelona 1954), 
83- 92. Dins de ROMANO, David: Per una bistòria de la Girona jueva. Girona: Ajunta-
ment de Girona, 1988, vol. 2, pp. 85-86. 

341 
1353, setembre, 30. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Romeu Raines, fuster de Girona, requereixi a Abra-
ham Gamball, jueu de Girona, veí de La Bisbal, el pagament de 18 sous, te-
nint el termini de sis dies, si nos'actuarà contra ell. L'esmentat Romeu va 
treballar a l'alberg dAbraham Gamball, juntament amb Vidal Gifré, Arnau 
Goicó, Abraham, manobre, jueu, durant el mes d'agost i es va veure obligat 
a manllevar diners per poder pagar a la resta d'obrers. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 108r -v. 

342 
1353, novembre, 8. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Salomó Issacb, jueu de Girona, ha sollicitat a la cúria del ve-
guer que sigui adjudicada marca contra el castell i els homes de La Bisbal pels 
230 sous de Barcelona que li devia Francesc Cornell, de La Bisbal. El bisbe 
ordena que s'actui contra l'esmentat Francesc i els seus béns per satisfer el deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 114r. 

343 
1353, novembre, 13. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que requereixi el pagament de la coliecta a Mahir Ravaya, 150 sous; 
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a Bonjuha Vidal, 135 sous; als marmessors dAstrucb Bellshom, 106 sous; a Abra-
ham Maymó, 505 sous; a Afaman, 545 sous; a Bellaire, 80 sous i a Abraham 
Astruch, 127 sous, jueus de La Bisbal. Tenen com a termini fins el proper dil-
luns o hauran de comparèixer a la cúria del bisbe per aliegar. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 116r. 

344 
1353, novembre, 28. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que no actui contra Mahir Ravaya, Bonjuha Vidal i Dolça, vídua 
dAstruch Bellshom, jueus de La Bisbal, perquè han arribat a un acord amb 
els recaptadors de la collecta. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 121v. 

345 
[1353], desembre, 19. Girona 
Berenguer[de CruïllesJ, bisbe de Girona, comunica a [Bernat sa Frigola, batlle de La 

que el recaptador reial de la collecta dels jueus ha requerit que s'obligui a 
pagar a Bellaire, jueva de La Bisbal, 150 sous, quantitat en què ha estat taxada. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 177v. 

346 
[1354], gener, 16. Girona 
[Berenguer de CruïllesJ, bisbe de Girona, ordena [a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal,] a requeriment de Bernat Guic, ciutadà de Girona, sots-recaptador reial 
de la collecta dels jueus, que obligui a satisfer a Mahir Ravaya, 35 sous; a Bon-
juha Vidal, 30 sous; a la muller d'Astruch Bellshom, 15 sous i a Bellaire, 150 
sous, jueus de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 186v -187r. 

347 
[1354], gener, 28. Girona 
Berenguer[de CruïllesJ, bisbe de Girona comunica als clergues i fidels de la diòcesi 

que Daniel des Veguer, de Girona, s'ha convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 22 (1353-1354), fol. 149r -v. 

348 
1354, febrer, 4. Girona 
Francesc Adroher, jurisperit de Girona, adquireix a Bonafilla, muller de Cresques, 

jueu, un censal anual de 10 sous a pagar el dia de sant Pere i sant Feliu, que fou 
de Jucef Badós, jueus, sota domini de la pabordia [del mes de juny o de Giro-
na], pel preu de 54 lliures. 
ADG, Sant Feliu, Pabordies de juny o Girona, Capbreu de la ciutat de Girona, 1389. fol. 
72v -73r. 
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349 
[1354, març], 21. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que els habitants de l'esmentat lloc no ataquin els jueus durant la Set-
mana Santa, llençant pedres, teules o altres objectes, de dia o de nit, pública-
ment o damagat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 25 (1354-1355), fol. 8v. 

350 
1354, juny, 3. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Guillem Pedrera, batlle d'Ullà, 

que requereixi a Marc de Puig el pagament de la meitat de la fermança que 
Bernat Navató, tutor de Benvinguda, filla í hereva de Bernat Miró, d'Ullà, ha-
via pagat a Astrucb Bonanasch, jueu de Torroella de Montgrí Pere Narbonés, 
clergue de Torroella, havia manllevat 91 sous a l'esmentat jueu i instituí com 
a fiadors al difunt Bernat Miró i a Marc de Puig. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 23 (1353-1354), fol. 85r. 

351 
1354, juny, 4. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que, a petició dels secretaris de l'aljama de Girona i dels recapta-
dors de la talla reial, requereixi el pagament d'aquesta a Afaman, 320 sous; 
a Mahir Ravaya, 52 sous; a Bonbuja Vidal, 40 sous; a na Bellaire, 15 sous; 
a Bonastrucb Issach, 20 sous; a la muller d'Astruch Bellshom, 30 sous i a Vides 
Manahem, 10 sous, tots jueus de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 23 (1353-1354), fol. 43r. 

352 
1354, juny, 17. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena al jutge d'Ullà que aixequi el dret 

de marca aplicat a Bernat Navató, tutor de Benvinguda, filla i hereva de Ber-
nat Miró, d'Ullà, i a Marc de Puig, de la mateixa vila, fiadors de Pere Narbo-
nés, clergue de Torroella, per un deute de 90 sous prestats per Astrucb Bonanasch, 
jueu de Torroella de Montgrí, a qui van pagar el deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 25 (1354-1355), fol. 51r. 

353 
1354, juliol, 17. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Ramon Marraí, recaptador de les questies i talles 
de l'aljama de Girona, requereixi el pagament de la meitat de les quantitats 
expressades a Mabir Ravaya, 78 sous; a Bonjuba Vidal, 72 sous; a la muller 
dAstruch Bellshom, 38 sous; a Abraham Astrucb, 54 sous; a Na Bellaire, 15 
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sous i a Vides Manahem, 15 sous, jueu de La Bisbal. Tenen com a termini fins 
els proper dilluns o que compareguin a la cúria episcopal per fer !es allegacions. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 24 (1354-1355), fol. 13v -14r. 

3 54 
1354, juliol, 23. Girona 
Berenguer [de Cruïlles), bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Abraham Astruch, Mabir Ravaya i Bonjuha Vidal, jueus de La 
Bisbal, juntament amb altres jueus varen vendre, abans de la pesta, un viola-
ri de 100 sous de renda anual a Pere Vidal, clergue de Rupià, per finançar 
la causa que tenien contra laljama de Girona, dels contractants tan sols en 
resten quatre. Aquests demanen al bisbe que obligui els hereus dels firmants 
a contribuir en el pagament de la renda de l'esmentat violari. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 24 (1354-1355), fol. 59r. 

355 
1354, agost, 16. Girona 
Berenguer [de Cruïlles), bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Astruch Deuslocrega, jueu de Girona, veí de La Bisbal, ha de-
nunciat a Alamany Vives, abans veí d'Ullastret, per no cobrar la renda d'un 
violari que fou cedida per Pere Mallol, de La Bisbal, a l'esmentat Astruch i a 
altres jueus. Alamany vol actuar contra la resta dels jueus obligats i no per-
met que Astruch Deuslocrega satisfaci el deute. El bisbe considera que si l'es-
mentat Astruch vol abonar la seva part i la de la resta dels obligats està en 
el seu dret, i quedaran aquests redimits de tota pena. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 24 (1354-1355), fol. 70v. 

356 
1354, agost, 16. Girona 
Berenguer [de Cruïlles), bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Alamany Vives, abans veí d'Ullastret, ha amenaçat a alguns 
jueus de La Bisbal i ordena que el detingui o que protegeixin els jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 24 (1354-1355), fol. 71r. 

357 
1354, setembre, 25. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, defineix a Pere d'Orca, de la parròquia de 

Cassà de la Selva, absent, i Bona, la seva muller, de totes les obligacions con-
tretes, i reconeix rebre 105 sous, per mà de Bernat Guic, ciutadà de Girona. 
AHCG, Pergamins, 1350 - 1359, 236 x 309 mm. 
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358 
1354, novembre, 6. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues de la Seu, de Sant 

Feliu, de Sant Martí sa Costa, de Girona, i als clergues de les esglésies de Celrà, 
de Juià, de Canet, de Castelló i d'altres llocs de la diòcesi que Regina, vídua 
de Mossetes, jueu i carnisser de Girona, tutora dels seus fills, va notificà que 
el seu marit tenia una societat constituïda per carnissers jueus i cristíans de 
Girona i d'altres llocs de la diòcesi. Aquests socis li deuen diverses quantitats 
de diners, per tant el bisbe ordena, sota pena d'excomunió, que en el termini 
de vint dies paguin les quantitas degudes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 25 (1354-1355), fol. 121r -v. 

359 
1354, desembre, 18. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició d'Abraham Astruch, jueu de La Bisbal, ha atorgat a 
Vidal Astruch, a Momet Astruch, a Issach Mahil; jueus de Castelló, i a Salomó 
Issach, jueu de Girona, guiatge per viatjar a La Bisbal i assistir a les noces 
entre Astruch Mercadell, jueu de Girona, i Bonafilla, filla l'esmentat Abraham 
Astruch, vàlid durant tot el mes de desembre. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 25 (1354-1355), fol, 129r. 

360 
[1355], gener, 15. Girona 
[Berenguer de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Felip de Palau, escrivà del bisbe, requereixi a As-
truch Deuslocrega, àlias Afaman, a Mahir Ravaya i a Abraham Gamball, jueus 
de La Bisbal, a abonar una carta de l'infant a favor de tots dels jueus de La 
Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 25 (1354-1355), fol. 89v. 

361 
1355, febrer, 9. Girona 
Bonafilla, Dolça i Ester, filles del difunt Astruch Caravida, jueu de Girona, amb 

llicència reial, venen a Ramon Albert, prevere del capítol de la Seu de Girona 
i regent de l'Almoina del Vestuari, un censal anual de 2 morabatins i un pa-
rell de capons que graven les cases i els obradors de Pere de Crespià, [merca-
der], i Ramon Cerdà, difunts, situades al carrer de les Fàbregues de Girona. 
La casa i l'obrador de l'esmentat Pere de Crespià afronten a l'Est amb el mur 
del Call jueu, al Sud amb la casa de Ramon de Cerdà, a l'Oest amb el carrer 
i el riu Onyar i al Nord amb la casa del difunt Bertran de Cassà. I les finques 
de Ramon de Cerdà afronten a l'Est amb el mur del Call jueu, al Sud amb la 
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casa del difunt Francesc Vanover, a l'Oest amb el carrer i el riu Onyar. Pagant 
l'esmentat censal 90 lliures. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Vestuari s.núm., 850 x 620 mm. / Vestuari, Girona núm. 
11, 560 x 610 mm. Carta Partida per abc. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos ínéditos. p. 404. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 25, doc. núm. 185 / p• 25, doc. núm. 181. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 359• 

362 
1355, febrer, 15. Girona 
Bonafilla, Dolça i Ester, filles del difunt Astruch Caravida, jueu de Girona, reco-

neixen rebre de Ramon Albert, prevere del capítol de la Seu de Girona i regent 
de l'Almoina del Vestuari de l'esmentada Seu, 90 lliures de moneda barcelone-
sa de tern per la venda d'un censal de 2 morabatins i d'un parell de capons 
que graven dues cases amb obrador que foren dels difunts Pere de Crespià [mer-
cader] i Ramon Cerdà, metge de Girona, respectivament i que ara pertanyen 
a Narcís, fill i hereu de Gerald de Santdionís, metge, i a Ramon Cerdà, fíll de 
l'esmentat Ramon de Cerdà, situades al carrer de les Fàbregues, ara anome-
nat de les Ballesteries. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Vestuari s.núm., 205 x 370 mm. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamíns. p. 25, doc. núm. 186. 

363 
1355, febrer, 15. Girona 
Ramon Cerdà, fill i hereu de Ramon Cerdà, metge, ciutadà de Girona, capbreva 

a Ramon Albert, prevere del capítol de la Seu i regent de lAlmoina del Vestua-
ri, la possessió d'una casa amb obrador situada al carrer de les Fàbregues de 
Girona. Pagarà un cens anual d'un morabatí i un capó. Aquest cens fou ad-
quirit a Bonafilla, Dolça i Ester, filles del difunt Astruch Caravida, jueu de 
Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Vestuari núm. 15, 320 x 330 mm. 

364 
1355, novembre, 3. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica al batlle de Parlavà que a peti-

ció de Bellshom Bonhuja, fill del difunt Bonhuja de Blanes, jueu de Girona, 
requereixi a Dalmau Guillem, de Parlavà el pagament de les quantitats degu-
des com a fiador de Salvador Agustí, de Sant Aniol. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 27 (1355-1356), fol. 27v. 

365 
[1355], novembre, 6. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica al batlle de Rupià, que Boni-

fant, jueu de Girona, per cessió feta per Nacim Rovén, jueu de Girona, li mos-
trà algunes cartes on constava que Pere Cantó, jutge de Girona, havia aplicat 

133 



GEMMA ESCRIBÀ BONASTRE / M PILAR FRAGO PÉREZ 

dret de marca a Pere R., de Rupià per un deute de 35 sous de Barcelona. El 
bisbe ordena que es satisfaci l'esmentada quantitat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 27 (1355-1356), fol. 28r. 

366 
[1356], març, 11. Girona 
[Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona) comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que a petició de Bernat Guic, ciutadà de Girona, recaptador de les 
talles de l'aljama de Girona, requereixi el pagament de les quantitats següents 
a Mabir Ravaya, 26 sous; a Bonjuha Vidal, 100 sous; a Bonastruch Issach, 210 
sous; a Bellaire, 50 sous i a l'hereu d'Issach [Bellshom], 100 sous, jueus de La 
Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopal, vol. 28 (1356), fol. 30r -v. 

367 
1356, juny, 28. Girona 
Abraham Issach, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de la taula de canvi de Ramon Madit; 156 sous i 3 diners barcelonesos, de la 
renda d'un censal i un violari, cedida per Bernat Serra, de Castellfollit. 
AHCG, Manual d'Acords, núm. 2, (1352-1358), fol. 140r. 

368 
1356, agost, 26. Girona 
Berenguer [de Cruïlles), bisbe de Girona comunica a [Bernat sa Frigola], batlle, i 

als oficials de La Bisbal que ha atorgat a Astrucb Deuslocrega, àlias Afaman, 
i als seus fills, un guiatge perquè puguin anar i tornar del castell de La Bisbal, 
vàlid durant cinc dies. 
ADG, Registres de Lletres Espiscopals, vol. 29 (1356), fol. 154r. 

369 
1356, novembre, 29. Girona 
Carta dirigida a Pere de Puig clergue de Girona, i a Bonanat de Roca, drapet; mar-

messors de Brunissén, vídua de Renard, traginer de Girona, que havien venut 
una casa de la difunta situada al Mercadell, davant del portal del Call jueu 
de Girona. [Berenguer de CruïllesJ, bisbe de Girona ordena que satisfacin l'im-
port de la venda en el termini de vint dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 30 (1356-1357), fol. 136r. 

370 
1357, gener, 19. Girona 
Berenguer Cruilles], bisbe de Girona, comunica a Guillem Bonet, lloctinent del 

batlle, i a Joan Gumà, jutge, d'Ullà, que a petició de Ramona, vídua de Gui-
llem Safont, d'Ullà, Guillem de Pedrera certifiqui si va pagar un deute de 68 
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sous a Jucef, jueu de Torroella de Montgrí, quan era batlle d'Ullà. Momet, fill 
del difunt Jucef, jueu de Torroella, reclama a l'esmentada Ramona la devolu-
ció del préstec 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 30 (1356-1357), fol. 157r. 

371 
1357, febrer, 19. Sarinyena 
El rei Pere III ordena al veguer i al batlle de la ciutat de Girona que no exigeixin 

a les persones obligades amb jueus el pagament de deutes adquirits fa sis anys, 
si durant aquest temps els creditors jueus no ban interposat cap querella con-
tra aquells. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 3 (1356-1379), 150 x 290 mm. 

372 
1357, febrer, 19. Sarinyena 
El rei Pere III concedeix a la ciutat de Girona que totes aquelles persones obligades 

per deutes amb jueus, no els obliguin a satisfer els esmentats deutes si, en el 
termini de sis anys, els creditors jueus no han interposat cap reclamació. 
AHCG, Llibre Verd, fol. 384v. 

373 
[1357], agost, 31. Girona 
Berenguer[de Cruilles], bisbe de Girona, comunica a Pere Terrè, jurista de Barcelo-

na, les explicacions deJacob Cohen, jueu de Barcelona, i que Gilabert de Cruilles 
no està en condicions de fer el que se li va demanar, per tant es dota a l'esmen-
tat jueu d'unes credencials per donar unes explicacions complementàries. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 31 (1357), fol. 235r. 

374 
1357, octubre, 16. Girona 
Berenguer[de Cruilles], bisbe de Girona, comunica als clergues de l'església de Santa 

Maria dels Turers, de Banyoles, que Pere de Requen, Joan Ordinell, entre al-
tres jurats de l'esmentada vila, i Guillem de Villar, que fou procurador de l'Al-
moina de Banyoles, varen lliurar a Jucef de Blanes, jueu, 40 lliures de 
Barcelona, part d'aquells 3. 000 sous que li contractaren en préstec, presentant 
com a fiador al'Almoina. Aquesta quantitat l'utilitzaren per comprar a l'abat 
del monestir de Sant Esteve de Banyoles el dret de llit. Els jurats varen ordenar 
una talla a la vila per retornar el deute. El bisbe ordena que en el termini de 
sís dies els jurats restitueixin a l'Almoina les 45 lliures recaptades mitjançant 
la talla. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 32 (1357-1358), fol. 39r -v. 
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375 
[1358], gener, 24. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle, i a Joan 

Costa, jutge, de La Bisbal, que es faci justícia en la causa entre Bellaire, vídua 
de Bonet Vidal, i el seu fill Maymó Bonet, d'una part, i Mahir i Issach Ravaya, 
de l'altra part, tots jueus de La Bisbal, per injúries comeses pels Ravaya a l 'es-
mentat Maymó. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol, 32 (1357-1358), fol. 248r. 

376 
1358, gener. 30. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que es faci justícia en la causa entre Bellaire, jueva de La Bisbal, i Ma-
hir Ravaya i el seu nebot, jueus de la mateixa vila. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 32 (1357-1358), fol. 222r. 

377 
1358, febrer, 16. Girona 
Berenguer [de 	bisbe de Girona, informa als clergues de l'església de la Seu, 

de Sant Feliu, de Santa Susanna del Mercadell, de Sant Nicolau, de Sant Martí 
i de Santa Eulàlia sa Costa, de Girona, i a les altres esglésies de la ciutat i de 
la diòcesi que en el sínode del passat any varen acordar no unir en matrimoni 
a jueus o infidels. El bisbe ordena que es compleixi l'esmentada normativa so-
ta pena d'excomunió. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 32 (1357-1358), fol. 233v. 

378 
[1358, març, 10.] 
Issach Cresques, Benet Bellshom i Salomó Astruch, jueus, secretaris de l'aljama de 

Girona, paguen als jurats de la ciutat, a través de la taula de canvi de Ramon 
Madir, 100 sous en concepte d'imposició del dret de barra del carrer de Pedret 
per les obres d'un pont de la ciutat i la reparació del carrer del Call de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 1 (1360-1363), vol. 1350-1360, fol. 9v. 

379 
1358, setembre, 26. Barcelona 
El rei Pere III ordena al veguer i al batlle de Girona observar la provisió donada 

pel seu pare, el rei Alfons, per la qual es prohibia la detenció d'aquells cris-
tians endeutats amb jueus que no s'haguessin obligat sota pena de terç. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 3 (1356-1379), 195 x 295mm, 

136 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

380 
1358, setembre, 26. Barcelona 
El rei Pere 111 confirma la provisió reial donada pel seu pare Alfons, el 26 d'abril 

de 1330, per la qual es concedia a la ciutat de Girona que cap cristià obligat 
per deutes amb jueus fos pres, ans fos forçat dobligar-se sota pena de terç en 
els llibres de la cort del batlle o del veguer de la ciutat. 
AHCG, Llibre Vermell, fol. 39r. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 98. 

381 
[1358, desembre, 7. Girona] 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica als clergues de la Seu i de Sant 

Feliu la resolució sobre el conflicte entre Abraham, fill del difunt Jucef de Bla-
nes, jueu de Girona, i Berenguer Saló, clergue de Girona, per la possessió d'una 
casa que fou de fucef de Blanes i que va vendre al difunt Pere Morell, clergue 
de Sant Feliu, situada a la pujada de Sant Feliu. Ambdues parts tenen el ter-
mini de vuit dies per apellar la decisió d'enderrocar la casa í dividir l'espai, 
posteriorment poden edificar. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 35 (1358-1359), fol. 117r -v. 

382 
1358, desembre. Girona 
Concòrdia feta entre els jurats de la ciutat de Girona, i els cònsols de l'Hospital 

Nou, per una banda, i l'aljama dels jueus, de l'altra, en la qual s'estableix que 
cap ciutadà de Girona ni cap home de l'esmentat Hospital pugui ser empreso-
nat per deutes contrets amb jueus. L'aljama signa la concòrdia el 14 de desem-
bre de 1358; els jurats de la ciutat la signen el 18 de desembre del mateix any. 
AHCG, Llibres Manuscrits de tema divers, lligall núm. 1 (1333-1456), vol. 3: Concòrdia en-
tre els jurats de Girona i l'aljama dels jueus. 

383 
1359, gener, 5. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona d'una part i l'aljama dels jueus de Girona de l'al-

tra part acorden, en la controvèrsia sobre el pagament de les imposicions so-
bre el vi i la carn per part de la dita aljama a la ciutat, que l'aljama dels jueus 
no contribuirà en les imposicions sobre el gra i la farina, el vi i els raïms 
la carn. Per contra, es farà una estimació sobre el valor total que es recauda-
ria amb aquestes imposicions i en compensació l'aljama pagarà anualment 
30 lliures de Barcelona de tern a la ciutat. Així mateix s'ordena que les dues 
fleques del Call només venguin pa a jueus. 
AHCG, Pergamins, 1350 - 1359, 588 x 592 mm. 
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384 
1359, gener, 14. 
Subhasta dels béns del difunt Dalmau de Mont, canonge de la Seu: 
Abraham Cabot, jueu, dos tovallons sotils per 6 diners. 

un tovalló blanc esquinçat per 3 diners. 
unes tovalles per 2 sous i 8 diners. 
unes tovalles esquinçades per 2 sous i 4 diners. 
un cap de drap de lli per 8 diners. 
unes tovalles per 3 sous i 6 diners. 
unes tovalles de Bernat de Soler, clergue per 13 diners. 

Nalies, jueu, unes tovalles sotils per 18 diners. 
Astruch Bonanasch, jueu, nou tovallons llistats per 17 sous i 7 diners. 
Bellshom Issach sa Torre, jueu de Girona, unes tovalles calades per 20 sous. 
Abraham Cabot, un travesser de fustany llistat per 9 sous. 

un travesser llistat de poc valor per 2 sous i 3 diners. 
Bonafós, jueu, sastre, un llençol per 5 sous i 10 diners. 
Bellshom Issach sa Torrg una bóta de vi per 10 sous i 1 diner. 
Bellshom Falcó, una tassa per 4 sous i 4 diners. 
Abrabam Cabot, jueu, uns ferros per 2 sous i 8 diners. 

un laxiver de ferro per 5 sous. 
Sotllam Badell, unes moles per 20 diners. 
Abraham Cabot, un ast botifarrer per 23 diners. 
Bellshom Falcó, un ast de ferro per 20 diners. 
Abraham Cabot, unes graelles de ferro per 3 sous. 
Bellshom Issach, un bací per 15 sous i 3 diners. 
Astruch Bonanasch, jueu, una cortina per 26 sous. 
Bellshom Issach, un cobrellit per 28 sous. 
Sotllam Badell, dos morters de pedra per 3 sous. 
Abrabam Cabot, un lavacap obrat de seda per 5 sous t 2 diners. 

una salera i safrà per 13 sous i 1 diner 
un sac de canyella per 2 sous i 7 diners. 

Sotllam Badell, una funda de drap brut per 13 sous. 
Astruch Bonanasch, jueu, una corretja d'argent per 32 sous i 9 diners. 
Sotllam Badell, una corretja d'argent vermella per 26 sous i 1 diner 

una branca de coral per 3 sous i 6 diners. 
Abrabam Cabot, un bancal de drap de lli per 21 diners. 
Sotllam Badell, una taula per 8 diners. 
Abraham Ravaya, una taula per 7 sous t 1 diner 
ADG, Processos medievals. Marmessories, núm. 786. 
Edit. Cf. BATLLE PRAT, L., Judíos gerundenses en testamentarías. p. 389. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 370. 

385 
1359, abril, 8. Besalú 
Bonjuha Benvenist, jueu de Besalú, procurador de Tolrana, vídua de Bonjuha Bio-

na, jueu de la mateixa vila, veí d'Olot, tutora del seu fill Biona, cedeix a Pere 
Romeu, de Juvinyà, un seguit de deutes inscrits a la cúria de Besalú i contrets 
per Guillem de Frigola, de Juvinyà, amb el difunt Bonjuha Biona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Pies memòries - Juvinyà núm. 2, 360 x 540 mm. 
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386 
1359, abril, 8. Girona 
Vidal Alatzar, jueu de Girona, abans jueu de Castelló d'Empúries, defineix a Gui-

llem Domènec de Pols, de la parròquia d'Ordis, de totes les obligacions inscri-
tes a lescrivania de la cúria de Castelló. 
AHCG, Pergamins, 1350 - 1359, 173 x 243 mm. 

387 
1359, juny, 1. Girona 
Abraham Issach, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de la taula de canvi de Ponç Malarç, 100 sous de la renda d'un censal mort 
de 200 sous anuals, cedida per Ramon Andreu, argenter; ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 1 (1360-1363), vol. 1358-1360, fol. 77r. 

388 
1359, juny, [30]. 
[Berenguer de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce-

si que Tomàs de Girona, nadiu de Montpeller, s'ba convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 33 (1359), fol. 187r -v. 

389 
1359, juliol, 6. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues de l'església de Santa 

Maria de Turers, de Banyoles, que obliguin als jueus a pagar els 12 diners pels 
ous de salpàs que bavien de satisfer cada Setmana Santa. Els jueus es negaven 
a abonar aquest dret aliegant la incidència de la pesta negra. El bisbe ordena 
que han pagar l'esmentat dret en el termini de sis dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 33 (1359), fol. 66r -v. 

390 
1359, setembre, 12. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, ordena a Fr. Bernat, abat del monestir de 

Sant Esteve de Banyoles, que procedeixi a sentenciar en la causa entre Bernat 
Cabrera, capellà, i Jaume de Pedralt, domer de l'església de Santa Maria de 
Turers de la mateixa vila, i els jueus per la percepció anual de 12 diners de Bar-
celona i d'ous de salpàs durant la Setmana Santa d'una casa on residien jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 36 (1359-1360), fol. 35r -v. 

391 
1359, desembre, 12. Girona 
Arnau, vicari general del bisbe de Girona, comunica als clergues de l'església d'Hos-

talric que Jucef Rovén de Blanes i Rovén Vides, jueus d'Hostalric, han comprat 
a Marquesa, comtessa d'Empúries i vescomtessa de Cabrera, unes rendes que 
tenia al lloc Hostalric, a la parròquia de Falgons, de Reminyó, entre altres, i 
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que ara pertanyien a Bernat, comte d'Osona. El vicari ordena, sota pena d'ex-
comunió, que Jaume Burguès i Guillem sa Mascorda, procuradors de la ves-
comtessa de Cabrera, del veguer i del batlle d'Hostalric, obliguin als esmentats 
jueus a pagar diverses quantitats de diners que deuen als framenors i al sa-
gristà del'església de Castelló. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 36 (1359-1360), fol. 120v -121r. 

392 
[1360, març, 11. Girona] 
[Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona) comunica al comte d'Empúries que Joan 

Resta, jurisperit de Castelló, ha estat excomunicat per l'impagament de 8 lliu-
res de Barcelona que devia a Issach des Mestre, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 37 (1359-1360), fol. 164r. 

393 
[1360], març, 11. Girona 
[Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona), comunica al comte d'Empúries que Joan 

Resta, jurisperit de Castelló, ha estat excomunicat per l'impagament de 25 lliures 
de Barcelona que devia a Jucef Bellshom de Blanes, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 37 (1359-1360), fol. 163v -164r. 

394 
1360, març, 19. Girona 
Berenguer [de Cruïlles), bisbe de Girona, ordena als clergues de l'església de Sant 

Iscle de l'Empordà que satisfacin a Issach Duran, metge, jueu de La Bisbal, 
els serveis prestats. 
ADG, Registres de Lletres Espiscopals, vol. 37 (1359-1360), fol. 184r -185r. 

395 
[1360], juny, 7. Barcelona 
[Berenguer de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat Margarit, dispenser 

del duc, que no obligui als jueus de La Bisbal i de Peralada, pel fogatge, que 
va contra dret i justícia, atès que estan sota jurisdicció del bisbat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 38 (1360), fol. 77r. 

396 
[1360, juny, 7.] Barcelona 
[Berenguer de Cruïlles), bisbe de Girona, comunica a Bernat de Perles, majordom 

del bisbe, que els secretaris de l'aljama de Girona volen obligar als jueus de 
La Bisbal i de Peralada, pel fogatge, que va contra dret i justícia, atès que es-
tan sota jurisdicció del bisbat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 38 (1360), fol. 77r. 
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397 
[1360], agost, 12. Girona 
[Berenguer de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, la petició d'Issach Ravaya i Mahir Ravaya, jueus de La Bisbal, on 
reclamen que es faci justícia. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 38 (1360), fol. 177r 6. 

398 
[1360], agost, 25. Girona 
Berenguer [de Cruillesj, bisbe de Girona, ordena, sota pena d'excomunió, als cler-

gues de la ciutat i diòcesi de Girona que ningú realitzi negocis amb Bonjuha 
Benvenist, jueu de la mateixa ciutat, que ha acusat falsament a homes de la 
diòcesi de deure-li una certa quantitat de diners davant la cúria reial de Besalú. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 38 (1360), fol. 144v -145r. 

399 
1360, octubre, 19. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica als clergues i fidels de la diòce-

si de Girona que Nicolau de Gracia s'ha convertit al cristianisme i predica 
contra els jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 39 (1360-1361), fol. 77r -78r. 

400 
[1361], febrer, 3. Girona 
Berenguer [de Cruilles], bisbe de Girona, comunica a Bernat de sa Frigola, batlle 

del castell de La Bisbal, que Issach Asmies, jueu de Girona, anirà a La Bisbal 
per uns afers. El bisbe demana al batlle que l'ajudi en tot allò que calgui. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 39 (1360-1361), fol. 119v. 

401 
1361, març, 11. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Astruch Deuslocrega, àlias Afaman, Abraham Astruch i Bonju-
ha Vidal, jueus, abans de la pesta negra, varen vendre un violari de 100 sous 
anuals a Pere Mallol, de La Bisbal, per satisfer les despeses del nomenament 
de síndics per anar a veure el rei. El bisbe Arnau [de Mont-rodon] va aconse-
llar als esmentats jueus que el rei resolgués el conflicte que tenien amb els se-
cretaris de l'aljama de Girona, per raó de les fortes talles que els obligaven 
a pagar. Aquests jueus demanen que es faci justícia ja que alguns d'ells es ne-
guen a pagar la seva part del violari. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 40 (1360-1361), fol. 91v -92r. 

6. Document molt deteriorat. 
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402 
[1361], abril, 12. Girona 
Berenguer (de 	bisbe de Girona, tramet a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, la petició de justícia demanada per Afaman, Abraham Astruch i Bon-
juha Vidal, jueus de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 40 (1360-1361), fol. 174r. 

403 
[1361, juny, 1.] Girona 
[Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona, a Bernat sa Frigola, batlle de La 

comunica que a petició de Ramon Marrac, recaptador de les talles, quésties 
i collecta reials a l'aljama de Girona, requereixi a Astruch Deuslocrega, àlias 
Afaman, i al seu fill Mossé, jueus de La Bisbal, el pagament 1000 sous en el 
termini de deu dies i 1.400 sous més endavant. Condemna que els ha imposat 
Benet Bellshom i Jucef, àrbitres, en el conflicte entre l'aljama de Girona i els 
esmentats jueus de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 41 (1361), fol. 9r -v. 

404 
[1361], juny, 4. Girona 
[Berenguer de Cruïlles), bisbe de Girona, atorga als cònsols de Castelló, la provisió 

d'oficials a la vila. Petició que fou enviada a la comtessa d'Empúries, la qual 
dóna resposta favorable a través de Vidal Caravida, jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 41 (1361), fol. 13v. 

405 
1361, desembre, 3. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten al rei que obligui els jueus de la ciutat 

a satisfer la meitat del valor de les obres de reparació de la muralla. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall ntlin. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1360-1361, fol. 43r. 

406 
[1361], desembre, 10. Girona 
Berenguer[de Cruïlles), bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La 

Bisbal, que obligui Francesc Ballester, que fou notari de La Bisbal, a lliurar 
els instruments on consten les quantitats pagades a jueus per Guillem Gínes-
ta, de Llavaneres, en nom de l'esmentat notari. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 43 (1362), fol. 63v. 

407 
1361, desembre, 15. Girona 
Berenguer[de Cruïlles), bisbe de Girona, ordena al batlle d'Ullà d'executar els béns 

de Guillem Negre, d'Ullà, contra qui Astruch Lobell Gracià, jueu de Girona, 
ha demanat marca per les quantitats que li devia. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 43 (1362), fol. 59r. 
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408 
113621 
Guillem de Vinyoles, jurisperit de Girona, àrbitre en la controvèrsia entre la uni-

versitat i els jurats de la ciutat de Girona, d'una part, i l'aljama dels jueus 
de la ciutat, de l'altra, sobre si tenen l'obligació de contribuir econòmicament 
en la construcció i reparació de la muralla. Vidal Caravida, Jucef Bellshom 
de Blanes, Bellshom Falcó, Benet Bellsbom, Astruch Lobell Gracià, Abraham 
Issach, Astrucb Bonanascb, Bellshom Issach, Maymó Abraham, Ferrer Bona-
nasch, Abraham Vàlic, Issacb de Blanes, Mossé Falcó i Astrucb Cresques Ba-
dós, representants de l'aljama de Girona, nomenen a Jucef Issach i Bonastruch 
Bonafé, jueus de la mateixa ciutat, procuradors de l'al jama en el conflicte amb 
la universitat de Girona. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1356-1372, 
fol. 15r -17v. 

409 
[1362] 
Guillem de Vinyoles, jurisperit de Girona, àrbitre en la controvèrsia entre els jurats 

de la ciutat de Girona, d'una part, i l'aljama de la ciutat representada perJucef 
Issach i Bonastruch Bonaf4 de l'altra, sentencia que l'esmentada aljama contri-
bueixi en la reparació i construcció de la muralla durant els pròxims cinc anys. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1356-1372, fol. 17v. 

410 
1362, febrer, 2. Girona 
Berenguer [de 	bisbe de Girona, comissiona Guillem Cavaller, canonge 

de lesglésia de Sant Feliu, per procedir en la causa presentada per Vidal Cara-
vida, jueu de Girona, contra Ramon Albert, regent de l'Almoina del Vestuari, 
al qual reclama els honoraris per les gestions d'En Vidal en la venda de les 
possessions de l'Almoina a 	de Mallorca. 
ADG, Registres de Lletres episcopals, vol. 43, (1362), fol. 139v. 

411 
113621, febrer, 8. Girona 
Berenguer [de 	bisbe de Girona, ordena a Jordà d'Abellars, lloctinent del 

batlle de Rupià, que no procedeixi contra els béns de Pere Ferrer, de Rupià, 
fiador d'un deute contret per Berenguer Brancós amb Bonjuha Vidal, jueu de 
la Bisbal, si abans no s'ba procedit contra l'esmentat Berenguer 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 43 (1362), fol. 118r. 

412 
1362, febrer, 8. Girona 
Berenguer [de CruïllesJ, bisbe de Girona, ordena a Bernat Pedrera, batlle d'Ullà, 

que obligui a Guillem Negre, d'Ullà, a pagar les 10 lliures que deu a Lobell 
Gracià, qui ha presentat una nova reclamació a la cort episcopal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 43 (1362), fol. 163v. 
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413 
[1362, març, 5. Girona] 
[Berenguer de Cruïlles), bisbe de Girona, comunica al sagristà i domer de lesglésia 

de Santa Maria de Turers de Banyoles que Ramon, fill i hereu de Ramon d'Es-
terriola, tintorer de Banyoles, procurador de la universitat de la mateixa vila, 
es va obligar en un préstec de 3000 sous amb Jucef de Blanes, jueu de Girona, 
per negocis de la vila que ell mateix va retornar. El bisbe ordena que els jurats 
i cònsols de Banyoles paguin a l'hereu de lesmentat procurador o als seus mar-
messors 150 lliures en el termini de vuit dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 42 (1361-1362), fol. 17r. 

414 
1362, juny, 17. Perpinyà 
Vidal Caravida, Jucef Bellshom de Blanes i Bellshom Falcó, jueus, secretaris de l'al-

jama de Girona, i Benet Bellshom, Astruch Lobell Gracià, Abraham Issach, As-
truch Bonanasch, Bellshom Issach, Maymó Abraham, Ferrer Bonanasch, Abra-
ham Ravaya, Issach de Blanes, Mossé Falcó, Astruch Cresques Badós, tots jueus 
del esmentada aljama, nomenen a Jucef Issach í Bonastruch Bonafé, jueus de 
Girona, procuradors perquè representin a l'aljama en la causa contra la uni-
versitat i els jurats de la ciutat de Girona per la contribució econòmica en les 
obres de la muralla. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1356-1372, 
fol. 18r -19v 

415 
1362, juliol, 15. 
Guillem de Vinyoles, [jurisperit de Girona), àrbitre en el conflicte entre els jurats 

de la ciutat de Girona, representats per Francesc de Santceloni, Ramon Ribot 
i Arnau de Vilaguda, d'una part, i l'aljama de la ciutat, representada per Jucef 
Issach, Bonastruch Bonafé, jueus, i Salomó Issach, jueu singular de l'aljama, de 
l'altra part, sentencia a laljama de Girona, basant-se en els privilegis d'aquesta, 
a contribuir en les reformes de la muralla de ciutat amb els següents paga-
ments: 1000 sous el dia de santa Maria del mes d'agost, 1000 sous a mitjan 
mes d'octubre i 1000 sous el dia de Nadal durant els pròxims quatre anys. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1356-1372, 
fol. 20r -21r. 

416 
[1362, desembre, 22] 
El vicari de Girona requereix, a petició d'Astruch Rovén, jueu de Girona, a Joan 

Colull, clergue de Castelló d'Empúries, que pagui els 25 sous que deu a les-
mentat Astruch. 
ADG, Registre i Segell, vol. 1365-1366, fol. 25v. 
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417 
[1362], desembre, 29. Girona 
Pere de Rius, procurador [del bisbe i vicari general) comunica a Bernat sa Roca, 

castlà de Rupià, que a petició dAstruch Rovén, jueu de Girona, el jutge ordi-
nari ha aplicat dret de marca contra homes del bisbat, requereix que els deu-
tors de l'esmentat jueu paguin les quantitats degudes í siguin retornades les 
penyores. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 46 (1362-1363), fol. 54v. 

418 
[1363], abril, 19. 
Joan Colull, rector de l'església de Castelló d'Empúries, reconeix deure 34 sous a 

Astruch Rovén, jueu de Girona i es compromet a retornar-los el dia de Sant Feliu. 
ADG, Registre i Segell, vol. 1365-1366, fol. 48v. 

419 
[1363], juny, 23. Girona 
[Pere de RiusJ, vicari general, comunica als clergues de Castelló que Issach Vidal, 

fill i hereu de Vidal Caracosa, jueu de la parròquia de Sant Llorenç de la Mu-
ga s'ha querellat amb Issach Mahir, Benvenist Caracosa, jueus de Castelló, i 
Salomó Astruch, jueu de Peralada, marmessors d'Issach Coben, jueu de Cas-
telló, per un deute. Els esmentats marmessors tenen el termini de sis dies per 
pagar el deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 48 (1363), fol. 99r. 

420 
1363, juny, 29. 
El visitador dffinnec de Vallterral, bisbe de Girona, inspecciona l'església de Sant 

Martí de Peralada, on Pere Roig, Guillem Vinyes i Berenguer Pujada, cònsols 
de l'esmentada vila, acusen a Joan Palau, clergue, d'empenyorar unes estova-
lles de seda valorades en 60 o 70 sous al pare de Bondia, jueu de Peralada. 
ADG, Visites Pastorals, vol. 11 (1363), fol. 43r -42v. 

421 
[1363], juliol, 5. 
El visitador dffinnec de Vallterral bisbe de Girona, inspecciona l'església de Sant 

Esteve d'Olot on Pere Feixes, clergue, acusa a Bernat de Masnou, batlle de l'abat 
de Ripoll, d'incitar a Pere de Condamina de Coll d'atemptar contra les pro-
pietats del jueus el setè dia de la setmana. 
ADG, Visites Pastorals, vol. 11 (1363), fol. 212v. 
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422 
1363, juliol, 7. Girona 
[Ennec de Vallterral bisbe de Girona, comunica al batlle de La Bisbal la revocació 

de la marca contra Ramon Figueres i la seva muller, de Sant Sadurní [de 
a petició d'Esteró, muller del mestre Duran, jueu de La Bisbal, després que 

han satisfet els deutes contrets amb lésmentada Esteró i amb Astruga, muller 
dissach Ravaya, jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 49 (1363-1364), fol. 26v. 

423 
1363, juliol, 17. Girona 
Causa entre l'abat de Sant Miquel de Fluvià i Pere Savarrés, jutge del comtat d'Em-

púries, per les execucions fetes per l'esmentat Pere contra els homes del mones-
tir, a qui ha estat imposada marca pel jutge de Figueres, a petició d'Abrahatn 
Mercadell, jueu de Figueres. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 49 (1363-1364), fol. 28v. 

424 
[1363, setembre, 9] 
E1 vicari de Girona requereix, a petició de Rovén Cerç i Mossé Ravaya, jueus, a Ra-

mon Riard i la seva muller, de Campdorà, que restin a Girona com a ostatges 
dels esmentats Rovén i Mossé per raó d'un deute. 
ADG, Registre i Segell, vol. 1365-1366, fol. 99r. 

425 
[1363, novembre, 16. Girona] 
Benet Bellshom, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de Ramon Madit; clavari, 28 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa de la 
renda d'un violari de 1.150 sous anuals, cedida per d'Arnau Barrat, ciutadà 
de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 1 (1360-1363), vol. 1363-1364, fol 54r. 

426 
1363, desembre, 10. Girona 
Pere de Prat, Bernat de Riera i Francesc de Santceloni paguen a Abraham Ravaya, 

jueu de Girona, 1.000 sous per la pedra produïda per lénderrocament de la 
seva casa i que serà utilitzada en l'obra de la muralla. La casa d'Abraham 
Ravaya està situada al call jueu de la ciutat, afrontant a l'Est amb el carrer 
del call, al Sud amb la casa de Rovén Samuel, jueu, a l'Oest amb la muralla 
vella i al Nord amb la casa de Bonastruch de Blanes, jueu. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1356-1372, 
fol. 49v -50r. 
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427 
[1363, desembre, 19. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona atorguen a Abraham Ravaya, jueu de Girona, el 

permís de construcció d'una casa, amblobligació de complir un seguit de con-
dicions: que la paret Est de la casa, que afronta amb la muralla, deu estar 
separada daquesta 13 pams de cana de la mesura de Girona i que les finestres 
de la casa no poden superar els dos pams d'amplada. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1356-1372, 
fol. 50 his v. 

428 
1364, gener, 1. Girona 
Joan Ferrandis de Falcés, procurador del bisbe de Girona, ordena a Ferrer anullar 

l'obligació imposada a Issach Ravaya, fill de Mossé Ravaya, jueu, i a la seva 
muller per frau, després d'haver pagat una composició de 100 sous. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 50 (1363-1365), fol. 47r. 

429 
1364, febrer, 27. Girona 
Ennec Ide Vallterral, ordena, sota pena de 10 lliures, al batlle 	, a qui el jutge 

ordinari de Girona ha imposat marca, que obligui a Bernat Boet, d'Ullà, a 
pagar a Bonastruch Issach, jueu, els 50 sous que li deu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 50 (1363-1365), fol. 77r. 

430 
1364, març, 6. Girona 
Joan Ferrandis de Falcés, procurador general del bisbe de Girona, ordena al batlle 

de Parlavà, a qui ha estat imposada marca pel jutge ordinari de Girona, que 
obligui a Ramon Bassa i la seva muller, de Madremanya, veïns de Parlavà, 
a satisfer a Abraham Ravaya, jueu de Girona, els 350 sous que li deuen. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 50 (1363-1365), fol. 61v. 

431 
1364, abril, 22. Girona 
Berenguer de Riera, batlle de Girona, i Pere de Rius, [vicari general del bisbe de 

Girona) a petició de Saurina, muller de [Jaume) de Mitjavila, ciutadà de Gi-
rona, atès que el seu marit es troba empresonat al Mercadal per deutes con-
trets amb Salvat Mossé i Astruch Bonanasch, jueus de Gírona, requereixen als 
oficials del bisbe que intercedeixin amb els esmentats jueus atenent que el deu-
tor no té béns per satisfer el deute, però la seva muller encara gaudeix de la 
dot i l'esponsalici. 
ADG, Registres de Lletes Episcopals, vol. 47 (1360-1364), fol. 32v -33r. 
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43 2 
[1364], maig, 15. Girona 
Arnau Barrat, ciutadà de Girona, amb consentiment dastruch Lobell Gracià, jueu 

de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través de la taula de canvi 
de Ramon Madir, 14 Iliures, 7 sous i 6 diners de moneda barcelonesa de tern 
de la renda d'un violari de 28 lliures i 15 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 1 (1360-1365), vol. 1363-1364, fol. 105r. 

433 
[1364, maig, 16. Girona] 
Arnau Barrat, ciutadà de Girona, amb consentiment dAstruch Lobell Gracià, jueu 

de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través Ramon Madir, cla-
vari, 14 lliures, 7 sous i 6 diners de la renda d'un violari de 28 lliures i 16 
sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 1 (1360-1363), vol. 1363-1364, fol. 105r -v. 

434 
[1364, juliol, 17. Girona] 
Pere de Rius, [vicari general del bisbe de Girona), comunica a Bernat de Torroella, 

batlle d'Ullà, que ha aplicat dret de marca contra tots els homes de l'esmenta-
da vila per no obligar a Bernat Boet, d'Ullà a pagar a Bonastruch Issach, jueu 
de Girona, 50 sous, part d'un deute de 100 sous. El vicari ordena, sota pena 
de 10 lliures, que satisfaci el deute en el termini de sis dies per lliurar a la po-
blació d'Ullà de la marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 51 (1364), fol. 30v. 

435 
1364, juliol, 24. Girona 
Berenguer de Riera, batlle de Girona, i Pere de Rius, vicari general del bisbe de Gi-

rona, aconsellen a Saurina, muller de Jaume de Mitjavila, ciutadà de Giro-
na, empresonat al Mercadal per deutes contrets amb Mossé [Salvat) i Astruch 
Bonanasch, jueus de Girona, que utilitzi la dot i l'esponsalici per satisfer l'ali-
mentació, atès l'estat de penúria en què es troba. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 51 (1364), fol. 68v -68r. (bis). 

436 
[1364, juliol, 28. Girona] 
(Pere de RiusJ, vicari general del bisbe de Girona, comunica als clergues de la Seu 

als de Sant Feliu de Girona que Bonjuha Benvenist, jueu de Besalú, reque-
reix a Pere Virgili, tutor dels fills i hereus de Pasqual de Mftjavila, de Pedrinyà 
de la parròquia de Crespià, el pagament de 55 sous que li devia. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 51 (1364), fol. 33r -v. 
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437 
1364, octubre, 24. Girona 
[Ennec de Vallterral bisbe de Girona, comissiona Jaume de Monell, jurisperit de 

Girona, per sentenciar en la causa entre Salomó Issacb, jueu de Girona, repre-
sentant de Mossé Jucef, fill i hereu de Jucef Mossé, jueu de Girona, d'una part, 
i Ramon de Palol, cavaller, hereu de Guilem de Vilar, de l'altra part, pels 560 
sous que l'esmentat Ramon devia a Salomó Issach. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 53 (1364-1365), fol. 24v. 

438 
1364, octubre, 25. Girona 
[Ennec de Vallterral, bisbe de Girona, ordena a Guillem Banyils, notari de la Bis-

bal, que anulli la pena de 100 sous, d'un mes de presó i la prohibició de jugar 
durant un temps, imposada a Vidal Bonet, fill de na Bellaire, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 53 (1364-1365), fol. 27r. 

439 
[1364], novembre, 21. Girona 
[Ennec de Vallterral, bisbe de Girona, ordena als batlles de La Bisbal, d'Ullà i d'Ul-

tramort que restitueixin a Andreu Vila, de La Bisbal, una mula que li fou con-
fiscada per l'aplicació del dret de marca per un seguit de deutes: un contret 
per Bernat Boet amb Bonastruch Issacb, jueu de Girona, un altre per un deute 
de 81 sous contractat per Francesc de Vallbona, de La Bisbal, amb Abraham 
Issach, jueu, i un 15 sous que Pere Guerau, d'Ultramort, devia a l'esmentat 
Bonastruch. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 53 (1364-1365), fol. 63r. 

440 
[1364, novembre, 23. Girona] 
Benet Bellshom i Astruch Cresques, jueus de Girona, reconeixen rebre dels jurats 

de la ciutat 28 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa de tern de renda d'un 
violari de 1150 sous anuals, cedida per Arnau Barrat, ciutadà de Girona, per 
un deute de 33 lliures i 9 sous. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 1 (1360-1363), vol. 1363-1364, fol. 158v. 

441 
1364, desembre, 7. Girona 
El vicari general de Girona ordena a Pere Pagès, batlle de Rupià, a qui ha estat 

imposada marca pel veguer de Girona, que procedeixi en I execució del deute 
de 60 sous que Bartomeu Planes, de Rupià, deu a Astruch Mercadell, jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 50, (1363-1365), fol. 112r. 
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442 
1365, gener, 15. Girona 
El vicari general de Girona ordena a Guillem Pedrera, batlle de Bàscara, que re-

quereixi, a petició de Bonadona, muller de Salomó Abraham, jueu, a Guillem 
Lagost i a Ramon Ferrer de Bàscara, com a fiadors d'un deute de 45 lliures 
contret per Ramon Barrera amb Francesc Perpinyà, batlle de Vilafreset; el pa-
gament de 300 sous que resten per satisfet; sota pena de 100 sous. Aquesta quan-
titat fou cedida a l'esmentada Bonadona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 53 (1364-1365), fol. 129r. 

443 
1365, gener, 4. Girona 
Berenguer jde CruïllesJ, bisbe de Girona, concedeix un guiatge a Rovén Sescala, 

jueu, per poder anar i residir al castell de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 50, (1363-1365), fol. 155v. 

444 
[1365], febrer, 3. Girona 
Ennec [de Vallterral, bisbe de Girona, atorga a Astruch Deuslocrega, àlias Afaman, 

i a Bonjuha Vidal, jueus, guiatge per anar a totes les viles i castells del bisbat, 
vàlid durant cinc dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 52 (1364-1369), fol. 10v. 

445 
1365, febrer, 4. Girona 
[Ennec de VallterraJ, bisbe de Girona, adverteix, sota pena d'excomunió, a Ramon 

de Boxols, a Bonanat Domènec i a Francesc Estanyol, arrendadors de l'impost 
de la carn, que totes les persones eclesiàstiques estan exemptes daquest impost, 
i de qualsevol altre impost laic, i que es contrari a la religió cristiana que un 
jueu exerceixi algun càrrec entre cristians, com és el cas d'aquests arrenda-
dors que han encarregat la recaptació a un jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 54 (1365-1366), fol. 27r. 

446 
1365, març, 20. Girona 
Berenguer [de Cruïlles], bisbe de Girona, atorga a Issach Vidal Ravaya, jueu de La 

Bisbal, resident a Peratallada, un guiatge per viatjar a La Bisbal, vàlid du-
rant quinze díes, malgrat el ban que lacusa d'haver-se barallat amb Maymó 
Bonet, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 50 (1363-1365), fol. 179r. 

447 
[1365], març, 21. Girona 
[Berenguer de Cruillesj bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Frigola, batlle de 

La Bisbal, que Bellaire, vídua de Bonetó, jueu de La Bisbal, reclama un deute 
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50 sous a Ermessenda, vídua de Bernat Isern, de Cantallops, quantitat per la 
qual es va obligar l'esmentat Bernat però que havia retornat a Bonetó. E1 bis-
be ordena que Bellaire lliuri a Ermessenda la carta de deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 25 (1354-1355), fol. 228r. 

448 
1365, juliol, 10. Girona 
El vicari del bisbe de Girona comunica al batlle i al jutge de Castelló que Guillem 

Otger, fill i hereu de Joan Otger, i Joan Floreta, de Castelló, han estat exco-
municats per no pagar un deute de 260 sous a Salomó de Bellcaire, jueu de 
Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 28v -29r. 

449 
[1366, març, 03. Girona] 
lEnnec de Vallterral, bisbe de Girona, fa carta de recomanació a favor de Vidal 

Caravida, jueu de Girona, dirigida a Romeu, bisbe de Lleida. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 55 (1365-1366), fol. 83v. 

450 
1366, maig, 21. 
Subhasta dels béns del difunt Francesc Vengut, beneficiat de la catedral a: 

Issach Asmies, jueu, una tovallola aulana per 8 diners. 
Bonavia, jueu de Girona, una vànova d'estopa per 22 sous i 11 diners. 
Abraham Rabiça, jueu, dos calces de cadins blanques per 23 diners. 
Bonavia, jueu de Girona, una capa de cor de bruneta per 32 sous. 
Jucef Falcó, jueu de Girona, un arquibanc amb dos calaixos per 188 sous i 
5 diners. 
ADG, Processos medievals. Marmessoria, núm. 787. 
Edit. Cf. BATLLE PRAT, L., Judíos gerundenses en testamentarías. p. 390. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 371. 

451 
1366, maig, 22. Girona 
Ennec [de VallterraJ, bisbe de Girona, comunica al batlle i al jutge de Bàscara que 

Arnau Esteve, de Bàscara, com a fiador de Bernat de Rimançó, de la mateixa 
vila, ha satisfet aJucefJucef jueu de Girona, 84 sous de Barcelona que li devia. 
L'esmentat Bernat ha aconseguit una pròrroga del rei, en acollir-se a un pri-
vilegi reial que afectava al pagament de violaris i deutes contrets amb 
cristians i jueus. El bisbe ordena que sigui obligat a pagar 42 sous a Arnau 
Esteve. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 55 (1365-1366), fol. 148v. 
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452 
1366, juny, 3. 
Els jurats de la ciutat de Girona satisfan a Rovén Vides, jueu de Girona, 13 lliures 

i 15 sous per la cessió feta per Arnau Barrat a Vidal Caravida, jueu. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1366, fol. 13r. 

453 
[1366], agost, 13. Girona 
(Ennec de Vallterraj, bisbe de Girona, comunica a Bernat Pedrera, batlle de Bàsca-

ra, que a petició de Vidal des Mestre, jueu de Girona, s'ha aplicat marca con-
tra els homes de Bàscara. L'esmentat jueu reclamava el pagament de dos deu-
tes contrets amb ell per Bernat Armengol i Arnau Esteve, ambdós de la mateixa 
vila. El bisbe ordena que es satisfaci el deute perquè sigui retirat el dret de marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 56 (1366-1367), fol. 14r. 

454 
[1367], febrer, 26. 
Antoni Ferrer de Matajudaica, com a procurador de Berenguer de Gifré, sagristà 

d'aquesta vila, es compromet a comparèixer davant el jutge assignat pel bisbe 
sobre les peticions interposades contra l'esmentat Berenguer per Pere de Puig, 
de Peratallada, el qual ha rebut l'instrument de deute de Bonafilla, vídua de 
Mahir Ravaya, jueu de La Bisbal. 
ADG, Firmes de dret, vol. 1366-1369, fol. 3r. 

455 
[1367], març, 10. 
Berenguer Perelló, fill de Ferrer Perelló, de L'Armentera, es compromet a comparèixer 

davant el jutge assignat pel bisbe sobre les demandes fetes contra ell per Baró As-
truch de Torre i Issach Astruch de Torre, hereus d'Issach de Torre, jueus de Girona. 
ADG, Firmes de dret, vol. 1366-1369, fol, 5r. 

456 
[1367], març, 26. 
Berenguer Tauler, de Torroella de Montgrí, es compromet a comparèixer davant el 

jutge assignat pel bisbe sobre les peticions interposades contra ell per Issach 
Mossé Ravaya, en nom propi i com a procurador de la seva muller Astruga, 
jueu de La Bisbal. 
ADG, Firmes de dret, vol. 1366-1369, fol. 5r. 

457 
1367, abril, 13. Girona. 
Mossé Asmies Cabrit, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a tra-

vés de la taula de canvi de Ramon Madir, 11 lliures i 5 sous barcelonesos de 
la renda d'un violari de 22 lliures i mitja anuals, cedida per Francesc Guerau. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 6 bis (1366-1367), fol. 63r. 
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458 
1367, maig, 19. Girona 
Issach Jucef de Blanes, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a 

través de la taula de canvi de Ramon Madir, 28 sous de la renda d'un censal 
i un violari de 38 lliures, 11 sous i 4 diners anuals, cedida per Francesc de Sant-
celoni, ciutadà de Girona. 
AHCG, Manual d'Acords, núm. 6 bis, fol. 72v. 

459 
1367, maig, 26. 
Gueraua, sabatera de Casavells, es compromet a comparèixer davant el jutge as-

signat pel bisbe sobre les peticions fetes contra ella per Bellaire, vídua de Bo-
net Vidal, jueu de La Bisbal. 
ADG, Firmes de dret, vol. 1366-1369, fol. 5v. 

460 
[1367], juny, 2. Girona 
Miquel de Santjoan, llicenciat en dret, vicari general del bisbe de Girona, comuni-

ca a Joan Resta, jutge, i aJaume Pere, regent de la batllia d'Ullastret, que s'ha 
assabentat que han imposat a Pere Rupià, regent de la batllia de Matajudai-
ca, una pena de 50 sous, a petició de Bellshom, jueu de Peralada, per no satis-
fer un deute de Guillem Ramon de Mata. E1 vicari ordena que revoquin la pena 
ja que Pere Rupià esta sota la jurisdicció del bisbe. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 56 (1366-1367), fol. 185v. 

461 
113671, octubre, 20. Castell de la Bisbal. 
[Ennec de Vallterral bisbe de Girona, comunica al batlle d'Ultramort que el ve-

guer de Girona aplicarà el dret de marca sobre els homes del bisbat, a petició 
de Bonastruch Issach, hereu de Bonastruch, jueu de Girona, per l'impagament 
d'un deute contret per Arnau Antoni, d'Ultramort. El bisbe ordena que l'es-
mentat Arnau cancelli el deute amb el jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 63v. 

462 
1367, novembre, 8. Castelló d'Empúries. 
[Ennec de Vallterral bisbe de Girona, comunica a Bernat sa Garriga, cavaller, ve-

guer del comtat d'Empúries, que ha rebut la carta on l'informava que Nico-
lau Esteper, jutge del comtat d'Empúries, havia aplicat el dret de marca con-
tra el batlle de Bàscara, a petició de Jucef de Blanes, jueu, per l'impagament 
d'un deute de 120 sous contret per Pere Ferrer, i que té un termini vint dies 
per cancel•lar-lo. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 66r. 
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463 
1368, febrer, 28. Girona 
Mossé Asmies Cabrit, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, 25 lliu-

res: 10 lliures a través dels secretaris de l'aljama i 15 lliures per mà de Beren-
guer d'Alou, arrendador de la imposició de les mercaderíes. Aquestes 25 lliu-
res corresponen a la renda d'un violari de 50 lliures anuals, cedida per Ramon 
Rafard, ciutadà de Girona. 
AHCG, Manual d'Acords, núm. 6 bis, (1366-1367), fol 147v. 

464 
[1368], març, 7. Girona 
[Ennec de Vallterraj, bisbe de Girona, concedeix un guiatge a Salomó Astruch sa 

Torre, jueu de Girona, que habita a La Bisbal, per anar i residir a qualsevol 
lloc í vila de la jurisdicció del bisbe. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 57 (1368-1369), fol. 23v. 

465 
1368, març, 21. Girona 
[Ennec de Vallterraj, bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La Bis-

bal, que imposi a Pere Vidal de Candell, de Rupià, pena de 5 sous per cada 
dia en què ha deixat de pagar el violari de 100 sous anuals venut 1 de febrer 
de 1345 a: Astruch Deuslocrega i Abraham Astruch, jueus de La Bisbal, Mossé 
Abraham, Issach de Blanes, Mossé David Vidal i Bonet David, jueus de Cam-
prodon, Issach Vides, Vidal Ravaya, Jucef Issach, Mahír Ravaya, Astruch Sa-
muel, Astruch David, Jucef Bondia, Bonet fill d'En Bonastruch Bonet i Abraham 
Vidal, jueus de .La Bisbal. La quantitat total ascendeix a 2000 sous, de la qual 
la meitat es paga a la cort del bisbe, on ha estat reclamada per Caterina, mu-
ller de Bernat Marquès, de Monells, que té la cessió del violari. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 57 (1368-1369), fol. 33v. 

466 
[1368], març, 30. Girona 
[Ennec de Vallterral, bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, batlle de La Bis-

bal, que tregui de la presó a Vidal Bonet, jueu de La Bisbal, per raó de les 10 
lliures que manllevà al mestre Issach Duran, jueu de la mateixa vila, i el porti 
davant el jutge del bisbe. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 57 (1368-1369), fol. 36r. 

467 
[1368], abril, 20. Girona 
Mossé Asmies Cabrit, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat 20 lliu-

res de moneda de Barcelona de tern: 10 Iliures a través dels secretaris de l'alja-
ma de Girona i les altres 10 lliures per mà de Francesc Estanyol, comprador 
de les imposicions de la carn, de la renda d'un censal de 40 lliures anuals, 
cedida per Ramon Rafard, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 2v. 
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468 
[1368, juliol, 12. Girona] 
Ester, procuradora del seu marit, Vidal Caravida, jueu de Girona, reconeix rebre 

dels jurats de la ciutat 125 sous per la renda d'un censal de 250 sous anuals, 
cedida per Francesc Gerald i Sibilla, la seva mare. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 18v -19r. 

469 
[1368, juliol, 12. Girona] 
Ester, procuradora del seu marit, Vidal Caravida, jueu de Girona, reconeix rebre 

dels jurats de la ciutat, per mà d'Arnau Cornellà, comprador de les imposi-
cions sobre la farina, 150 sous de la renda d'un censal de 300 sous anuals, 
cedida per Francesc Gerald i Sibilia, la seva mare. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 18v. 

470 
[1368], juliol, 12. Girona 
Ester, procuradora del seu marit, Vidal Caravida, jueu de Girona, reconeix rebre 

dels jurats de la ciutat, per mà de Pere Estanyol, comprador de les imposicions 
sobre la carn, 150 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal 
de 300 sous anuals, cedida per Francesc Gerald i Sibilla, la seva mare. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 18r. 

471 
[1368, juliol, 12. Girona] 
Ester, procuradora del seu marit, Vidal Caravida, jueu de Girona, reconeix rebre 

dels jurats de la ciutat, per mà de Pere Estanyol, comprador de les imposicions 
de la carn, 125 sous de Barcelona de la renda d'un censal de 250 sous anuals, 
cedida per Francesc Gerald i Sibilia, la seva mare. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 18v. 

472 
113681, agost, 2. Girona 
[Ennec de VallterraJ, bisbe de Girona, ordena a Ferrer oficial, defensar a Beren-

guer Brancós, a qui la cort de Peratallada li ha demanat diners en nom del 
bisbe i li ha confiscat un deute contret amb Bonjuha Vidal, jueu de Peratallada. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 57 (1368-1369), fol. 150r. 

473 
1368, agost, 4. Girona 
[Ennec de Vallterral, bisbe de Girona, comunica al batlle d'Ullà que Francesc de Mon-

tenyans, lloctinent del veguer de Girona, aplicarà el dret de marca sobrejoan Ullà 
i Domènec de Santjoan, a petició de Salomó Astruch Mercadell, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 78r. 
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474 
1368, setembre, 5. Girona 
Ramon Monet, saig, presenta a Ennec [de Vallterral, bisbe de Girona, una carta 

de Francesc de Montenyans, lloctinent del veguer de Girona, on li comunica 
que s'ha aplicat el dret de marca sobre Bernat de Santpol, de Rupià, a petició 
de Maymó Abraham i d'Ester, la seva muller jueus de Girona, per l'impaga-
ment de dos deutes, l'un de 22 sous i l'altre de 20 sous, donant-li com a termini 
vint dies per cancet lar-lo. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 80v. 

475 
1368, setembre, 5. Girona 
Ennec [de Vallterral, bisbe de Girona, comunica a Pere Pagés, batlle de Rupià, que 

Francesc de Montenyans, lloctinent del veguer de Girona, l'ha informat que 
el jutge ordinari ha aplicat dret de marca sobre Bernat de Santpol, de Rupià, 
a petició de Maymó Abraham i d'Ester la seva muller, jueus de Girona, per 
l'impagament d'un deute de 44 sous. E1 bisbe ordena que l'esmentat Bernat 
pagui les quantitats degudes per revocar el dret de marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 82r. 

476 
[1368, setembre, 16] 
Vidal Caravida, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, per mà d'Ar-

nau Cornellà, comprador de les imposicions de la farina, 65 sous de Barcelo-
na de tern de la renda d'un censal de 150 sous anuals, cedida per Francesc 
Gerald, ciutadà de Girona, i Sibilla, la seva mare. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 50r. 

477 
[1368, setembre, 16] 
Vidal Caravida, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, 150 sous 

de la renda d'un censal de 300 sous anuals, cedida per Francesc Gerald, ciuta-
dà de Girona, i Sibilla, la seva mare. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 50v -51r. 

478 
1368, octubre, 2. Girona 
Vidal Caravida, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Girona, 

a través d'Arnau Cornellà, comprador de les imposicions de la farina, 125 sous 
de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 250 sous anuals, 
cedida per Francesc Gerald, ciutadà de Girona, i Sibilla, la seva mare. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 3 (1368), fol. 50v. 
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479 
1368, octubre, 26. 
Comuniquen [al batlle] d'Ullà que a petició de Dolça, muller d'Issach Escapat, jueu 

de Girona, Pere de Cantó, jutge de la mateixa ciutat, ha aplicat dret de marca 
contra Guillem de Safont, i que té un termini de vint dies per cancellar el deu-
te i revocar la marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 85v. 

480 
1368, octubre, 27. 
Miquel de Santjoan, [llicenciat en dret canònic i vicari general), comunica al bat-

lle d'Ullà, que Berenguer Crespià, sots-veguer de Girona, l'ha informat que el 
jutge de Girona, a petició de Dolça, muller d'Issach Escapat, jueu de Girona, 
ha aplicat el dret de marca contra Guillem de Safont, d'Ullà, per no satisfer 
un deute de 140 sous. 
ADG, Registres de Lletres de Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 85v -86r. 

481 
[1368, novembre, 2. Girona] 
Ennec jde Vallterraj, bisbe de Girona, comunica a Pere Pagès, batlle de Rupià, que 

Salvador Amalric, de Rupià, fiador de Berenguer Brancós, de la mateixa vila, 
havia pagat 70 sous d'un deute de 7 lliures que l'esmentat Berenguer havia 
contret amb Vidal Bonet, jueu de La Bisbal. El bisbe ordena que Berenguer 
Brancós satisfaci el deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 85r. 

482 
11368, desembre, 8. Girona] 
[Ennec de Vallterral, bisbe de Girona, comunica a Guillem Pagès, batlle de Rupià, que 

li han notificat que Pere Cantó, jutge de Girona, a petició de Bonastruch Issach, 
jueu de Girona, li ha aplicat el dret de marca per no obligar Pere sa Via i Be-
renguer Brancós, de Rupià, a satisfer un deute de 46 sous a l'esmentat jueu. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 89r. 

483 
1368, desembre, 8. 
Bernat Modager, saig de la vegueria de Girona, presenta una carta de Francesc de 

Montenyans a Ennec [de Vallterraj, bisbe de Girona, on li comunica que han 
requerit el batlle de Rupià a la cúria de Girona, a petició de Bonastruch Issach, 
jueu de Girona, per no obligar Pere sa Via, de Rupià, i Berenguer Brancós, 
de la mateixa vila, a pagar un deute de 46 sous contret amb l'esmentat jueu. 
Pere de Cantó, jutge de Girona, ha aplicat el dret de marca contra l'esmentat 
batlle, i té un termini de vint dies per cancellar el deute i revocar la marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 88v. 

157 



GEMMA ESCRIBÀ BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

484 
113681, juliol, 3. Girona 
[Ennec de Vallterraj, bisbe de Girona, ordena al jutge i al batlle de Rupià que re-

quereixi a Jaume Berenguera t Berenguer Brancós, de Rupià, els 38 sous que 
deuen a Baró Astruch, jueu de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 57 (1368-1369), fol. 150r. 

485 
1369. 
Bernat de Sitjar, Guillem Sunyer, Guillem Domènec, Ramon Madir Joan de Prat 

i Francesc Beuda, jurats de Girona, ordenen els capítols sobre l'ampliació de 
la muralla i especifiquen la contribució dels jueus en les esmentades obres. Els 
jueus de la ciutat de Girona paguen de l'obra del mur nou que es construirà 
per fora del vell els següents trams: la torre segona, anomenada de les Abelles, 
situada entre la torre Gironella i la torre de Na Riquença, el mur que va de 
l'esmentada torre al portal de les Ballesteries i la construcció d'un pou de calç. 
Pagaran un total de 5.200 sous durant cinc anys, 60 lliures durant el primer 
any i 50 lliures els pr&rims quatre anys. Els jueus de la ciutat faran les dehe-
nes per a l'obra com ells ho acostumen a fer Els jueus faran les dehenes de 
manobre que tenen per costum fer en la construcció i escurament del pou de 
calç Si es prolongués més del temps previst, la tasca seria realitzada per les 
dehenes de la ciutat. Si l'obra de la muralla no s'acaba en el termini de cinc 
anys o si la talla recaptada no és suficient i la universitat es veu obligada a 
sollicitar una altra talla, els jueus de la ciutat bi contribuiran econòmicament. 
L'aljama dels jueus de la ciutat aprova i ratifica els esmentats capítols i es com-
promet a satisfer les quantitats demanades. Signen Saltell Gracià, Vidal Cara-
vida, Benet Bellshom, Bellshom Falcó, Astruch Bonastruch, Issach des Mestre, 
Jucef Benvenist, Jucef Issach, Momet Astruch, Jucef Bellshom, Mossé Falcó, Mossé 
Ravaya, Abraham Issach, Maymó Abraham, Issach de Blanes, Salomó Issach, 
Samuel Sotllam, Astruch Cresques, Abraham Astrucb, Saltell Gracià, Abraham 
Ravaya, Asmies Bonjuha, Vidal Caravida, Issach Bonastruch, Astruch Lobell 
Gracià i Abraham Mercadell, jueus de Girona i singulars de l'aljama, de 
març de 1369. Els jurats de la ciutat de Girona signen els capítols el 21 de març 
del mateix any. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1356-1372, 
fol. 22r -24v. 

486 
[1369], gener, 29. Girona 
Ennec [de Vallterraj, bisbe de Girona, comunica a Pere Pagès, batlle de Rupià, que 

a petició de Maymó Abrabam, jueu de Girona, el jutge de Girona li ha aplicat 
el dret de marca per no obligar Bernat de Santpol, de Rupià, a pagar un deute 
de 42 sous contret amb l'esmentat jueu, i per altres quantitats degudes per Pe- 
re sa Via i per Berenguer Brancós, de Rupià. El bisbe ordena que satisfaci els 
deutes sota pena de 25 lliures. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 89r. 
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487 
1369, febrer, 19. Girona 
[Ennec de Vallterral, bisbe de Girona, ordena a Guillem Monat; clergue de Castelló 

procurador del fiscal episcopal, que traslladi a Girona un home acusat de 
ferir dos jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 52 (1364-1369), fol. 95r. 

488 
113691, març, 1. Girona 
Fr. Guillem Solana, del monestir de Sant Pere de Roda, batxiller en dret i delegat 

del bisbe de Girona, comissiona a Guillem de Major, notari de Castelló d'Em-
púries, i Guillem Monar, clergue de la mateixa vila, per interrogar dos testi-
monis en la inquisició contra Asmies Mabir, jueu de Castelló. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 52 (1364-1369), fol. 100r -v. 

489 
[1369, abril, 9. Girona] 
Ramon Provençals, [sots-veguer de Gironal, a petició de Maymó Abrabam, jueu de 

Girona, aplica el dret de marca contra [Pere Pagès], batlle de Rupià, per no 
obligar a pagar Ferrer de Fàbrega, de Rupià, 20 sous, part d'un deute de 42 
sous contret amb l'esmentat jueu, i que té un termini de vint dies per satisfer-lo. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 96r. 

490 
1369, abril, 17. 
Ramon Monet, saig del batlle de Girona, presenta una carta de Ramon Provençals, 

sots-veguer, a [Ennec de Vallterra], bisbe de Girona, on li comunicava que s'ha-
via aplicat dret de marca contra el batlle de Matajudaica, a petició de Bonas-
trucb Issacb, jueu de Girona, per no obligar Pere Tos de Mata i la seva muller 
Caterina a pagar un deute de 39 sous, part d'una quantitat major, contret amb 
l'esmentat jueu, i que té un termini de vint dies per satisfer-la 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 97r. 

491 
[1369], maig, 17. 
[Ennec de Vallterra], bisbe de Girona, comunica al batlle de Castelló que Cresques 

Vidal, jueu de la mateixa vila, ba estat privat de tota comunicació amb cris-
tians per no reedificar una casa enrunada sota domini de la capella del Cor-
pus Christi de l'església de Castelló. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 98v. 

492 
1369, juliol, 17. 
Miquel de Santjoan, llicenciat en dret canònic i vicari del bisbe, i Nicolau sa Verde-

ra, saig de la batllia de Girona, presenten una carta dlEnnec de Vallterral, 
bisbe de Girona, a Ramon Provençals, sots-veguer de Girona, on 1i comunica, 
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que a petició de Regina, vídua de Vidal de Mercadell, jueu, i de Vidal des Mes-
tre, jueu de Girona, per cessió de Benvenist Bonjuha, jueu de la mateixa ciu-
tat, s apliqués dret de marca contra el batlle de Bàscara per no obligar Pere 
Ferrer, del'esmentada vila, a pagar un deute de 43 sous i 6 diners i contra 
Bernat Ermengol, per l'impagament de 74 sous, a executar-lo en el termini de 
vint dies si no cancetlen els respectius deutes. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 100r -v. 

493 
1369, juliol, 18. 
Ramon Provençals, sots-veguer de Gírona, i Miquel Santjoan, llicenciat en dret ca-

nònic [i vicari del bisbe), comuniquen a [Ennec de Vallterral, bisbe de Girona 
l'aplicació del dret de marca contra el batlle de Bàscara per no obligar Pere 
Ferrer a pagar un deute de 43 sous i 6 díners contret amb Regina, vídua de 
Vidal Mercadell, jueu, z' contra Bernat Ermengol, de Bàscara, per l'impaga-
ment d'un deute de 74 sous a Vidal des Mestre, jueu de Girona, cedit per Ben-
venist Bonjuha, jueu de la mateixa ciutat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 100v -101r. 

494 
[1369], octubre, 5. 
Presenten al bisbe una carta de Francesc Barressa, procurador de Gilabert de Cruï-

lles, senyor del castell de Peratallada, on requeria l'aplicació del dret de mar-
ca contra el batlle de Rupià, a petició de Bonjuba Vidal, jueu de Peratallada. 
La mateixa carta fou presentada al castell de Peratallada el 26 de febrer [de 
13691 i al batlle de Rupià de març passat. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), vol. 106r. 

495 
1369, novembre, 12. Girona 
[El sots-veguer de Girona) comunica a Bernat sa Roca, castlà del castell de Rupià, 

i a Ramon Manso, prevere de la Seu [i procurador del bisbe de Girona), que 
s'ha aplicat el dret de marca contra els súbdits del castell de Rupià, a petició 
dAstrucb Lobell Gracià, jueu de Girona, atès que el batlle de Rupià no va obli-
gar Bernat de Santpol i el seu fíador Guillem Ferrer a pagar un deute de 50 
sous contret amb l'esmentat jueu. Li ordena, sota pena de 50 sous, que se satis-
faci el deute en el termini de deu dies per revocar la marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 109r. 

496 
[1369], novembre, 22. 
[El sots-veguer de Girona) comunica a Bernat sa Roca, castlà del castell de Rupià, 

i a Ramon Manso, prevere de la Seu i procurador del bisbe, que s'ha aplicat 
el dret de marca contra el batlle de Rupià, a petició d'Ester, jueva de Girona, 
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per no obligar Bernat de Santpol a pagar un deute de 20 sous contret amb 
l'esmentada jueva. Li ordenen, sota pena de 20 sous, que satisfaci el deute en 
el termini de deu dies per revocar la marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 111r. 

497 
[1370], gener, 15. 
Presentació a [Jaume Satrillal, bisbe de Girona, d'una carta donada a Girona el 

passat 4 de desembre on es reitera laplicació de marca contra el batlle de Bàs-
cara per no obligar Pere Ferrer a pagar les quantitats degudes a Regina, vídua 
de Vidal de Mercadell, jueu de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 114v -115r. 

498 
[1370], gener, 16. Girona 
Jaume [Satrillal, bisbe de Girona, comunica a Guillem Lagost, regent de la batllia 

de Bàscara, que li han presentat una carta del sots-veguer de Girona on li no-
tificava l aplicació del dret de marca contra el batlle de Bàscara, a petició de 
Regina, vídua de Vidal Mercadell, jueu de Figueres, per no obligar [Pere] Fer-
rer de Bàscara a pagar un deute de 43 sous i 6 diners contret amb l'esmentada 
jueva. El bisbe ordena, sota pena de 50 sous, que se satisfaci el deute en el ter-
mini de deu dies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 115r. 

499 
1370, febrer, 19. 
Rovén Vides, Salomó Astruch Mercadell i Dolça, vídua d'Issach Escapat, jueus de 

Girona, han sollicitat l'aplicació del dret de marca contra els homes sotmes-
sos a la jurisdicció episcopal, atès que el bisbe no va obligar Guillem Negre, 
d'Ullà, a pagar els 360 sous que deu als esmentats jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 118r -v. 

500 
[1370], febrer, 21. 
llaume Satrillal, bisbe de Girona, comunica al batlle d'Ullà que el sots-veguer de 

Girona l'ha informat que s'ha aplicat dret de marca contra els homes sotme-
sos a la jurisdicció episcopal, a petició de Rovén Vides, Salomó Astruch Merca-
dell i Dolça, vídua d'Issach Escapat, jueus de Girona, per no obligar Guillem 
Negre, d'Ullà, a pagar un deute de 360 sous contret amb els esmentats jueus. 
El bisbe ordena que satisfaci els 360 sous en el termini de quinze dies, si no 
s'actuarà contra els seus béns fins a la cancellació del deute. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 58 (1364-1370), fol. 118v -119r. 
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501 
[1370], juliol, 18. 
[Jaume Satrillal, bisbe de Girona, comunica als sagristans de Santa Maria de Cas-

telló que atorga una moràtoria en l'aplicació de l'excomunió als escolans i 
tonsurats que varen agredir els jueus durant la Setmana Santa. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 60 (1370), fol. 71r -v. 

503 
1370, juliol, 29. Girona 
Guillem de Vilagaià, vicari del bisbe de Girona, comunica a l'oficial del bisbe a 

Castelló d'Empúries que ban demanat al fiscal esclesiàstic que amonesti Joan 
Burgués, sagristà menor de l'església de Castelló, per proferir insults contra 
l'aljama dels jueus de Castelló Empúries. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 60 (1370), fol. 78r -v. 

503 
[1370], desembre, 3. Girona 
Abrabam Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de Pere Estanyol, comprador de les imposicions del vi, 7 lliures, 4 sous i 7 di-
ners, per cessió de Ferrer de Saltell, donzell. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1375), vol. 1370-1371, fol. 47r. 

504 
1370, desembre, 16. Girona 
Jaume [Satrillal, bisbe de Girona, revoca a Guillem de Vilagaià, oficial del bislag 

la comissió que lifou donada el passat 12 de desembre del mateix any per pro-
cedir en la causa entre Francesca, vídua de Ramon de Begur, cavaller; i l'alja-
ma de Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 61, (1370-1371), fol. 7r. 

505 
[1371] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de l'aljama de la ciutat 30 lliures 

de la imposició que anualment paga a la ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1371, fol. lt 

506 
[1371], setembre, 20. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de l'aljama 8 lliures i 5 sous, part 

dels 15 florins que devia per les deenes que bavien de fer al pou del Call. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1371, fol. 2r. 
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507 
1372, gener, 18. Girona 
Jaume 	bisbe de Girona, ordena la restitució a la comunió amb els cris- 

tians, fent constar la seva innocència, de Perfet Bonsenyor, Zarcb Perfet, As-
mies Mabit; Astruch Vidal Sotllam, Astruch Zarcb, Bonjuha Cabrit, jueus de 
Castelló d'Empúries, i Abraham Cohen, Samuel de Foix, Bonjuha Salomó de 
Foix i David Jucef, jueus de Peralada, que havien estat acusats d'enderrocar 
una creu de pedra situada a Vallgornera. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 63 (1372-1373), fol. 49r. 

508 
1372, gener, 23. Girona 
Jaume [SatrillaJ, bisbe de Girona, atès que Jaume de Far, mestre en medicina de 

Girona, s'ha convertit al cristianisme di concedeix una almoina per poder do-
tar la seva filla Margarida. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 64 (1371-1372), fol. 92v. 

509 
1372, febrer, 3. Cotlliure 
Salomó Cabrit, jueu de Perpinyà, fill del difunt Mossé Cabrit, jueu de Banyoles, 

defineix Abrabam Cabrit, jueu de Banyoles, el seu germà, de tots els drets que 
pogués tenir per la casa que fou del seu pare, situada al Call jueu de Girona 
i que va comprar al difunt Issach Efraym, jueu de Girona, que afronta a l'Est 
amb el carrer del Call, al Sud amb la casa de Benet Bellshom, jueu de Girona, 
i al Nord amb la seva casa. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 213, 290 x 315 mm. Inscrip-
ció hebrea al dors. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 524, doc. núm. 3992. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 38. 

510 
[1372], agost, 18. Girona 
Bellsbom Benet, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de Francesc Estanyol, comprador de les imposicions de la farina, 52 sous i 6 
diners de Barcelona de tern de la renda d'un violari de 5 lliures i 5 sous anuals, 
cedida per Pere d'Escala, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1372-1373, fol. 7r. 

511 
[1372], agost, 18. Girona 
Bellshom Benet, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de Ramon Provençals, clavari de la ciutat, 7 lliures i 10 sous de Barcelona de 
tern de la renda d'un violari, cedida per Pere d'Escala, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1370-1372, fol. 90v. 
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512 
[1372], octubre, 21. Girona 
Astruch Lobell Gracià, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a 

través de Francesc Estanyol, comprador de les imposicions de la farina, 158 
sous de Barcelona de la renda d'un violari de 43 lliures, 11 sous i 6 diners 
anuals, cedida per Ramon de Masserat, donzell. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1372-1373, fol. 10v. 

513 
1372, novembre, 20. Girona 
Jaume 	bisbe de Girona, ordena a Arnau de Riba, clergue de Sant Feliu, 

i a Bernat de Riba, clergue de Girona, que paguin dels béns de l'Almoina del 
Pa l'equivalent a tres mitgeres de forment que foren assignades a Jaume de Far; 
convers, per mantenir la seva família. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 63 (1372-1373), fol. 11r. 

514 
[1372, novembre, 26. Girona] 
Jaume gatrilla], bisbe de Girona, absol Astruch Vidal Sotllam, Bonjuha Cabrit, 

Zarch Perfet, Astruch Zarcb i Asmies Mabir, jueus de Castelló d'Empúries, de 
l'acusació d'haver enderrocat una creu situada a Vallgornera, dins la parrò-
quia de Peralada. S'absol també de la mateixa acusació Salomó de Foix, Sa-
muel de Foix i Abrabam Coben, jueus de Peralada. 
ADG, Penes, Remissions, vol. 1370-1383, fol. 16r. 

515 
1372, desembre, 14. Girona 
Abraham Issach, la seva muller Bellaire, filla del difunt Jucef Cresques (de 

Torre], i Salomó Astruch Adret, jueus de Girona, venen a Arnau de Riba, cler-
gue de Sant Feliu de Girona, procurador de Pere Dalmau, paborde de l'Almoi-
na de la Seu de Girona, uns casals pel preu de 16 lliures de Barcelona de tern, 
pagant el 	foriscapi al comenador d'Aiguaviva i un cens anual de 7 
sous i 10 diners de Barcelona el dia de Nadal. Un d'aquests casals, anomenat 
de Na Borradona, no té teulada. Afronta al Nord amb el forn de pa, anome-
nat de la Ruca, i amb un bort i al Sud amb el rec que va al casal. 
L'altre casal afronta a l'Est amb una casa de l'Almoina i amb la casa de Jau-
me Albert, prevere del capítol de la Seu, al Sud amb l'hort d'Abraham Issach 

Bellaire, la seva muller, a l'Oest amb la casa de Jucef Falcó, jueu, i amb el 
carreró i al Nord amb el forn de la Ruca i la plaça. Aquests casals varen per-
tànyer a Cresques de Torre, pare del difunt Jucef Cresques de Torre, i a Vidal 
Aninay, a Salomó Escapat i al difunt Bondia Aninay, marmessors dAdret Ani-
nay, jueus de Girona. Foren comprats en nom del difunt Bonastruch, germà 
de Salomó Astruch Adret, jueu, que el va vendre a Saura, vídua i hereva de 
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Bernat de Borradona, ciutadà de Girona, i que tenia sota domini de la Casa 
d'Aiguaviva de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem. Inclou les normes de com 
ban de realitzar les reformes dels esmentats casals. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 20, 660 x 550 mm. Inclou apoca. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 470, doc. núm. 3557. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 39. 

516 
1372, desembre, 30. Girona 
Cresques Benet, jueu de Banyoles, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Girona, 

a través de Pere Estanyol, comprador de les imposicions de la carn, 2 5 lliures 
de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 50 lliures anuals, cedida per 
Nicolau de Vall, batlle de Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1372-1373, fol. 62r -v. 

517 
1372, desembre, 30. Girona 
Jaume 	bisbe de Girona, comissiona a Pere Miró, clergue de Girona, per- 

què procedeixi contra Bonjuba Salomó de Foix, Samuel de Foíx i Abraham Co-
ben, jueus de Peralada, i Astruch Vidal Sotllam, Bonjuha Cabrit, Zarch Perfet, 
Astrucb Zarcb i Asmies Mabir, jueus de Castelló d'Empúries, per haver ender-
rocat una creu situada a Vallgornera, a la parròquia de Peralada. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 63 (1372-1373), fol. 34v. 

518 
[1373, gener, 12. Girona] 
Asmies Bonjuba, jueu de Girona, procurador dAstrucb Bonjuba, jueu de Banyo-

les, el seu germà, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través de Francesc 
Estanyol, comprador de les imposicions de la farina, 9 lliures, 12 sous i 10 di-
ners de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 19 lliures, 5 
sous i 8 diners anuals, cedida per Nicolau de Vall, batlle de Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1372-1373, fol. 13r -v. 

519 
1373, gener, 25. Girona 
Guillem de Vilagaià, vicari general de Girona, ordena als clergues de Castelló d'Em-

púries i de Peralada que requereixin David Jucef, àlias Floret, Samuel i Salo-
mó de Foix, Bonjuba Salomó de Foix, En Cabrit, Astruch Vidal, Astruch Zarch, 
NAsmies, En Perfet i En Zarch, jueus de Castelló d'Empúries, i Abraham, sas-
tre de Peralada, per haver enderrocat una creu situada a Vallgornera. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 63 (1372-1373), fol. 82v. 
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520 
1373, febrer, 1. Barcelona 
Lorca, muller de Jucef Issach, jueu veí de Barcelona i abans de Girona, el seu marit 

i els seus fills, Issach, Jucef i Ester, venen a Aharó Jucef, jueu de Besalú, una 
casa en franc alou, situada al Call de Girona, pel preu de 2.065 sous de Bar-
celona de tern. Aquesta casa afronta a l'Est amb el carrer major del Call, al 
Sud amb un carrer del Calli amb una casa, a l'Oest amb la casa de Mardofall 
Botí, jueu, i al Nord amb la casa d'Abraham Soyó, jueu de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 214, 590 x 520 mm. Inclou 
àpoca. Inscripció hebrea al dors. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 525, doc. núm. 3993• 

521 
1373, febrer, 15. Girona 
Cresques Benet, jueu de Banyoles, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Girona, 

a través de Pere Estanyol, comprador de les imposicions de la carn de la ciu-
tat, 2 lliures i 5 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal 
de 4 lliures i 10 sous anuals, cedida per Nicolau de Vall, batlle de Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1374, fol. 16r. 

522 
1373, març, 13. Girona 
Jaume 	bisbe de Girona, assigna al seu procurador fiscal, Jaume Berga, 

clergue, 6 lliures sobre un llegat pietós de Joan Amer, veí de Peralada, com a 
pagament per les gestions en el procés contra els jueus inculpats d'enderrocar 
una creu situada a Vilabertran i una altra a Vallgornera. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 63 (1372-1373), fol. 108r. 

523 
1373, abril, 5. Girona 
Jaume [Satrillal, bisbe de Girona, ordena als clergues de Castelló d'Empúries pro-

cedit; a la cort del vicari, contra Joan de Puig, jurisperit de Castelló, excomu-
nicat per deutes amb Abraham Mercadell, jueu de Figueres, resident a Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 63 (1372-1373), fol. 13v. 

524 
[1373], maig, 11. Girona 
Astruch Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 
de Francesc Estanyol, comprador de la imposició de la farina, 6 lliures i 8 sous 
de moneda barcelonesa de tern de renda d'un censal de 150 lliures anuals, cedida 
per Ramon de Masserat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1374, fol. 37r. 
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525 
[1373], juny, 2. Girona 
Bellsbom Benet, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de Pere Estanyol, comprador de les imposicions de la carn, 8 lliures, 13 sous 
i 9 diners de la renda d'un censal de 17 lliures, 7 sous i 6 diners anuals, cedida 
per Pere d'Escala, [ciutadà de Gironaj. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1372-1373, fol. 52v. 

526 
113731, juny, 2. Girona 
Bellsbom Benet, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través 

de Pere Estanyol, comprador de les imposicions de la carn, 5 lliures, 8 sous 
i 9 diners de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 10 lliures, 17 sous 
i 6 diners anuals, cedida per Pere d'Escala, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1372-1373, fol. 52r -v. 

527 
1373, juny, 23. Girona 
Jaume [Satrillaj, bisbe de Girona, demana al bisbe de Barcelona que li lliuri a mes-

tre Jaume de Fat; convers de Girona, que resideix a Barcelona, perquè sigui 
a Girona on se'l processi de l'acusació de proferir injúries contra la fe catòlica. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 63 (1372-1373), fol. 170r. 

528 
1373, juliol, 6. Girona 
Fra. Bernat Gallard, comenador de la casa d'Aiguaviva de l'orde de Sant Joan de 

Jerusalem, permuta amb Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona, pro-
curador de Pere Dalmau, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, el 

directe que té sobre els casals dAbrabam Issacb, la seva muller Bellaire, filla 
de Jucef Cresques [de Torrej, i Salomó Astruch Adret, jueus de Girona, situats 
prop del forn de l'Almoina anomenat de la Ruca, pel domini directe sobre la 
casa de Francesc d'Illa, clergue, i situada a la ciutat de Girona, al lloc anome-
nat la 7iilla d'En Bordills i un pati continu a l'esmentada casa. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 21, 680 x 580 mm, Carta partida. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 470, doc. núm. 3561. 

529 
1373, juliol, 28. Girona 
Asmies Bonjuha, jueu de Girona, procurador de Cresques Bendit, jueu de Banyo-

les, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a través de Francesc Estanyol, com-
prador de la imposició de la farina, 9 lliures, 12 sous i 10 diners de moneda 
barcelonesa de tern de renda d'un censal de 19 lliures, 3 sous i 8 diners anuals, 
cedida per Nicolau de Vall, batlle de Banyoles. 
AHCG, Llibre d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-73), vol. 1373-1374, fol. 41r. 
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530 
[1373, octubre, 13. La Bisbal] 
Jaume 	bisbe de Girona, absol, a instàncies de Mahir Issach i Alatzar Issach, 

jueus de Castelló d'Empúries, Domènec Otger, de Peralada, i dóna als esmen-
tats jueus penyora equivalent a la quantitat que els devia. 
ADG, Penes, Remissions, vol. 1370-1383, fol. 16r. 

531 
[1373], novembre, 8. Girona 
Asmies Bonjuha, jueu de Girona, procurador de Cresques Bendit, jueu de Banyo-

les, reconeix rebre dels jurats de la ciutat 9 lliures, 12 sous i 10 diners de renda 
d'un censal de 19 lliures, 5 sous i 8 diners anuals, cedida per Nicolau de Vall, 
batlle de Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1374, fol. 46r -v. 

532 
[1373], desembre, 12. Girona 
Cresques Bendit, jueu de Banyoles, reconeix rebre dels jurats de la ciutat de Giro-

na, a través de Francesc Estanyol, comprador de la imposició de la carn, 25 
lliures de moneda barcelonesa de tern de renda d'un censal de 50 lliures anuals, 
cedida per Nicolau de Vall, batlle de Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1374, fol. 101v. 

533 
[1373], desembre, 19. Girona 
Astruch Lobell Gracià, jueu de Girona, reconeix rebre dels jurats de la ciutat, a 

través de Francesc Estanyol, comprador de la imposició de la farina, 7 lliures 
i 10 sous de moneda barcelonesa de tern de renda d'un censal de 15 lliures 
anuals cedida per Ramon de Camí, senyor de Sa Roqueta, procurador de Ra-
mon de Masserat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1374, fol. 50v. 

534 
1374, agost, 13. Girona 
Bernat Jeroni, mercader, ciutadà de Barcelona, recaptador i distribuïdor dels di-

ners per les obres de la muralla de Girona, reconeix rebre de Bellshom Falcó 
i de Bonjuha Saltell, jueus, secretaris de l'aljama de Girona, a través de la taula 
de canvi de Ramon Madir, 5 5 lliures de moneda barcelonesa de tern preu d'un 
violari de 157 sous i 2 diners de renda anual. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 62 r -v. 
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535 
1374, setembre, 19. Girona 
Bernat Mont-rodon i de Sorribes], bisbe de Girona, amb motiu de l'entrada de 

tropes estrangeres, concedeix un guiatge als habitants del castell i termes de 
Rupià condemnats per marques de jueus o d'altres persones. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 62, (1373-1375), fol. 176r. 

536 
[1374], octubre, 6. Girona 
Guillem Costa, porter, empenyora diversos objectes als secretaris de laljama de Gi-

rona. A Bonjuba Saltell, jueu, secretari, una capa judaica i una cota de pell, 
que foren lliurades per Mahir de Cabanes, jueu de Girona; a Bellsbom Falcó, 
jueu, secretari, una tassa de plata; a Vidal Caravida, jueu, secretari, una ca-
pa judaica d'armella lliurada per Dayot, sastre i pelleter, jueu de Girona. 
AHCG, Fortificacions, lligall núm. 1, vol. 1374, fol. 32r. 

537 
1375, gener. 
Jucef Issach, fill i hereu d'Issach Mossé, i (---] Ravaya, procurador de Bonastrucb 

Issacb, fill del difunt Issacb Mossé, jueus de Girona, concedeixen a Guillema, 
vídua d'Arnau Mir, de la parròquia de Canet, una moratòria del pagament 
de 50 sous, d'un total de 100 sous de Barcelona que l'esmentat Issacb Mossé 
va prestar a Pere Mateu, a la seva muller Maria i a Pere Mateu 
—pare de l'anterior—, com consta en l'instrument públic donat a Girona el 
22 d'agost de 1334 on nomenaven com a fiadors Arnau Mir, entre d'altres 7. 
AHCG, Pergamins, 1350 - 1359, 256 x 332 min• 

538 
1375, gener, 8. Girona 
Bernat [de Mont-rodon i de Sorribes], bisbe de Girona, a petíció de Mossé Ravaya, 

demana a Guillem Dortal, batlle de La Bisbal, que obligui Issach Ravaya, jueu 
de La Bisbal i fill del dit Mossé, a mantenir el seu pare, qui es declara pobre 
i sense recursos. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 62 (1373-1375), fol. 232v. 

539 
[1375], gener, 10. Girona 
Jucef Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Madit; canvista de Girona, 

procurador dels síndics, 53 lliures i 14 sous que li devien per les obres dels murs 
de la ciutat. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 76v. 

7. Document molt deteriorat. 
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540 
[1375], gener, 11. Girona 
Bellsbom Benet, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Madir, canvista de Giro-

na, procurador dels síndics, 60 lliures que li devien per les obres dels murs de 
la ciutat. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 76r. 

541 
[1375, gener, 16. Girona] 
Jucef Bellshom de Blanes, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Madit; canvis-

ta de Girona, procurador dels síndics, 30 lliures de Barcelona que li devien 
per les obres dels murs de la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 76r. 

542 
[1375, gener, 16. Girona] 
Mossé Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Madit; canvista de Girona, 

procurador dels síndics, 70 lliures de Barcelona que li devien per les obres dels 
murs de la ciutat. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 76v. 

543 
[1375, gener, 16. Girona] 
Bondia Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Madit; canvista de Giro-

na, procurador dels síndics, 30 lliures de Barcelona que li devien per les obres 
dels murs de la ciutat. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 76r -v. 

543 
[1375], març, 1. Girona 
Bernat [de Mont-rodon i de Sorribesj, bisbe de Girona, comunica a Guillem La-

gost, regent de la baalia de Bàscara, que s'ha actuat contra Francesc Rull, de 
Bàscara, com a fiador de Jaume Pedrera, de la mateixa vila, per un deute de 
130 sous contret amb Abraham, jueu de Figueres. El bisbe ordena que reque-
reixi el pagament a l'esmentat Jaume, i actuï contra ell i els seus béns. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 67 (1375), fol. 20r. 

545 
[1375], juny, 6. Girona 
Mossé Ravaya, jueu de Girona, per cessió de Mossé des Portal, jueu de Besalú, veí 

de Girona, reconeix rebre de Ramon Madit; canvista, ciutadà de Girona, 172 
lliures i 10 sous. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 91r -v. 
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546 
[1375, juny, 6. Gironal 
Bellshom Benet, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Madir, canvista, ciuta-

dà de Girona, 92 lliures, 10 sous i 3 diners, part de 98 lliures que li devien. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 91r. 

547 
[1375, juny, 6. Gironal 
Jucef Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Madit; canvista, ciutadà de 

Girona, 92 lliures, 7 sous i 3 diners, part de 97 lliures i 15 sous que li devien. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 4 (1370-1373), vol. 1373-1376, fol. 91r. 

548 
[1375, agost, 26.] 
Compren a Bonavia, jueu, una aixada per a l'obra del corredor de l'església de Sant 

Feliu pel preu de 3 sous i I diner 
ADG, Sant Feliu de Girona, Obra (despeses) 1374-1384, fol. 13r. 

549 
[1375, agost, 26] 
Paguen a Bonavia , jueu, 3 sous i 6 diners per quatre marcs de roure per a les obres 

del corredor de l'església de Sant Feliu. 
ADG, Sant Feliu de Girona, Obra (despeses) 1374-1384, fol. 13r. 

550 
[1375], novembre, 18. 
Bernat [de Mont-rodon i Sorribesj, bisbe de Girona, i fra Pere Begueny, lloctinent 

a la diòcesi de Girona de l'inquisidor Nicolau Eimeric, ordenen al batlle de 
La Bisbal i de la vila d'Ullà que tots els béns, deutes i drets tinguts conjunta-
ment per Pere de Saumana, abans anomenat Jacob Issacb, jueu de Peratalla-
da, amb la seva muller Priçosa, siguin lliurats a l'esmentat Pere. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 68 (1376), fol. 67v. 

551 
[1375], desembre, 19. 
Paguen a Mardofall, jueu, 7 sous per dues anses i dues esqueles de rotlle pel corre-

dor de l'església de Sant Feliu. 
ADG, Sant Feliu de Girona, Obra (despeses) 1374-1384, fol. 15r. 

552 
1375, desembre, 22. Girona 
Miquel de Santjoan, vicari general de Girona, i Pere Begueny, lloctinent a la diòce-

si de Girona de l'inquisidor Nicolau d'Eimeric, ordenen a tots els clergues de 
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Peratallada que absolguin Elvira, muller del noble Gilabert de Cruïlles, i al-
tres persones que es negaren a lliurar dues filles de Pere de Saumana, convers, 
de Peratallada, abans anomenat Jacob Issacb. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 68 (1376), fol. 74v. 

553 
1376, febrer, 10. 
Compren a Bonavia, jueu, 48 dotzenes de claus per a les obres del corredor de l'es- 

glésia de Sant Feliu, pel preu de 8 sous. 
ADG, Sant Feliu de Girona, Obra (despeses) 1374-1384, fol. 16r. 

554 
1376, febrer, 12. Girona 
Francesc Gilabert, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre d'Astruch Lobell 

Gracià, de Benet Bellsbom i de Bellsbom Falcó, jueus, secretaris de l'aljama, 
30 lliures de Barcelona per la imposició que l'aljama paga anualment a la 
ciutat. 
Al-ICG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1, vol. 1376, fol. 5r. 

555 
[1376, març, 20. Girona] 
El vicari general de Girona ordena a tots els oficials de la diòcesi d'emparar aquells 

deutes que Pere de Saumana, convers, abans anomenat Jacob Issacb, tenia con-
juntament amb la seva muller Priçosa, jueva, que no s'ha convertit al cris-
tianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 68 (1376), fol. 43v. 

556 
1376, maig, 13. Girona 
Astruch Cresques i Jacó Abraham, jueus de Girona, reconeixen rebre del clavari 

de la ciutat 2 lliures i 10 sous per cessió de Brunissén, vídua d'Eimeric de la 
Via, ciutadà de Girona. 
AHCG, Comptes del Clavari, Uigall  núm. 1 (1353, 1376, 1381, 1383, 1385), vol. 1376, fol. 17r. 

557 
[1376], maig, 13. Girona 
Astruch Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre del clavari de la ciutat 7 lliures 

i 10 sous, per cessió de Ramon Cartellà, donzell. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353, 1376, 1381, 1383, 1385), vol. 1376, fol. 16v. 
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558 
1376, maig, 29. Girona 
Bernat [de Mont-rodon i Sorribes], bisbe de Girona, ordena als seus oficials secu-

lars que lliurin tots els instruments i obligacions on consti el reconeixement 
de deute a favor de Priçosa, jueva, muller de Pere de Saumana, convers, abans 
anomenat Jacob Issacb, jueu de Peratallada. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 68 (1376), fol. 121r. 

559 
1376, juliol, 3. Girona 
Bernat [de Mont-rodon i Sorribes bisbe de Girona, ordena al batlle de La Bisbal 

que executi els deutes reclamats per Pere de Saumana, abans anomenat Jacob 
Issacb, jueu de Peratallada, contra Nicolau Martí, del terme de La Bisbal. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 68 (1376), fol. 137v. 

560 
1376, agost, 20. Girona 
Bernat [de Mont-rodon i Sorribes), bisbe de Girona, comissiona a Dalmau Pon 

cambrer; i a Guillem Pedrera, clergue del monestir de Santa Maria d'Ullà, per-
què procedeixin en la querella presentada per Dalmau de Palol, de la vila d'U-
llà, contra Martí de Forn, arrendador del Priorat del monestir de Santa Maria 
d'Ullà, per un préstec de 8 lliures que manllevà a [Pandinl, jueu de Castelló 
d'Empúries, per comprar forment en nom de l'esmentat Martí. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 68 (1376), fol. 144r. 

561 
1377. 
Pasllat de la causa entre el paborde [de l'Almoina de la Seu de Girona), d'una part, 

i Pere Vidal, escrivà, i Sibilla, filla del difunt Pere de Vilar, causídic de Giro-
na, de l'altra part, pel pagament d'un cens anual de 9 sous que grava una 
casa del carrer de les Ballesteries. Aquesta casa afronta a l'Est amb el mur an-
tic del Call jueu, al Sud amb la casa de Pere de Pont, notari, i d'En Sans, a 
l'Oest amb el riu Onyar i al Nord amb la casa de Francesc Aro, batlle. 
ADG, Pia Almoina, Speculum de la notari y scrlvania de la almoyna del pa de la Seu 
de Gerona recondidas dins lo anticb armari de dos claus, una per lo notari, altra per 
lo senyor paborde, fol. 82, núm. 773• 

562 
1377, gener, 28. Girona 
Guillem Sunyer, Ramon de Boxols, Ramon Madir, Francesc Gilabert, Bartomeu Tort 

i Nicolau Vilosa, jurats de la ciutat de Girona, reconeixen rebre de Mossé Fal-
có, de Bellsbom Issacb i d'Astrucb Cresques, jueus, secretaris de l'aljama de Gi-
rona, 30 lliures, per la imposició que anualment paguen a la universitat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 6 (1356-72, 1377, 1380-84), vol. 1376-1377, 
fol. 6v. 
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563 
1377, juliol, 6. Girona 
(Bernat de Mont-rodon i de Sorribes), bisbe de Girona, ordena al regent de la bat-

llia de Bàscara que executi els deutes deguts a la batllessa, per tal que aquesta 
satisfaci a un jueu, a petició del qual li ha estat imposada marca. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 69 (1377), fol. 64r. 

564 
1378, maig, 11. Girona 
Bernat (de Mont-rodon i de Sorribes), bisbe de Girona, comunica a Berenguer Sa-

batez; regent de la batllia de Bàscara, que Jacob Deuslocrega, jueu de Girona, 
ha pagat la composició de 20 florins. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 70 (1377-1379), fol. 111v. 

565 
[1378], setembre, 22. Girona 
Astruch Lobell Gracià i jacó Abraham, jueus de Girona, reconeixen rebre de Pere 

Francesc 15 lliures, 18 sous i 9 diners de Barcelona de tern per cessió de Pere 
d'Abadia. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1378-1381), vol. 1378, fol. 14r -v. 

566 
[1378, novembre, 5. Girona] 
Pere Ferrer, clavari, reconeix rebre dAbraham Ravaya, de Ferrer Bonanasch i de 

Bellshom Benet, jueus, secretaris de l'aljama de Girona, a través d'Abraham 
i dAstruch de la Cavalleria, jueus, compradors de les imposicions de la farina 
de l'aljama de Girona, 200 sous de Barcelona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1378-1381), vol. 1378, fol. 54r. 

567 
1378, desembre, 7. Girona 
Bernat [Mont-rodon i de Sorribes), bisbe de Girona, absol Astruch Issach Duran, 

jueu de La Bisbal, de totes les acusacions fetes contra ell. 
ADG, Penes, Remissions, vol. 1370-1383, fol. 83r. 

568 
[1379, abril, 12] 
Bru sa Roca, paga a Mardofall, jueu, 6 diners per adobar una aixada. 

ADG, Sant Feliu de Girona, Obra (Despeses) 1374-1384, fol. 32r. 
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569 
1379, agost, 4. Girona 
Jacó Abraham, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de la 

ciutat, 14 lliures, 9 sous i 4 diners de la renda d'un censal i violari de 28 lliu-
res, 18 sous i 8 diners anuals, cedida per Bernat de Santmiquel, donzell. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1378-1381), vol. 1379-1380, fol. 2v. 8  

570 
[1379, agost, 16. Girona] 
Leví Jasquell, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de la 

ciutat, 6 lliures i 15 sous de la renda d'un censal de 22 lliures i 10 sous anuals, 
cedida per Ramon Dalmau, de Torroella de Montgrí, procurador de la seva 
muller Esclarmonda, filla i hereva de Francesc Batlle, llicenciat en lleis. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1378-1381), vol. 1379-1380, fol. 3v. 9  

571 
1379, setembre, 9. Girona 
Jucef Vidal, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de la ciu-

tat, 23 sous i 6 diners per set dies de treball, durant els quals es va desplaçar 
a Barcelona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm.6 (1376-1381), vol. 1379-1380, fol. 18r. 

572 
[1379, desembre, 16. Girona] 
Jacó Abraham, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de la 

ciutat, 14 lliures, 9 sous i 4 diners de la renda d'un censal i violari de 28 lliu-
res i 8 diners anuals, cedida per Bernat de Santmiquel, donzell. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1378-1381), vol. 1379-1380, fol. 60r. 

573 
[1379, desembre, 23. Girona] 
Bartomeu Benet, draper, ciutadà de Girona, reconeix rebre de Pere Ferrer, síndic 

de la universitat de Girona, 7 lliures, 4 sous i 7 diners de Barcelona de tern 
de la renda d'un violari de 14 lliures, 8 sous i 8 diners anuals, cedida per Abra-
ham Ravaya, jueu de Girona, procurador de Bonjuha Bonafós, jueu de Bar-
celona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1378-1381), vol. 1379-1380, fol. 137r -v. 

8. E1 quadern està relligat al revés. 
9. El quadern està relligat al revés. 
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574 
1380, abril, 20. Girona 
Abraham Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Pere Ferrer, síndic de la uni-

versitat de Girona, 65 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un 
censal de 12 lliures i 10 sous anuals, cedida per Bonjuha Jucef, jueu de Tor-
roella de Montgrí, procurador de Esclarmonda, muller de Ramon Dalmau, filla 
i hereva de Francesc Batlle, llicenciat en lleis. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1378-1381), vol. 1379-1380, fol. 140r. 

575 
1380, maig, 14. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Mahir Vidal, jueu de Girona, a través 

de la taula de Ramon Madir, 2 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 25 
lliures. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1380, fol. 122v. 

576 
1380, maig, 15. Girona 
Mahir Vidal, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de la 

ciutat, 25 Iliures de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal i vio-
lari, cedida per Nicolau de Vall, batlle de Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381, fol. 36v -37r. 

577 
[1380, maig, 16. Girona] 
Narcís de Gornall, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Benet Bellshom, 

Bondia Falcó i Benet Saltell, jueus, secretaris de l'aljama de Girona, 10 lliu-
res, com a part de la imposició que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1380, fol. 37r. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 370. 

578 
1380, maig, 16. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Benet Bellshom, Bondia Falcó 

i Benet Saltell, jueus, secretaris de l'aljama de Girona, 20 lliures, i resten 10 
lliures per pagar. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1380, fol. 126v. 

579 
1380, juliol, 10. Girona 
Leví jasquell, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de la 

ciutat, 125 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 12 
lliures anuals, cedida per Ramon Dalmau, procurador d'Esclarmonda. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1380, fol. 68r -v. 
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580 
1380, agost, 31. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Salomó sa Porta, jueu de Girona, 2 lliu-

res i 4 sous, com a part dels 10 florins que havien de satisfer-li. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol, 1380, fol. 104v. 

581 
[1380, octubre, 30.] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a jucef Asmies, jueu, 2 lliures i 10 sous, 

com a part de les 50 lliures que havien de satisfer-li. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1380, fol. 106v. 

582 
1380, octubre, 30. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bondia Falcó, [jueu de Gironal, 2 lliures 

i 10 sous, com a part de les 50 lliures que havien de satisfer-li. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1380, fol. 106v. 

583 
1380, octubre, 30. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Caravida sa Porta, [jueu de Gironal, 

3 lliures i 15 sous, com a part de les 50 lliures que havien de satisfer-li. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1380, fol. 106v. 

584 
1380, novembre, 7. Girona 
Leví jasquell, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de la 

ciutat, 6 Iliures i 5 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un cen-
sal de 22 lliures i 10 sous anuals, cedida per Ramon Dalmau, procurador d'Es-
clarmonda. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1380, fol. 108r -v. 

585 
1380, novembre, 21. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Momet Vidal, jueu, 3 sous i 9 diners 

per lénquadernació d'un llibre de 14 mans de paper. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1358), vol. 1380, fol. 108v. 

586 
1381, abril, 8. Girona 
Francesc de Santmartí, ciutadà de Girona, fill del difunt Francesc de Santmartí, 

cavaller, veí de Girona, procurador del seu germà Pere de Santmartí, reconeix 
rebre d'Abraham Cabrit, jueu, abans veí de Banyoles i ara de Girona, 30 lliu- 
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res de moneda de Barcelona de tern per la remissió d'un censal de 30 sous 
anuals que el seu pare li havia comprat el 1354. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Nupcials núm. 86, 245 x 330 mm. Inscripció hebrea al dors. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 929, doc. núm. 7132. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 39. 

587 
[1381, maig, 6. Girona] 
Miquel, vicari general del bisbe de Girona, comunica a tots els clergues de la diòce-

si que Jaume Riquer i la seva muller Dolça s'han convertit al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 71 (1379-1381), fol. 383v. 

588 
1381, juliol, 14. Girona 
Leví Jasquell, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciu-

tat, 125 sous de la renda d'un censal, cedida per Ramon Dalmau, de Torroella 
de Montgrí, procurador de la seva muller Esclarmonda, filla i hereva de Fran-
cesc Batlle, llicenciat en lleis de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381-1382, fol. 45v. 

589 
[1381, setembre, 10. Girona] 
Abraham Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la 

ciutat, 25 lliures de la renda d'un censal de 50 lliures, cedida per Ramon de 
Boxols, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381-1382, fol. 57r. 

590 
1381, setembre, 24. Girona 
Vides de Blanes, jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís de Gornall, clavari de 

la ciutat, 30 lliures de moneda barcelonesa de tern en devolució del préstec 
fet a Guillem Sunyer, Ramon de Boxols, Ramon Madir i Nicolau de Vilosa, quan 
varen ser jurats de la ciutat, com consta en l'instrument públic donat per Bo-
nanat Nadal, notari de Girona, el 30 de desembre de 1378. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381, fol. 54v -55r. 

591 
[1381], octubre, 31. Girona 
Jacó Abraham, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciu-

tat, 14 lliures, 9 sous i 4 diners de la renda d'un violari de 28 lliures, 18 sous 
i 8 diners anuals, cedida per Bernat de Santmiquel, donzell, resident a la par-
ròquia de Corçà. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm.6 (1376-1381), vol. 1381-1382, fol. 80r. 
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592 
[1381, novembre, 9. Girona] 
Benet Bellshom, Rovén Nacim i Caravida sa Porta, jueus, prepòsits de l'Almoina 

de l'aljama de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciutat, 
26 sous de la renda d'un censal de 52 sous anuals, cedida per Berenguer Cer-
dà, draper de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381-1382, fol. 85v. 

593 
1381, novembre. Girona 
Abraham Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la 

ciutat, 25 lliures de la renda d'un censal de 1.000 sous anuals, cedida per Ra-
mon de Boxols, ciutadà de Gírona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381-1382, fol. 119r. 

594 
1381, desembre, 19. Girona 
Levijasquell, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciu-

tat, 125 sous de la renda anual d'un censal, cedida per Ramon Dalmau, de 
Torroella de Montgrí, procurador de la seva muller, Esclarmonda, filla i here-
va de Francesc Batlle. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381-1382, fol. 106v -107r. 

595 
[1382, gener, 21. Girona] 
Abraham Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la 

ciutat, 37 sous i 6 diners de la renda d'un censal de 75 sous anuals, cedida 
per Pere Net, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 6 (1376-1381), vol. 1381-1381, fol. 114r. 

596 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Issach Bonastruch, jueu de Besalú, 13 

lliures i 3 sous de la renda d'un censal de 26 lliures i 7 sous anuals, cedida 
per Arnau Ferrer, clergue de l'església de Santa Maria d'Argelaguer. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. lr. 

597 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen al mestre Mossé des Portal, jueu, 5 lliures 

de la renda d'un censal de 10 lliures anuals, cedida per Bertran de Ferreres. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 46v. 

179 



GEMMA ESCRII3À BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

598 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Francesca, vídua de Berenguer Eimeric, 

argenter; i LevíJasquell, jueu, 14 lliures, 5 sous i 9 diners de la renda d'un cen-
sal de 28 lliures i 6 sous anuals, cedida per Joan de Vinyoles. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 15v. 

599 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Jucef Abraham, jueu, 13 lliures, 17 sous 

i 6 diners de la renda d'un censal, cedida per Joan Sarriera. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 16r. 

600 
113831 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen al mestre Mossé des Portal, jueu, 5 lliures 

de la renda d'un censal de 10 lliures anuals, cedida per Bertran de Ferreres, 
de Santa Coloma. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 52v. 

601 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a LevíJasquell i a Astruch Lobell IGracià], 

jueus, 27 lliures i 2 sous de la renda d'un censal de 54 lliures i 4 sous anuals, 
cedida per Joan Sarriera. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 42v. 

602 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benet Bellshom i a Ferrer Bonanasch, 

jueus, prepòsits de l'Almoina de l'aljama, 1 lliura i 6 sous de la renda d'un 
censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 46v. 

603 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Vidal Lobell, jueu, 4 lliures i 15 sous 

de la renda d'un censal de 7 lliures i 10 sous anuals, cedida per Ramon de 
Boxols. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 55v. 
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604 
113831 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonjuha Maymó i aJacó Abrabam, (jueus 

de Girona], procuradors de Rovén Samuel, jueu, 25 lliures de la renda d'un 
censal, cedida per Ramon de Boxols. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383. fol. 60r. 

605 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Jucef Falcó, jueu, 6 lliures i 5 sous de 

la renda d'un censal de 12 lliures i 10 sous anuals, cedida per Jaume Verges, 
de Banyoles. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 13v. 

606 
[1383] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Abrabam Cabrit, a Issacb Bonavida i a 

Salomó sa Porta, jueus, prepòsits d'Almoina de jama, 1 lliura i 6 sous de 
la renda d'un censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 1 (1353-1385), vol. 1383, fol. 12r. 

607 
[1383, octubre, 13. Girona] 
Issach Rovén i Jucef Nacim, jueus de Girona, reconeixen rebre de Joan Marcó i Be-

renguer Hospital, clavaris de la ciutat, 35 lliures i 4 sous de Barcelona de tern, 
d'aquelles 76 lliures i 16 sous que bavien prestat a Ramon de Boxols, a Ramon 
de la Via, a Narcís de Casanoves i a Guillem Arnau, jurats de la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1383-1384), vol. 1383-1384, fol. 90r -v. 

608 
[1383, novembre, 23. Girona] 
Astruch Lobell Gracià i Leví Jasquell, jueus de Girona, reconeixen rebre de Bona-

nat Cerk clavari de la ciutat, 27 Lliures i 2 sous de la renda d'un censal de 
54 lliures i 4 sous anuals, cedida per Joan Sarriera, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1383-1384), vol. 1383-1384, fol. 46v. 

609 
[1383, desembre, 24. Girona] 
Vidal Lobell, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciutat, 

75 sous de renda d'un censal de 150 sous anuals, cedida per Ramon de Boxols, 
ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1383-1384), vol. 1383-1384, fol. 67v. 
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610 
1384, febrer, 8. Girona 
Bonjuba Maymó i Jacob Abraham, jueus de Girona, procuradors de Rovén Samuel, 

jueu, reconeixen rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciutat, 25 lliures de la 
renda d'un censal, cedida per Ramon de Boxols, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1383-1384), vol. 1383-1384, fol. 77v. 

611 
[1384, agost, 14.] 
Caravida sa Porta, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Pellicer, comprador 

de les imposicions de la carn i de la farina, 9 lliures, 12 sous i 10 diners de 
Barcelona de la renda d'un censal i un violari de 19 lliures, 5 sous i 8 diners 
anuals, cedida per Astruch Cresques, jueu de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1383-1385), vol. 1384-1385, fol. 160r -v. 

612 
1384, agost, 30. Girona 
Jucef Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Pellicer, comprador de les 

imposicions de la farina i de la carn, 6 lliures i 5 sous de moneda barcelonesa 
de tern de renda d'un censal de 12 lliures i 10 sous anuals, cedida pel difunt 
Jaume Verges, de Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1383-1385), vol. 1384-1385, fol. 74v. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 373• 

613 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Astruch i a Abraham Ravaya, [jueus 

de Gironal, 50 lliures de la renda anual d'un censal, cedida per Pere Beren-
guer Estrús, la seva muller Margarida, Antonia, muller de Bernat Saragossa-
na, i Joan Sabina. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 190v. 

614 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Rovén Nacim, jueu, prepòsit de l'Almoi-

na dels jueus de Girona, 3 lliures i 18 sous de la renda d'un censal. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 199r. 

615 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Astruch Benet, jueu, 6 lliures, 17 sous 

i 6 diners de la renda anual d'un censal, cedida per Francesc Adroher. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 194v. 
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616 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Astruch Benet i Astruch Lobell [Gracià], 

jueus, 12 lliures de la renda anual d'un censal, cedida per Francesc Adroher. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 194r. 

617 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benet Saltell, jueu, prepòsit de l'Almoina 

dels jueus de Girona, 2 lliures i 12 sous de la renda d'un censal. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 199r. 

618 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bellshom Falcó, jueu, prepòsit de lAlmoina 

dels jueus de Girona, 2 lliures i 12 sous de la renda d'un censal. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol, 199r. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 373• 

619 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Astruch Lobell Gracià, jueu, prepòsit 

de lAlmoina dels jueus de Girona, 2 lliures i 12 sous de la renda d'un censal. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 199r. 

620 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benet Saltell, jueu, prepòsit de l'Almoina 
dels jueus de Girona, 2 lliures i 12 sous de la renda d'un censal. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 199r. 

621 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benet Saltell, jueu, prepòsit de lAlmoina 

dels jueus de Girona, I lliura i 6 sous de la renda d'un censal. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 199r. 

622 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Pere i Berenguer Cerdà, drapers, i a As-

truch Rovén, jueu, 10 Iliures de la renda d'un censal, cedida per Bertran de 
Farners. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm, 2 (1384-1390), fol. 304v. 
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623 
113851. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a l'Almoina dels jueus de Girona 52 sous 

anuals de la renda d'un censal, cedida per Pere i Berenguer Cerdà, drapers. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, Iligall núm. 2 (1384-1390), fol. 199r. 

624 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bartomeu Benet i a Jucef Falcó, jueu 

de Girona, 7 lliures, 14 sous i 9 diners de la renda d'un censal, cedida per Be-
renguer Hospital. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, Iligall núm. 2 (1384-1390), fol. 224r. 

625 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Jucef Falcó i a Issach Rovén, jueus de 

Girona, 10 lliures, 4 sous i 9 diners de la renda d'un censal, cedida per Beren-
guer Hospital. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 224r. 

626 
[1385]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Jucef Falcó, jueu de Girona, 7 lliures, 

14 sous i 9 diners de la renda d'un censal, cedida per Berenguer Hospital. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 2 (1384-1390), fol. 224r. 

627 
1385, gener, 23. Girona 
Jucef Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Pellicer, comprador de les 

imposicions de la carn i de la farina de la ciutat, 6 Iliures i 5 sous de la renda 
d'un censal de 12 lliures i 10 sous anuals, cedida pel difunt Jaume Verges, de 
Banyoles. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1383-1385), vol. 1384-1385, fol. 194v -195r. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 375. 

628 
1385, març, 31. Girona 
Berenguer ld'Anglesola i de Ribellesl, bisbe de Girona, ordena a Bernat sa Frigola, 

batlle de La Bisbal, que protegeixi els jueus de qualsevol atac que es pugui pro-
moure contra ells durant la Setmana Santa. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 25 (1354-1355), fol. 232v. 
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629 
1385, agost, 22. Girona 
Berenguer [d'Anglesola i de Ribellesj, bisbe de Girona, ordena a Bartomeu Vives, 

batlle del castell de Sant Sadurní [de l'Heural o al seu lloctinent que aturi el 
procés contra Pere Eimeric, fiador de Simó Burguès, de Sant Tomàs jde 

per un deute de 12 florins contret amb Issach Rovén, jueu de Girona. A 
causa de laplicació de la carta reial donada a Vilanova el passat 1 de juliol 
que atorgava moratòria als deutors del lloc de Sant Tomàs jde FluviàJ.  
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 73 (1385), fol. 55 bis. 

630 
1385, novembre, 17. 
Nassanell Cerç, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Estanyol, bosser i ciuta-

dà de Girona, comprador de la imposició de la barra durant el present any, 
110 sous barcelonesos, cedits per Guillem Ramon Joan, apotecari de Girona. 
AHCG, Fortificacions, lligall núm. 1, vol. 1384-1386, fol. 18r. 

631 
[1386]. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Bonet Abraham, jueu de Giro-

na, 5 sous per la imposició de la venda d'un violari de 30 lliures que havia 
realitzat Bernat Ferrer corredor. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 23v. 

632 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre dAbraham Ravaya, jueu, 4 sous 

i 8 diners per la imposició de la venda d'un violari de 28 lliures feta a Joan 
Albert. 
AHCG, Comptes de l'administració municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 26v. 

633 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre dAbraham Rabaya, jueu, 1 sou i 11 

diners de la venda de un violari de 9 lliures, feta a Arrufat de Fornells. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27r. 

634 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre dAbraham Ravaya, jueu, 1 sou i 11 

diners de la imposició de la venda d'un violari de 9 lliures feta a lu Descamps. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27r. 
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635 
11386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre d'Abraham Ravaya, jueu, 7 sous 

i 6 diners de la imposició de la venda d'un censal de 30 lliures, feta a Pere 
Camós. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27r. 

636 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre d'Astruch Ravaya, gendre dAbra-

ham Ravaya, jueu, 7 sous i 6 diners de la imposició de la venda d'un censal 
de 30 lliures i 2 sous, per a Guillem de Montagut. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27r. 

637 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Salomó i de Caravida sa Por-

ta, per mà dAstruc Lobell Gracià í de Jucef Falcó, jueus, 4 lliures, 13 sous i 
9 diners de la imposició de la venda d'una casa que Salomó va vendre a Cara-
vida per 375 Lliures. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27v. 

638 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre deJuc e f Falcó, jueu, 10 diners per la 

imposició de la venda d'un violari de 150 sous a Goig, muller de Mestre Bo-
net, jueu. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 28r. 

639 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Jucef Falcó, jueu, 5 sous i 10 

diners per la imposició de la venda d'un violari de 28 lliures, feta a Joan des 
Castells. 
AHCG, Comptes de 1Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 28r. 

640 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Jucef Falcó, jueu, 4 sous per 

la imposició de la venda d'un censal de 22 lliures. 
AHCG, Comptes de 1Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 28r. 
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641 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Salomó sa Porta, jueu, 1 sou 

i 6 diners per la imposició de la venda d'un violari de 8 lliures i 15 sous, feta 
a Bernat Ferrer corredor. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27v. 

642 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Benet Bellshom i Bellshom Be-

net, per mà dAstruch Lobell Gracià, jueus, 1 lliura per la imposició de la ven-
da d'una casa que fou de Jucef Astruch, jueu de Narbona, pel preu de 250 lliures. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27v. 

643 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Jucef Falcó, jueu, 3 sous per 

la imposició de la venda d'un censal de 12 lliures a En Longuany, de Santa 
Llogaia. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 28r. 

644 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre d'Abraham Ravaya, jueu, 5 di-

ners per la imposició de la venda d'un violari de 100 sous a Arnau Olivera, 
clergue. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27r. 

645 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Jucef Astruch, jueu de Narbo-

na, per mà de Jucef Falcó, jueu, I lliura, 11 sous i 3 diners per la imposició 
de la venda d'una casa que Benet Bellshom i Bellshom Benet, jueus, han ven-
gut per 250 lliures. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 27v. 

646 
[1386] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Bonet Abraham, jueu, clavari de 

l'aljama de Girona, 3 lliures i 6 sous per la imposició de la venda de dos cen-
sals de 280 lliures, feta la venda a Francesc Pellicer. 
AHCG, Comptes de l'Administració Municipal, lligall núm. 3 (1386-1388), fol. 24r. 
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647 
1386, gener, 3. Girona 
Nassanell Cerç, jueu de Girona, i Astruch Badós, jueus, reconeixen rebre de Fran-

cesc Estanyol, bosser i ciutadà de Girona, comprador de la imposició de la 
barra durant el present any, 20 lliures i 6 sous barcelonesos, per cessió de Guil-
lem Ramon Joan, apotecari de Girona. 
AHCG, Fortificacions, lligall núm. 1, vol. 1384-1386, fol. 18v. 

648 
1386, març, 13. 
Els jurats de la ciutat de Girona obliguen al batlle que executi el privilegi reial que 

ordenava l'enderrocament d'aquelles cases i parets del Call de la ciutat cons-
truïdes al costat de la muralla. S'exceptuen les parets de la sinagoga, en les 
quals s'haurà d'obrir una porta suficientment ampla perquè s'hi pugui tran-
sitar, i la casa d'Abraham Ravaya, jueu de Girona, situada al cap del Call, 
on es permet aixecar una paret de pedra seca entre la dita casa i el pati, situat 
entre aquesta i la muralla. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 15 (1385-1386), fol. 33r. 

649 
1386, maig, 11. Girona 
Leví Jasquell, jueu de Girona, reconeíx rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 

6 lliures de la renda d'un censal de 12 lliures anuals, cedida per Francesc Adro-
her, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 8 (1386), vol. 1386 (gener/juliol), fol. 54r. 

650 
1386, maig, 11. Girona 
Leví Cresques, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciu-

tat, 6 lliures, 17 sous i 6 diners de moneda barcelonesa de tern de la renda 
d'un censal de 13 lliures i 5 sous anuals, cedida per Francesc Adroher, ciutadà 
de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall nüm. 8 (1386), vol. 1386 (gener/juliol), fol. 54r. 

651 
1386, juny, 27. Girona 
Astruch Lobell Gracià, Benet Bellshom i Abraham Ravaya, jueus de Girona, prepò-

sits de l'Almoina de l'aljama de Girona, reconeixen rebre de Jaume Beuda, cla-
vari de la ciutat, 26 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un cen-
sal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 8 (1386), vol. 1386 (gener/juliol), fol. 73r. 
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652 
[1386], agost, 3. Girona 
Salomó sa Porta, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la 

ciutat, 10 lliures, 2 sous i 2 diners de moneda barcelonesa de tern de la renda 
d'un censal de 20 lliures, 4 sous i 4 diners anuals, cedida per Bernat Materm, 
jurisperit de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 8 (1386), vol. 1386 (gener/juliol), fol. 12r -v. 

653 
113861, agost, 17. Girona 
Issach Bonastrucb, jueu de Besalú, reconeix rebre deJaume Beuda, clavari de la ciu-

tat de Girona, 13 lliures, 3 sous i 6 diners de la renda d'un censal de 26 lliures 
i 1 sou anuals, cedida per Arnau Ferrer; capellà de Santa Maria d'Argelaguer. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 8 (1386), vol. 1386 (gener/juliol), fol. 7v -8r. 

654 
1386, novembre, 15. Girona 
Astruch Lobell Gracià, Benet Bellshom i Abrabam Ravaya, jueus de Girona, prepò-

sits de l'Almoina de l'aljama de Girona, reconeixen rebre de Jaume Beuda, cla-
vari de la ciutat, 26 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un cen-
sal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 8 (1386), vol. 1386 (gener/juliol), fol. 73r. 

655 
[1386], novembre, 20. Girona 
Bellsbom Mossé Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Serra, clavari 

de la ciutat, 65 florins d'or d'Aragó en devolució del préstec fet a Francesc de 
Santceloni, Guillem Domenge, doctor en lleis, Bonanat Serra, Bernat Serra, 
Miquel Serra, Pere Serra, jurats de la ciutat, com consta en l'instrument pú-
blic donat el 20 de juliol de 1386. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 8 (1386), vol. 1386 (gener/juliol), fol. 171v. 

656 
[1387, abril, 22.] 
Venda en subhasta pública dels béns de Na Puig llegats a l'obra de Sant Feliu. Bo-

navia, jueu, compra unes robes pel preu de 38 sous. 
ADG, Sant Feliu de Girona, Obra (Ingressos) 1374-1384, fol. 62v. 

657 
1388, gener, 30. Girona 
Leví Jasquell, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 12 

lliures i 2 diners de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 24 
lliures i 4 diners anuals, cedida per Galceran Casselles, jurista, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1387-1388, fol. 88r -v. 
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658 
1388, febrer, 11. Girona 
Astruch Lobell Gracià, jueu de Girona, procurador d'Issach Ravaya, jueu de Giro-

na, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 12 lliures de la renda 
d'un censal de 24 lliures anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1387-1388, fol. 86v. 

659 
1388, abril, 4. Girona 
Astruch Lobell [Gracial, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari 

de la ciutat, 52 sous i 6 diners de Barcelona de la renda d'un censal de 105 
sous anuals, cedida per Lluís Astruc, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 29r. 

660 
[1388], abril, 7. Girona 
Astruch Lobell [Gracial jueu de Girona, reconeix rebre de [Jaume Beudal, clavari 

de la ciutat, 12 lliures que li devien. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1387-1388, fol. 86v. 

661 
1388, maig, 25. Girona 
Benet Saltell, Bellshom Benet i Issach Rovén, jueus, prepòsits de l'Almonía del  alja- 

ma de Girona, reconeixen rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 26 sous 
de la renda d'un censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 35v. 

662 
1388, juny, 11. Girona 
Astruch Benet, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciu-

tat, 6 lliures, 7 sous i 6 diners de la renda d'un censal de 13 lliures i 15 sous 
anuals i 6 lliures de la renda d'un censal de 12 lliures anuals, cedides per Fran-
cesc Adroher, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall 9 (1387-1389), vol. 9 1388-1389, fol. 46v. 

663 
1388, setembre, 16, Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona assignen al convent dels Frares Predicadors 50 

florins d 'or d'Aragó sobre les rendes que la universitat rep anualment de lal-
jama de Girona. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 17 (1388-1389), fol. 38r. 
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664 
1388, octubre, 30. Girona 
Astruch Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciu-

tat, 16 lliures de moneda barcelonesa de la renda d'un censal de 32 lliures 
anuals, cedida per Pere Lunyà Astruch, ciutadà de Girona, en el seu nom i com 
a procurador de Margarida, la seva muller. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 30r. 

665 
1388, desembre, 4. Girona 
Astruch Lobell [Gracià], jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari 

de la ciutat, 61 sous i 11 diners de Barcelona de la renda d'un censal de 123 
sous i 11 diners anuals, cedida per Lluís Astruc, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 29v. 

666 
1388, desembre, 11. Girona 
Astruch Lobell Gracià, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de 

la ciutat, 6 lliures de la renda d'un censal de 12 lliures anuals, cedida per Fran-
cesc Adroher, ciutadà de Girona, en el seu nom i com a administrador del seu 
fill Antoni. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 46v. 

667 
1389, febrer, 12. Girona 
Astruch Lobell Gracià i Jucef Falcó, jueus de Girona, reconeixen rebre de Jaume 

Beuda, clavari de la ciutat, 11 lliures i 5 sous de moneda barcelonesa de tern 
de la renda d'un censal de 22 lliures anuals, cedida per Guillem Vengut, ciuta-
dà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol 1388-1389, fol. 69v -70r. 

668 
1389, febrer, 12. Girona 
Issach Rovén, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 

75 sous de Barcelona de la renda d'un censal de 150 sous anuals, cedida per 
Francesca, muller de Lluís Astruc de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 65r -v. 

669 
[13891, febrer, 12. Girona 
Astruch Lobell Gracià i Jucef Falcó, jueus de Girona, reconeixen rebre de Jaume 

Beuda, clavari de la ciutat, 13 sous de la renda d'un censal de 105 sous anuals, 
cedida per Caterina, muller de Ramon Tortosa, ciutadà de Girona. 
AI1CG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 70r. 
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670 
1389, maig, 21. Girona 
Benet Saltell i Rovén Nacim, jueus, prepòsits de l'Almoina de l'aljama de Girona, 

reconeixen rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 26 sous de la renda 
d'un censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1389-1390, fol. 36v. 

671 
[1389], maig, 21. Girona 
Astruch Lobell Gracià, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de 

la ciutat, 6 lliures de la renda d'un censal de 12 lliures anuals, cedida per Fran- 
cesc Adroher, ciutadà de Girona, en el seu nom i com a administrador del seu 
fíll Antoni. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1389-1390, fol. 35 r -v. 

672 
1389, maig, 21. Girona 
Benet Saltell i Rovén Nacim, prepòsits de l'Almoina de 1 'aljama de Girona, reco- 

neixen rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 26 sous de la renda d'un 
censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1388-1389, fol. 35v. 

673 
1389, juny, 10. Girona 
Benvenist Vidal, jueu de Peralada, procurador de Bernat Rossell del castell de Mo-

nells, veí de Peralada, reconeix rebre de Miquel de Santa Cecília, clavari de 
la ciutat de Girona, 14 lliures, 14 sous i 7 diners de la renda d'un censal i un 
violari de 29 lliures, 9 sous í 3 diners anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 12 (1396-1398), vol. 1398-1406, fol. 105r -v. 

674 
1389, juny, 18. Girona 
Astruch Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciu-

tat, 14 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 32 lliures anuals, cedida 
per Pere Berenguer Estrús, ciutadà de Girona, en el seu nom i com a procura-
dor de la seva muller Margarida. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1389-1390, fol. 43v. 

675 
1389, juliol, 19. Girona 
Issach Rovén, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 

100 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 200 sous 
anuals, cedida per Bertran de Farners, donzell. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1389-1390, fol. 73r. 
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676 
1389, agost, 28. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen a Ramon de Boxols i Francesc Adro-

her, síndics de la ciutat, que Pere Fabrer, per imposició de penes o reclusió, ha 
obligat laljama de Girona a vendre censals fins la quantitat de 6000 sous 
anuals. Els jurats solliciten que laljama no sigui obligada a vendre'ls, atès 
que no és just que els jueus de Girona siguin gravats amb una quantitat ma-
jor que els de Barcelona, que venen fins 3000 sous. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1389, fol. 9v, 

677 
1389, desembre, 4. Girona 
Abraham Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la 

ciutat, 14 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 32 lliures anual, cedida 
per Pere Berenguer Estrús, ciutadà de Girona, en el seu nom i com a procura-
dor de la seva muller Margarida. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1389-1390, fol. 44r. 

678 
1390, gener, 13. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, procurador d'Astruga, vídua de Bonjuha 

Astruch, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 
18 lliures i 10 sous de Barcelona de la renda d'un censal de 1.000 sous anuals, 
cedida per Constança, muller de Ramon de Boxols, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1389-1390, fol. 90r. 

679 
1390, maig, 17. Girona 
Astruch Ravaya, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari, 14 lliu-

res i 10 sous de la renda d'un censal de 32 lliures anuals, cedides per Pere Be-
renguer Estrús, en el seu nom i com a procurador de la seva muller. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), 1390-1391, fol. 37r. 

680 
1390, juny, 10. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, procurador dAstruga, vídua de Bonjuha 

Astruch, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Beuda, clavari de la ciutat, 
12 lliures i mitja de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 25 lliures 
anuals, cedida per Bernat de Sitjar. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), 1390-1391, fol. 43r. 
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681 
1390, juny, 28. Girona 
Adret Aninay, jueu de Girona, reconeix rebre de Pere Guillem Sunyer, síndic de la 

universitat de Girona, 11 lliures com a salari per les seves gestions en el con-
tracte de venda d'un censal de 1000 sous anuals a Guillem de Vilà i al seu fill 
Bernat, de Banyoles. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 21 (1390), fol. 24r. 

682 
1390, setembre, 6. Girona 
Benet Saltell i Rovén Nacim, jueus, prepòsits de l'Almoina de l'aljama de Girona, 

amb el consentiment dels secretaris, reconeixen rebre de Jaume Beuda, clavari 
de la ciutat, 26 sous de la renda d'un censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 9 (1387-1389), vol. 1389-1390, fol. 36v. 

683 
1390, setembre, 6. Girona 
Rovén Nacim i Abraham Ravaya, jueus, prepòsits d'Almoina de laljama de Girona, 

amb el consentiment dels secretaris, reconeixen rebre deJaume Beuda, clavari de 
la ciutat, 26 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), 1390-1391, fol. 51v. 

684 
[1391], maig, 8. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, procurador d'Astruga, vídua de Bonjuba 

Astruch, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de Girona, 
12 lliures i 10 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 25 lliures 
anuals, cedida per Bernat de Sitjar. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm, 10 (1390-1392), 1391-1392, fol. 50r. 

685 
[1391], juny, 7. Girona 
Astruch Lobell [Gracial, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari 

de la ciutat, 75 sous de la renda d'un censal de 150 sous anuals, cedida per 
Francesca, muller de Lluís Astruc, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), vol. 1391-1392, fol. 85r. 

686 
1391, juny, 12. Girona 
Rovén Nacim i Abraham Ravaya, jueus, prepòsits de l'Almoina de l'aljama de 

Girona, amb el consentiment dels secretaris, reconeixen rebre de Jaume Beu-
da, clavari de la ciutat, 26 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal 
de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), 1390-1391, fol. 51v. 
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687 
[1391], juliol, 3. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, procurador dAstruga, vídua de Bonjuha 

Astruch, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciutat, 
27 sous i 10 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 105 lliures 
anuals, cedida per Francesca, vídua de Narcís Vilella i tutora dels seus fills. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), vol. 1391-1392, fol. 92v. 

688 
[1391], juliol, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona notifiquen a madona Felipa, que alguns jueus 

de la ciutat els han comunicat que Benet Bellshom, jueu de Girona, l'han em-
presonat quan travessava el terme de Palol, sense cap raó justa. L'esmentat jueu 
resideix a la ciutat de Girona i per tant està sota la jurisdicció del rei. Els ju-
rats solliciten que el jueu sigui lliurat a la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 4r. 

689 
1391, 	12. Saragossa 
Carta del rei Joan en la qual proveeix la defensa de laljama de Girona, en previ-

sió dels possibles atacs, atenent les notícies rebudes del seu germà sobre els ava-
lots contra els jueus de València I°. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 4 (1380-1439), 263 x 291 mm. 
Cit. RIERA, J., Els avalots del 1391 a Girona. Jornades d'Història dels jueus a Catalunya 
(Girona, 23-25, abril, 1987), Girona: Ajuntament de Girona, 1990, p. 118. 

690 
1391, juliol, 14. Girona 
Rovén Nacim i Abraham Ravaya, jueus, prepòsits de l'Almoina de l'aljama de 
Girona, 

reconeixen rebre de Bonanat Cerir, clavari de la ciutat, 26 sous de Barcelona 
de tern de la renda d'un censal de 52 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), 1391-1392, fol. 68v. 

691 
1391, juliol, 15. 
Els consellers de la ciutat de Barcelona comuniquen als jurats de Girona que un 

ciutadà de Barcelona ha rebut una carta d'un mercader de València que l'in-
formava dels avalots que havien tingut lloc contra els jueus al call de València. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 5v -6v. 

10. Document molt deteriorat. 
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692 
1391, juliol, 20. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al batlle i als jurats de Besalú que 

ban rebut un seguit de cartes del rei i dels consellers de Barcelona on els infor-
maven dels avalots que havien tingut lloc contra els jueus de la ciutat de Va-
lència. Els jurats de Girona transcriuen la carta reial donada a Saragossa el 
12 de juliol de 1391, on el rei recomana als jurats que facin provisions per de-
fensar els jueus de l'aljama de Girona de possibles atacs i on els ressenya deta-
lladament la carta que li envià el duc de Montblanc sobre l'avalot contra el 
call de València. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 6v -7v. 

693 
1391, agost, 9. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona atorguen a Jucef Abraham i Abraham Maymó, jueus 

de Girona, llicència per tancar amb una porta el carreró del Call, que està 
entre les cases d'ambdós jueus. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 24 (1391), fol. 24v. 

694 
1391, agost, 10. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que durant el dia de Sant Llo-

renç i amb motiu de la celebració de la fira s'han reunit a la ciutat gran nom-
bre de pagesos i d'homes foranis. Aquests han iniciat un gran avalot contra 
els jueus de la ciutat, entrant al call després de cremar el portal sobirà, robant 
i matant alguns jueus, malgrat les provisions fetes. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 8r. Còpia 
de la carta al fol. 11r. La mateixa carta fou enviada a la reina (fol. 8v.), als consellers de 
la ciutat de Barcelona (fol. 8v.) i als cònsols de la vila de Perpinyà (fol. 9r.), còpia de la 
carta al fol. 11r. 
Edit. CHIA, J. de, Bandos y bandoleros en Gerona. Apuntes históricos desde el siglo XIV 
basta mediados del XVII. Girona: Imprenta y librería de Paciano Torres, 1888, vol. 1, pp. 
174- 175. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 48. 

695 
1391, agost, 12. Girona 
Astruch Benet, jueu de Girona, en presència dels jurats de la ciutat, manifesta que 

el dia abans, divendres, requerí al batlle que li fos restituïda la roba trobada 
a casa seva o, en tot cas, que fos tramesa a un cristià que la tingués per ell 
fins que el rei decidís sobre aquesta qüestió. Jucef Abraham, jueu de Girona, 
també en presència dels jurats, demana que li sigui retornada la seva roba, 
que es trobava a la casa dAstruch Benet. El batlle ordena que sigui lliurada 
la roba a l'esmentat Jucef, que n'exigeix carta pública. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 24 (1391), fol. 25r. 
Cit. Cf. RIERA, J., Els avalots de 1391. p. 123. 
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696 
1391, agost, 12. Girona 
Els secretaris de l'aljama de Girona, davant els jurats de la ciutat, reunits al con-

vent de Framenors, responen de l'acusació feta contra ells d'haver donat 800 
florins d'or als dits jurats, per pagar els guàrdies del Call. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 24 (1391), fol. 24v. 

697 
1391, agost, 12. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i el consell dels 80 proboms elegeixen un consell 

reduït de 12 membres —4 per cada mà— que, juntament amb els jurats, tin-
drà plena potestat per fer les provisions i les ordinacions que calguin per pro-
tegir els jueus davant l'amenaça d'una imminent entrada de pagesos foranis. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 24 (1391), fol. 25v. 

698 
1391, agost, 13. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei les amenaces dels pagesos i dels 

bomes foranis d'assaltar la ciutat i que havien armat alguns ciutadans per 
defensar els jueus. Els jurats solliciten al rei que proveeixi i determini les me-
sures a aplicar per la defensa dels jueus d'un nou possible atac. També li noti-
fiquen que el nombre aproximat de víctimes és d'uns quaranta morts. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 9r -v. La 
mateixa carta fou enviada a la reina (fol. 9v -10r.), còpia de la carta al fol. 11v. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 48. 
Cit. Cf. CHIA, J. de, Bandos y bandoleros en Gerona. vol. 1., p. 178. 

699 
1391, agost, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que pagesos i homes foranis 

s apleguen per entrar a la ciutat i que una de les mesures que ban aplicat per 
la defensa dels jueus és el trasllat d'aquests a la torre Gironella. Els jurats solli-
citen al rei que dicti provisions perquè els esmentats jueus puguin retornar al 
calli viure amb seguretat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 10r -v. Cò-
pia de la carta al fol. 12r. La mateixa carta fou enviada a la reina (fol. 10v.). 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 48. 

700 
1391, agost, 20. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que ban posat en un lloc segur 

les escriptures de la cúria i que els jueus continuen, en gran nombre, refugiats 
a la torre Gironella. Els jurats solliciten al rei que dicti les provisions oportunes. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 13r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 48. 
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701 
1391, agost, 25. Girona 
Els jurats de Girona comuniquen al rei que han rebut la carta on ordenava la pro-

tecció dels jueus refugiats a les cases de ciutadans després de l'avalot, fins que 
el rei castigui els responsables. Els jurats informen que els jueus continuen re-
fugiats a la torre Gironella, el lloc més segur de la ciutat, i que no són obligats 
a batejar-se, els que ho fan és voluntàriament. Novament demanen al rei que 
dicti les provisions oportunes. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 13v. La ma-
teixa carta fou envida a la reina (fol. 13v -14r.). 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. pp. 48-49. 

702 
1391, agost, 25. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que els jueus han estat traslla-

dats a la torre Gironella, i han pagat una bona remuneració a Ramon de Llo-
ret, castlà, que no permetia el refugi dels jueus per la responsabilitat que com-
portava. Per altra part, l'informen que el poble està més calmat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 14v -15r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 49. 

703 
1391, agost, 26. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona informen als cònsols de Figueres dels avalots que 

van tenir lloc a Girona el dia de Sant Llorenç contra els jueus, també els tra-
meten una còpia de la carta on el rei insta a la protecció i defensa dels jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 14r. 

704 
1391, agost, 31. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona tramenten al batlle i als jurats de Besalú la còpia 

d'una carta del rei on instava a la protecció i defensa dels jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 15r. 

705 
1391, setembre, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que els jueus encara es troben 

refugiats a la torre Gironella, però no obstant això hi ha mala gent que els 
intimida constantment, i a la vegada amenacen que volen treure totes les im-
posicions de la ciutat. Si això es produís el perjudicaria ja que mancant-li els 
arbitris provocaria la destrucció irreparable de la ciutat. Atès la importància 
dels esdeveniments, solliciten al rei que dicti les provisions oportunes. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 15r -v. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 49. 
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706 
1391, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que per defensar els jueus ha-

vien acordat distribuir els ciutadans en desenes i cinquantenes, finalment han 
convingut amb els jueus que es quedessin a les seves cases i que els cíutadans 
defensarien la ciutat. Els jurats s'han assabentat que pagesos de la vegueria, 
homes rics i eclesiàstics d altres jurisdiccions s estan reunint per atacar els jueus 
el dijous o dissabte i serà molt difícil la defensa, malgrat que refugien els jueus 
en el lloc més segur ja que un gran nombre d'individus de la ciutat s'han ad-
herit als agressors. 
Solliciten al rei que dicti les provisions oportunes. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 16v -17r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 49. 

707 
1391, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solíiciten a Guillem Coltaller, de la casa del rei, 

que supliqui al rei perquè dicti provisions per a la defensa de la ciutat de Gi-
rona, ja que pagesos de la vegueria, homes rics i eclesiàstics d'altres jurisdic-
cions juntament amb homes de la ciutat, amenacen d'atacar-la el dijous o 
dissabte vinent, amb l'excusa datetnptar contra els jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 17r. 

708 
1391, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al comte d'Empúries, que estan obli-

gats a protegir i defensar els jueus perquè són patrimoni reial, i que estan as-
sabentats que homes de la seva jurisdicció els volen atacar. Li demanen que 
no declini la seva responsabilitat en els esdeveniments i en els conflictes que 
es poden produir contra els jueus; si desitja continuar essent un bon veí. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 17r. La ma-
teixa carta fou enviada al vescomte de Rocabertí (fol. 17v) i a la senyora de Cabrera (fol. 17v.). 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 49. 

709 
1391, setembre, 18. Girona 
Berenguer IdAnglesola i de Ribelles], bisbe de Girona, ordena als clergues de la vi-

la de Castelló d'Empúries que absolguin els cristians excomunicats, sempre i 
quan vulguin apadrinar els jueus convertits de la vila, però satisfent els deu-
tes pels quals varen ser condemnats. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 80, (1391), fol. 57v (bis). 
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710 
1391, setembre, 19. Girona 
Francesc Ferrer, ciutadà de Girona, procurador dels jurats de la ciutat, demana a 

Francesc Adrobet; veguer de Girona, que vigili els pobles i llocs de la vegueria, 
especialment aquells que limiten amb el comtat d'Empúries, per tal d'evitar que 
grups d'homes foranis entrin el proper dijous a la ciutat per atacar els jueus. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 24 (1391) fol. 29v. 

711 
1391, setembre. 25. 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que el passat dimecres dia 20 

a la tarda ordenaren tancar les portes i posar guàrdies per no deixar entrar 
ningú a la ciutat, a excepció de qui portés aliments. Durant la mateixa tarda 
es varen aplegar pagesos i boines foranis a la torre Gironella, sobre el convent 
dels Predicadors, i varen disparar contra els jueus, però sense fer cap dany. 
Alguns ciutadans els varen defensar pujant a la muralla i disparant algunes 
ballestes i ferint un cert nombre de pagesos, els quals es varen retirar amena-
çant que tornarien el dissabte per saquejar i matar els jueus si no es conver-
tien al cristianisme. Solliciten al rei que dicti les provisions oportunes. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1391-1392, fol. 18r -v. Una 
carta de les mateixes característiques fou enviada a Guillem Coltaller, de la casa del rei (fol. 
18v -19r.). 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 50. 

712 
1391, setembre, 27. Girona 
Francesc Guillem de Vilareig convers de Girona, nomena procurador Francesc 

Cervera, prevere de la ciutat, per requerir a Tolrana, muller de lesmentat Gui-
llem, de retornar amb el seu marit sense baver de renunciar al judaisme. El 
requeriment es fa el mateix dia a la torre Gironella, on es troba la dita Tolra-

- na, la qual es nega a tornar amb el seu marit. 
ADG, Manuals de coHacions de beneficis, vol. 18 (1391-1393), fol. 5r. 
Edit. BATLLE PRATS, L., Un episodio de la persecución judía en 1391. Anales del Instituto 
de Estudios Gerundenses III (1948), pp. 194-197. Dins de ROMANO, David: Per a una bis-
tòria de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2. pp. 615-617. 

713 
1391, octubre, 4. Sarinyena 
El rei Joan ordena als jurats i prohoms de la ciutat de Girona que empresonin o 

condemnin a mort aquells pagesos foranis que atacaren la torre Gironella, 
on es refugiaren els jueus de la ciutat, t els seus defensors. En la mateixa carta, 
es concedeix a un jurat i a vuit consellers la reincorporació als seus càrrecs, 
però s'ordena que es mantinguin els processos oberts contra ells. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 4 (1380-1439), 237 x 287 mm. tt 
Edit. Cf. CHIA, J. de, Bandos y bandoleros en Gerona. vol. 1, p. 186. 

11. Carta registrada al Manual d'Acords núm. 24, fol. 39r. 

200 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

714 
1391, novembre, 17. Girona 
Guillem Morell, jurat de la ciutat de Girona, lliura a Guillem de Donç, notari, una 

carta reial —donada a Sarinyena, el 4 d'octubre de 1391— perquè en faci en-
registrament públic. En aquesta, el rei Joan ordena castigar amb pena de mort 
o presó aquells pagesos foranis que atacaren els guàrdies de la torre Gironel-
la, on es trobaven els jueus. Així mateix, es dóna llicència a un jurat f vuit 
consellers per reincorporar-se als seus càrrecs, sense suspendre els processos 
oberts contra ells. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 24 (1391), fol. 39r. 

715 
1391, desembre, 7. Girona 
Mestre Mossé Abraham des Portal, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Ce-

rk clavari de la ciutat, 103 sous f 9 diners de Barcelona de tern de la renda 
d'un censal d'l 1 lliures, 8 sous i 6 diners anuals, cedida per Narcís [de Casa-
novesJ, Margarida, la seva muller, i de Bernat, el seu fill. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 10 (1390-1392), 1391-1392, fol. 54v -55r. 

716 
1391, desembre, 22. Girona 
Berenguer [d'Anglesola i de Ribelles], bisbe de Girona, ordena a tots els rectors i 

clergues de la diòcesi que observin l'ordinació del Papa Climent VII, on reco-
mana no obligar els jueus a convertir-se al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 80, (1391), fol. 77v (bis). 

717 
113921 
Del portal del Call a la plaça de les Albergueries. 

Joan Sarriera, convers, que està a la casa d'en Bossegall 1 sou. 
Mestre Arnau d'Anglesola, convers 3 sous. 
Francesc Terrades, convers, que està a la casa de Guillem Llobet, notari ... 1 sou. 
Lluís Estrús Novell, convers, llibreter, que està a la casa de Lluís Estrús 1 sou. 

Del portal del carrer de les Albergueries al portal d'En Banyoles. 
Pere Cerdà, convers ... 2 sous. 
Pere de Banyoles, convers 1 lliura. 

Del carrer que va de la casa d'En Bonguiu fins a l'hort del Capaller 
Mestre Guillem, convers 1 sou. 
Bernat Gironès, convers 1 sou. 
Guillem Castelló, convers 1 sou. 
Catarina i Clara, converses 1 sou. 
El perole?; convers, que està a la casa de Na Ludriga 1 sou. 

Del portal de les Ballesteries fins a la casa d'En Roquí. 
Pere Guillem Sunyer, convers, que està a la casa de Ramon Ferrer ... 2 sous. 
Pere Estanyol, convers, que està a la casa d'En Guillem Vilella, colteller 
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Del portal del Call a la plaça de les Albergueries. 
Bernat de Camps, convers ... 2 sous. 
Mestre Arnau d'Anglesola, convers ... 2 sous. 
Francesc Terrades, convers, que està a la casa de Guillem Llobet, notari 2 sous. 
Lluís Estrús, convers, llibreter que està a la casa d'en Lluís Estrús ... 2 sous. 

Del carrer que va de la casa d'En Bonguiu fins a l'hort del Capaller. 
Mestre Guillem, convers 3 sous. 
Bernat Gironès, convers ... 2 sous. 
Guillem Castelló, convers ... 2 sous. 
Catarina i Clara, converses ... 2 sous. 
El peroler, convers, que està a la casa de na Ludriga ... 2 sous. 

Del portal de les Ballesteries fins a la casa d'En Roquí. 
Pere Guillem Sunyer, convers, que està a la casa de Ramon Ferrer 6 diners. 
Pere Estanyol, convers, que està a la casa d'en Guillem Vilella, colteller 6 
diners. 

Del portal del Call a la plaça de les Albergueries. 
Joan Sarriera, convers, que està a la casa d'En Bossegall 6 diners. 
Bernat de Camps, convers 6 diners. 
Mestre Arnau d'Anglesola, convers ... I sou. 
Francesc Terrades, convers, que està a la casa de Guillem Llobet, notari 6 
diners. 
Lluís Estrús, convers, llibreter, que està a la casa d'En Lluís Estrús ... 6 diners. 

Del portal del carrer de les Albergueries al portal d'En Banyoles. 
Pere Cerdà, convers 6 diners. 
Pere de Banyoles, convers ... 8 sous. 
AHCG, Talles, lligall núm. 3 (1392-1399), vol. 1392, fols.: 14v, 15v., 16r., 16v., 29r., 31r., 
56v., 89r., 91v., 92r., 93r., 93v., 132v., 156v., 159r., 171r., 173r. 

718 
1392, maig, 23. Girona 
Mestre Mossé Abraham des Portal, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Ce-

rir, clavari de la ciutat, 110 sous i 9 diners de Barcelona, de la renda d'un cen-
sal d'11 lliures, 1 sou i 6 diners anuals, cedida per Narcís de Casanoves, apote-
cari de Girona, la seva muller Margarida i Bernat de Casanoves, el seu fill. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 10 (1390-1392), vol. 1392-1393, fol. 59r. 

719 
1392, maig, 28. Girona 

Astruch Lobell Gracià, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Cerir, clavari 
de la ciutat, 14 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 29 lliures anuals, 
cedida per Pere Berenguer Estrús, ciutadà de Girona, procurador de la seva 
muller Margarida. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 10 (1390-1392), vol. 1392-1393, fol. 60r. 
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720 
1392, setembre, 25. Sant Cugat del Vallès 
La reina Violant demana als jurats de la ciutat de Girona que redueixin da quanti-

tat que l'aljama ha de pagar en imposicions, quantitat que abans de la des-
trucció del Call, l'estiu de 1391, era de 35 llíures. En la mateixa carta, s'orde-
na que no s'obrin més portals al Call que aquell obert per ordre del rei. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 4 (1380.1439), 158 x 292 mm. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 52-53• 
Cit. Cf. RIERA, J., Els avalots de 1391. p. 147. 

721 
1392, octubre, 1. Monestir de Sant Cugat del Vallès 
El rei Joan I atorga a Guillem Jordà, doctor en lleis, i Manuel de Rajadell, donzell, 

la comissió per inquirir contra els inculpats dels avalots al Call de Girona, 
l'agost de 1391, ja siguin veïns de Girona com veïns d'altres llocs i parròquies. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa nüm. 23, doc núm. 25/1, 335 x 435 mm. 
Còpia 1393• 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 124. 
Cit. Cf. RIERA, J., Els avalots de 1391. p. 141. 

722 
1392, desembre, 29. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i el consell dels 80 prohoms reunits al convent de 

Framenors elegeixen Bernat Malarç i Pere Cantó, jurisperits, Pere de Bordils 
i Ramon de Prat, ciutadans de Girona i síndics de la universitat, per tractar 
amb el rei diferents assumptes, entre ells demanar que siguin revocats els lloc-
tinents i comissaris reials enviats a la ciutat per castigar els inculpats dels ava-
lots al Call i de l'aldarull contra Berenguer de Cruïlles i la torre Gironella. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 26 (1392-1393), fol. 24v. 

723 
1393, febrer, 22. Monestir de Santa Maria del Puig de València 
El rei Joan I revoca la comissió concedida a Guillem Jordà per procedír contra els 

inculpats dels avalots al Call de Girona, lagost de 1391. Confirmació subse-
güent de Manuel de Rajadell com a únic delegat per dur a terme l'esmentada 
comissió. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 23, doc. núm. 25/2, 335 x 435 mm. 
Còpia de 1393• 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 124. 
Cit. Cf. RIERA, J., Els avalots de 1391. p. 144. 

724 
1393, febrer, 22. València 
El rei Joan absol la ciutat de Girona, els bomes de l'Hospital Nou, i els llocs i par-

ròquies següents: Sant Feliu de Guíxols, Cornellà, Pujals dels Cavallers, Pujals 
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dels Pagesos, Sorts, Corts, Borgonyà, Sant Gregori, Vilablareix, Montfullà, 
Quart, Estanyol, Madremanya, Bordils, Llampaies, Aiguaviva, Bàscara, Riu-
dellots de la Selva, Campllong, Sant Andreu, Fornells, Medinyà, Cervià, Car-
tellà, Adri, Canet, Montcal, Salou, Biert, Montbó i Viladasens, de totes les 
acusacions fetes contra ells en relació als avalots al Call, l'any 1391, en com-
pensació del subsidi que han pagat al rei. Així mateix, se'ls absol dels avalots 
contra el noble Berenguer de Cruïlles, i dels delictes del fet de Cassà. 
AHCG, Pergamins, 1380-1399, 329 x 463 mm. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. pp. 102-104. 
Cit. Cf. RIERA, J., Els avalots de 1391. p. 143. 

725 
1393, febrer, 22. València 
El rei Joan concedeix als jurats de la ciutat de Girona i a quatre prohoms elegits 

per ells —dos ciutadans i dos jurisperits—, la comissió i lloctinència reial per 
procedir contra els inculpats dels avalots al Call i a la torre Gironella, l'any 
1391. Es revoquen els anteriors lloctinents i comissaris, i Bernat Amill, treso-
rer i procurador reial. La comissió concedida als jurats s'estén a la ciutat de 
Girona, als bomes de l'Hospital Nou i als llocs següents: Sant Feliu de Guíxols, 
Cornellà, Pujals dels Cavallers, Pujals dels Pagesos, Sorts, Corts, Borgonyà, Sant 
Gregori, Vilablareix, Montfullà, Quart, Estanyol, Madremanya, Bordils, Llam-
paies, Aiguaviva, Bàscara, Riudellots de la Selva, Campllong Sant Andreu, 
Fornells, Medinyà, Cervià, Cartellà, Adri, Canet, Montcal, Salou, Biert, Mont-
bó i Viladasens. 
AHCG, Pergamins, 1380-1399, 241 x 469 mm. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. pp. 105-108. 
Cit. Cf. RIERA, J., Els avalots de 1391. p. 143. 

726 
1393, febrer, 22. València 
El rei Joan atorga als jurats de la ciutat de Girona i als quatre proboms elegits per 

ells —els quals, juntament amb els jurats, han estat comissionats per inquirir 
contra els inculpats dels avalots al Call, l'any 1391—, potestat per fer les re-
missions, definicions i composicions en relació amb els processos duts a terme 
pels comissionats. 
AHCG, Pergamins, 1380-1399, 369 x 587 mm. 
Edit. BLANCH E ILLA, N., Gerona bistórico-monumental. Noticías bistóricas de esta ciu-
dad y descripción de sus antiguos monumentos. Girona: Librería Gerundense, 1862, pp. 
359-361. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 99-101. 
Cit. Cf. RIERA, J. Els avalots de 1391. p. 143. 

727 
1393, maig, 10. Girona 
Manuel de Rajadell, conseller reial i lloctinent a la ciutat, vegueria i diòcesi de Gi-

rona, absol tots els veïns de la parròquia de Sant Sadurní de l'Heura de l'acu- 
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sació d'haver participat en els avalots contra el Call de Girona, el dia de Sant 
Llorenç del mes d'agost de 1391. I paga al tresorer reial Bernat Amill una com-
posició de 150 florins d'or. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 17, doc. núm. 133, 310 x 650 mm. Se-
gell pendent de la lloctinència. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 124. 

728 
1393, maig, 19. Girona 
Manuel de Rajadell, conseller reial i lloctinent a la ciutat i vegueria de Girona, 

absol els veïns de la parròquia de Parets de l'acusació d'haver participat en 
els avalots contra el Call de la ciutat de Girona, el dia de Sant Llorenç del mes 
d'agost de 1391. I paga al tresorer reial Bernat Amill una composició de 50 
florins d'or. 
ADG, Patrimoni de la Mitra, pergamins, caixa núm. 23, doc. núm. 131, 330 x 590 mm, se- 
gell pendent de la vegueria. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Pergamins de la Mitra. p. 25. 

729 
1393, juny, 13. Girona 
Mestre Mossé Abraham des Portal, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Ce-

ris, clavari de la ciutat, 10 lliures de la renda d'un censal de 20 lliures anuals, 
cedida per Berenguer Domènec, assaonador de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 10 (1390-1392), vol. 1392-1393, fol. 121r. 

730 
1393, juny, 13. Girona 
Mestre Mossé Abraham des Portal, jueu de Girona, reconeix rebre de Bonanat Ce-

ris, clavari de la ciutat, 40 sous de Barcelona de la renda d'un censal de 80 
sous anuals, cedida per Berenguer Domènec, assaonador de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 10 (1390-1392), vol. 1392-1393, fol. 103v. 

731 
[1393, juliol, 14. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen al mostassaf que cap persona que entri 

al call jueu a vendre fruita no gosi vendre-la fora d'aquest, sota pena de cinc 
SOUS. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1393-1394, fol. 18r. 

732 
1393, juliol, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, Bernat Malarç i Pere Cantó, jurisperits, i Pere de 

Bordils, ciutadà de Girona, actuant com a lloctinents reials en tots els proces-
sos contra els inculpats dels avalots al Call i a la torre Gironella, l'any 1391, 
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—segons consta en les provisions donades pel rei oan a València el 22 de fe-
brer de 1393-, absolen, previ pagament de 12 florins, Francesc Bofill, ferrer 
de Girona, de totes les acusacions fetes contra ell en relació amb els avalots. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 28r. 

733 
1393, juliol, 24. Girona 
Mestre Mossé Abraham des Portal, jueu de Girona, reconeix rebre de Joan Marcó, 

clavari de la ciutat, 10 lliures de la renda d'un censal de 20 lliures anuals, 
cedida per Berenguer Domènec, assaonador de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 11 (1393-1395), vol. 1393-1394, fol. 124r. 

734 
[1393], agost, 12. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Pere des Pont, secretari reial, que solli-

citi al rei provisions similars a les dictades als consellers de Barcelona en rela-
ció amb els jueus i amb els conversos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1393-1395, fol. 18v. 

735 
1393, agost, 27. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que fra Pere Begueny, de l'ordre 

dels Predicadors i lloctinent de l'inquisidor general, els insta a què proveeixin 
en relació amb els jueus i amb els conversos nous de Girona. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1393-1395, fol. 20v. 

736 
[1393, agost, 27. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Pere des Pont, secretari reial, que solli-

citi al rei provisions similars a les dictades als consellers de Barcelona en rela-
ció amb els jueus i amb els conversos. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1393-1395, fol. 20v. 

737 
[1393], setembre, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen a fra Pere Begueny, de l'orde dels 

Predicadors lloctinent de l'inquisidor generall, que han obtingut del rei les 
provisions sobre els jueus i els nous conversos de Girona. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1393-1395, fol. 22r. La ma-
teixa carta fou enviada a Pere des Pont, secretari del rei (fol. 22v) 
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738 
1393, setembre, 25. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com a lloctinents reials en tots els processos contra els incul-
pats dels avalots al Call l'any 1391, absolen Joan de Valdemia, ciutadà de Gi-
rona, de totes les acusacions fetes contra ell. 
AHCG, Manuals d'Acords núm. 27 (1393-1394), fol. 32r. 

739 
[1393, setembre, 27]. 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que han constituït una comis-

sió relacionada amb els avalots contra el Call jueu. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1393-1395, fol. 22 bis v. 

740 
1393, novembre, 7. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en satisfacció de les 27 lliures, 6 sous i 8 diners, 

més 4 lliures, 3 sous i 6 diners d'interessos d'un préstec de 50 lliures, 6 sous 
i 6 diners fet pel mestre Mossé Abraham des Portal, jueu de Girona, a la uni-
versitat el 12 dabril de 1391, li adjudiquen 31 lliures i 10 sous sobre la part 
de la talla que Guillem de Montalt, mercader de Girona i arrendador d'aques-
ta imposició deu a la universitat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 28 (1393-1394), fol. 3v. 

741 
1393, desembre, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, atenen l'ordinació reial per la qual havien de 

tancar la part del claustre del convent dels frares Predicadors, destruïda quan 
es feren les obres de la muralla. Assignen al prior del convent 25 lliures i 12 
sous sobre la imposició que l'aljama dels jueus paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 28 (1393-1394), fol. 8v. 

742 
1393, desembre, 19. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com a lloctinents reials en tots els processos contra els incul-
pats dels avalots al Call l'any 1391, absolen els homes de la parròquia de Camp-
llong de totes les acusacions efectuades contra ells. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 37r. 

743 
1393, desembre, 23. Girona 
Bellshom Mossé Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Joan Marcó, clavari de 

la ciutat, 9 lliures, 7 sous i 6 diners de Barcelona de tern de la renda d'un cen-
sal de 18 lliures i 15 sous anuals, cedida per Francesca, tutora dels seus fills. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 11 (1393-1395), vol. 1393-1394, fol. 88v. 
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744 
1394, gener, 21. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona comuniquen al rei que durant el passat any es 

va constituir una comissió formada per jurats de la ciutat i el lloctinent reial, 
relacionada amb els avalots contra el Call jueu, la qual ha facultat el jutge 
ordinari per absoldre i condemnar els inculpats dels fets del Call. Li solliciten 
que no revoqui l'esmentada comissió, ja que aniria contra les provisions i els 
privilegis reials de la ciutat, i li notifiquen que dos delegats l'informaran so-
bre els esmentats afers. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 7 (1389-1394), vol. 1393-1395, fol. 31r. La ma-
teixa carta fou enviada a la reina (fol. 31v.) 

745 
1394, febrer, 20. Girona 
Mossé Abraham des Portal, físic, jueu de Girona, reconeix rebre de Pere de Castelló, 

clavari, 21 lliures i 10 sous, d'aquelles 31 lliures i 10 sous que li devien d'un prés- 
tec de 50 lliures, 6 sous i 6 diners contret per la universitat el 12 d'abril de 1391. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 29 (1394), fol. 57r. 

746 
1394, febrer, 27. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, atenent la provisió reial, donada a València el 

22 de febrer de 1393, on es constituïa els jurats com a lloctinents reials per 
procedit; juntament amb quatre prohoms elegits per ells, contra els inculpats 
dels avalots al Call l'any 1391, constitueixen a Pere de Terrades, Joan Sarriera, 
ciutadans, i Guillem Vengut i Pere Basset, llicenciats en 	com a comissionats. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 22v. 

747 
1394, febrer, 27. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en presència del sots-veguer Pere Domènec i el sots-

batlle Pere Los, fan pública la carta reial donada a València el 10 de febrer 
de 1394, on es concedeix als jurats de la ciutat la comissió i la lloctinència 
reial en tots els processos i inquisicions oberts en relació amb els avalots al 
Call jueu, l'any 1391. La comissió haurà de procedir amb l'assessorament de 
Pere de Santmartí, Guillem Domenge, i Dalmau Santdionís, doctors en lleis, 
comissionats pel rei en la carta donada a Tortosa, el 25 de novembre de 1393. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 21r. 

748 
1394, març, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, juntament amb Pere de Castelló, absent, i Pere 

de Terrades, Joan Sarriera i Pere Basset, llicenciats en lleis, atenent la provisió 
reial, donada a València el 22 de febrer de 1393, on es constituïa els jurats 
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de la ciutat com a lloctinents per procedir; juntament amb quatre prohoms 
elegits per ells, contra els inculpats dels avalots al Call l'any 1391, constituei-
xen Antoni Valmanya i Guillem Ferrer sa Sala, ciutadans de Girona, procura-
dors fiscals en els processos criminals. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 24r. 

749 
1394, març, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, juntament amb Pere de Castelló, absent, i Pere 

de Terrades, Joan Sarriera i Pere Basset, llicenciats en lleis, atenent la provisió 
reial donada a València el 22 de febrer de 1393, on es constituïa els jurats de 
la ciutat com a lloctinents per procedit; juntament amb quatre prohoms ele-
gits per ells, contra els inculpats dels avalots al Call l'any 1391, elegeixen Jau-
me Llobet, procurador fiscal en tots els processos criminals. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 23r. 

750 
1394, març, 20. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com a lloctinents reials en tot els processos contra els incul-
pats dels avalots al Call l'any 1391, absolen, previ pagament de 3 florins, Joan 
Carbonell, bosser de Girona, que fou un dels guàrdies del Call de la ciutat, 
de l'acusació d'haver robat béns dels jueus durant els avalots. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 38r. 

751 
1394, juny, 29. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com a lloctinents reials en tots els processos contra els incul-
pats dels avalots al Call l'any 1391, constitueixen Pere Colell, que fou sots-batlle 
de Girona, sots-delegat de la lloctinència. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 42r. 

752 
1394, juliol, 8. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Pere Saumana 2 lliures i 12 sous de la 

renda d'un censal, cedida per l'aljama de Girona. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 3 (1394-1403), vol. 1394, fol. 21v. 

753 
1394, juliol, 13. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en satisfacció de les 10 lliures que resten per pa-

gar d'un préstec de 51 lliures i 6 sous que el mestre Mossé Abraham des Portal 
havia fet als jurats l'any 1391, li assignen les 10 lliures sobre imposicions que 
l'aljama de Girona paga anualment a la universitat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 30 (1394-1395), fol. 13v. 
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754 
[1394], juliol, 24. Girona 
Mestre Mossé Abraham des Portal, jueu de Girona, reconeix rebre de Joan Marcó, 

clavari de la ciutat, 40 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 
80 sous anuals, cedida per Berenguer Domènec, assaonador de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 11 (1393-1395), vol. 1393-1394, fol. 105r. 

755 
1394, octubre, 12. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona elegeixen Guillem Banyils, jurat, clavari per re-

bre els diners provinents de l'aplicació de la comissió concedida als jurats per 
procedir contra els inculpats dels avalots al Call l'any 1391. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 24v. 

756 
1394, octubre, 12. Girona 
Joan Estrús, Pere de Castelló, [Guillem] Banyils, [Ramon] Figuera, jurats de la ciu-

tat de Girona, i [Pere) Terrades, [Joan) de Sarriera i Pere de Basset, llicenciats 
en lleis, sense cessar en el seu càrrec Antoni de Valmanya, constitueixen Joan 
Sauri, draper, procurador fiscal en tots el processos relacionats amb els ava-
lots al Call l'any 1391. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 25r. 

757 
1394, desembre, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com a lloctinents reials en tots els processos contra els incul-
pats dels avalots al Call l'any 1391, absolen, previ pagament de 2 florins, Pere 
Simó, fill de Francesc Simó, de la parròquia de Sant Feliu de Girona, que du-
rant els avalots vivia a la casa de Bartomeu Vilar, ferrer de Girona, de l acu-
sació de furts contra els jueus. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 41r. 

758 
1394, desembre, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com lloctinents reials en tots els processos contra els inculpats 
dels avalots al Call 1 any 1391, absolen, previ pagament de 4 florins, Jaume 
Fortià, que durant els avalots vivia a Girona, de l acusació de furts contra 
els jueus. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 39r. 
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759 
1394, desembre, 31. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, passen comptes amb el mestre Mossé Abraham 

des Portal, jueu de Girona, sobre les despeses fetes pel jueu en la reclamació 
del deute de 50 lliures i 6 sous. Els 100 sous que resten per pagar li seran assig-
nats sobre les imposicions que l'aljama de Girona satisfà anualment a la uni-
versitat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 31 (1394-1395), fol. 17v. 

760 
1395, juny, 3. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com a lloctinents reials en tots els processos contra els incul-
pats dels avalots al Call l'any 1391, absolen, previ pagament de 3 florins, Fran-
cesc Muntanyà, que durant els avalots vivia a Girona, de l'acusació de furts 
contra els jueus. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 39v. 

761 
1395, agost, 9. Puigvert d'Agramunt 
Pere Joan, convers, abans anomenat Mossé Cabrit, fill i hereu dAbraham Cabrit, 

jueu de Girona, i la seva muller joana, abans anomenada Ester, germana de 
Mossé Astruch, jueu de Girona, venen a Mossé Astruch, el seu germà, i a la se-
va muller Dolça una casa, en franc alou, situada al capdevall del Call jueu 
de Girona pel preu de 2500 sous de moneda barcelonesa de tern. Aquesta casa 
afronta a l'Est amb el carrer del Call, al Sud amb la casa dAstruch Benet, jueu 
de Girona, a l'Oest amb la plaça i la casa del difunt Salomó Cabrit, jueu, i 
al Nord amb el carrer Els atorgants nomenen com a procurador Nacim Fer-
rer, jueu de Girona, per al lliurament de la possessió de l'esrnentada casa. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 15, 460 x 650 mm. Inclou àpoca i acta 
de presa de possessió. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405• 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins, p. 469, doc. núm. 3550. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 56. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 39. 

762 
1395, agost, 25. Girona 
Guillem de Lledó, escrivà reial, promou una demanda sobre uns patis situats al 

carrer de les Ballesteries de la ciutat de Girona i a l'antic mur del Call jueu, 
basant-se en el privilegi atorgat pel rei Alfons a Ramon de Montcada, on reco-
neixia a uns veïns del carrer de les Ballesteries el domini útil i a l'Almoina 
el domini directe sobre els esmentats patis. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 234, 330 x 620 mm. Trasllat 
realitzat a Girona el 4 d'octubre de 1411 per Francesc Vidal. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins, p. 526, doc. núm. 4004. 
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763 
1396, gener, 13. Girona 
Bellshom Mossé Falcó, jueu de Girona, reconeix rebre de Pere Net, clavari de la ciu-

tat, 27 sous i 2 diners de la renda d'un censal de 8 lliures, 18 sous i 7 diners 
anuals, cedida per Guillem Bernat Beuda i Bernat Beuda, el seu fill. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 11 (1393-1395), vol. 1395-1396, fol. 2r -v. 

764 
1396, febrer, 10. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona i tres dels quatre prohoms que, juntament amb 

aquests, actuen com a lloctinents reials en tots els processos contra els incul-
pats dels avalots al Call l'any 1391, absolen, previ pagament de 6 florins, Pere 
Canals, absent, fill del difunt Pere Canals, carnisser de Girona, de totes les acu-
sacions fetes contra ell. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 27 (1393-1394), fol. 33r. 

765 
1396, juliol, 18. Girona 
Els jurats i el consell de la ciutat de Girona revoquen la concessió feta als jueus 

de poder vendre carns degollades per jueus a la carnisseria comuna. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 32 (1396), fol. 10r. 

766 
[1396, juliol, 20. Girona] 
Guillem Molins, sots-batlle, iJoan Estrús, mostassaf de la ciutat de Girona, manen 

la crida pública de la següent ordinació dels jurats: prohibició, sota pena de 
100 sous, de vendre carn degollada per jueus a la carnisseria comuna i probi-
bició als jueus de degollar la seva carn a l'escorxador de la ciutat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 32 (1396), fol. 12v. 

767 
1396, juliol, 20. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen que les carns degollades pels jueus, tant 

jueves com cristianes, no siguin venudes, ni per cristians ni per jueus, a la car-
nisseria comuna de la ciutat, sinó separadament en una de les taules situades 
a la peixateria. Així mateix, estableixen que els jueus no degollin les carns a 
l'escorxador de la ciutat, sino que ho facin dins del Call, en un lloc no públic. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 32 (1396), fol. 10r. 

768 
[1396], noviembre. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota 

pena de 10 lliures, Aninay Tarós, jueu, que no executi els béns d'En Bordils. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 59v. 
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769 
[1396], novembre, 6. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota 

pena de 200 sous, Vidal Lobell, jueu, secretari de l'aljama de Girona, a portar 
les seves desenes als llocs que els siguin assignats pel l'algutzir 
AHCG, Ordinacios del Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 60v. 

770 
[1396], novembre, 6. 
Ramon de Castlar, capità de Besalú i de la vegueria de Girona, imposa a Pere Vi-

lossa, de la parròquia de Sant Martí Vell, una pena de 50 sous a instàncies 
deJucef Bonjuha, jueu de Girona, per l'impagament d'un censal de la uníver-
sitat de Sant Martí, cedit a l'esmentat Jucef. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 61r. 

771 
[1396], novembre, 6. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota una 

pena de 200 sous, Bonastruch des Mestre, jueu, secretari de l'aljama de Giro-
na, a portar les desenes de l'aljama als llocs que els siguin assignats per l'al-
gutzir. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 60v. 

772 
[1396],novembre, 8. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, Nas-

sanell Cerç, jueu de Girona, que retiri la querella contra en Garriga, de 
Campllong. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, Lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 61v. 

773 
[1396], novembre, 10. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, imposa, sota 

pena de 200 sous, a Jucef Bonjuha, fill d'En Caracosa, i a Astruch Vidal de 
Claramunt, jueus de Girona, que retirin la querella presentada contra Joan 
Garriga, de Campllong. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 62r. 
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774 
[1396], novembre, 10. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota 

pena de 200 sous, el fill d'En Caracosa, Momet i Vidal de Claramunt, jueus 
de Girona, que retirin la querella presentada contra Arnau Artal de Campllong. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 62r. 

775 
[1396], novembre, 13. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota 

pena de 200 sous, Salomó sa Porta, jueu de Girona, que retiri totes les querel-
les presentades contra Guillem de Soler de la parròquia de Sant Feliu de Girona. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 62v. 

776 
[1396], novembre, 14. 
Pere de Viladevall, per manament del capità de Girona, obliga, sota pena de 200 

sous, Bellshom Bonjuha, jueu de Girona, que retiri les querelles presentades 
contra Arnau de Campllong. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 62v. 

777 
[1396], novembre, 23, 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota 

pena de 200 sous, Salomó sa Porta i Vidal Lobell, jueus de Girona, que retirin 
les querelles presentades contra els seus deutors: Guillem Gener, Joan Prunell, 
En Feliu, En Plumer, Bartomeu Palai, En Bonet, En Vallobera, En Sureda, de 
Corts, i En Vidal, de Corts. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 64r. 

778 
[1396], novembre, 23. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota 

pena de 10 lliures, Salomó sa Porta, jueu de Girona, que retiri les querelles 
presentades contra Llorenç d'Aulina, de Canet. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 64r. 
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779 
[1396], novembre, 23. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, obliga, sota 

pena de 200 sous, Maymó Bonjuha, jueu de Girona, que retiri les execucions 
de deutes contra Pere Figuera i Bernat Serra, d'Aiguaviva. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 64r. 

780 
[1396], novembre, 24. 
Pere Capeller, per manament del capità de Girona, obliga, sota pena de 200 sous, 

Momet Vidal, jueu de Girona, que retiri les querelles contra En Tallada, de Sant 
Martí de Llémena. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 64v. 

781 
[1396], novembre, 27. 
Pere Capeller, per manament del capità de Girona, obliga, sota pena de 10 lliures, 

Maymó Bonjuha, jueu de Girona, que restitueixi les penyores lliurades per Pe-
re Figuera, de la parròquia d'Aiguaviva. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 66r. 

782 
[1396, novembre, 28] 
Pere Capeller, per manament del capità de Girona, obliga, sota pena de 200 sous, 

Salomó sa Porta, jueu de Girona, que retiri les querelles presentades contra 
Ponç i En Serra, de la parròquia d'Aiguaviva. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol, 66v. 

783 
[1396], novembre, 29. 
Pere Capeller, per manament del capità de Girona, obliga, sota pena de 10 lliures, 

Astruch Benet, jueu de Girona, que retiri les querelles presentades contra En 
Raset, de Salt i En Segalàs, de Sant Gregori. 
AHCG, Ordinacions dels Jurtas, lligall núm. 8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 67r. 

784 
[1396], desembre, 1. 
Pere de Viladevall, àlias Roses, per manament del capità de Girona, imposa una 

pena de 10 lliures a Pere de Condamina, cirurgià de Girona, a instàncies d'En 
Costa, que viu a la casa que fou del difunt Abraham Issach jueu. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm.8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 68v. 
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785 
[1396, desembre, 15] 
Pere Folc, per manament del capità de Girona, obliga, sota pena de 10 lliures, Nas-

sanell Cerç, Astruch Tarós, Astruch Vidal, fill de Vidal Lobell, i Issach des Mes-
tre, procurador de Lobell Vidal, jueus, que retirin les querelles per deutes pre-
sentades contra Pere Verdera, de Pujals. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm.8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 75r. 

786 
1397, gener, 2. 
A la casa de Bonjuha Saltell, jueu de Girona, es fa la presentació d'una carta de 

la reina Maria dirigida al capità de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, 
on es confirmen les penes imposades per la capitania, de les quals n'ha de res-
pondre Miquel Gil, comissionat per la reina. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm.8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1396-1397, 
fol. 76v. 

787 
[1398] 
Del mur nou al portal del pont d'En Cardonet. 

Jaume Malarç, convers, que està a la casa d'En Gelars, carnisser ... 1 lliura 
i 5 sous. 

Del portal de les Ballesteries fins a la casa d'En Roquí, bosser. 
Pere Paloll, convers, que està a la casa de Pere Selom, especier ... 1 lliura i 10 
diners. 

Del carrer que surt del forn de mestre Bernat Serra fins al cap de la Ferreria Vella. 
Guillem Benet, convers 	1 lliura i 10 sous. 

Del portal del Call a la plaça de les Albergueries fins al cantó d'En Pericó Bordils. 
Madona Elvira, conversa 15 sous. 
Pere Paloll, convers 	18 sous i 4 diners. 
Joan Sarriera, convers 	I lliura, 2 sous i 11 diners. 
Francesc de Santceloni, convers 10 sous. 
Madona juliana, vídua de Joan Sabina, convers 5 sous. 
Francesc Pellicer, convers, peroler ... 1 lliura i 5 sous. 
AHCG, Talles, lligall núm. 3 (1392-1399), vol. 1398, fols.: 39v., 46v., 55v., 58v., 59r., 63v., 
64r., 66r. 

788 
1398, octubre, 21. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Santa Cecília, cla-

vari de la ciutat, 50 sous de la renda d'un censal de 100 sous anuals, cedida 
per Pere Prat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 12 (1396-1406), vol. 1398-1406, fol. 114v. 
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789 
[1399] 
Del carrer que comença a la casa d'En Guillem Ramon, especier; fins al portal de 
Na Gornella. 

Pere Cerir, convers 5 sous. 
Del portal del Call a la plaça de les Albergueries. 

Gironella, convers, pobre. Francesc Pellicer, convers 5 sous. 
Del carrer del forn del Mercadal fins al rec de Figueroles. 

Bernat Ferrer, convers 5 sous. 
Bartomeu Benet, convers, sastre 3 sous. 
AHCG, Talles, lligall núm. 3 (1392-1399), vol. 1399, fols.: 23r., 32r., 71v. 

790 
1399, febrer, 21. Girona 
Astruch Benet, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc de Santceloni, jurat i 

síndic de la universitat de la ciutat, 100 lliures que l'esmentat jueu havia pres-
tat a Ramon de Boxols, a Pericó Sunyer; a Bernat de Cemesa, a Pere Masalen, 
a Bernat Saragossana i a Joan Jonquera, jurats de la ciutat, per pagar a Fran-
cesc Artau i a Pere Serra, argenters de Girona, la realització de dues bacines, 
dues petxines i dues escudelles dargent, objectes que Astruch Benet tenia en 
penyora. 
AHCG, Llibres de censos, censals i violaris, lligall núm. 19 (1398-1402), vol. 1399, fol. 150r -v. 

791 
[1400], març, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona prohibeixen, sota pena de 60 sous, que cap cristià 

ni jueu vengui carns de bous, vedells, ni moltons, degollades per jueus, en car-
nisseries comunes, sinó que es venguin en taules jueves dins del Call. 
AHCG, Manual d'Acords, núm. 35 (1400), fol. 35v. 

792 
1401, juliol, 28. Girona 
Abraham Mossé des Portal, jueu de Girona, reconeix que Margarida, muller del 

cavaller Ramon de Xacmal; filla i hereva de Dalmau de Ribera, li ha satisfet 
diverses quantitats que li devia, a ell i al seu pare Mossé Abraham des Portal. 
AHCG, Protocols Notarials, lligall núm. 1, vol. 1 (1401-1404), fol. 77r. 

793 
[1401, juliol, 28. Girona] 
Bernat de Busquets, procurador de Ramon Xacmar, cavaller, i la seva muller Mar-

garida, cedeix a Abraham Mossé des Portal, jueu de Girona, els drets sobre di-
ferents rendes que el dit matrimoni rep sobre el castell de Tallada i la parrò-
quia de Verges. 
AHCG, Protocols Notarials, lligall núm. 1, vol. 1 (1401-1404), fol. 78r. 

217 



GEMMA ESCRIB.À BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

794 
[1401], desembre, 2. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en satisfacció dels 15 florins d'or que deuen a 

Joan Sauri, draper de Girona, li assignen 10 florins sobre les 35 lliures que 
l'aljama dels jueus paga anualment a la universitat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 36 (1401-1403), fol. 37v. 

795 
1402, gener, 27. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en satisfacció dels 30 florins que deuen a Pere 

de Bordils, cíutadà de Girona, els assignen de nou sobre les talles, de les quals 
fou recaptador Andreu Figuera, en no haver-los pogut cobrar de l'assignació 
feta sobre les 35 lliures de la imposició que l'aljama paga anualment a la uni-
versitat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 36 (1401-1403), fol. 42r. 

796 
[1403] 
Del carrer que va de la casa de l'hereu d'En Guillem Ramon, especier, fins al portal 
de Na Gordella. 

Pere Cerit; convers 5 sous. 
Del portal del Call a la plaça de les Albergueries. 

Pere Benet de Reixac, convers 5 sous. 
Joan Sarriera, convers 4 sous, 
Francesc Bertran, convers 3 sous. 
Francesc Pellicer, convers 5 sous. 

Del carrer que va del forn del Mercadal fins al rec de Figueroles. 
Bartomeu Benet ... 3 sous. 
AHCG, Talles, lligall núm. 4 (1403-1407), vol, 1403, fols.: 18r., 23r., 53v. 

797 
1403, gener, 30. Girona 
Samuel Salomó de Foix, jueu de Girona, ven a Dolça, muller de Mossé Astruch, 

jueu de Girona, una part d'un pati situat al costat Nord-Est del Call de Giro-
na pel preu de 44 sous de moneda barcelonesa de tern. Aquest pati afronta 
a l'Est amb la resta del pati, al Sud amb l'honor de Bonjuha Hasday, jueu de 
Girona, a l'Oest amb el carrer i al Nord amb el seu pati. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 24, 310 x 340mm. Signatura hebrea al dors. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins, p. 470, doc. núm. 3559. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 40. 
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798 
[1405], maig, 15. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre d'Abraham Mossé des Portal 10 

lliures, part de les 35 lliures, i 10 sous de la imposició que l'aljama paga anual-
ment a la ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 4 (1404-1412),vol. 1405, fol. 9r. 

799 
1405, maig, 15. Girona 
Jaume Eimeric, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre d'Abraham Mossé del 

Portal, jueu de Girona, secretari de laljama, 10 lliures de moneda barcelonesa 
de tern, part de les 35 lliures, i 10 sous que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 16 (1405-1406), vol. 1405, fol. 10v. 

800 
[1405], novembre, 16. 
Els jurats de la ciutat de Gírona reconeixen rebre dels secretaris del  'aljama 10 lliu-

res, part de les 35 lliures, i 10 sous que laljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 4 (1404-1412), vol. 1405, fol. 9r. 

801 
[1405], desembre, 16. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre dels secretaris de l'aljama 10 lliures. 

AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 4 (1404-1412), vol. 1405, fol. 9v. 

802 
[1405], desembre, 20. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre dels secretaris de l'aljama 5 lliu-

res i 10 sous. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 4 (1404-1412), vol. 1405, fol. 9v. 

803 
[1406], febrer, 12. 
Guillem Reixac, convers, corredor de Girona, reconeix rebre de Narcís de Portelló, 

5 sous i 8 diners, part dels 10 sous, remuneració per portar una carta requisi-
tòria del veguer de Barcelona al veguer i batlle de Girona, on s'instava al pa-
gament de la talla. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 19 (1406-1414), vol. 1406-1414, fol. 2r. 

804 
1407, febrer, 25. Girona 
Mossé Bellshom, jueu de Girona, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat, 14 

lliures i 15 sous de la renda d'un censal de 32 lliures anuals, cedida per Marga-
rida, muller de Francesc sa Badia, llicenciat en lleis, de Castelló d'Empúries. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 16 (1405-1406), vol. 1406-1407, fol. 102v. -103r. 
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805 
1407, maig, 2. Girona 
Jucef Samuel, jueu de Castelló d'Empúries, procurador de Francesc sa Badia, lli-

cenciat en lleis, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat, 14 lliures í 
15 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 32 lliures 
anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 16 (1405-1406), vol. 1406-1407, fol. 126v. 

806 
1407, juny, 1. Girona 
Bans ordenats pels jurats de la ciutat de Girona sobre diferents apartats de la vida 

comercial de la ciutat i exposats en diversos capítols. Capítol de Revenedors: 
Prohibició, sota pena de 10 sous, que cap jueu o jueva toqui fruita verda, tant 
si la compra com si no. Capítol de carnisseria: Prohibició, sota pena de 20 
sous, que cap carn que sigui degollada per jueus es pugui vendre en un altre 
lloc que no sigui la taula adjudicada als jueus. Així mateix, es prohibeix, sota 
pena de 100 sous, que cap jueu no vengui ni talli cap carn en la carnisseria 
comuna. Prohibició, sota pena de 20 sous, que cap jueu no degolli carn que 
no sigui jueva a l'escorxador. Prohibició, sota pena de 20 sous, que cap carnis-
ser cristià vengui carn escorxada per jueus, si no és en les taules assignades 
als jueus. 1 els que ho facin en aquestes, que no venguin carn escorxada per 
cristians, així com la carn jueva no es vengui a la carnisseria comuna. Es ma-
na, sota pena de 10 sous, a tot carnisser, cristià o jueu que talli ovelles i ca-
bres, que vengui la carn a les taules de la plaça del Guix, que són de Guillem 
de Queixàs, i qui escorxi cabres i ovelles jueves que vengui la carn a 5 diners 
la lliura. Prohibició, sota pena de 20 sous, que cap carnisser vengui carn es-
corxada per jueus sense el permís del mostassaf Així mateix, es mana a tot 
jueu que escorxi carn, que la declari al mostassaf. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 40 (1407) fol. 44r., 46v.,47r., 48r. i 53r. 

807 
[1407, juny, 1. Girona] 12  
Ordinacions dels jurats sobre els carnissers. 

Que cap carnisser no vengui carn degollada per jueus, sota pena de 
20 sous i confiscació de la carn. El jueu que l'hagi degollat haurà de 
denunciar-ho al mostassaf, en cas contrari se li aplicarà la mateixa 
pena. 
Que no es vengui als jueus carn d'ovella o de cabra, les taules que no 
estiguin situades al Call o al castell, sota pena de 60 sous i confiscació 
de la carn. 

12. Aquestes ordinacions no estan datades, per tant hem considerat adient relacionar-les 
amb el regest anterior per la seva similitud temàtica. Basant-nos en la hipòtesi 
de Luis BATLLE i PRATS que en el seu article, Ordinaciones relativas a los ju-
díos gerundenses, p. 641, el situa cronològicament entre el final del s. XIV i el 
començament del s. XV. 
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Ordinacions dels jurats sobre les prostitutes i jueus. 
Que cap jueu o prostituta no toqui pa o coques fins que no ho hagi comprat, 
sota pena de 10 sous, imposant la mateixa multa als flequers que no observin 
l'ordinació o que no ho denunciïn al mostassaf. 
Que cap jueu o prostituta no toqui la carn escorxada, formatge fresc, peix fresc 
o salat, fruita verda, panses, figues seques, dàtils, pinyons, brotons, cols o es-
pinacs fins que no ho hagi comprat, sota pena de 10 sous, imposant la matei-
xa pena a qui no ho denunciï al mostassaf. 
Que la fruita que es porti a vendre al Call no es podrà vendre fora del recinte, 
sota pena de 2 sous i confiscació de la mercaderia. 
Que cap jueu no toqui la fruita tant si la vol comprar com si no, sota pena 
10 sous o 10 dies a la presó. 
Que cap jueu o altra persona no presti ni compri sobre llana i estam, filat 
o per filar, sota pena de 10 sous i confiscació d'allò prestat. 
Que cap revenedor de la ciutat no vengui bunyols, casquetes, bescuits, torrade-
lles, ni aliments similars fets per jueus, sota pena de 5 sous. 
AHCG, Llibre del Mostassaf, fols.: 19r., 22v., 117r -118v. 
Edit. BATLLE PRATS, L., Ordenaciones relativas a los judíos. pp. 640-641. 

808 
1407, juny, 30. Girona 
Jucef Samuel, jueu de Castelló d'Empúries, procurador de Francesc sa Badia, lli-

cenciat en lleis, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat de Girona, 
14 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 
32 lliures anuals. Margarida, muller de Francesc sa Badia, ha obligat part de 
la renda amb Mossé Bellshom, jueu de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 17 (1407-1408), vol.1407-1408, fol. 102v. 

809 
1407, novembre, 18. Girona 
Jucef Samuel, jueu de Castelló d'Empúries, procurador de Francesc sa Badia, lli- 

cenciat en lleís, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat de Girona, 
14 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 
29 lliures i 10 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 17 (1407-1408), vol. 1407-1408, fol. 102v. 

810 
1407, desembre, 4. 
Jucef Samuel, jueu de Castelló d'Empúries, procurador de Francesc sa Badia, lli-

cenciat en lleis, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat de Girona, 
14 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 
29 lliures i 10 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 7 (1407-1408), vol. 1408-1409, fol. 100v. 
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811 
1408, juny, 8. Girona 

Jucef Samuel, jueu de Castelló d'Empúries, procurador de Francesc sa Badia, lli- 
cenciat en lleis, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat de Girona, 
14 lliures i 15 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 
29 lliures i 10 sous anuals. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 17 (1407-1408), vol. 1408-1409, fol. 100r -v. 

812 
1409, novembre, 8. 

Andreu Cornell, llicenciat en lleis, jutge ordinari de l'aljama de Girona i recapta-
dor reial, i Pere Cantó, ciutadà de Girona, creditor dels béns i herència de Vi-
dal Bondia, jueu de Girona, de la seva muller Regina, i de la seva àvia Priço-
sa, venen en subhasta pública a Astruch Zabarra, jueu de Girona, una casa, 
que formava part de l'herència, situada al Call jueu de Girona, pel preu de 
40 lliures. Aquesta casa afronta a l'Est amb l'hort de Pere Benet, convers, al 
Sud amb el carrer, a l'Oest amb la casa de Vidal Bonet, jueu de Girona, i al 
Nord amb la casa de Bonet Hasday, jueu de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, General i Vària s.núm., 760 x 600 mm. El 29 de gener de 
1410 es realitza la venda. Trasllat fet el 20 de maig de 1416 per Pere de Ponç. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 907, doc. núm. 6962. 

813 
1410, gener, 29. Girona 

Jordi de Puig, escrivà de Girona, procurador d'Andreu Cornell, llicenciat en lleis, 
jutge del'aljama de Girona, i recaptador de les contribucions reials, ven en 
subhasta pública a Astruch Zabarra una casa, en franc alou, situada al Call, 
que fou de Vidal Bondia, jueu de Girona, de la seva muller Regina i de la seva 
àvia Priçosa, pel requeriment de certes quantitats degudes a Pere Cantó, ciu-
tadà de Girona. Aquesta casa afronta a l'Est amb l'hort de Pere Benet, con-
vers, i amb un carreró, al Sud amb el carrer, a l'Oest amb la casa de Vidal 
Bonet, jueu de Girona, i al Nord amb la casa de Bonet Hasday, jueu de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 250, 740 x 520 mm. Inclou 
acta de presa de possessió. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p.528, doc. núm. 4023. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S. Los Zabarra y los Caravida. p. 348. 

814 
1410, juny, 12. Girona 

Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel de Santa Cecília, clavari 
de la ciutat, 5 lliures i 3 sous de moneda barcelonesa de tern de renda d'un 
censal de 10 lliures i 6 sous anuals i 62 sous de la renda d'un censal de 124 
sous anuals, cedides per Arnau de Campllong, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 18 (1409-1410), vol. 1410-1411, fol. 85r. 
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815 
1410, novembre, 7. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel de Santa Cecília, clavari 

de la ciutat, 5 lliures i 3 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un 
censal de 10 lliures i 6 sous anuals i 62 sous de la renda d'un censal de 124 
sous anuals, cedides per Arnau de Campllong, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 17 (1407-1408), vol. 1408-1409, fol. 85r -v. 

816 
1410, novembre, 10. Girona 
Astruch Vidal, jueu de Girona, procurador de Guillem Domenge, doctor en lleis, 

ciutadà de Girona, reconeix rebre de Miquel de Santa Cecília, clavari de la 
ciutat, 7 lliures de moneda barcelonesa de tern de la renda anual d'un censal. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 17 (1407-1408), vol. 1408-1409, fol. 101r. 

817 
[1411, abril, 2. Girona] 
Astruch Vidal, jueu de Girona, procurador de Guillem Domenge, doctor en lleis 

de la mateixa ciutat, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat, 9 sous 
i 2 diners de la següent manera: 8 sous i 2 diners que lésmentat Guillem lliura 
a la ciutat pel dret de segell d'una comissió obtinguda per aquest del governa-
dor general de Catalunya, en la causa d'apel lació entre la ciutat de Girona 
i la parròquia d'Aiguaviva per raó de les obres de la muralla de Girona, i 1 
sou pel salari de l'àpoca de 35 lliures, 7 sous i 2 diners feta als jurats pel dit 
Guillem Domenge a Barcelona, quantitat que li ha estat assignada com a nunci 
per acudir al Parlament General que se celebra a Barcelona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 18 (1409-1413), vol. 1409-1413, fol. 29v. 

818 
1411, abril, 21. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Bernat de Galbés, doctor en lleis, que 

informi a la reina Maria de les immoderades exaccions imposades als jueus 
de la ciutat per part d'oficials reials í de la situació de misèria en què es tro-
ben. 1 que demani l'exculpació de Bonastruch des Mestre, el seu fill Bonastruch 
de 14 anys, Abraham Issach i la seva nora, de l'acusació presentada contra 
ells per En Piquer, que els exigeix una pena de 1000 florins. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1409-1411, 
fol. 82r. 
Edit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 58. 

819 
1411, agost, 19. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Pere de Santcliment, procurador gene-

ral del comtat d'Empúries, que Jucef Samuel, jueu de Castelló d'Empúries, es 
presenti a la ciutat de Girona per posar fi al plet que té amb Rovén Bonsenyor 
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i Vidal Bonsenyor, jueus de Girona, i nebots del difunt Mahir Rovén, jueu de 
Castelló d'Empúries, entorn de l'herència d'aquest. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1402-1404, 1409-1416), vol. 1409-1411, 
fol. 95r. 

820 
1412, febrer, 12. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Bonastrucl ijucef, jueu, clavari 

de l'aljama de Girona, 20 lliures i 10 sous, part de les 30 lliures que l'aljama 
paga anualment a ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, Lligall núm. 2 (1391-1588), vol. 1412, fol. lv. 

821 
1412, març, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona confirmen al mestre Astruch Zabarra, jueu de Gi-

rona, la llicència que li fou concedida pel batlle general de Catalunya, per 
tancar l'entrada que hí ha entre la seva casa i un hort que té en el carrer de 
la Sal, perquè s'hi tiraven escombraries. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 42 (1412), fol. 28r. 

822 
1412, març, 21. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona manen a Joan Savall, síndic de la ciutat, que ob-

tingui una provisió reial que obligui Bonastruch Jucef i Jucef Bellshom, jueus, 
a alliberar la conversa Elionor, abans dita Bonafilla, filla del difunt Nacim 
Rovén, jueu, i fillastra de Ramon Mercader, retinguda en contra de la seva vo-
luntat pels dits jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9, vol. (1418-1420), fol. 41r. 

823 
1412, abril, 19. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona confirmen a Bonastruch Jucef, jueu de Girona, 

la llicència concedida pel batlle general de Catalunya, per edificar en el pati 
que hi ha entre la seva casa i la muralla vella, carregant sobre aquesta, tal 
com ho han fet altres veïns. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 42 (1412), fol. 32r. 

824 
1412, abril, 27. Girona 
Bernat Geroni, lloctinent del batlle general de Catalunya a la ciutat i diòcesi Giro-

na, amb el consentiment dels jurats de la ciutat, concedeix a Bonastruch Ju-
cef, jueu de Girona, llicència per edificar en el pati que hi ha entre la seva 
casa i la muralla vella, rebent per la concessió 11 sous barcelonesos. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 42 (1412), fol. 32r. 
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82 5 
1412, juliol, 4. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, procurador de Felipa de Palau del Castell de Pa-

lau de Riumors reconeix rebre deJaume Gironella, clavari de la ciutat, 15 lliures 
de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 19 (1411-1412, 1406-1414), vol. 1411-1413, fol. 56v. 

826 
1412, octubre, 15. Girona 
Priçosa, jueva, vídua d'Astruch Zabarra, tutora del seu fill Jucef Astruch Zabarra, 

ven a Pere de Berguedà, paborde de la Seu, una casa amb bort en franc alou, 
situada al Call jueu de Girona al carrer de l'Ardiaca pel preu de 65 lliures 
i 5 sous de moneda barcelonesa de tern. Aquesta casa afronta a l'Est amb la 
casa del benefici de l'altar de Sant Inó i amb la casa i forn de l'Almoina, al 
Sud amb el carrer de l'Ardiaca, a l'Oest amb la casa i el pati del difunt Dal-
mau Benet, convers de Girona que fou de Vidal Bonet, jueu, i amb la casa de 
Pere Bosc, convers, [teixidor dej vels de Girona i al Nord amb la casa de Pere 
Bosc, i amb la casa i forn de l'Almoina. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 38, 690 x 630 mm. 
Inclou àpoca i acta de presa de possessió. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 472, doc. núm. 3574. 

827 
1412, octubre, 17. Girona 
Bonastrucb des Mestre, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Gironella, clavari 

de la ciutat, 15 lliures de la renda d'un censal de 63 lliures i 15 sous anuals, 
cedida per Margarida, vídua de Gabriel Miquel, ciutadà de Girona, tutora de 
Bernat, el seu fill. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 19 (1411-1412, 1406-1414), vol. 1412, fol. 159r. 

828 
1412, desembre, 7. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Jucef Bonhuja, jueu, clavari 

de l'aljama, 16 lliures i 10 sous avançats del pagament de la imposició que 
l'aljarna satisfà anualment a la ciutat, corresponent a 1413. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 2 (1391-1588), vol. 1412, fol. 3v. 

829 
1412, desembre, 19. Girona 
Vidal Bonet, jueu de Girona, procurador del seu pare Bonet Vidal, jueu de Girona, 

reconeix rebre de Jaume Gironella, clavari de la ciutat, 16 lliures, 17 sous i 
6 diners de moneda de Barcelona de la renda d'un censal de 63 lliures i 15 
sous anuals, cedida per Margarida, vídua de Gabriel Miquel, ciutadà de Giro-
na, tutora de Bernat, el seu fill. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 19 (1411-1412, 1406-1414), vol. 1412, fol. 158v. 
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830 
1412, desembre, 19. Girona 
Vidal Bonet, jueu de Girona, procurador del seu pare Bonet Vidal, jueu de Girona, 

reconeix rebre de Jaume Gironella, clavari de la ciutat, 200 sous de la renda 
d'un censal de 62 lliures anuals, cedida per Caterina, muller de Francesc An-
dreu de Boxols, cavaller, resident a Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 19 (1411-1412, 1406-1414), vol. 1412, fol. 72v. -73r. 

831 
1413, agost, 16. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en satisfacció dels 45 sous i 6 diners que deuen 

a Arnau Ferrer, mercader; i a Antoni Roca, draper; ciutadans de Girona —els 
quals en feren donació a la confraria de Sant Miquel del convent del Carme 
de Girona—, els assignen sobre la renda que el proper mes de setembre ha de 
pagar l'aljama. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 42 (1412), fol. 67v. 

832 
1413, desembre, 30. Girona 	. 
Els jurats de la ciutat de Girona, en satisfacció de les 24 lliures i 2 sous que deuen 

a Jaume Portell, sastre de Girona, li assignen, entre d'altres, 5 lliures i 10 sous 
sobre una imposició de 5 lliures i 9 sous que l'aljama paga anualment a la 
universitat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 42 (1412), fol. 66v. 

833 
[1414] 
El Portal d'En Cardonet. 

IPerel Paloll, convers ... 3 sous. 
Del portal de les Ballesteries fins al cantó d'En Roquí, bosser. 

Pere Saterra, convers ... 9 sous. 
Del portal del Call fins al cantó d'En Pericó Bordills. 

Guillem Reixac, convers ... 1 sou i 6 diners. 
AHCG, Talles, lligall núm. 5 (1414-1413), vol. 1414, fols.: 8v., 11v., 14r. 

834 
[1414, gener, 10. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona, en un memorial lliurat a Ramon Sampsó i a un 

altre missatger; que van a la festa de coronació del rei, ordenen, entre altres 
coses, que parlin amb representants d'altres ciutats sobre el fet dels jueus i 
les provisions del Papa contra aquests, d'arribar a un acord que el presentin al 
rei. Per tota aquesta qüestió se'ls recomana a Ferrer Bonmacip, jueu de Perpinyà, 
i a Jucef Abraham, jueu de Satorra, nadiu de Girona. A més, se'ls indica que, 
en cas que s'erigeixi ducat, els jueus de Girona romanguin com fins al moment. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 43 (1414), fol. 14r. 
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835 
1414, gener, 16. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Nacim Ferrer, jueu, 2 lliures i 10 sous 

de la renda anual d'un censal, cedida per Francesca, muller d'Andreu Cor-
nell, llicenciat en lleis. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm, 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 51r. 

836 
1414, gener, 16. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Nacim Ferro; jueu, 8 lliures, 6 sous i 

8 diners, per la renda d' un censal de 17 lliures i 10 sous anuals, cedida per 
Andreu Cornell, llicenciat en lleis. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 51v. 

837 
1414, gener, 16. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, jueu, procurador de 

Felipa Malarça, 7 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 15 lliures anuals. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 46r. 

838 
1414, març, 27. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastrucb Jucef, jueu, procurador de 

Felipa Malarça, 7 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 15 lliures anuals. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 47v. 

839 
1414, març, 30. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona agraeixen a Antoni Agullana, doctor en lleis, mis-

satger de la ciutat, les seves gestions davant el rei en el fet dels jueus, pels qui 
ha obtingut la confirmació reial de tots els seus privilegis. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1414-1415, 
fol. 19r. 

840 
1414, març, 31. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, reunits amb Bonet Vidal i Abrabam Moss é, jueus, 

regidors de l'aljama de la ciutat, es comprometen davant d'aquests a observar 
els manaments continguts en dues cartes reials, de les quals els regidors jueus 
en demanen còpia. En la primera carta, donada a Barcelona el 25 de febrer 
de 1413, el rei ordena als jurats i prohoms de Girona la guarda i custòdia de 
l'aljama, en resposta als avalots contra el Call jueu, fent les ordinacions que 
calguin per defensar les persones i béns dels jueus, posats sota guiatge especial 
del rei. En la segona carta, donada a Barcelona en la mateixa data, el rei or- 
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dena al veguer, al sots-veguet; al batlle i als jurats de la ciutat de Girona que 
castiguin als culpables de les violències contra els jueus de la ciutat i la seva 
collecta. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 43 (1414), fol. 40v. 
Cit. BATLLE PRATS, L., "Diplomatario gerundense de Fernando de Antequera". Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses, 14 (1960), p. 13. 

841 
1414, març, 31. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, atenent l'autorització reial especialment concedi-

da per fer ordinacions en defensa de l'aljama de la ciutat, ordenen que cap 
persona llanci pedres contra els jueus, els seus béns o les seves cases, dins el 
Call o en qualsevol altre lloc. Pere Dalmau, sots-batlle de la ciutat, a requeri-
ment dels jurats, ordena, sota pena de 20 sous, observar l'esmentada ordina-
ció durant la propera Setmana Santa, i de forma permanent després d'aquesta 
festa. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 43 (1414), fol. 42r 

842 
1414, maig, 19. Girona 
Pere de Bosc, vicari general de Girona, ordena a tots els clergues de la diòcesi que 

publiquin i observin una provisió de Gonzalo de Santamaria, ardiaca de Bur-
gos i comissari instituït pel papa Benet XIII, sobre una qüestió relacionada 
amb els jueus. 
ADG, Registre de Lletres Episcopals, vol. 103, (1414), fol. 26v. 

843 
1414, juny, 11. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch fucef, jueu, procurador de 

Felipa de Palau, 7 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 15 lliures anuals. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 107v. 

844 
1414, juny, 11. Girona 
Bonastruch fucef, jueu de Girona, procurador de Felipa de Palau del Castell de Pa-

lau, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat, 7 lliures i 10 sous de Bar-
celona de tern de la renda d'un censal de 15 lliures anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1414-1417, fol. 41r. 

845 
1414, juliol, 5. Girona 
Pere de Bosc, vicari general de Girona, ordena a tots els oficials eclesiàstics i secu-

lars que observin la provisió donada per Gonzalo de Santamaria, un dels co-
missaris papals pels afers jueus, a favor de Bonastruch des Mestre, jueu de Gi- 
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rona, assistent a la disputa de Tortosa, per poder reclamar als seus deutors 
fins a la quantitat de 500 florins. La seva muller Bonafilla, com a procurado-
ra de Bonastrucb, presenta una relació dels seus deutors i les quantitats que 
els deuen. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 103, (1414), fol. 47v. 

846 
1414, juliol, 19. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat, 100 

sous de la renda d'un censal de 200 sous anuals, cedida per Caterina, muller 
de Francesc Andreu de Boxols, cavaller 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1414-1417, fol. 64v. 

847 
1414, juliol, 30. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Nacim Ferrer, jueu, 5 lliures de la renda 

d'un censal de 10 lliures anuals, cedida per Caterina, muller de Francesc [An-
dreu] de Boxols, cavaller 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 115r. 

848 
1414, juliol, 30. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Nacim Ferrer, jueu, 5 lliures de la renda 

d'un censal cedida per Francesc de Cantallops, escrivà. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol 1414, fol. 140r. 

849 
1414, juliol, 30. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat, 100 

sous de la renda anual d'un censal, cedida per Francesc de Cantallops, escri-
và de Girona, fill i bereu de Francesc de Cantallops, notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1414-1417, fol. 150v. 

850 
[1414, agost, 21. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona informen a fra Ramon de Sitjar, dominic i mestre 

en teologia, de la situació que pateixen els jueus de la ciutat en ocasió de les 
disputes que tenen lloc a la cort del Papa, en les quals bi prenen part dos dels 
jueus més importants de la comunitat. Li demanen que obtingui del Papa o 
del rei provisions a favor d'aquests jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1414-1415, 
fol. 41r. 
Edit. Cf. CHIA, J. de, Bandos y bandoleros en Gerona. vol. 1, p. 256. 
Edit. Cf. BAER, F., Die Juden im cbristIkben. vol. 1. p. 805. 
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851 
[1414, octubre, 2. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona informen a Antoni Agullana, missatger de la ciu-

tat, que Carles de Celrà i Sabet d'Espanyol volen aconseguir del rei una mora-
tòria de deutes. Li demanen que aquesta moratòria no sigui atorgada i que 
procedeixi en tot allò que se li exigeixi a favor de l'aljama. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1414-1415, 
fol. 44v. 

852 
[1414, octubre, 2. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen a Antoni Agullana, doctor en lleis i mis-

satger de la ciutat, que obtingui del rei la negativa a una moratòria de deutes 
amb jueus demanada per alguns bomes de la vegueria de Girona, fet que ba 
estat denunciat pels secretaris de l'aljama. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol.5 (1414-1415), 
fol. 44r. 

853 
1414, novembre, 6. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona escriuen a Antoni Agullana, doctor en lleis, mis-

satger de la ciutat de Girona, li agraeixen les seves gestions relatives a la quan-
titat que la ciutat ba de pagar al rei per mantenir els seus privilegis. Se li indi- 
ca que s'incloguin els privilegis dels jueus, li recomanen en aquest assumpte 
a Mossé Bendit, jueu. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1414-1415, 
fol. 54v. 

854 
1414, desembre, 7. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Nacim Ferrer jueu, 5 lliures de la renda 

d'un censal de 10 lliures anuals, cedida per Caterina, muller de Francesc pin-
dreul de Boxols, cavaller. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 120v. 

855 
1414, desembre, 7. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de la ciutat, 100 

sous de la renda d'un censal de 200 sous anuals, cedida per Caterina, muller 
de Francesc Andreu de Boxols, cavaller 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1414-1417, fol. 64v. 
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856 
1414, desembre, 7. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Nacim Ferrer, jueu, 6 lliures i 7 sous 

de la renda d'un censal cedida per Francesc de Cantallops, escrivà. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1414, fol. 99v. 

857 
1415. 
Antoni Mitjà i Francesc Ferrer de la notaria capitular, i comissionats pel vicari 

general, recullen informació sobre la possibilitat de l'existència d'una antiga 
capella dedicada a Sant Llorenç al lloc de l'actual sinagoga del Call jueu de 
Girona. 
ADG, Processos. Sèrie general, núm. 342, 119 fols. 
Edit. MASIÀ, A., "Aportaciones al estudio del Call gerundense. Sefarad (Madrid-Barcelona), 
XIII (1953), pp. 287-308, 2 lams. Dins de ROMANO, David: Per a una bistòria de la Giro-
na jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 1, pp. 212- 226. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Processos anteriors al 1500. 

858 
1415, gener, 4. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, la seva muller Bonafilla, i el seu fill Bonas-

truch venen a Hasday Tarós, a Bonet Vidal i a Jucef Astruch Benet, jueus de 
Girona, com a regidors de l'aljama, un casal enderrocat amb un pati, pel preu 
de 50 florins d'or de València i 27 lliures i mitja de Barcelona de tern, que 
l'esmentat Bonastruch des Mestre va comprar a Samuel de Foix, jueu de Giro-
na, i a Amoretes, la seva muller. Aquest casal, situat al Call jueu, afronta a 
l'Est amb la casa de la Canonja de la Seu i amb el forn de la Ruca, al Sud 
amb la casa del mestre Astruch Zabarra, físic, jueu, amb la casa de Bonet Has-
day, jueu, i amb el pati que Mossé Astruch va vendre a l'aljama, a l'Oest amb 
la casa de Bonastruch des Mestre i amb el pati de Mossé Astruch i al Nord amb 
el carrer anomenat de la Ruca. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 26, 880 x 660 mm. Inclou àpoca i acta 
de presa de possessió, ambdues, donades a Girona el 9 de gener de 1415. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 470, doc. núm. 3560. 

859 
1415, gener, 8. Girona 
Mossé Astruch, jueu de Girona, i la seva muller Dolça venen a Hasday Tarós, a Bo-

net Vidal i a Jucef Astruch Benet, jueus, secretaris del'aljama de Girona, un 
pati, en franc alou, situat al Call jueu, pel preu de 55 sous de Barcelona. Aquest 
pati afronta a l'Est amb el pati que Bonastruch des Mestre, la seva muller Bo-
nafilla i el seu fill Bonastruch des Mestre varen vendre a l'aljama, al Sud amb 
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la casa de Bonet Hasday, jueu de Girona, a l'Oest amb el pati de l'aljama i 
al Nord amb el pati que fou de Bonastruch des Mestre. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, doc. núm. 28, 620 x 650 mm., in- 
clou àpoca i acta de presa de possessió. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 471, doc. núm. 3565. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 41. 

860 
1415, gener, 9. Girona 
Hasday Tarós, Bonet Vidal i Jucef Astruch Benet, jueus, secretaris de l'aljama  de 

Girona, i Bonjuha Issach, Vidal Lobell, Astruch Zabarra, físic, Bonastruch fu-
cef, Mabir Bellshom, Mossé Falcó, Nacim Ferrer i Mossé Bellshom Benet, jueus, 
consellers, congregats a la sinagoga fan donació a l'Almoina de la Seu de Gi-
rona, representada per Pere de Berguedà, paborde, d'uns casals enderrocats 
i d'un pati que l'aljama tenia, en franc alou, al Call jueu de Girona. Els ca-
sals, que bavia comprat a Bonastrucb des Mestre, jueu de Girona, a la seva 
muller Bonafilla i al seu fill Bonastruch des Mestre, que afronten a l'Est amb 
la canonja de la Seu i amb el forn de la Ruca, al Sud amb la casa del mestre 
Astruch Zabarra, físic, jueu, i amb la casa de Bonet Hasday, jueu de Girona, 
amb el pati de l'aljama que fou de Mossé Astruch, jueu de Girona, a l'Oest amb 
la casa de Bonastruch des Mestre i amb el pati que fou de Mossé Astruch i al 
Nord amb el carrer anomenat de la Ruca. Els patis, que bavien comprat a Mossé 
Astrucb, jueu de Girona, i a la seva muller Dolça, afronten a l'Est amb el pati 
de L'Almoina, al Sud amb el de Bonet Hasday, jueu de Girona, a l'Oest amb 
el pati de Mossé Astrucb i al Nord amb el de l'Almoina. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, doc. núm. 27, 610 x 600 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 405-406. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 470, doc. núm. 3564. Cit. Cf. GIR-
BAL, E.C., "Un cartel de desafío de la Edad Media". Revista de Gerona, 7 (1883), p. 234. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 349. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 378. 

861 
1415, febrer, 11. Girona 
Ponç Arnau, mercader, ciutadà de Girona, reconeix rebre de Lluís Tort, clavari de 

la ciutat, 10 lliures i 5 sous de la renda d'un censal de 20 lliures i 10 sous anual, 
cedida per Astruch Benet, jueu de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1414-1417, fol. 69v -70r. 

862 
1415, abril, 4. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

63 sous i 9 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 127 sous i 
6 diners anuals, cedida per Francesc de Cantallops, escrivà de Girona, fill i 
hereu de Francesc de Cantallops, notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1415, fol. 5r. 
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863 
1415, maig, 21. Girona 
Hasday Tarós, jucef Astruch Benet i Bonet Vidal, jueus, secretaris de l'aljama de 

Girona, i Bonastruch des Mestre, Nacim Ferrer; Astruch Zabarra, Mabir Bells-
hom, Falcó Bellshom, Mossé Falcó, Vidal Lobell, Bonastrucl ijucef, Mossé Bells-
hom Benet i Bonbuja Issacb, jueus, consellers de l'aljama, reunits a la sinagoga 
de Girona, confirmen la donació feta a favor de l'Almoina de la Seu, represen-
tada per Pere de Berguedà, d'uns casals enderrocats i d'un pati, en franc alou, 
situats al Call de Girona, atès que la reina Violant bavia confirmat la dona-
ció i els bi havia atorgat la llicència per tancar totes les finestres i obertures 
de la casa de Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, que donen al pati de l'Al-
moina i per edificar en l'esmentat pati. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, doc. núm. 29, 770 x 630 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 406. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 471, doc. núm. 3569. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, E.C., Los Zabarra y los Caravida. p. 349. 

864 
1415, juny, 14. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen al noble Bernat de Cabrera que els seus 

oficials tractin favorablement a Jucef Astruch Benet, jueu de Girona, en els afers 
que ha de realitzar a la vila de Blanes i a altres llocs de la baronia del noble. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. (1414-1415), 
fol. 79v. 

865 
1415. juliol, 10. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la 

ciutat, 100 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 200 
sous anuals; cedida per Caterina, muller de Francesc [Andreu) de Boxo4 cavaller 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1415, fol. 69r. 

866 
1415, setembre, 2. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

100 sous de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal, cedida per Fran-
cesc de Cantallops, escrivà de Girona, fill i bereu de Francesc de Cantallops, 
notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1415, fol. 154r. 

867 
1415, setembre, 2. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

63 sous i 9 diners de la renda d'un censal de 127 sous i 6 diners anuals. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1415, fol. 5r. 
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868 
1415, setembre, 2. Girona 
Bonastrucb Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 12 lliures, 15 sous i 6 diners de la renda d'un censal de 25 lliures anuals, 
cedida per Pere de Terrades, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1415, fol. 22v -23r. 

869 
1415, setembre, 4. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Pere Descastell, a través dels 

secretaris de l'aljama de la ciutat, 13 lliures, 6 sous i 8 diners part de la impo-
sició de la carn. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 5 (1409-1419), vol. 1415, fol. 4r. 

870 
1415, setembre, 31. Girona 
Antoni Mitjà i Bernat Colell, preveres beneficiats de Girona, i Francesc Vilar, pre-

vere de Castelló d'Empúries, comissionats pel vicari general del bisbe de Giro-
na, ordenen el tancament de la sinagoga de Castelló d'Empúries, després d'haver 
comprovat que les seves dimensions són excessives; deixen als jueus un portal, 
un pati i un edifici situats al Nord i contigus a la sinagoga. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 104, (1415), fol. 65r. 
Edit. MARQUÈS I CASANOVAS, J., "Sobre la sinagoga de Castelló d'Empúries". Annals de 
l'Institut d'Estudis Empordanesos, 15 (1981-1982), pp. 271-286. 
Cit. Cf. PUJOL, M., Sinagogues medievals. p. 61. 

871 
1415, octubre, 8. Girona 
Guillem Mariner, vicari general del bisbe de Girona, envia a Guillem Audes, rector 

de Sant Martí de Peralada, i a Antoni Cogolells, domer de l'església de Fi-
gueres, una traducció en romanç de les constitucions promulgades pel papa 
Benet XIII sobre els jueus i mana que s'executin en les seves respectives par-
ròquies. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 104, (1415), fol. 67v. 

872 
1415, octubre, 17. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona escriuen a Antoni Agullana, doctor en lleis i ciuta-

dà de Girona, li recomanen que treballi amb Jucef Abraham, jueu de Girona, 
a fi d'obtenir provisions reials per vendre censals per 30.000 sous i per obligar 
la meitat de la imposició de la farina. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401- 1402, 1409-1416), vol. 1414-1415, 
fol. 90v. 
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873 
1415, octubre, 17. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Jucef Astruch Benet, jueu de Girona, 

que avanci els diners que costaran les provisions reials que vol obtenir la ciu-
tat. Aquestes provisions són vendre un censal per 30.000 sous i obligar la mei-
tat de la imposició de la farina. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1414-1415, 
fol. 90v. 

874 
1415, octubre, 19. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona escriuen a fra Francesc Pasqual, franciscà t mes-

tre en teologia, i li recomanen a Jucef Astruch Benet, jueu de Girona. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1414-1415, 
fol. 87v. 

875 
1415, novembre, 21. Girona 
El vicari general del bisbe de Girona, atenent la provisió dels comissaris papals, 

donada a Perpinyà el 15 d'octubre de 1415, que revocava l'ordre publicada 
anteriorment pel Papa d'embargar els instruments de deute dels jueus, ordena 
a tots els veguers, sots-veguers, batlles i sots-batlles de la vegueria i batllia de 
Girona que observin l'esmentada provisió per als següents jueus de Girona, 
els quals prèviament ban presentat un inventari de tots els llibres que posseei-
xen: Nacim Ferrer t Mossé Bellshom Benet, secretaris, Bonet Vidal, Bonjuha 
Vidal, Vidal Lobell, Astruch Vidal Lobell, Hasday Tarós, Mossé Astrucb, Vidal 
Cohen, Jucef Bonjuha, Issacb de Bonavia, Astrucb Natan, Samuel Natan, Da-
viu Astruch, Jafuda Alfaquí, Immanuel Jafuda fAlfarengill, Bonastrucb Jucef, 
Falcó Bellshom, Abraham Jacob, Josuè Jafuda, Aymies Falcó, Jafuda Jucef, Vi-
dal Petit, Issacb Rimoch, torner, Salomó Samuel, Maymó Bonjuha, Mabir Bells-
hom, en nom propi i com a procurador del seu fíll Bellsbom Mabir, Caravida 
Mercadell, Bonastruch des Mestre i el seu fill Bonjuha Issach, mestre Astruch 
Zabarra, Vidal Bonsenyor, Bonjuha Maymó, mestre Bondia Gracià, Mossé Falcó, 
Bonastruch Vidal, Astruch Aninay, Salomó Hasday, Daviu Jacob, Salvat Ja-
cob, Mossé Cohen, Astrucb Cohen, Bonastruch Jucef, Falcó Bellshom, Bonado-
na, vídua de Nacim Rovén, Regina, muller de Vidal Lobell, Estelina, muller 
de Jafuda Alfaquí, Bonafilla, major d'edat, muller de Bonastruch des Mestre, 
Bellaire, menor d'edat, muller de Bonastruch des Mestre, Pandina, vídua d'As-
trucb Vidal, Regina, muller de Vidal Cohen, Dolça, vídua de Bellshom Mabir, 
Blanca, muller de Mabir Bellsbom, Tolrana, muller d'Abraham Mossé, Bona-
filla, muller de Bonet Vidal, Benvinguda, muller de Levf Jasquell, Astruga, ví-
dua de Jucef Aymies, Regina, muller de Cresques Gracià, Tolrana, muller de 
Tarós Deulocresca, Astruga, muller de Hasday Tarós, Priçosa, muller de mes-
tre Astruch Zabarra, Bonafilla, vídua de Bonsenyor Samuel, Gracià, vídua 
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de Nassanell Cerç, Astruga, vídua de Ferrer Bonanascb, tutora del seu nét Vi-
dal Nacim. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 104, (1415), fol. 77r. 
Cit. PERARNAU I ESPELT, J., "Notícia de més de setanta inventaris de llibres de jueus giro-
nins". Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona), 4 (1985), pp. 435-444. Dins de ROMA-
NO, David: Per a una història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, 
vol. 1 p. 329. 

876 
1415, desembre, 10. Girona 
Jucef Astrucb, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

10 lliures i 5 sous de Barcelona de la renda d'un censal de 20 lliures i 10 sous 
anuals, cedida per Francesc d'Escala, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1415, fol. 63r. 

877 
1415, desembre, 14. Girona 
Guillem Mariner, vicari general del bisbe de Girona, demana a tots els batlles de 

la vegueria i batllia de Girona que ajornin les execucions dels deutors dels jueus. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 104, (1415), fol. 79v (bis). 

878 
1416, gener, 3. Girona 
Pere de Bosc, vicari general del bisbe de Girona, demana a tots els oficials reials 

de la vila i sots-vegueria de Besalú que apliquin als jueus d'aquesta vila la 
provisió dels comissaris papats pels afers dels jueus, donada el 15 d'octubre 
de 1415, per la qual s'anulien els embargaments, dels instruments de deutes 
dels jueus, i que els convoquin a la sinagoga per presentar els inventaris dels 
llibres que posseeixen. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105, (1416), fol. 2v (bis). 
Cit. Cf. PERARNAU, J., Notícia de més de setanta inventaris. p. 333. 

879 
1416, gener, 18. Girona 
Pere de Bosc, vicari general del bisbe de Girona, requereix al batlle de la ciutat de 

Girona que empresoni a Caravida Vidal, jueu de Girona, fins que la justícia 
eclesiàstica decideixi com procedir contra ell per incomplir la promesa de 
convertir-se al cristianisme. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105, (1416), fol. 6r (bis). 

880 
1416, gener, 20. Girona 
Bonastrucb des Mestre, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la 

ciutat, 100 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal 200 sous 
anuals, cedida per Caterina, muller de Francesc (Andreu) de Boxols, cavaller 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1415, fol. 69v. 
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881 
1416, febrer, 3. Girona 
Pere de Bosc, vicari general del bisbe de Girona, ordena als oficials de la vila de 

Figueres que observin la provisió publicada pels comissaris papals en les qües-
tions dels jueus, en la qual s'anulla l'embatgament dels instruments de deute 
d'aquests. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105 (1416), fol. 8r. 

882 
1416, febrer, 27. Girona 
Pere de Bosc, vicari general del bisbe de Girona, remet al bisbe de Barcelona la pe-

tició de Jucef Astrucb, jueu de Girona, de rebre el baptisme a la ciutat de Bar-
celona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105, (1416), fol. 13v. 

883 
1416, febrer, 29. Girona 
Bartomeu Vives, vicari general del bisbe de Girona, demana a l'arquebisbe de Tar-

ragona que obligui a Goig filla d'Astrucb Cavallet; del lloc de Falset, a tornar 
amb el seu marit Francesc Gracià, llicenciat en medicina, convers de Girona, 
abans anomenat mestre Bondia Gracià. L'esmentada Goig s'absentà de Giro-
na en ocasió de l'epidèmia que hi bagué, i resideix des d'alesbores a la vila 
de Falset. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105, (1416), fol. llv (bis). 

884 
1416, març, 3. Girona 
Bartomeu Vives, vicari general del bisbe de Girona, certifica al bisbe de la ciutat 

de Bordeus que Bernat Estrús, abans anomenat Ferrer Salomó, mort a la ciu-
tat de Bordeus, fou batejat a la ciutat de Girona. Soliicita que sigui enterrat 
cristianament, tal com reclamen la seva mare Caterina, vídua de Bernat Ma-
larç, i el seu fill Francesc de Santceloni. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105, (1416), fol. 14r. 

885 
1416, abril, 2. Girona 
Miquel de Santa Cecília, batlle, Joan Sarriera, Francesc de la Via, Lluís Tort, Jaume 

Gironella i Pere Bosc, jurats de la ciutat de Girona, reunits a la Llotja Nova 
de la ciutat amb Pere de Berguedà, prevere de l'Almoina de la Seu, i en presèn-
cia de Miquel Pere, notari, llegeixen les cartes de Maria, princesa de Girona 
i lloctinent del príncep Alfons, per les quals autoritza a L'Almoina la constru-
ció d'un nou edifici, en un pati situat prop del Call jueu i de la casa de Bonas-
trucb des Mestre, jueu de Girona. A tal fi ordena, sota pena de 50 florins d'ot; 
que es faci una valoració, i posterior venda, de la dita casa per part d'una 
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comissió formada per membres de l'aljama i per jurats de la ciutat. Es taxa 
la casa en 100 lliures de moneda barcelonesa de tern, 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona doc. núm. 25, 510 x 620 mtn. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos, p. 406. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 470, doc. núm. 3563. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S. Los Zabarra y los Caravida. p. 350. 

886 
1416, abril, 6. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, ven a Pere de Berguedà, paborde de l'Al-

moina de la Seu, una casa, en franc alou, situada al Call, prop de la capella 
de Sant Genís i de les escales de la Seu, per a la contrucció de la casa de l'Al-
moina, pel preu de 100 lliures de moneda barcelonesa de tern. Aquesta casa 
afronta a l'Est amb el pati de l'Almoina, al Sud amb el pati de Mossé Astrucb, 
jueu de Girona, a l'Oest amb el carrer del Call i al Nord amb el carrer Bona-
filla, muller de Bonastrucb des Mestre, Bonastrucb des Mestre, el seu fill, i la 
seva muller Bellaire confirmen la venda anterior i renuncien a tot els seus drets, 
tant per esponsalici com per llegítima. Nacim Ferrer i Mossé Bellshom Benet, 
jueus de Girona, secretaris de l'aljama, Jucef Astruch Benet, Bonastrucb des 
Mestre, Bonjuha Issach, Bonastruch Jucef, Bonet Vidal, Astruch Zabarra, Mos-
sé Bellsbom Falcó i Falcó Bellshom, jueus, consellers, ratifiquen la venda pel 
benefici de l'aljama. David Astruch, jueu de Girona, clavari de l'aljama, amb 
el consentiment dels secretaris, reconeix rebre de Bonastruch des Mestre, jueu 
de Girona, 15 lliures i 10 sous de moneda barcelonesa de tern, part de les 100 
lliures obtingudes per la venda d'una casa en franc alou, situada al Call de 
Girona, prop del portal sobirà i de l'escala de la Seu. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 31, 790 x 640 mm. 
Inclou àpoca i acta de presa de possessió, donada a Girona el 9 d'abril de 1416. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 406. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 471, doc. núm. 3567. 

887 
1416, maig, 12. Girona 
Bartomeu Vives, vicari general del bisbe de Girona, comunica a l'oficial de la vila 

de Perpinyà l'absolució d'excomunió concedida a Llorenç Rodon, butguès, i 
Antoni Paracolls, notaris, veïns de Perpinyà, imposada per haver jugat amb 
jueus mentre residiren a Girona. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105, (1416), fol. 32r. 

888 
1416, maig, 14. Girona 
Pere de Bosc, vicari general del bisbe de Girona, revoca la pena imposada a Nacim 

Ferrer, Mossé Bellshom Falcó, Mabir Issacb, Salvat Jacob, Bonet Saltell, Bon-
senyor Caracosa, Bonastruch Vidal, Samuel Natan, Bonet Vidal, Salomó Fe-
rrer Daviu Astrucb, àlias Pandin, i Vidal Coben, jueus de Girona, i Jucef Samuel 
i Vidal Mabir, jueus de Castelló d'Empúries, per haver jugat amb cristians. Els 
jueus han satisfet la composició al bisbe de Tortosa. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 105, (1416), fol. 33r. 
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889 
1416, maig, 20. Girona 
Astruch Zabarra, jueu de Girona, ven a Pere de Berguedà, paborde de lAlmoina 

de la Seu, una casa en franc alou, situada al Call jueu de la ciutat, al carrer 
de l'Ardiaca, per a la construcció de la casa de l'Almoina, pel preu de 49 lliu-
res i 10 sous de moneda barcelonesa de tern. Aquesta casa afronta a l'Est amb 
el forn de la Ruca, al Sud amb la casa i l'hort de la seva propietat, a l'Oest 
amb la casa de Pere Bosc, convers, i al Nord amb el pati de l'Almoina. Priçosa, 
muller dAstruch Zabarra, confirma la venda anterior i renuncia a tots els seus 
drets. Mossé Bellshom Benet i Nacim Ferrer, jueus de Girona, secretaris de l'al-
jama, Jucef Astruch Benet, Bonet Vidal, Bonastruch des Mestre, Falcó Bellshom, 
Mabir Bellsbom, Bonjuha Issacb, Mossé Falcó, Bonastruch Jucef i Astruch Za-
barra, jueus de Girona, consellers de laljama, reunits per Vidal Petit, ratifi-
quen la venda pel benefici del l'aljama. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 32, 590 x 590 mm. 
Inclou àpoca. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 406. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 471, doc. núm. 3571. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 348. 

890 
1416, juny, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona responen a Guerau Alamany de Cervelló, governa-

dor general de Catalunya, per defensar-se dels retrets que aquest —amb infor-
mació dels jueus— els fa per no baver castigat aquells avalotadors que atenta-
ren contra les cases dels jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1416-1418, 
fol. 14r. 

891 
1416, juliol, 7. Barcelona 
El rei Alfons IV confirma a Pere de Berguedà, paborde de l'Almoina de la Seu de 

Girona, l'adquisició de dues cases, situades al Call, una de Bonastruch des Mes- 
tre i l'altra dAstruch Zabarra, jueus, a fi d'ampliar 	de l'Almoina. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, doc. núm. 30/b, 380 x 430 mm. 
Trasllat realitzat a Girona, el 5 de febrer de 1417 per Miquel Pere. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 406. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J. M., Catàleg dels pergamins. p. 471, doc. núm. 3566. 

892 
1416, juliol, 7. Barcelona 
Decret del rei Alfons sobre la venda de les cases de Bonastruch des Mestre i dAs-

truch Zabarra, jueus, situades al capdamunt del Call jueu de Girona. 
ADG, Pia Almoina, Speculum de la notaria y scrivania de la almoyna del pa de la Seu 
de Gerona recondidas dins lo antich armari de dos claus, una per lo notari, altra per 
lo senyor paborde, fol. 106, núm. 1058. 

239 



GEMMA ESCRIBÀ BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

893 
1416, juliol, 21. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

127 sous i 6 diners de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal, cedida 
per Francesc de Cantallops, escrivà de Girona, fill i hereu de Francesc de Can-
tallops, notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, Iligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1416, fol. 8v. 

894 
1416, juliol, 21. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar clavari de la ciutat, 

100 sous de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal, cedida per Fran-
cesc de Cantallops, escrivà de Girona, fill i hereu de Francesc de Cantallops, 
notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1414-1416), vol. 1416, fol. 150v. 

895 
1416, octubre, 15. Girona 
Pere Darnius, canonge de la Seu, permuta amb Pere de Berguedà, paborde de lAl-

moina, la seva casa situada al capdamunt del carrer del Call per la casa on 
es troba el pastador, l'arxiu i altres dependències de la Pia Almoina, situades 
prop del palau episcopal, amb diversos pactes referents als censos que paguen 
una i altra edificació. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 34. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 472, doc. núm. 3573• 

896 
1416, desembre, 17. Girona 
Pere de Bosc, convers, teixidor de Girona, abans anomenat Bonet Hasday, ven a 

Pere de Berguedà, paborde de l'Almoina de la Seu, el dret de carregar sobre 
la paret Nord d'una casa de la seva propietat, situada al Call jueu de la ciutat 
i contigua a la casa i pati de 	pel preu de 44 sous de moneda barce- 
lonesa de tern. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 35, 430 x 550 mm. 
Inclou àpoca. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 407. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 472, doc. núm. 3573. 

897 
[1417] 
El Portal d'En Cardonet. 

Jaume Malarç, convers ... 4 sous. 
Del carrer que va de les Fonts del Mercadal fins al rec de Figueroles. 

Pere de Bordils, convers, pobre. 
AHCG, Palles, Lligall núm. 5 (1414-1431), vol. 1417, fols.: 12v., 46v. 
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898 
1417, febrer, 23. Girona 
Mossé Astruch, jueu de Girona, i Dolça, la seva muller, venen a Pere de Berguedà, 

paborde de l'Almoina de la Seu, una casa i un pati, en franc alou, situada 
al Call jueu de la ciutat, prop de la capella de Sant Genís, pel preu de 85 lliu-
res i 5 sous de moneda barceloensa de tern. La casa afronta a l'Est amb el car-
rer del Call, al Sud amb la casa de Jucef Astruch Benet, jueu de Girona, a l'Oest 
amb la plaça i amb la casa dels hereus de Salomó Cabrit, jueu de Perpinyà, 
i al Nord amb el carrer. El pati afronta a l'Est amb el pati i la casa de l'Almoi-
na, al Sud amb el pati de Pere de Bosc, convers, ciutadà de Girona, a l'Oest 
amb el carrer i al Nord amb la casa de l'Almoina que varen comprar a Pere 
Joan, convers, abans anomenat Mossé Cabrit, fill i hereu d'Abraham Cabrit, 
jueu de Girona i Joana, la seva muller, abans anomenada Ester 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, doc núm. 30, 770 x 600 mm. Inclou 
àpoca, acta de procuració atorgada per Mossé Astruch Cabrit i la seva muller Dolça a favor 
de Ramon Merder, convers, ciutadà de Girona, perquè els representi en el lliurament de 
possessió corporal i l'acta de presa de possessió, donada a Girona el 9 de març de 1417. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 407. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 471, doc. núm. 3570. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 41. 

899 
1417, març, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten al rei que ordeni al governador la remis-

sió de la pena de mort a Guillem Serratós, de Franciac, acusat d'assassinar 
un jueu anomenat Petit, a la vila de Caldes de Malavella. Per l'indult de l'es-
mentat Guillem s'ha convertit al cristianisme el jueu Jucef Astruch Benet, ano-
menat ara Dalmau Benet. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 8 (1396, 1401-1402, 1409-1416), vol. 1416-1418, fol. 43v. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 613. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 63. 

900 
1417, octubre. 16. Girona 
Compromís entre els curats de la Seu i els de Sant Feliu de Girona sobre els drets par- 

roquials al carrer de la Força, que abans havia estat Call jueu. 
ADG, Processos. Sèrie general, núm. 345, 2 fols. 
Reg. MARQUÈS, J.M., Processos anteriors al 1500. 

901 
1417, desembre, 3. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

127 sous i 6 diners de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal, cedida 
per Francesc de Cantallops, escrivà de Girona, fill i hereu de Francesc de Can-
tallops, notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 20 (1417-1418), vol. 1417-1418, fol. Ilv. 
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902 
1417, desembre, 3. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

100 sous de la renda anual d'un censal, cedida per Francesc de Cantallops, 
escrivà de Girona, fill i hereu de Francesc de Cantallops, notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 21 (1417-1418), vol. 1417-1418, fol. 162v. 

903 
1418, febrer, 19. Girona 
Pere Ermengol, vicari general del bisbe de Girona, concedeix a Guillem Sacembre, 

prevere beneficiat de Cadaqués, llicència per apadrinar Salomó Adret, fill 
d'Adret Samuel, jueu de Castelló d'Empúries. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 106, (1418), fol. 82v. 

904 
1418, febrer, 26. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona atorguen credencials a Francesc de Santceloni, 

ciutadà de Girona, per actuar amb els procuradors, batlle i cònsols de la vila 
de Torroella de Montgrí, sobre l'empresonament de 	Vidal, qui, jun- 
tament amb [Guillem] Pellicer i Narcís Bru, anà a la dita vila per tractar dels 
deutes contrets per conversos i jueus de Torroella de Montgrí amb diferents per-
sones de Barcelona i Girona. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420. Ful-
la solta. 

905 
1418, abril, 19. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten al Papa, entre altres coses, que proveeixi 

la separació dels conversos que viuen amb les seves esposes i fills jueus, aprofi-
tant la presència ala ciutat del cardenal legat del Papa. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 44 (1418), fol. 17v. 

906 
[1418, abril, 20]. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona atorguen credencials a Joan Moles, per exposar 

a Lluís de Requesens, governador general de Catalunya, el fet de l'assalt a la 
sinagoga, i obtenir-ne d'aquest la provisió corresponent. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9, vol.1 (1418-1420), fol. 9v. 

907 
1418, abril, 20. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Lluís de Requesens, governador gene-

ral de Catalunya, que proveeixi sobre l'assalt contra la sinagoga de la ciutat 
realitzat durant la processó celebrada amb motiu de la presència a Girona 
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del llegat papal; així com ordenar als oficials reials de la ciutat que continuin 
les inquisicions contra els culpables, iniciades a petició dels propis jurats. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 8r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 67. 

908 
[1418, setembre, 15]. 
(La universitat de Girona) ven a Pere de Vern la imposició del ví i dels raïms pel 

preu de 3.000 lliures. Entre els fiadors bi participen Ramon Mercader i Gui-
llem Vidal, conversos, amb 100 i 300 lliures respectivament. 
AHCG, Plecs de condicions, lligall núm. 3 bis (1417-1439), vol. 1417-1418, s.f. 

909 
1418, setembre, 15. 

universitat de Girona) ven a Pere de Vern la imposició del vi dels raïms pel preu 
de 3.000 lliures de Barcelona de tern. Entre els fiadors bi participen Ramon 
Mercader, convers, amb 100 lliures, Guillem Vidal, convers, amb 300 lliures 
i Guillem Bernat de Mestre, convers, amb 100 lliures. 
AHCG, Plecs de condicions, lligall núm. 3 bis (1417-1439), vol. 1417-1418, fol. 126v -127r. 

910 
[1419], març, 30. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona requereixen a Dalmau de Raset, doctor en lleis, ardia-

ca de la Selva, que interposi de nou súpliques al Papa sobre la confirmació de les 
ordinacions contra els jueus promulgades pel papa Benet XIIl, atenent que els jueus 
disposen d'unes provisions del llegat papal sobre la revocació de les mateixes. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418- 1420, 1428-1446) , vol. 1418- 1420, fol. 60v. 

911 
1419, maig, 24. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona encomanen a Joan Savall, missatger de la ciutat, 

entre altres afers, el fet del Call i l'interès de l'Almoina en obrir portals a la 
casa de l'Almoina i a la capella. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 62v. 

912 
[1419], juliol, 10. Girona. 
Els jurats de la ciutat de Girona recriminen a Joan Savall, missatger de la ciutat, 

la seva negligència per obtenir la revocació de les provisions reials fetes a favor 
dels jueus, els quals ban aconseguit 	de les ordinacions publicades 
contra ells pel papa Benet XIII. Li demanen que reprengui les gestions contra 
la revocació de les esmentades ordinacions, renovar la petició de separació 
entre jueus i cristians, i el permís perquè d'Almoina obri un portal vers el Call. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420. 
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913 
[1419], agost, 26. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a Jofre Gilabert de Cruïlles que conce-

deixi fiança a Guillem Vidal, convers de Girona, perquè pugui pagar als seus 
creditors de Barcelona i Girona. S'informa que la muller i els fills de resmen-
tat Guillem es convertiran en breu al cristianisme. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 65v. 

914 
1419, desembre, 8. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Bernat de Cruïlles que en la causa 

d'apeliació contra Bernat Vidal, convers de Girona, la qual correspon a la ju-
risdicció del dit noble, sigui assignat un jutge competent. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 69v. 

915 
[1419, desembre, 11. Girona] 
Els jurats de Girona demanen a Joan Savall, assistent a corts, que obtingui a favor 

de la ciutat que els jueus de Girona ho siguin per privilegi de la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), fol. 70r. 

916 
1419, desembre, 27. Girona 
[La universitat de Girona) ven a Pere Català la imposició de la farina per un any, 

pagant 510 lliures. Participa com a fiador Guillem Bernat de Mestre, convers, 
amb 25 lliures. 
AHCG, Plecs de condicions, lligall núm. 3 bis (1417-1439), vol. 1419, s.f. 

917 
1419, desembre, 27. Girona 
[La universitat de Girona) ven a Pere de Vern, mercader, i a Francesc Adroher la 

imposició de la carn, per un any, pagant 1265 lliures. Entre els fiadors parti-
cipa Guillem Bernat de Mestre, convers, amb 50 lliures. 
AHCG, Plecs de condicions, lligal núm. 3 bis (1417-1439), vol. 1419, s.f. 

918 
[1420, gener, 6. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona preguen al noble Guillem Ramon de Montcada 

perquè demanin al rei que els oficials reials actuïn contra Bernat Sunyer, acu-
sat de diversos delictes, entre els quals es troba la mort d'un jueu i una jueva 
de Caldes, malgrat el guiatge que li ha estat concedit per ingressar a l'armada. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligal núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 57r. 
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919 
1420, febrer, 3. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen, entre altres qüestions, a Joan Savall, sín-

dic de la ciutat, que obtingui del rei la provisió dobservar el privilegi dels so-
breposats concedida a la ciutat, per la qual aquests poden exercir el seu ofici 
en totes les obres públiques de la ciutat, fins i tot en els edificis del Call i altres 
de patrimoni reial. 
Aquest privilegi és posat en qüestió pel lloctinent del batlle general, que nega 
la intervenció dels dits sobreposats en les obres del Call. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 36v. 

920 
1420, març, 4. Girona 
Els jurais de la ciutat de Girona ordenen, entre altres qüestions, a Joan Savall, sín-

dic de la ciutat, que obtingui del rei la provisió que asseguri l'exercici dels so-
breposats en totes les obres de la ciutat, fins i tot les del Call. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 38v. 

921 
1420, març, 14. Girona 
Bernat Vidal, convers de Gírona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 13 lliures, 6 sous i 8 diners de Barcelona de tern de la renda anual d'un 
censal, cedida per Bartomeu Seguir, prevere beneficiat de la Seu de Girona, 
regent i administrador de l'Almoina i paborde de la Seu. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 22 (1419-1420), vol. 1420, fol. 30r. 

922 
1420, abril, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen al Papa Martí V que es revoqui la sus-

pensió de les ordinacions publicades per Benet XIII contra els jueus. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 42r. 

923 
1420, abril, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona notifiquen a Francesc Vilella, de Girona, la pre-

sència en aquesta ciutat de dos missatgers jueus que actuen en nom de totes 
les aljames del regne per obtenir la revocació de les ordinacions del papa Be-
net XIII. 
Se li recomana que en tingui cura per les informacions que sobre aquest afer 
rebrà de Pere Darnius i Marc Encies. 
AHCG, Ordinacions dels junts, lligal núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 43v. 
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924 
1420, abril, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona agraeixen a Marc Encies, prevere beneficiat de la 

Seu de Girona, la seva actitud davant aquells jueus que pretenen la revocació 
de les ordinacions publicades per Benet XIII. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 43r. 

925 
1420, abril, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona lliuren a Pere Darnius, canonge de la Seu de Giro-

na, les cartes dirigides als cardenals de Montearagón i Sant Jordi en relació 
amb la suspensió de les ordinacions publicades per Benet XIII contra els jueus. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 43r. 

926 
1420, abril, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen al cardenal de Montearagón que interce-

deixi davant el Papa Martí V per tal que sigui revocada la suspensió de les ordi-
nacions publicades per Benet XIII contra els jueus. Els consta que les aljames 
de tot el regne ban suplicat al Papa la revocació definitiva de les ordinacions. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 42r. 

927 
1420, maig, 13. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Francesc Sala, frare predicador i in-

quisidor reial, que el procés contra Bernat Vidal, convers de Girona, obert pel 
sots-delegat inquisitorial al bisbat de Girona, tingui lloc a la ciutat de Girona 
i no a Barcelona com ordena l'inquisidor. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 44c 

928 
1420, maig, 13. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en consideració a la ciutadania del convers Ber-

nat Vidal, acusat per l'inquisidor Francesc Sala de tenir tracte amb jueus i 
desaconsellar-los la conversió, i obligat per l'inquisidor a seguir el procés a 
Barcelona, demanen al bisbe de Girona que el procés tingui lloc a Girona. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, llipaU  núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 43v. 

929 
1420, juny, 27. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Margarida, vídua de Jofre Gilabert 

de Cruïlles, que atorgui defensors i assigni jutge competent a Guillem Vidal, 
convers de Girona, empresonat al lloc de Peratallada. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 47v. 
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930 
[1420, juliol, 23. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Margarida, vídua de Jofre Gilabert 

de Cruïlles, que alliberi Guillem Vidal, convers de Girona, tal com ha promès 
al bisbe de Girona. S'atorguen credencials sobre aquesta qüestió a Francesc 
Pasqual. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 51r. 

931 
1420, setembre, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen al rei que se satisfaci a Jaume de Creua-

da, sonador d'hores de la ciutat, l'assignació de 88 sous que li ha estat conce-
dida sobre el Call de la ciutat, i que li devia pagar En Vivant, jueu de Girona. 
Els secretaris de l'aljama es neguen a pagar allegant no tenir díners. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 70v. 

932 
1420, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen al bisbe d'Osca que intercedeixi davant 

el Papa Martí V perquè confirmi les ordinacions contra els jueus promulgades 
per Benet XIII. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 52v. 

933 
1420, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen al cardenal Sant Eustaqui que interce-

deixi davant el Papa Martí V per obtenir la confirmació de les ordinacions 
contra els jueus promulgades per Benet XIII. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 52r. 

934 
1420, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen al papa Martí V la confirmació de les 

ordinacions contra els jueus promulgades per Benet XIII. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 51v. 

935 
1420, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a Pere Darnius, canonge de la Seu de 

Girona, que adreci les cartes escrites al Papa Martí V i a altres persones ecle-
siàstiques per a l'obtenció de la confirmació de les ordinacions contra els jueus 
promulgades pel Papa Benet XIII. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 52v. 
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936 
1420, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona requereixen els serveis de Francesc Vilella, de Giro-

na, perquè, juntament amb altres persones especialment recomanades, s ob-
tingui la confirmació de les ordinacions contra els jueus promulgades pel Pa-
pa Benet XIIL 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 53r. 

937 
1420, setembre, 18. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Marc Encies, prevere beneficiat a la 

Seu de Girona, que treballi conjuntament amb Pere Darnius i altres per tal 
d'aconseguir la definitiva confirmació de les ordinacions contra els jueus pro-
mulgades pel Papa Benet XIIL. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1418-1420, fol. 53r. 

938 
1420, desembre, 14. Girona 
Jaume Falcó, convers de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 17 lliures i 10 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal 
de 35 lliures anuals, cedida per Joan Serra, fill del difunt Francesc Serra, 111- 
cenciat en lleis, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 22 (1419-1420), vol. 1420, fol. 78v -79r. 

939 
1421, gener, 26. Brunyola 
Joan de Moxac, Francesc d'Orta, Guillem Gener, Pere d'Orta, Ponç Jaume, Bernat 

Estrany, Francesc Marquès, Guillem Palau, Guillem Fuster; Guillem Bagestran, 
Pere Torramilans, Francesc Canyabàs, Mateu Miell, Pere de Caldebuc, Marí Co-
mmina, Francesc de Folgueras Devall, Guillem de Folgueres Damunt, Pere Llo-
renç del Puig Bernat Pere, Guillem Auteri, Pere Lunel, Guillem 011er, Berenguer 
Anès, Miquel Vidal, Marimon Rossell, Pere Burguès, Berenguer Balaguer, Joan 
sa Vila, Francesc Graner, Guillem Ponç, Narcís Droc i Martí Torró, membres 
de la parròquia de Brunyola, Salvador Boades, Francesc Rovira i Bonanat pies, 
de la parròquia de Salitja, Bartomeu Sagrera, Jaume Fontladosa, Francesc Tor-
ron, Pere Planes, Joan Savaric, Andreu Morell, Pere Alís, Francesc Pujol, Vidal 
Guasnac, Pere Rossinyol, Pasqual Bells, Bartomeu Berenguer, Pere Plan, Pere 
Capella, Jaume Ferrer, Francesc Rovira, Francesc Tornavells, Berenguer Beles-
tar i Bernat sa Costa, de la parròquia de Sant Dalmai, Bernat Aulines, Arnau 
Rafrens, Narcís Delac, àlias Torran, Guillem Niell i Bartomeu Vives, de la par-
ròquia d'Estanyol, Bernat Rabasseda, Jaume des Puig, Joan Simó, Jaume sa 
Bruganessa, Pere Riera, Antoni de Pla, Guillem sa Posa, Jaume des Perès, Fran-
cesc sa Pujada i Jaume Lladó, de la parròquia de Sant Martí Sapresa, reconei-
xen rebre de Pere de Berguedà, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 105 
lliures de les Clarises de Girona, 185 lliures de Miquel Pere, notari de Girona, 
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i 55 lliures de Narcís CaldedK de Brunyola, per la venda d'un cens a fi de satis-
fer la remissió dels acusats; del terme de Brunyola, de la mort dels jueus de Caldes. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Definicions núm. 13, 360 x 640 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 407. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 873, doc. núm. 6698. 
Cit. GIRBAL, E.C., El castillo de Brunyola. Memoria bistórica. Girona: Imprenta de Pacia-
no Torres, 1885. p•  26. 

940 
1421, juliol, 8. Barcelona 
La reina Maria, a petició de Pere de Berguedà, paborde de d'Almoina de la Seu de Giro-

na per a l'ampliació de l'edifici de la institució, concedeix llicència als jueus per 
poder vendre-li les cases, casals, patis i borts afectats; per 2001lorins d'or d'Aragó 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 37, 350 x 410 mm. 
Trasllat realitzat a Girona el 20 d'octubre de 1421. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 407. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 472, doc. núm. 3577. 

941 
1421, desembre, 28. Girona 
Bernat Vidal, convers de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar; clavari de la ciu-

tat, 50 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda anual d'un censal, 
cedida per Bernat Julià, mercader, ciutadà de Girona, tutor de Pere i Bona-
nat, fills de Berenguer Rigau, notari de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 22 (1419-1420), vol. 1420, fol. 38r. 

942 
1423, març, 18. Girona 
Salomó Samuel, jueu de Girona, i la seva muller Ester, jueva, filla Pere de Bordils, 

convers de Girona, abans anomenat Abrabam Abaró, i d'Orfilia, jueva, ve-
nen a Pere de Berguedà, paborde de l'Almoina de la Seu, una casa enderroca-
da en franc alou, situada al Call jueu de Girona, pel preu de 33 lliures de 
moneda barcelonesa de tern. Aquesta casa afronta a l'Est amb el carrer del 
Call, al Sud amb un carrer del Call, a l'Oest amb la casa de Jaume Pasqual, 
prevere de la Seu, i al Nord amb la casa dels bereus Abrabam Subayó, jueu. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 40, 760 x 640 mm. 
Inclou àpoca i acta de presa de possessió. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 407. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 472, doc. núm. 3575• 

943 
114231, agost, 13. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastrucb Jucef, jueu, 7 lliures, 5 sous 

i 10 diners de la renda d'un censal de 14 lliures, 11 sous i 8 diners anuals, cedi-
da per Pere de Donç, doctor en lleis. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 6 (1419-1425), vol. 1423, fol. 61r. 
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944 
1423, agost, 13. Girona 
Bonastruch jucef jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 7 lliures, 15 sous i 10 diners de moneda barcelonesa de tern de la renda 
d'un censal de 14 lliures, 11 sous i 8 diners anuals, cedida per Pere de Donç, 
doctor en lleis. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 23 (1421, 1423-1424), vol. 1423-1425, fol. 166r. 

945 
1423, octubre, 7. Girona 
Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, la seva muller Bonafilla i el seu fill Guí-

Ilem Bernat des Mestre, convers, venen a Pere de Berguedà, paborde de IAI-
moina de la Seu de Girona, dues cases i un pati, en franc alou, situats al Call 
jueu, pel preu de 56 lliures de Barcelona de tern. Una de les cases, que va per-
tànyer al difunt Salomó Astruch Mercadell, jueu de Girona, pare de Bonafi-
lla, afronta a l'Est amb la plaça i amb els casals que foren del difunt Salomó 
Cabrit, jueu de Banyoles, al Sud amb els casals, l'hort i la casa dAsbert Benet, 
convers de Girona, a l'Oest amb el mur del Call i al Nord amb el pati que li 
ven i que fou de Samuel Natan, jueu de Girona. L'altra casa, que va pertànyer 
a la difunta Dolça, vídua d'Issach Escapat, àlias Leví, jueu de Girona, afron-
ta a l'Est amb la plaça, al Sud amb laltra casa que li ven, a l'Oest i al Nord 
amb el pati que li ven. El pati contigu a les cases, que va pertànyer a Samuel 
Natam, jueu, afronta a l'Est amb lesmentada casa, amb la casa de Jaume Pas-
qual, prevere, i amb el carrer, al Sud amb les dues cases, a l'Oest amb el mur 
del Call i al Nord amb la casa dels hereus de Benet Frugell, escrivà de Girona 
i amb la casa de Jaume Pasqual, prevere. Li cedeixen el dret sobre un cens de 
30 sous anuals. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 258, 780 x 600 mm, Inclou 
àpoca i acta de presa de possessió. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 407. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 529, doc. núm. 4031, 

946 
1423, novembre, 26. Girona 
Nacim Ferrer, jueu de Girona, procurador de Joan Manuel, mercader, reconeix re-

bre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 10 lliures i 5 sous de moneda barcelo-
nesa de tern de la renda anual d'un censal, cedida per Bernat d'Escala, ciuta-
dà de Girona. 

Llibres d'àpoques, lligall núm. 23 (1421, 1423-1424), vol. 1423-1425, fol. 71v. 

947 
1423, novembre, 29. 
Subhasta dels béns del difunt Ferrer d'Estanyol, rector de la capella de Santa Maria 

del Castell de Peratallada. 
Bonjuha Vidal, jueu de Peratallada, cinc mitgeres de forment per 1 lliura i 5 sous. 
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tres mitgeres de forment, a cinc sous la mitgera, per 15 sous. 
Guillem Vidal, convers de Girona, una saca de montonat de poc valor per 1 sou 

i 6 diners. 
un llençol per 3 sous i 1 diner 
un llençol esquinçat per 1 sou. 
un llençol per 2 sous i I diner 
un llençol de cànem per 2 sous i 4 diners. 
un Llençol per 4 sous. 
un Llençol esquinçat per 6 diners. 
un llençol per 3 sous i 4 diners. 
una loceany de ferro per 10 diners. 

Tolrana, jueva, un tres peus de ferro per 1 sou i 7 diners. 
Guillem Vidal, uns fornells de ferro per 20 sous i 5 diners. 

un ast de ferro per 4 sous i 8 diners. 
una cassola per 4 sous i 3 diners. 
unes àmfores de vidre per 8 diners. 

Bonjuha Vidal, jueu, un ventall de palma de la muller de Pere Montroi g per 4 diners. 
un matalàs de cànem per 3 sous t 4 diners. 
un travesser per 12 sous i 6 diners. 

Guillem Vidal, convers, una flassada de borra per 18 sous. 
un orinal amb tapa per 5 sous. 
un parell de llençols de lli per 11 sous. 
dos capells de lli per 2 sous. 

Bonjuha Vidal, un ast de ferro per 1 sous i 3 diners. 
Pere Jordà, convers de Perpinyà, tres peces de cànem de quaranta cinc canes i sis 

pams, a 2 diners la cana, per 4 lliures i 19 sous. 
ADG, Processos medievals. Marmessories, núm. 822. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Judíos medlevales en testamentarías. p. 390 

948 
1423, desembre, 27. 

universitat de Girona) ven a Joan Junquera, paraire, i a Pere Jaume, corredor, 
la imposició del peix, per un any, pagant 300 lliures. Entre els fiadors partici-
pa Bernat Vidal, convers de Girona. 
AHCG, Plecs de condicions, lligall núm. 3 bis (1417-1439), vol. 1421-1424, s.f. 

949 
1425, març, 21. Girona 
Narcís de Santdionís, veguer de Girona, i Pere de Castell, batlle de Girona, fan la 

crida de les següents ordinacions: es prohibeix, sota pena de 50 sous, que els 
jueus de la ciutat surtin els dies de Setmana Santa a llocs on puguin ser vistos. 
Així mateix, es prohibeix, sota pena de 20 sous, apedregar els jueus i les seves 
cases. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 47 (1424-1425), fol. 80v. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 66. 
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950 
1425, abril, 23. València 
El rei Ferran confirma la donació feta per l'aljama de Girona a la Pia Almoina 

de la Seu d'uns casals i d'un pati, que 'aljama havia comprat per 50 florins, 
on s'edificarà l'Almoina dels pobres de la ciutat, i se'n reserva els drets alodials. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, doc núm. 30/a, 380 x 430 mm. Trasllat 
realitzat a Girona el 5 de febrer de 1417 per Miquel Pere. 
Reg. Cf.GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 406. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins, p. 471, doc. núm. 3566. 

951 
1425, maig, 19. Girona 

Joan Pasqual, de l'orde dels Framenors, i Domènec Francesc Castell, convers, 
ciutadà de Girona, procuradors de Salvador Climent, sastre, ciutadà de Tor-
tosa, i la seva muller Altadona, filla del difunt Rafael Pasqual, convers, abans 
anomenat Abraham Subayó, veí de Girona, venen a Pere de Berguedà, pabor-
de de l'Almoina de la Seu, un casal enderrocat en franc alou, situat al Call 
jueu de Girona, pel preu de 22 lliures de Barcelona de tern. El casal afronta 
a l'Est amb el carrer, al Sud amb una casa de lAlmoina que fou de Salomó 
Samuel, jueu de Girona, a l'Oest amb la casa de Jaume Pasqual, prevere de 
la Seu de Girona, i al Nord amb la capella de Sant Genís. Amb el preu de la 
venda es paguen un seguit de deutes: 66 sous a Francesc de la Via, ciutadà 
de Girona, procurador de diversos creditors; 39 sous i 4 diners a Miquel Vilar, 
apotecari de Girona, procurador de diversos creditors de la ciutat i diòcesi de 
Girona; 33 sous a Míriam, jueva, vídua d'Issach Sebemarch, jueu de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 261, 1220 x 600 mm. Inclou 
àpoca de compra i acta de presa de possessió, àpoques dels creditors pels deutes que foren 
pagats per Pere de Berguedà i deduïts del preu de compra, donades el 21 de maig de 1425, 
i acta de procuració atorgada per Salvador Climent, sastre, ciutadà de Tortosa, i Altadona, 
la seva muller, a favor de Fr. Joan Pasqual, de l'orde dels Framenors, i Domènec Francesc 
Castell, ciudadà de Girona, donat a Tortosa el 22 de junt de 1423, 341 x 437 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos ínéditos. p. 408. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 530, doc. núm. 4033• 

952 
1425, maig, 24. Girona 
Pere de Berguedà, paborde de d'Almoina de la Seu de Girona, estableix en emfiteusi 

a Francesc Pla, beneficiat de la Seu, una casa que havia comprat en franc alou 
a Salomó Samuel, jueu de Girona, i a la seva muller Ester, jueva, situada al 
Call jueu de Girona, que afronta a l'Est amb el carrer del Call, al Sud amb 
un carrer del Call, a l'Oest amb la casa de Jaume Pasqual, prevere de la Seu, 
i al Nord amb la casa que fou dels bereus de Rafael Pasqual, convers, abans 
anomenat Abraham Subayó, jueu de Girona, ara propietat de l'Almoina; i un 
casal enderrocat que havia comprat en franc alou a Fr. Joan Pasqual de l'orde 
dels Framenors i a Domènec Francesc Castell, convers, ciutadà de Girona, pro-
curador de Salvador Climent, sastm ciutadà de Tortosa, i la seva muller Alta-
dona, filla del difunt Rafael Pasqual, convers, abans anomenat Abraham 
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Subayó, contigu a la casa, situat al Call jueu, que afronta a l'Est amb el car-
rer del Call, al Sud amb una casa de l'Almoina que fou de Salomó Samuel, 
a l'Oest amb la casa de Jaume Pasqual, prevere de la Seu, i al Nord amb la 
capella de Sant Genís, pagant una entrada de 81 lliures i un cens el dia de 
Nadal de 10 sous de moneda barcelonesa de tern. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 39, 310 x 570 mm. 
Carta partida per abc. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 408. 
Reg. Cf.MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 472, doc. núm. 3578. 

953 
1425, novembre, 8. Girona 
Bonastruch fucef, jueu, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 25 sous 

de moneda barcelonesa de tern de la renda anual d'un censal, cedida per Pere 
de Donç, doctor de lleis. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 23 (1421, 1423-1424), vol. 1423-1425, fol. 57v. 

954 
[1426] 
Conversos i jueus que participen en el finançament del'obra del Ter: 

Domingo, convers 1 sou i 5 diners. 
La muller d'en Hasday Tarós ... 1 sou i 5 diners. 
Bonastruch fucef ... 1 sou i 4 diners. 
David Cohen ... 1 sou i 4 diners. 
Maymó Ferrer 1 sou i 4 diners. 
Bonastruch des Mestre 8 diners. 
Vidal Bonsenyor 1 sou i 5 diners. 
Pere Salvat i en Bosc, conversos 1 sou i 4 diners. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 7 (1426-1430), vol. 1426, fol. 129r -130r. 

955 
1426, març, 27. 
Subhasta dels béns del difunt Francesc de Royll, escrivà de Girona: 

Ferrer Mahir, jueu, una cota morada amb folradura de cotonina blava per 
2 lliures. 
Francesc Palliser, peroler, convers, un tros de drap verd angir de XII pams per 
18 sous i 8 diners. 
ADG, Processos medievals. Marmessories, núm. 841. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Judíos gerundenses en testamentarías. p. 391. 

956 
1426, setembre, 6. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen al carnisser del Call que, si fins el moment era 

obligat a excorxar la carn a casa seva, pugui fer-ho en algun corral del Call apar-
tat de tot lloc públic, a excepció de les bèsties grosses com bous, vaques o vedells. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 48 (1426-1427), fol. 41v. 
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957 
1426, setembre, 8. Girona 
[La universitat de Girona) ven a Francesc de la Via, ciutadà de Girona, la imposi-

ció del vi i dels raïms pel preu de 3000 lliures. Entre els fiadors hi participa 
Guillem Bernat des Mestre, convers de Girona, amb 100 lliures. 
AHCG, Plecs de condicions, lligall núm. 9 (1394-1425), vol. 1426-1427, s.f. 

958 
1426, novembre, 20. Girona 
Astruga, filla de Nacim Ferrer; jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, cla-

vari de la ciutat, 10 lliures i 10 sous de la renda anual d'un censal, cedida 
per Guillem Palau de la parròquia de Salt i ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 24 (1425-1426,1428), vol. 1426-1427, fol. 67v. 

959 
1427, abril, 8. Girona 
Fra Daniel Gamissans, convers, confessor del monestir de Sant Pol de Mai; de l'or-

de de la Cartoixa, de la diòcesi de Girona, procurador de Fra Joan Gamís, 
prior del monestir; reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 25 sous 
de moneda barcelonesa de tern de renda anual d'un censal. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 24 (1425-1426, 1428), vol. 1425-1427, fol. 157r. 

960 
[14271, abril, 28. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Astruga, muller de Samuel Benvenist, 

10 lliures i 10 sous de la renda d'un censal de 21 lliures anuals, cedida per 
Guillem Palol. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 7 (1426-1430), vol 1427, fol. 39v. 

961 
1427, juny, 18. Girona 
Pere Bosc, teixidor de vels, conversi ciutadà de Girona, abans anomenat Bonet 

Hasday, jueu, i Caterina, la seva muller, venen a Pere de Berguedà, paborde 
de lAlmoina de la Seu, una casa i un pati en franc alou, situats al Call jueu 
de Girona, pel preu de 155 lliures i 10 sous de moneda de Barcelona. La casa 

el pati afronten a l'Est amb la casa de Almoina, al Sud amb la casa d'Asbert 
Benet, convers, i amb la casa dels hereus de Mossé Bellsbom de Blanes, jueu 
de Girona i a 'Oest amb la casa de L'Almoina. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 41, 850 x 630 mm. 
Inclou àpoca i acta de presa de possessió. 
Reg. Cf. GIRBAL, Datos inéditos. p. 408. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 472, doc. núm. 3579. 
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962 
1427, setembre, 7. Girona 
[La universitat de Girona) ven a Felip de Santceloni la imposició del vi [ i dels raïms) 

per 3000 lliures. Entre els fiadors hi participen Francesc Palol, gi'poner, i Gui- 
llem Bernat des Mestre, convers de Girona, amb 100 lliures cadascun. 
AHCG, Plecs de condicions, lligall núm. 9 (1394-1425), vol. 1426-1427, s.f. 

963 
1428, maig, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a Pere Baset, batlle general de Catalu-

nya, que restableixi a l'Hospital Nou les cases i patis situats a l'antic carrer 
del Call, que han estat confiscats per Pere sa Tria, lloctinent del batlle general 
a Girona, com a conseqüència de l'establimet fet per l'Hospital a Francesc Ro-
ca, convers. Les cases i patis foren adquirits per l'Hospital per cessió de Fran-
cesc Vinyes, prevere, que els comprà als creditors de l'aljama. Els jurats 
ratifiquen la donació dels albergs a l'Hospital. 

Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1428-1446, fol. 13v. 

964 
[1429, gener] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Issach Maymó [llibreter], jueu, 9 sous 

i 6 diners per l'enquadernació d'un llibre i 5 mans de paper a 13 diners la mà. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 7 (1426-1430), vol. 1429-1430, fol. 4v. 

965 
1429, juny, 9. Girona 
Fra Daniel Gamissans, convers, confessor del monestir de Sant Pol de Mar, de l'or-

de de la Cartoixa, de la diòcesi de Girona, procurador de Fra Joan Gamís, 
prior del convent, i de la totalitat dels frares, reconeix rebre de Miquel Vilar 
clavari de la ciutat, 25 sous de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 26 (1430), vol. 1429-1430, fol. 152r. 

966 
1429, octubre, 21. 
Subhasta dels béns del difunt Antoni Roca, canonge i ardiaca d'Empúries: 

Adret Aninay, jueu, uns tovallons llargs per I sou i 1 diner 
un tovalló curt i unes bragues per 10 diners. 
ADG, Processos medievals. Marmessories, núm. 853. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Judíos gerundenses en testamentarías. p. 391. 

967 
[1429], novembre, 17. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Narcís Ferrer convers, 8 lliures i 10 sous de la 

renda d'un censal de 17 lliures, 1 sou i 8 diners anuals, cedida per Bernat d'Escala. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 7 (1426-1430), vol. 1429, fol. 25r. 
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968 
1430, febrer, 17. Girona 
Pere de Berguedà, paborde de l'Almoina de la Seu, estableix en emfiteusi a Joan 

Rames, porter del bisbe de Girona, i a la seva muller Elena, una casa sota do-
mini de l'Almoina situada a l'antic Call jueu de Girona, prop de la capella 
de Sant Genís, que afronta a l'Est amb el carrer del Call, al Sud amb la casa 
d'Asbert Benet, convers de Girona, a l'Oest amb el pati de l'esmentat Asbert 
que fou abans dels bereus de Salomó Cabrit, jueu de Perpinyà, i amb la plaça 
i al Nord amb el carrer, pagant una entrada de 85 lliures de moneda barcelo-
nesa de tern i un cens anual el dia de Nadal de 10 sous. Aquesta casa fou com-
prada per l'Almoina a Mossé Astrucb i a Dolça, la seva muller, jueus de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 263, 446 x 578 mm. Carta 
partida per abc. Inclou acta de reconeixement de domini directe a favor de l'Almoina. 
Cit. Cf. TORROELLA, J.B., La jueria de Banyoles. p. 41. 

969 
[1430], agost, 18. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef 7 lliures, 15 sous i 2 

diners de la renda d'un censal de 15 lliures, 10 sous i 4 diners anuals, cedida 
per Bernat Guillem Estrús de Campllong. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1430, fol. 56r. 

970 
[1431], abril, 4. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, jueu, 7 lliures, 1 sou 

i 2 diners de la renda d'un censal, cedida per Bernat Guillem Estrús de 
Campllong. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1431, fol. 22v. 

971 
1431, abril, 9. Girona 
Bonastrucb Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilat; clavari de la ciu-

tat, 7 lliures, 1 sou i 2 diners de la renda d'un censal de 16 lliures, 18 sous 
i 4 diners anuals, cedida per Bernat Guillem Estrús, ciutadà de Girona, pro-
curador de Margarida, vídua de Pere Berenguer Estrús. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1431-1432, fol. 11v. 

972 
1431, juliol, 3. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 62 sous i 6 diners de la renda d'un censal de 10 lliures i 13 sous anuals, 
cedida per Guillem Pere Sunyer, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1432, fol. 122v. 
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973 
[1431], juliol, 9. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Adret Aninay (jueu de Gironal, I lliura, 

11 sous i 3 diners de la renda d'un censal de 62 sous i 6 diners anuals, cedida 
per Margarida, vídua de Ramon Renard. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1431, fol. 46v. 

974 
1431, juliol, 9. Girona 
Adret Aninay, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciutat, 

31 sous i 3 diners de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 
62 sous i 6 diners anuals, cedida per Margarida, vídua de Ramon Renard, es-
crivà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1431-1432, fol. 155v. 

975 
[1431], agost, 7. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch jucef [jueu de Girona], 14 

sous de la renda d'un censal cedida per Bernat Guillem Estrús de Campllong. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1431, fol. 56r. 

976 
[1431], agost, 7. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch fucef (jueu de Girona], 1 

lliura i 8 sous de la renda d'un censal de 56 sous anuals, cedida per Nicolau 
Soler, mercader. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1431, fol. 56r. 

977 
1431, agost, 7. Girona 
Bonastrucb Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 28 sous de la renda d'un censal de 56 sous anuals, cedida per Nicolau So-
ler, mercader, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1431-1432, fol. 7r. 

978 
1431, agost, 7. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 14 sous, part de les 7 lliures, 15 sous i 2 diners de la renda d'un censal 
de 16 lliures, 18 sous i 4 diners anuals, cedida per Bernat Guillem Estrús, ciu-
tadà de Girona, procurador de Margarida, vídua de Pere Berenguer Estrús. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1431-1432, fol. 11v. 
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979 
1431, octubre, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, segons un manament reial, donat a Girona el 

2 de juny de 1431, atorguen als jueus de la ciutat una llicència per construir 
un portal al capdamunt del carrer d'En Astrucb Aninay, que dóna al carrer 
gran de l'antic Call, ja tancat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 50 (1430-1431), fol. 95v. 

980 
[1431, novembre] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Pere de Brugueroles 8 lliures i 5 sous, 

quantitat que lifou assignada l'any 1429, sobre la imposició que laljama pa-
ga anualment a la ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1431.1433, fol. 12v. -13r. 

. 981 
114321 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de l'aljama de la ciutat 31 lliu-

res, 16 sous i 9 diners: 36 sous i 9 diners que restaven per pagar de la imposi-
ció de l'any 1429, i 30 lliures de la imposició de l'any 1430. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1431-1433, fol. 39r. 

982 
[1432] 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de l'aljama dels jueus de la ciutat 

44 lliures, 8 sous i 6 diners, per diferents terminis de les imposicions dels anys 
1430, 1431 i 1432. 
AHCG, Comptes del Clavari, Lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1431-1433, fol. 39r. 

983 
1432, gener, 8. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona escriuen a Francesc Gracià, mestre en medicina, 

agraint-li la provisió que ba obtingut de la construcció d'una capella en l'an-
tiga sinagoga del Call. L'informen, també, del projecte d'obrir un carrer fora-
dant el mur del Call al carrer de les Ballesteries a la altura de la botiga d'En 
Ramon Gili i que passaria prop de la sinagoga. 
AHCG, Ordinacions dels jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1428-1446, fol. 51r. 

984 
1432, febrer, 18. Girona 
Asbert Benet, convers, mercader, ciutadà de Girona, procurador de Guillem de Pla, 

mercader, ciutadà de Barcelona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la 
ciutat, 63 sous i 4 diners de la renda d'un censal de 91 sous i 8 diners anuals, 
cedida per Antoni Carrera, prevere beneficiat a l'església de Santa Maria de 
Castelló d'Empúries. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 26 (1430), vol. 1430-1432, fol. 141r. 
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985 
[1432], març, 1. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Francesc Vidal, convers, procurador de 

Joan Pere, fill de Pere Sarriera, 2 lliures, 6 sous i 10 diners de la renda d'un 
censal de 4 lliures, 13 sous i 8 diners anuals. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1432-1433, fol. 11v. 

986 
1432, abril, 10. Girona 
Joan Pellicer, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, estableix a Jaume Fage, 

prevere de la Seu, una casa amb bort situada al Call jueu de Girona, al carrer 
de l'Ardiaca, que afronta a l'Est amb l'hort, al Sud amb el carrer de l'Ardiaca, 
a l'Oest amb la casa i el pati dAsbert Benet, convers, que fou comprada per 
l'Almoina a Vidal Bonet, jueu, i al Nord amb la casa que fou de Pere Bosc, 
pagant una entrada de 25 lliures de moneda de Barcelona i un cens anual 
de 5 sous. Aquesta casa fou comprada a Priçosa, jueva, vídua de Astruch Za-
barra, jueu de Girona, tutora del seu fill Jucef Astruch Zabarra. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 272, 448 x 355 mm. 

987 
1432, juny, 4. Girona 
Asbert Falcó, convers, reconeix rebre de Miquel Vilar, davari de la ciutat, 6 Iliures, 17 

sous i 6 diners de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 18 lliures 
i 15 sous anuals, cedida per Joan Cassà, cavaller, veí de la parròquia d'Albons. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1432, fol. 114r. 

988 
[1432], juliol, 3. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastrucklucef, jueu, 4 lliures, 2 sous i 6 

diners, de la renda d'un censal de 6 lliures i 6 sous anuals, cedida per Pere 
Guillem Sunyer 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1432-1433, fol. 43v. 

989 
1432, juliol, 4. Girona 
Miquel Vilar, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre d'Astruch Aninay, jueu, 

rector de l'aljama de Girona, 44 lliures, 9 sous i 6 diners de Barcelona, per la im-
posició anual que l'aljama paga a la ciutat, corresponent als anys 1430 i 1431. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 31v.-32r. 

990 
1432, juliol, 31. Girona 
Joan Pellicer, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, estableix a Bernat Rafard, 

prevere de la Seu, una casa situada al Call jueu de Girona que afronta a l'Est 
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amb la plaça i amb l'honor dAsbert Benet, convers de Girona, al Sud amb 
l'honor de l'esmentat Asbert, a l'Oest amb el mur i al Nord amb un hort i una 
pallissa de !Almoina, pagant una entrada de 52 lliures i un cens anual el dia 
de Sant Pere i Sant Feliu de 10 sous de Barcelona de tern. Fou comprada per 
l'Almoina a Bonastruch des Mestre, a la seva muller Bonafilla i al seu fill Gui-
llem Bernat des Mestre, convers. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 267, 440 x 574 mm. Inclou 
àpoca donada a Girona el 2 de juliol de 1437. 

991 
[1432], agost, 4. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonosa, jueva, [muller dAstruch Benet], 

procuradora de Bonastruch fucef, jueu, 14 lliures, 6 sous i 8 diners de la renda 
anual d'un censal, cedida per Nicolau Ginesta, paraire, procurador del seu 
fill Nicolau, beneficiat de la Seu. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm, 8 (1430-1432), vol. 1432-1433, fol. 57r. 

992 
1432, agost, 4. Girona 
Bonosa, jueva, muller dAstruch Benet, procuradora de Bonastruch fucef, jueu de 

Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar clavari de la ciutat de Girona, 100 sous 
de Barcelona de tern de la renda d'un censal, cedida per Nicolau Ginesta, pro-
curador del seu fill Nicolau Ginesta, beneficiat a la Seu. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1432, fol 17v. 

993 
[1432], agost, 17. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, jueu de Girona, 5 lliures 

de la renda anual d'un censal, cedida per Nicolau Ginesta, paraire, procura-
dor del seu fill Nicolau, beneficiat de la Seu. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 8 (1430-1432), vol. 1432-1433, fol. 57v. 

994 
1432, agost, 20. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Ramon Sampsó, síndic de la ciutat 

de Girona, que obtingui del lloctinent del batlle general una comissió per re-
soldre la qüestió oberta pel batlle general sobre una casa situada al carrer de 
Sant Llorenç, establerta per l'Hospital Nou a Francesc Roca, convers. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1428-1446, fol. 77v. 

995 
[1432, octubre, 1. Girona] 
Miquel Vilar, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre dAstruch Aninay, jueu, 

rector de l'aljama de la ciutat, a través de Miquel Cerdà, draper de Girona, 
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i recaptador de les imposicions sobre els raïms dels jueus, 9 lliures i 10 sous 
part de les 30 lliures de la imposició anual que l'aljama paga anualment a 
la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 33v -34r. 

996 
[1432], desembre, 23. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, jueu, 3 lliures, 2 sous 

i 6 diners de la renda d'un censal de 6 lliures i 5 sous anuals, cedida per Pere 
Guillem Sunyer 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall nüm. 8 (1430-1432), vol. 1432-1433, fol. 94v. 

997 
1432, desembre, 23. Girona 
BonastruchJucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 62 sous i 6 diners de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 10 lliu-
res i 13 sous anuals, cedida per Pere Guillem Sunyer, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1432, fol. 122v. 

998 
[1433], febrer, 16. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, jueu, 20 lliures, 16 

sous i 8 diners de la renda d'un censal de 41 lliures, 13 sous i 4 diners anuals, 
cedida per Caterina, muller dAndreu de Biure, senyor del castell de Sant Jordi 
Desvalls. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1433, fol. 11v. 

999 
[1433], febrer, 16. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a BonastruchJucef, jueu, 11 lliures i 13 sous 

de la renda d'un censal de 36 lliures i 10 sous anuals, cedida per Pere de Sant-
celoni. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1433, fol. 11v. 

1000 
1433, febrer, 16. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 20 lliures, 16 sous i 8 diners de la renda d'un censal, cedida per Caterina 
[muller d'Andreu de Biure, senyor del castell de Sant Jordi DesvallsJ. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1432, fol. 155r. 
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1001 
1433, febrer, 27. Barcelona 
La reina Maria, lloctinent general, ordena al veguer; al batlle de Girona i al llocti-

nent del batlle general a la ciutat que executin la imposició de les 30 lliures 
que l'aljama paga anualment a la ciutat, quan ho requereixin els jurats, en 
contra de l'ordre anterior, donada a Barcelona el 18 de juny de 1432, que la 
suspenia. 
AHCG, Cartes Reials, caixa 4 (1380-1439), 290 x 290 mm. 

1002 
1433, març, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a la reina Maria que els sigui atorgada 

comissió per procedir, juntament amb l'inquisidor, en la separació definitiva 
dels jueus a un lloc apartat de la ciutat. Així mateix demanen que sigui cessat 
del càrrec de batlle dels jueus Pere sa Tria, lloctinent del batlle general, que 
no compleix el requisit de tenir taula a la ciutat, i sigui concedit al batlle de 
la ciutat, com era acostumat abans que l'al jama fos assignada a la reina 
Violant. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1432-1432, fol. 5v. 

1003 
1433, març, 19. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a la reina Maria, entre altres coses, que 

proveeixi la separació dels jueus a un lloc apartat de la ciutat, i atorgui el 
càrrec de batlle dels jueus al batlle de la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1432-1436, fol. 7v. 

1004 
1433, juny, 16. Girona 
Joan Pellicer, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, estableix a Bernat Rafard, 

prevere de la Seu, un pati situat al Call jueu de Girona, entre el mur i la casa 
de Bernat Rafard, que afronta a l'Est i al Sud amb la casa de l'esmentat Ber-
nat, a l'Oest amb el mur i al Nord amb un hort de l'Almoina, pagant una en-
trada de 66 sous de Barcelona de tern i un cens anual el dia de Sant Pere i 
Sant Feliu de 10 sous per la casa i el pati. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 268, 361 x 577 mm. Inclou 
àpoca. 

1005 
1433, juliol, 26. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a [Issach] Maymó, llibreter, [jueu de Giro-

nal, 1 lliura, 6 sous i I diner per l'enquadernació del Llibre Verd. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall niim. 8 (1430-1432), vol. 1432-1433, fol. 116r. 
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1006 
1433, juliol, 28. Girona 
Issach Maymó, filibreterl, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari 

de la ciutat, 26 sous i 1 diner de Barcelona de tern; per relligar el Llibre Verd 
de la ciutat, 11 sous; per un segell de cera i dos tancadors pel llibre, 12 sous 
i 6 diners; per les cobertes del llibre, 18 diners, i per un pergami endurit, 1 sou 
i 6 diners. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 37r. 

1007 
[1433], octubre, 14. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, jueu, 2 lliures i 10 

sous de la renda d'un censal de 100 sous anuals, cedida per Pere Marlí, calce-
ter, [ciutadà de Gironal 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1433, fol. 69v. 

1008 
1433, octubre, 14. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 50 sous de moneda de tern de la renda d'un censal de 100 sous anuals, 
cedida per Pere Marlí, àlias Perrinet, calceter de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 27 (1431-1433), vol. 1433-1434, fol. 58r. 

1009 
1433, novembre, 28. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Ramon Sampsó, síndic de la ciutat, 

que faci les gestions oportunes perquè la batllia de l'aljama sigui reintegrada 
a l'ofici de la batllia de la ciutat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1432-1436, fol. 23r. 

1010 
[1434], juny, 28. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, [jueu de Gironaj, 2 

lliures i 10 sous de la renda d'un censal, cedida pel mestre [Pere) Marlí, calce-
ter, [ciutadà de Gironal 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1434, fol. 46r. 

1011 
1434, juny, 28. Girona 
Bonastruch fucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 50 sous de moneda barcelonesa de tern de la renda d'un censal de 100 sous 
anuals, cedida per Pere Marlí, calceter, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1434-1435, fol. 55v. 

263 



GEMMA ESCRIB4 BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

1012 
1434, juliol, 2. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la 

ciutat, 9 lliures, 3 sous t 4 diners de la renda d'un censal de 18 lliures, 6 sous 
i 8 diners anuals, cedida per Pere Guillem de la parròquia de Sant Sadurní 
de l'Heura, procurador de Joan Barrat de Vilar, prevere i beneficiat de la pa-
bordia del mes de gener a la Seu de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol, 1434-1435, fol. 41v. 

1013 
[1434], juliol, 23. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Francesc Vidal, convers, I lliura i 10 

diners de la renda d'un censal de 41 sous i 8 diners anuals, cedida per Antoni 
de Pau, prevere de Sant Feliu de Guíxols. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1434, fol. 58r. 

1014 
[1434, setembre, 30. Girona] 
Issach Maymó, [Ilibreterj, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari 

de la ciutat, 36 sous i 6 diners de Barcelona de tern per 22 mans de paper i 
per l'enquadernació d'll llibres per les imposicions del vi de la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 51v. 

1015 
1434, novembre, 2. Girona 
Miquel Vilar, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Bonastruch jucef, 

jueu, a través de Joan Rovira, recaptador de les imposicions del vi i raïm del 
Call, 50 lliures, 35 sous i 4 diners per la imposició anual que l'aljama paga 
a la ciutat i que corresponia a l'any 1433, i part dels terminis del present any. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 52v. 

1016 
1434, novembre, 10. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona concedeixen a Bonastruch des Mestre, a Astruch 

Aninay i a Bonastruch Jucef, jueus de Girona i hereus de Bonjuha Issach, lli-
cència per construir unes cases en els patis situats al Call, comprats per a l'Al-
moina a Elionor, conversa, filla i hereva de Nacim Rovén, jueu de Girona. Un 
dels patis afronta a l'Est amb la casa d'Astruch Aninay, a l'Oest amb el camí 
públic i al Nord amb el carrer anomenat d'en Astruch Aninay. L'altre afronta 
a l'Est amb el dit carrer al Sud amb la casa dels hereus de Nassanell Cerç, jueu, 
i amb la casa dels hereus del mestre Mossé, jueu de Girona, al Nord amb la 
casa de Jaume Falcó, convers. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 52 (1434-1435), fol. 22v. 

264 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

1017 
114351, abril, 11. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, ljueul 5 lliures de 

la renda anual d'un censal, cedida pel mestre [Pere) Marlí, calceter, [ciutadà 
de Gironaj. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1435, fol. 12r. 

1018 
1435, abril, 11. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 100 sous de Barcelona de la renda anual d'un censal, cedida per Pere Marlí, 
calceter i ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1434-1435, fol. 55r. 

1019 
1435, abril, 12. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar clavari de la ciu-

tat, 20 lliures, 16 sous i 8 diners de la renda anual d'un censal, cedida per 
Andreu de Biure jsenyor del castell de Sant Jordi Desvallsj i la seva muller Ca-
terina. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1434-1435, fol. 159v. 

1020 
1435, juny, 22. Girona 
Issach Maymó, llibreter, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar clavari de 

la ciutat, 38 sous i 6 diners de Barcelona de tern pel relligat del Llibre Vermell 
de la ciutat fet amb pell de cordovà, tancadors, tatxes i 10 segells de cera. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 54v. 

1021 
[1435, juliol, 5.] Girona 
Issach Maymó, [Ilibreterj jueu de Girona, reconeix rebre de Joan Rovira, apotecari 

i recaptador de les imposicions del vi, 21 sous de Barcelona de tern per relli-
gar diversos llibres de la imposició del vi. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1435, fol. 171v. 

1022 
[1435], octubre, 18. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, flueul, 1 lliura i 8 sous 

de la renda d'un censal, cedida per Nicolau Soler. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1435, fol. 11r. 
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1023 
114351, octubre, 18. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastrucb Jucef, 	20 lliures, 16 

sous i 8 diners de la renda d'un censal de 41 lliures, 13 sous i 4 diners anuals, 
cedida per Andreu de Biure, [cavaller, senyor del castell de Sant Jordi Desvallsj. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1435, fol. 70r. 

1024 
[1435], octubre, 19. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastrucb Jucef, jueu, 2 lliures i 10 

sous de la renda d'un censal de 100 sous anuals, cedida per [Perej Marlí, calce-
ter, [ciutadà de Gironal 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1435, fol. 70r. 

1025 
1435, octubre, 19. Girona 
Asbert Benet, convers de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 5 lliures, 14 sous i 2 diners de Barcelona de tern de la renda d'un censal 
d'll lliures, 8 sous i 4 diners anuals, cedida per Pere de Santmartí, burgès de 
Perpinyà. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1435, fol. 155v. 

1026 
1435, octubre, 19. Girona 
Bonastrucl ijucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 20 lliures, 16 sous i 8 diners de Barcelona de tern de la renda d'un censal 
de 41 lliures, 13 sous i 4 diners anuals, cedida per Andreu de Biure, cavallet; 
senyor del castell de Sant Jordi Desvalls. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1435, fol. 155r. 

1027 
1435, octubre, 19. Girona 
Bonastrucklucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 20 lliures, 16 sous i 8 diners de Barcelona de tern de la renda d'un censal 
de 20 lliures, 16 sous i 8 diners anuals, cedida per Andreu de Biure, cavaller, 
senyor del castell de Sant Jordi Desvalls, i la seva muller Caterina. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1435, fol. 155r. 

1028 
1435, octubre, 19. Girona 
Bonastrucl ijucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 50 sous de la renda d'un censal, cedida per Pere Marlí, calceter i ciutadà 
de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1435, fol. 62r. 

266 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

1029 
1435, octubre, 19. Girona 
Bonastrucklucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 28 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 16 lliures, 18 sous 
i 4 diners anuals, cedida per Nicolau Soler, mercader de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1435, fol. 14v. 

1030 
[1436], març, 6. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruckfucef, [jueu de Gironaj, 20 

lliures, 16 sous i 8 diners de la renda d'un censal de 41 lliures, 13 sous i 4 di-
ners anuals, cedida per Caterina, muller d'Andreu de Biure, [cavaller, senyor 
del castell de Sant Jordi Desvalls]. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1436, fol. 18r. 

1031 
[1436], març, 6. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastrucb Jucef, [jueu de Gironaj, 11 

lliures, 9 sous i 2 diners de la renda d'un censal de 22 lliures anuals, cedida 
per Margarida [muller de Simó de Mansió, donzell, veí de Blanes]. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1436, fol. 18r. 

1032 
1436, març, 6. Girona 
Bonastrucb Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 11 lliures, 9 sous i 2 diners de la renda d'un censal de 12 lliures, 18 sous 
i 4 diners anuals, cedida per Margarida, muller de Simó de Mansió, donzell, 
veí de Blanes. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 28 (1434-1435), vol. 1435, fol. 146v. 

1033 
[1436], agost, 15. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastrucb Jucef, jueu, 2 lliures i 10 

sous de la renda d'un censal de 100 sous anuals, cedida pel mestre (Pere] Mar-
lí, calceter i (ciutadà de Gironaj. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1436, fol. 35r. 

1034 
[1436], agost, 20. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, jueu, 3 lliures i 15 

sous de la renda anual d'un censal, cedida per Caterina de Boxols, [muller 
de Francesc Andreu de Boxols, cavallet; veí de Gironaj. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1436, fol. 62v. 
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1035 
1436, agost, 20. Girona 
Bonastruckfucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 75 sous de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal, cedida per 
Caterina, muller de Francesc Andreu de Boxols, cavaller, resident a Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 29 (1436-1439), vol. 1436, fol. 16v. 

1036 
1436, agost, 20. Girona 
Bonastruch Jucef jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 50 sous de Barcelona de tern de la renda d'un censal de 100 sous anuals, 
cedida per Pere Marlí, caketer i ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 29 (1436-1439), vol. 1436, fol. 57r. 

1037 
1436, setembre, 10. Girona 
Joan Pellicer paborde de lAlmoina de la Seu de Girona, procurador de Joan Ra-

mis, fuster ciutadà de Barcelona, i d'Elena, la seva muller abans veïns de Gi-
rona, ven a Miquel Vals, prevere de la Seu, una casa que tenien sota domini 
de l'Almoina, situada al Call jueu de Girona, prop de la capella de Sant Ge-
nís, pel preu de 44 lliures de Barcelona de tern i pagant un cens anual a l'Al-
moina de 10 sous el dia de Nadal. Aquesta casa afronta a l'Est amb el carrer 
del Call, al Sud amb la casa d'Asbert Benet, a l'Oest amb la casa i el pati de 
l'esmentat Asbert que abans fou dels hereus de Salomó Cabrit, jueu de Perpin-
yà, i amb la plaça i al Nord amb el carrer 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 274,442 x 634 mm. Inclou 
apoca. 

1038 
[1436], octubre, 5. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a BonastruchJucef, [lueul, 8 lliures, 8 sous 

i 10 diners de la renda d'un censal de 16 lliures, 17 sous i 8 diners anuals, cedi-
da per Pere Guillem Sunyer. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1436, fol. 87r. 

1039 
[1436], octubre, 5. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, [jueul, 2 lliures i 10 

sous de la renda d'un censal de 100 sous anuals, cedida pel mestre [Perel Mar-
lí, caketer, [ciutadà de Gironal. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 9 (1432-1436), vol. 1436, fol. 78v. 
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1040 
1436, octubre, 5. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de ciutat, 

50 sous de la renda d'un censal de 100 sous anuals, cedida per Pere Marlí, cal-
ceter i ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 29 (1436-1439), vol. 1436, fol. 57r. 

1041 
1436, octubre, 5. Girona 
Bonastruch Jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 8 lliures i 8 sous de Barcelona de tern de ta renda anual d'un censal, cedi-
da per Pere Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, procurador de Bernat d'Esca-
la, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 29 (1436-1439), vol. 1436, fol. 70r. 

1042 
1438, febrer, 5. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a la reina Maria que s'anulli la remissió 

concedida a Narcís Serra, del lloc de Franciac, i que sigui degudament casti-
gat pels delictes que se li atribueixen, entre ells el furt a un jueu que arribà 
amb l'esmentat Narcís a la ciutat de Girona. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, ligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1436-1440, fol. 45v. 

1043 
1438, març, 26. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, llueul, 3 lliures, 2 sous 

i 6 diners de la renda d'un censal de 6 lliures i 5 sous anuals, cedida per Pere 
Guillem Sunyer 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 10 (1437-1441), vol. 1438, fol. 10v. 

1044 
1438, març, 26. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonastruch Jucef, ijueul, 10 lliures i 12 

sous de la renda d'un censal de 24 lliures i 4 sous anuals, cedida per Pere Gui-
llem Sunyer 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 10 (1347-1441), vol. 1438, fol. 6v. 

1045 
1438, març, 26. Girona 
Bonastruch jucef, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari de la ciu-

tat, 7 lliures i 10 sous de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal, ce-
dida per Francesc de Vall, escrivà de Girona, procurador d'Andreu Taulat, pre-
vere beneficiat de l'altar de Santa Maria de Gràcia a l'església de Sant Feliu. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 29 (1436-1439), vol. 1436, fol. 74r. 
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1046 
1438, abril, 1. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen a Bernat de Corbera i a Andreu de Biure 

que obtinguin del batlle general de Catalunya la revocació de la crida feta pel seu 
lloctinent a Girona que obliga flequers i jueus a moldre en determinats molins. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1436-1440, fol. 50t 

1047 
1438, abril, 1. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a Galceran de Requesens, batlle general 

de Catalunya, que no permeti que el seu lloctinent a Girona, Bernat de Reixa, 
obligui, en contra dels privilegis de la ciutat, flequers i jueus a moldre en de-
terminats molins. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1436-1440, fol. 49v. 

1048 
1438, octubre, 12. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, administrador de 

l'herència de Bonastruch jucef, jueu, 50 lliures de la renda anual d'un censal, 
cedida per Margarida, muller de Bernat de Corbera, cavaller 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 10 (1437-1441), vol. 1439-1440, fol. 69v. 

1049 
1438, desembre, 5. Girona 
Miquel Vilar, clavari de ta ciutat de Girona, reconeix rebre de l'aljama de la ciu-

tat, a través de Jucef Zabarra, jueu de Girona, i per md de Francesc Riera, 
bosser de Girona, i recaptador de les imposicions sobre els raïms dels jueus 
de la ciutat, 70 sous part de les 30 lliures de la imposició que l'aijama paga 
anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 78v. 

1050 
1439, octubre, 12. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, administrador de l'herència de Bonastruckfu-

cef, jueu, reconeix rebre de Bernat de Vilanau, clavari de la ciutat, 50 lliures 
de Barcelona de tern de la renda anual d'un censal, cedida per Margarida, 
muller de Bernat de Corbera, cavaller. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 29, (1436-1439), vol. 1439, fol. 178r. 

1051 
1439, desembre, 31. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona concedeixen a Issach Maymó, jueu de Girona, lli-

cència per ampliar una habitació de casa seva, situada al carrer de Sant Llo-
renç per accedir a la torre. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 55 (1441-1445), fol.44r. 
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1052 
1440, gener, 13. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, administrador de 

l'herència de Bonastruch Jucef, jueu, 19 Iliures, 2 sous i 5 diners de la renda 
d'un censal de 41 lliures i 13 sous anuals, cedida per Roger Alamany de Bell-
puig, cavaller 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 10 (1437-1441), vol. 1439-1440, fol. 94v. 

1053 
1440, novembre, 2. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, 20 lliures, 16 

sous i 8 diners de la renda d'un censal de 41 lliures, 13 sous i 4 diners anuals, 
cedida per Miquel Vilar, apotecari, jciutadà de Girona 1. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 10 (1437-1441), vol. 1440, fol. 99v. 

1054 
114401, novembre, 2. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Joan Cavalleria, clavari de 

la ciutat, 20 lliures, 16 sous i 8 diners de Barcelona de la renda d'un censal, 
cedida per Miquel Vilar, apotecari, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1440, fol. 159r. 

1055 
[1440, desembre, 11. Girona] 
Nicolau Soler, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Jucef Zabarra, jueu, 

clavari de l'aljama de la ciutat, 30 Iliures per la imposició que l'aljama paga 
anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 107v. 

1056 
1441, gener, 31. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a Galceran de Requesens, batlle general 

de Catalunya, que els conversos no siguin obligats, com ho han estat tots els 
posseïdors de cases a l'antic recinte del Call, a presentar llurs títols de propietat. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1440-1446, fol. 9v. 

1057 
1441, març, 23. Barcelona 
Galceran de Requesens, batlle general de Catalunya, sollicita als jurats de la ciutat 

de Girona que dos o tres cases construiries prop de la sinagoga, les quals tenen 
entrada per un petit carreró que dóna al carrer principal de l'antic Call, prop 
de la plaça de Sant LlorenC siguin cedides als jueus i que s'hi faci un portal 
al cap del dit carreró, donat que l'espai que els fou assignat no els és suficient. 
AHCG, Correspondència amb Barcelona, lligall núm. 1 (1300-1639). 
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1058 
1441, abril, 26. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, entre altres qüestions, responen a Galceran de 

Requesens, batlle general de Catalunya, que no poden disposar res sobre la pe-
tició d'aquest a favor d'uns jueus que desitgen tenir casa prop de l'antiga si-
nagoga del Call, donat que aquestes cases resten fora dels límits del recinte en 
què han estat separats els jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, Lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1440-1446, fol. 15r. 

1059 
1441, agost, 16. Girona 
Fra Pere Oliver prior del convent dels Framenors de Girona, reconeix rebre de Gui-

llem de Coll, clavari de la ciutat, a través d'Issach Maymó, jueu de Girona, 
55 sous i 8 diners part dels 25 florins d or d'Aragó que els jurats de la ciutat 
li van assignar sobre les 30 Iliures de la imposició que l'aljama paga anual-
ment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 117r. 

1060 
1441, agost, 26. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre d'aljama dels jueus de la ciutat 

30 Lliures per la imposició que I 'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 10 (1437-1441), vol. 1441, fol. 42r. 

1061 
1441, octubre, 25. 
Subhasta dels béns del difunt Guillem de Riba, rector de l'hospital de la catedral: 

Francesc Roca, convers, un caperó de palmella blava dobla amb la capulla 
curta per 3 sous i 4 diners; una cota de drap de palmella folrada de pell negra 
per 2 lliures i 2 sous; tres bragues per 2 sous i 11 diners; un cobertor vermell 
de llit per 11 sous i 6 diners. 
Mossé de Píera, una vànova de bastes de tres teles i mig esquinçada per 1 lliu-
ra, 5 sous i 8 diners; una flassada blava amb ratlles blanques, verdes i verme-
lles per 7 sous i 8 diners. 
Francesc Roca, convers, un parell de llençols de dues teles oldans per 4 sous 
i 6 diners. 
Isaach Jucef, jueu, una flassada llistada per 3 sous i diners. 
ADG, Processos medievals. Marmessories, núm. 865. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Judíos gerundenses en testamentarías. p. 391. 

1062 
1441, desembre, 28. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, procurador de Ferrer Bertran, mercader, ciuta-

dà de Girona, reconeix rebre de Guillem de Coll, clavari de la ciutat, 20 lliu-
res, 16 sous i 8 diners de Barcelona de la renda d'un censal de 41 lliures, 13 
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sous i 4 diners anuals, cedida per Andreu de Biure, cavaller; (senyor del castell 
de Sant Jordi Desvalls) i la seva muller Caterina. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1441, fol. 24v. 

1063 
1441, desembre, 29. Girona 
Guillem de Coll, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre d'Issacb Maymó, 

jueu, clavari de l'aljama, a través de Benvenist Samuel, jueu, 10 lliures, 8 sous 
i 5 diners part de les 30 lliures que l'aljama de Girona paga anualment a la 
ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 122r. 

1064 
1442, maig, 13. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, procurador de 

Ferrer Bertran, mercader i [ciutadà de Girona), 41 lliures, 13 sous i 4 diners 
de la renda anuals d'un censal, cedida per Andreu de Biure, cavaller, [senyor 
del castell de Sant Jordi Desvalls]. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1442-1443, fol. 53r. 

1065 
1442, maig, 25. Girona 
Els  jurats de la ciutat de Girona demanen a Andreu de Biure que indueixi a misser 

Janei que actua en nom dels jueus, de la necessitat de construir una capella 
en l'antiga sinagoga del Call. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm, 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1440-1446, fol. 28r. 

1066 
1442, maig, 25. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a misser Janer que permeti la construc-

ció d'una capella a l'antiga sinagoga del Call, i asseguren que els jueus ja fa 
vint anys que no en fan cap ús, en restar allunyada del recinte on ara viuen. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 9 (1418-1420, 1428-1446), vol. 1440-1446, fol. 28r. 

1067 
1442, juny, 13. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, procurador de Ferrer Bertran, mercader ciuta-

dà de Girona, reconeix rebre de Jaume Gironella, clavari de la ciutat, 41 lliu-
res, 3 sous i 4 diners de Barcelona de la renda anual d'un censal, cedida per 
Andreu de Biure, cavaller [senyor del castell de Sant Jordi Desvalls), i la seva 
muller Caterina. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm, 30 (1442-1443), vol. 1442-1443, fol. 184r. 
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1068 
1442, juliol, 16. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Gironella, clavari de 

la ciutat, 11 lliures, 8 sous i 4 diners de la renda d'un censal, cedida per Tomàs 
Mieres, llicenciat en lleis, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 30 (1442-1443), vol. 1442-1443, fol. 187v. 

1069 
[1442, desembre, 18. Girona] 
Pere Guillem Sunyer, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre d'Issach May-

mó, jueu, clavari de l'aljama de la ciutat, 111 sous part de les 30 lliures que 
l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 135v. 

1070 
1443, gener, 18. Girona 
Pere Guillem Sunyer, que fou clavari de la ciutat de Girona durant l'any passat, 

reconeix rebre d'Issach Maymó, jueu, clavari de l'aljama de Girona, 89 sous, 
part de la imposició de 30 Iliures que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 136v. 

1071 
1443, març, 26. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, procurador de 

Ferrer Bertran, mercader i [ciutadà de Gironal, 32 lliures, 1 sou i 2 diners de 
la renda d'un censal, cedida per Andreu de Biure, cavaller, [senyor del castell 
de Sant Jordi Desvalls]. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1442-1443, fol. 79r. 

1072 
1443, maig, 21. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, 114 sous i 2 

diners de la renda d'un censal, cedida per Tomàs Mieres, [llicenciat en lleis, 
ciutadà de Gironal. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1442-1443, fol. 80v. 

1073 
1443, maig, 21. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Gironella, clavari de 

la ciutat, 114 sous i 2 diners de la renda d'un censal, cedida per Tomàs Mieres, 
llicenciat en lleis, ciutadà de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 30 (1442-1443), vol. 1442-1443, fol. 187v. 
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1074 
1444, abril, 19. Girona 
Ordinacions dels jurats de Girona fetes per regular la convivència entre cristians, 

conversos i jueus de la ciutat. 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen que cap convers o cristià aculli en 
els seus obradors, les seves cases o les seves taules, ni a préstec ni a lloguer, cap 
jueu o jueva i que cap jueu o jueva visqui, conversi o treballi en qualsevol 
ofici amb cristians, sinó que bo facin dins el Call, en el lloc que els ba estat 
assignat, sota pena de 100 sous. Que cap jueu o jueva tingui habitació en el 
carrer de Sant Llorenç, el qual queda fora dels límits del Call, ni en altre lloc 
que no sigui el Call, sota pena de 100 sous. Tot jueu, o qualsevol altra persona 
que tingui cases situades als límits del Call, haurà de tapar, en el termini de 
quinze dies, totes les portes, portals i finestres que donin al carrer de Sant Llo-
renç, perquè no hi puguin passar els jueus, sota pena de 100 sous. Les ordina-
cions varen ser presentades el 20 d'abril de 1442, a Francesc Raset, batlle de 
la ciutat, i a Nicolau Roca, batlle de l'aljama dels jueus, per fer-ne la deguda 
execució. El 2 d'agost de 1442 foren presentades a Lluís Sabater, sots-batlle de 
Girona, i a Francesc Raset, batlle de Girona, els quals es comprometen a 
observar-des, i també a Tomàs Mieres, doctor en lleis i jutge ordinari de la ciutat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 56 (1441-1443), fol. 77r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los Judíos en Gerona. p. 68. 

1075 
[1444], maig, 8. Girona 
Joan Cavalleria, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre dAdret Aninay, jueu, 

clavari de l'aljama de la ciutat, 10 lliures, part de la imposició de 30 lliures 
que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 149r. 

1076 
[1444], juny, 22. Girona 
Narcís Santdionís, cavallet; veí de Girona, reconeix rebre de Joan Cavalleria, cla-

vari de la ciutat, 79 sous i 6 diners de Barcelona per raó del pacte a què van 
arribar amb Pere Miró, Pere de Castell, Nicolau de Bruguerols, Bartomeu Tort, 
Jaume Castanya i Pere Narenys, que foren jurats de la ciutat, pels danys oca-
sionats per les inundacions, els quals li assignaren l'esmentada quantitat so-
bre la imposició que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 151r. 

1077 
1444, setembre, 24. Girona 
Joan Cavalleria, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre dAdret Aninay, jueu, 

clavari de l'aljama de Girona, 10 lliures, part de la imposició de 30 lliures 
que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 152v. 
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1078 
1445, gener, 5. Girona 
Joan Cavalleria, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre dAdret Aninay, jueu, 

clavari de l'aljama de Girona, 10 lliures, part de la imposició de 30 lliures 
que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 155v. 

1079 
1445, gener, 19. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Bernat de Vilarnau, clavari 

de la ciutat, 9 lliures, 7 sous t 6 diners de la renda d'un censal de 18 lliures 
i 15 sous anuals, cedida per Francesc Raset, mercader i ciutadà de Girona, 
procurador de Jaume Domènec, clergue, beneficiat de l'església de Sant Feliu 
de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol.1445. fol. 2r. 

1080 
1445, gener, 24. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, 8 lliures, 7 sous 

i 6 díners de la renda d'un censal de 18 lliures i 15 sous anuals, cedida per 
Francesc Raset, mercader, procurador de Jaume Domènec, clergue beneficiat 
de l'església de Sant Feliu. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1445, fol. 13r. 

1081 
1445, abril, 28. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen que tot cristià o jueu que posseeixi cases 

al carrer i a la plaça de Sant Llorenç situades en la part reservada als jueus, 
tanqui, dins el termini de quinze dies, tots els portals de cases i botigues, per 
les quals es pugui accedir al Call, sota pena de 100 sous. Que tots els jueus tan-
quin la meitat en avall de les finestres de les cases del Call, que donin al carrer 
i a la plaça de Sant Llorenç, en el termini de quinze dies, sot a pena de 50 sous. 
Que cap cristià o jueu no llogui, doni o presti als jueus cases, botigues o taules 
situades dins del carrer de Sant Llorens ni en places, carrerons o patis d'aquelles, 
sota pena de 100 sous. Es permet, peró, que els jueus puguin llogar botigues 
o taules en altres carrers, places i patis que no donin al carrer de Sant Llorenç. 
Que cap jueu o jueva, en diumenges o en festes cristianes, no treballi en cases 
de cristians, sota pena de 25 sous. Que cap cristià o cristiana, en dissabtes o 
festes jueves, vagi a la sinagoga, ni a qualsevol casa de jueus, sota pena de 
25 sous. Que els jueus només tinguin habitació dins el Call, sota pena de 100 
sous. 
Que tot jueu o jueva no tingui, sota el seu servei, servents, esclaus o esclaves 
cristians, sota pena de 100 sous. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 58 (1445), fol. 28v. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Ordenactones relativas a los judlos. pp. 644-645. 
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1082 
1445, maig, 19. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Vidal Bonjuha, jueu, clavari 

de l'aljama, 10 lliures part de les 30 lliures que paga anualment. Que han es-
tat pagades de la següent manera: 4 lliures i 10 sous a través de Narcís Budel-
lers i Antoni Esteve, corredors de la ciutat; 4 lliures, 8 sous i 11 diners, per mà 
d'Antoni Vicenç, àlias Corri i la resta pagada al comptat per l'esmentat Vidal 
Bonhuja. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 2 (1391-1588), vol. 1444-1447, fol. 25v. 

1083 
1445, agost,24. 
Els jurats de la ciutat de Girona reconeixen rebre de Bonjuha Vidal, jueu, clavari 

de laljama, 10 lliures, part de la imposició de 30 lliures que l'aljama paga 
anualment a la ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 2 (1391-1588), vol. 1444-1447, fol. 26r. 

1084 
1445, octubre, 26. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, 8 lliures, 7 sous 

i 6 diners de la renda d'un censal de 18 lliures i 15 sous anuals, cedida per 
Francesc Raset, mercader, [ciutadà) de Girona, procurador de Jaume Domè-
nec, beneficiat de l'església de Sant Feliu de Girona. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1445, fol. 68v. 

1085 
1445, octubre, 26. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Bernat de Vilarnau, clavari 

de la ciutat, 9 lliures, 7 sous i 6 diners de la renda d'un censal de 18 lliures 
i 15 sous anuals, cedida per Francesc Raset, mercader i ciutadà de Girona, 
procurador de Jaume Domènec, clergue beneficiat de l'església de Sant Feliu 
de Girona. 
AHCG, Llibres d'à'poques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1445, fol. 2r. 

1086 
1445, octubre, 26. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Bernat de Vilarnau, clavari 

de la ciutat, 9 lliures, 7 sous i 6 diners de la renda d'un censal de 18 lliures 
i 15 sous anuals, cedida per Francesc Raset, mercader i ciutadà de Girona, 
procurador de Jaume Domènec, clergue beneficiat de l'església de Sant Feliu 
de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1445, fol. 2r. 
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1087 
1445, desembre, 20. Girona 
Gabriel Sunyer, escrivà i ciutadà de Girona, reconeix rebre del clavari de la ciutat 

10 lliures, 2 sous i 4 diners de Barcelona, part de les 28 lliures, que li assigna-
ren sobre la imposició que paga anualment l'aljama a la ciutat. Quantitat 
cedida per Narcís Oliveres, prevere de la Seu. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 172r -v. 

1088 
1445, desembre, 22. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, 8 lliures i 5 sous 

de la renda d'un censal de 20 lliures i 16 sous, cedida per Bernat de Boxols, 
donzell. 
AHCG, Comptes del Clavaric, lligall núm, 12 (1447-1456), vol. 1452, fol. 54r. 

1089 
[1446] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Issach Maymó, [llibreter, jueu), 10 sous 

per les cobertes de 3 llibres, dos de vermelles i una de pergamí pels síndics de 
la ciutat. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1446, fol. 65r. 

1090 
[1446] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, [jueu), 10 lliures i 7 

sous de la renda d'un censal de 100 sous anuals, cedida per Esteve Palau, be-
neficiat de Sant Mateu de l'Almoina. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1446, fol. 38r. 

1091 
[1446]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonafilla, [jueva, vídua de Bonsenyor 

Samuel, jueu), procuradora de Francesc Vidal, 5 sous de la renda d'un censal 
de 6 lliures i 5 sous anuals, cedida per [Deodat Artauj, comenador de la Mercè. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1446, fol. 20v. 

1092 
1446. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Bonafilla, jueva, [vídua de Bonsenyor 

Samuel, jueu], procuradora de Francesc Vidal, 4 lliures, 3 sous i 4 diners de 
la renda d'un censal, cedida per [Deodat Artauj, comenador de la Mercè. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1446, fol. 20v. 
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1093 
[1446]. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Benvenist Samuel, jueu, 8 lliures, 7 sous 

i 6 diners de la renda d'un censal de 18 lliures i 15 sous, cedida per Francesc 
Raset, [mercader de GironaJ, procurador de Jaume Domènec, benecifiat de l'es-
glésia de Sant Feliu. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 11 (1440-1446), vol. 1446, fol. 2r. 

1094 
1446, gener, 3. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Raset, clavari de la 

ciutat, 9 lliures, 7 sous i 6 diners de la renda d'un censal, cedida per Jaume 
Domènec, beneficiat de l'església de Sant Feliu de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1446, fol. 2r. 

1095 
1446, gener, 11. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Raset, clavari de la 

ciutat, 9 lliures, 7 sous i 6 diners de la renda d'un censal, cedida per Jaume 
Domènec, beneficiat de l'església de Sant Feliu. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1446, fol. 2r. 

1096 
1446, abril, 28. Girona 
Bonafilla, jueva, vídua de Bonsenyor Samuel, jueu de Girona, procuradora de Fran-

cesc Vidal, mercader, ciutadà de Girona, reconeix rebre de Francesc Raset, cla-
vari de la ciutat, 4 lliures, 3 sous i 4 diners de moneda barcelonesa de tern 
de la renda d'un censal, cedída per Fra Deodat Artau, comenador de la Mercè. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1446, fol. 140r. 

1097 
1446, abril, 28. Girona 
Bonafilla, jueva, vídua de Bonsenyor Samuel, jueu de Girona, procuradora de Fran-

cesc Vidal, mercader i ciutadà de Girona, reconeix rebre de Francesc Raset, 
clavari de la ciutat, 5 sous de la renda d'un censal, cedida per Fra Deodat 
Artau, comenador de la Mercè. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1446, fol. 40r. 

1098 
1446, maig, 4. Girona 
Issach Maymó, llibreter i jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Raset, clavari 

de la ciutat, 10 sous, per l'enquadernació de dos llibres, un amb cobertes ver-
melles i l'altre amb pergamí, i per paper blanc. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1446, fol. 211r. 
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1099 
[1446], maig, 9. Girona 
Joan Vicenç, àlias Corri, sonador de les hores, reconeix rebre d'Antoni de Portelló, 

clavari de la ciutat de Girona, a través de Benvenist Samuel, jueu, clavari de 
l'aljama, 88 sous i 11 diners part de les 20 lliures per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 179r. 

1100 
1446, juliol, 29. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Raset, clavari de la 

ciutat, 10 lliures i 7 sous de la renda d'un censal de 20 lliures i 14 sous anuals, 
cedida per Esteve Palau, clergue, beneficiat [de Sant Mateu de l'Almoina]. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 31 (1444-1446), vol. 1446, fol. 169r. 

1101 
[1446], desembre, 13. Girona 
Antoni de Portelló, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Benvenist Sa-

muel, jueu, clavari de l'aljama, 10 lliures part de la imposició de 30 lliures 
que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 184r. 

1102 
1447, gener, 1. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona taxen l'aljama dels jueus en 50 florins d'or per les 

obres del pont nou de la ciutat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 59 (1446-1447), fol. 106r. 

1103 
1448, maig, 21. Girona 
Francesc Raset, clavari de la ciutat, reconeix rebre de Bellshom Mahir Caracosa, 

jueu, clavari de l'aljama de Girona, 20 lliures de moneda barcelonesa de tern 
part de la imposició que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-48), vol. 1447-1460, fol. 16r. 

1104 
1448, setembre, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, donat que l'espai assignat als jueus no els és sufi-

cient, ordenen que el carrer anomenat de la Ruca s afegeixi al Call, i que es 
tanqui pel cantó de la casa de Jaume Anglès, prevere, i pel cap del castell de 
Requesens, romanent el castell dins la clausura. Així mateix ordenen que si-
gui feta una paret o un portal ala pujada del forn prop de la presó, i que el 
forn resti fora de la clausura. Ordenen també que un cop estiguin fetes les clau-
sures i en el termini de sis dies, tots els jueus i jueves que visquin fora del Call 
es traslladin dins d'aquest, sota pena de 10 lliures. Ordenen també que, dins 
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el termini de sis dies, els jueus tanquin totes les finestres, portals, portes, i al-
tres forats pels quals puguin accedir o mirar al carrer de Sant Llorenç, sota 
pena de 10 lliures. Finalment, ordenen al batlle dels jueus d'executar les pre-
sents ordinacions fent-ne crida pública. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 60 (1448), fol. 77r. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Ordenaciones relativas a los judíos. pp. 647-648. 

1105 
1448, desembre, 20. Girona 
Francesc Raset, clavari de la ciutat, reconeix rebre de Bellshom Mahir Caracosa, 

jueu de Girona, clavari de l'aljama dels jueus de Girona, 30 lliures de mone-
da barcelonesa de tern per la imposició que l'aljama anualment paga ala  
ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 17r. 

1106 
[1449] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Issach Maymó, llibreter jueu, 18 sous 

i 10 diners per fer els llibres de la clavaria. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. desembre (1447-1456), vol. 1449, fol. 48r. 

1107 
1449, gener, 23. Girona 
Issach Maymó, (llibreter], jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Raset, clavari 

de la ciutat, 19 sous i 10 diners de Barcelona de tern per 3 llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 33 (1449-1451), vol. 1449, fol. 210r. 

1108 
1449, gener, 23. Girona 
Issach Maymó, llibreter jueu de Girona, reconeix rebre de Montserrat Guinau, cla-

vari de la ciutat, 7 sous i 2 diners de moneda barcelonesa de tern per un llibre 
enquadernat en verd, de paper per la cúria reial de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447 '60, fol. 21r. 

1109 
1449, setembre, 10. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona confirmen les ordinacions donades pels seus pre-

decessors el 28 d'abril de 1445, dirigides a separar de tota possible convivèn-
cia dels cristians amb els jueus. Ordenen que es tanqui l'entrada al Call situa-
da en el carrer de Sant Llorenç, entre la casa de Nicolau Roca, notari, i la casa 
de Bonjuha Vidal, jueu. Així mateix, s'ordena que els jueus tinguin entrada 
al Call per un altre portal, situat en un lloc més apartat i segur. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 61 (1449-1451), fol. 84r. 
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1110 
1449, setembre, 10. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a la reina Maria que Pere de Bordils, 

lloctinent del batlle general, i altres oficials observin les ordinacions fetes so-
bre la cohabitació de cristians, conversos i jueus, especialment la que ordena 
tancar el portal que dóna al carrer de Sant Llorenç i les portes de les cases dels 
jueus que donen al mateix carrer. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 19r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 68. 
Cit. CHIA, J. de, El Corpus en Gerona. Girona: Imprenta y librería de Paciano Torres, 1895, 
P- 57. 

[1449, setembre, 10. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a la reina Maria que ordeni a Pere Bor-

dils, lloctinent del batlle general, que s'abstingui en l'exercici de la seva juris-
dicció pel que fa a les ordinacions publicades pels jurats sobre la cohabitació 
de cristians i jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 20r. 

1112 
1449, setembre, 11. Perpinyà 
La reina Maria ordena als jurats i prohoms de la ciutat de Girona que no s'inter-

posin en les qüestions dels jueus, en resposta a les ordinacions fetes pels jurats 
en contra els jueus, sense el consentiment dels oficials reials, i que informin 
sobre aquestes ordinacions perquè es faci la provisió reial. 
AHCG, Cartes Reials, caixa núm. 5 (1440-1479), 210 x 305mm. 

1113 
1449, setembre, 23. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a la reina Maria que confirmi les ordi-

nacions fetes contra els jueus. Denuncien que els jueus han obert un portal al 
carrer de Sant Llorenç i portes a les cases que donen a l'esmentat carrer. Els 
jurats consideren que amb el portal que els va assignar el rei és suficient, ja 
que no són més de 19 o 20 casats. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 21v. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 71. 

1114 
1449, novembre, 22. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona atorguen credencials a Bernat Anglès perquè in-

formi a la reina Maria de l'obertura d'un portal al Call ordenada pel llocti-
nent del batlle general en contra de les ordinacions publicades pels jurats. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 25v. 
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1115 
1450, gener, 27. Girona 
Montserrat Guinau, rajoler i clavari de la ciutat, reconeix rebre de Bondia Ani-

nay, jueu, clavari de l'aljama de Girona, 30 lliures per la imposició que lal-
jama paga anualment a la ciutat, corresponent a lany passat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 23v. 

n16 
1450, març, 30. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona informen a la reina Maria de la disputa entre el 

mestre Pasqual, frare franciscà, i alguns jueus com a conseqüència de la ne-
gativa daquests d'assistir als sermons del frare. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 31r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 73. 

1117 
1450, abril, 21. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en el quart capítol del memorial lliurat a Jaume 

de Santceloni iJoan Cavalleria, assistents a la cort general de Perpinyà, solli-
citen la revocació de la provisió reial que impedia als jurats de la ciutat de 
Girona fer ordinacions sobre jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 33v. 

1118 
[1450, maig, 13. Girona] 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen, entre altres coses, a Jaume de Santceloni 

ia joan Cavalleria, missatgers de la ciutat, que obtinguin de la reina la revo-
cació de la provisió reial que impedia als jurats de fer ordinacions sobre jueus. 
Denuncien que les entrades al Call pel carrer de Sant Llorenç, que havien estat 
tapades per ordre dels jurats, resten obertes per provisió reial, propiciant la 
convivència entre cristians i jueus. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 45r. 

1119 
[1451], gener, 27. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Issach Maymó, llibreter, jueu, 18 sous 

per fer els llibres de clavaria. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 12 (1447-1456), vol. 1451, fol. 79r. 

1120 
1451, gener, 27. Girona 
Issach Maymó, [llibreter), jueu de Girona, reconeix rebre de Nicolau Devesa, clava-

ri de la ciutat, 14 sous de Barcelona per dos llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 33 (1449-1451), vol. 1451, fol. 200r. 
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1121 
1451, juliol, 13. 
Subhasta dels béns del difunt Bernat Castellar, beneficiat de la Seu: 

Vidal Astruch, jueu, un foguer de ferro per 8 sous i 1 diner 
Vidal Leví, un gonell negre per 10 sous. 
ADG, Processos medievals. Marmessories, núm. 886. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Judíos gerundenses en testamentarías. p. 391. 

1122 
1452, juliol. Girona 
Els jurats de la ciutat ordenen tancar els portals, botigues i passatges de les cases 

que donen al carrer de Sant Llorenç, per les quals es pugui tenir accés al Call, 
sota pena 100 sous. Que cap cristià llogui a jueus taules, botigues o cases si-
tuades al carrer de Sant Llorenç o en els seus carrerons, sota pena de 100 sous. 
Que cap cristià sastre, calsatet; juponet; teixidor o sabater, no contracti a jueus, 
sota pena de 25 sous. Que cap cristià, en dissabte o en festes jueves, no vagi 
a la singoga, ni a les cases de jueus, ni conversi amb ells. Que cap cristià vis-
qui en casa de jueus, ni es llogui com a servent d'aquests, sota pena de 100 sous. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 62 (1452), fol. 81r 13. 

112 3 
1452, desembre,'22. Girona 
Benvenist Samuel, jueu de Girona, reconeix rebre de Bernat de Vilarnau, clavari 

de la ciutat, 8 lliures i 5 sous de moneda barcelonesa de la renda d'un censal 
de 10 lliures, 8 sous i 4 diners anuals, cedida per Bernat de Boxols. 
AHCG, Llibres d'apoques, lligall núm. 34 (1452-1453), vol. 1452, fol. 145r. 

1124 
1453, gener, 23. Girona 
Els jurats de la Ciutat de Girona solliciten a la reina Maria que Bernat Gilabert 

sa Plana, o.) icial reial amb potestat sobre els jueus, retorni tots els béns que 
foren de Juc f Zabarra, batejat el dia de Sant Vicenç amb el nom de Joan Nar-
cís Sarriera 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 116r. 
Cit. Cf. GIRISkL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 74. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 351. 

13. Anotació escrita al marge esquerre Non fuit firmata. 
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112 5 
1453, gener, 25. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona demanen de nou a la reina Maria que Bernat Gi-

labert sa Plana, oficial reial, restituexi els béns confiscats a jucef Zabarra, jueu 
convertit i batejat amb el nom de Joan Narcís Sarriera. 
AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall núm. 10 (1446-1638), vol. 1449-1453, fol. 116v. 
Reg. GIRBAL, E.C., Converstones de judíos en Gerona y su obispado. Revista de Gerona 
XVIII (1894), pp. 33-37. Dins de ROMANO, David, Per a una història de la Girona jueva. 
Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2, p. 613. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 75. 
Cit. Cf. SOBREQUÈS, S., Los Zabarra y los Caravida. p. 352. 

1126 
1453, octubre, 3. Girona 
La reina Maria ordena als jurats de la ciutat de no actuar sobre Benvenist Samuel, 

jueu, rector de l'aljama dels jueus de Girona, ni sobre qualsevol altre jueu, 
a instància de l'inquisidor, o altra persona, sense el consentiment reial. Se-
gons s'indica en la carta, algunes persones, que actuen a instància de l'inqui-
sidot; tramen contra l'esmentat Benvenist Samuel per fer-lo fora de la ciutat, 
buscant amb això la desfeta de l'aljama. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 63 (1453), fol. 84r. 
Edit. Cf. CHIA, J. de, Bandos y bandoleros. vol. 1. p. 380. 

1127 
[1454, setembre, 19. Girona] 
Francesc Pere Provençals, clavari de la ciutat, reconeix rebre d'Issach Maymó, jueu, 

clavari de l'aljama de Girona, 8 lliures, 17 sous i 6 diners part de 30 lliures 
de la imposició que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 55v. -56r. 

1128 
[1454], desembre, 31. Girona 
Francesc Pere Provençals, clavari de la ciutat, reconeix rebre d'Issach Maymó, jueu, 

clavari de l'aljama de Girona, 30 lliures de la imposició que l'aljama paga 
anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 65r. 

1129 
1455, juny, 18. Girona 
Bellshom Mahir Caracosa, jueu de Girona, reconeix rebre de Miquel Vilar, clavari 

de la ciutat, 100 sous de la renda d'un censal de 10 lliures anuals, cedida per 
Bernat Madrés, canonge i administrador de l'Almoina i Vesturari de l'església 
de Sant Feliu. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 35 (1454-1456), vol. 1455, fol. 104r. 
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1130 
[1455], novembre, 10. Girona 
Tomàs Ferrer sa Sala, clavari de la ciutat, reconeix rebre del clavari de l'aljama 

de Girona 16 lliures, 3 sous i 3 diners part de la imposició de 30 lliures que 
l'aljama paga aii.ualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 83r -v. 

1131 
[1455, novembre, 19]. Girona 
Tomàs Ferrer sa Sala, clavari de la ciutat, reconeix rebre de Vidal Mossé, jueu, cla-

vari de l'aljama de Girona, 30 lliures per la imposició que l'aljama paga anual-
ment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 83v. 

1132 
1456, maig, 1. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona fan pública la carta dirigida a l'infant Joan, rei 

de Navarra, on es demana el càstig de tres escuders de la ciutat, que viuen 
a la casa del bisbe, per l'assalt contra la casa d'En Benvenist, jueu. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 66 (1456), fol. 67r. 

1133 
1456, maig, 1. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona fan pública l'ordre dirigida a Bernat de Bell-lloc 

i a Francesc Sampsó, síndics de la universitat, on se'ls encomana trametre al 
rei la carta sobre les agressions de tres escuders de la ciutat contra Benvenist, 
jueu, i la seva muller, i demanen al rei que proveeixi en la causa. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 66 (1456), fol. 67v. 

1134 
1456, octubre, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona es dirigeixen a Jaume de Santceloni, diputat del 

General, perquè faci saber al rei que els jurats, a requeriment de l'inquisidor 
Pere Comte i d'acord amb el bisbe i capítol de la ciutat, han ordenat l'amplia-
ció del Call per la placeta del carrer de la Ruca, la qual s'afegirà al Call, tan-
cant pel costat de la casa que fou del difunt Ginesta, pel passatge del castell 
de Requesens i pel damunt del forn de la presó, amb la finalitat d'allunyar 
els jueus de les cases que donen al carrer de Sant Llorenç 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 66 (1456), fol. 126r. 

113 5 
1456. octubre, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona solliciten a Joan Pagès, vice-canceller reial, que 

el rei no proveeixi contra les ordinacions fetes pels jurats per tal de posar fi 
a la cohabitació entre jueus i conversos. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 66 (1456), fol. 127r. 
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1136 
1456, octubre, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona sollíciten a Joan Llobet, mestre en teologia, que 

es dirigeixi al rei, per tal que no proveeixi en contra de les ordinacions fetes 
pels jurats —a instància del bisbe i de l'inquisidor Pere Comte—, on es prohi-
beix als jueus habitar les cases que donen al carrer de Sant Llorenç, i es conce-
deix l'ampliació del Call. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 66 (1456), fol. 127r. 

113 7 
1456, octubre, 13. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen, sota pena de 10 lliures, que cap cristià 

de la ciutat aculli a casa seva jueus o jueves ni per menjar, beure o dormir. 
1 en cas de tenir-ne, que els facin fora en el termini de tres dies. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 66 (1456), fol. 132v. 

1138 
1456, desembre, 23. Girona 
Ramon Raset, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Salomó de Tolosa, 

jueu, clavari de l'aljama de la ciutat, 30 lliures de moneda barcelonesa de tern 
per la imposició que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 99v. 

1139 
[1458, febrer, 28] 
Inventari dels béns de Pere Riera, colteller, que vivia al carrer de les Ballesteries: 

Una corretja d'argent amb la sivella i cap daurats amb 14 platons d'argent 
daurat, i un grassalet i dues culleres d'argent, que n'Estelina, jueva, tenia en 
penyora per 9 florins que li devia el difunt. 
ADG, Processos medievals. Marmessories. 
Edit. Cf. BATLLE PRATS, L., Judíos gerundenses en testamentarías. p. 391. 

1140 
1460, maig, 12. 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen a l'aljama de la ciutat que paguin a Jau-

me Rovira, paraire de Girona, que fou clavari, totes aquelles quantitats que 
li devien per les 30 lliures que l'aljama pagava anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 131r. 

1141 
[1460], maig, 14. Girona 
Jaume Rovira reconeix rebre d'Issach Mercadell, jueu, clavari de l'aljama de Girona, 

10 lliures part de la imposició de 30 lliures que l'aljama paga anualment a 
la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 32 (1447-1448), vol. 1447-1460, fol. 131r. 
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1142 
1461, març, 4. Girona 
Issach Maymó, 	jueu de Girona, reconeix rebre de Joan Camós, clavari 

de la ciutat, 6 sous i 6 diners per un llibre d'àpoques. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. lr. 

1143 
1461, maig, 8. Girona 
Pere Puig, sonador d'bores, ciutadà de Girona, reconeix rebre deJoan Camós, apo-

tecarí i clavari de la ciutat, a través de Vidal, jueu, clavari de l'aljama  de Gi-
rona, 8 lliures, 18 sous i 10 diners per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 3v. 

1144 
1461, maig, 20. Girona 
Astruch Zabarra, jueu de Girona, ven a Pere de Berguedà, paborde de lAlmoina 

de la Seu, el dret de passar pel seu hort l'aigua procedent del forn de la Ruca, a 
través de dos canals o aqüeductes pel preu de 66 sous de moneda barcelonesa de 
tern. L'esmentat hort es troba situat al Call jueu de Girona al carrer de l'Ardiaca 
i afronta a l'Est amb la casa del'altar de Sant Inó de la Seu de Girona, al 
Sud amb el carrer de lArdiaca, a l'Oest amb la seva casa i al Nord amb el forn. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona sense subratllar, Girona núm. 33, 640 x 420 mm. 
Inclou àpoca. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 406. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins, p. 471, doc. núm. 3568. 

1145 
[1463] 
Bernat Escuder, notari, procurador de l'Hospital Nou, reconeix haver venut per 5 

sous i 10 diners una mitgera d'avellanes a Duran, jueu. 
AHCG, Llibres de l'administració de 	lligall núm. 1, vol. 2 (1463-1464), fol. 32r. 

1146 
1465, maig, 19. Girona 
Nicolau Roca, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Vidal Bonjuba, jueu, 

clavari de l'aljama  de Girona, 10 lliures part de la imposició de 30 lliures que 
l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 162r. 

1147 
1465, agost, 24. Girona 
Nicolau Roca, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Vidal Bonjuba, jueu, 

clavari de l'aljama de Girona, 10 lliures, part de la imposició de 30 lliures 
que l'aljama paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 165v. 
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1148 
1465, setembre, 22. Girona 
Gabriel Fullam, escrivà de Girona, reconeix rebre de Nicolau Roca, clavari de la 

ciutat, 13 lliures, 2 sous i 4 diners, part de les 28 lliures que li assignaren sobre 
les 30 lliures que l'aljama de Girona paga anualment a la ciutat. Quantitat 
cedida per Narcís Oliveres, prevere de la Seu de Girona. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 166v -167r. 

1149 
1465, desembre, 14. Girona 
Nicolau Roca, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre de Vidal Bonjuha, jueu, 

clavari de l'aljama  de Girona, 10 lliures part de les 30 lliures que l'aljama 
paga anualment a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 25 (1429-1441), vol. 1429-1447, fol. 171v 

1150 
1469, juny, 1. Girona 
Privilegis atorgats a la ciutat de Girona per l'infant Joan, primogènit i lloctinent 

del rei Renat, pels quals s eximeix els jueus de la ciutat de Girona de les peites 
degudes fins el present. Així mateix se'ls concedeix un guiatge d'un any i s or-
dena als jurats de la ciutat que observin els privilegis atorgats als jueus abans 
de la guerra. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 73 (1469-1470), fol. 132v. 

1151 
1471, març, 16. Girona 
Nicolau Roca, notari, administrador del seu fill Nicolau Roca, reconeix rebre de 

Miquel de Sentmenat, clavari de la ciutat, a través de Vidal de Piera, jueu, cal-
vari de l'aljama de Girona, 9 sous del 11 sous que li devien per diverses tasques. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 29v. 

1152 
1471, juliol, 9. Girona 
Andreu Serra, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix rebre de Francesc Terré, 

clavari de la ciutat, a través de Issach Mercadell, jueu, clavari de laljama de 
la ciutat, 4 lliures, 8 sous i 11 diners per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 31v. 

1153 
1471, setembre, 15. Girona 
Andreu Serra, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix rebre de Francesc Terré, 

clavari de la ciutat, a través d'Issach Mercadell, jueu, clavari de l'aljama de 
la ciutat, 4 lliures, 8 sous i 11 diners per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 33v -v. 
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1154 
1472, febrer, 6. Girona 
Abraham Vives, llibreter, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Raset, clavari 

de la ciutat, 15 sous i 6 diners per l'enquadernació i pel paper de tres llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 38 (1471-1476), vol. 1471, fol. 3v. 

1155 
1472, febrer, 6. Girona 
Abraham Vives, llibreter, jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon Raset, clavari 

de la ciutat, 15 sous i 6 diners per lénquadernació i pel paper de tres llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 38 (1471-1476), vol. 1471, fol. 3v. 

1156 
1472, octubre, 26. Girona 
Andreu Serra, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix rebre de Pere Cases, 

clavari de la ciutat, a través d'Mahir Caracosa, jueu de Girona, 8 lliures, 17 
sous i 10 diners per salari i 2 sous i 6 diners per altres tasques. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487. fol. 36v. 

1157 
1472, desembre, 30. Girona 
Andreu Serra, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix rebre de Pere Cases, 

clavari de la ciutat, a través d'Mahir Caracosa, jueu de Girona, 4 lliures, 8 
sous i 10 diners de moneda barcelonesa de tern per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 36v. 

1158 
1473, juliol, 28. Girona 
Andreu Serra, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix rebre de Pere Joan 

(Calvol, clavari de la ciutat, a través d'Abraham Vives, jueu, clavari del  'alja-
ma de Girona, 4 lliures, 8 sous i 11 diners per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 39v. 

1159 
1473, novembre, 11. 
Andreu Serra, paraire de Girona, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix 

rebre de Pere Joan Calvo, clavari de la ciutat, a través de Leví Issach, jueu, 
comprador de les imposicions de la farina de l'aljama de Girona, 4 lliures, 
8 sous i 11 diners. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 40v. 
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1160 
1473, desembre, 29. Girona 
Andreu Serra, paraire, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix rebre de Pe-

re Joan Calvo, clavari de la ciutat, a través d'Abraham Vives, jueu, clavari 
de l'aljama de Girona, 13 lliures, 6 sous i 8 diners per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 41v. 

1161 
1473, desembre, 30. Girona 
Pere Joan Calvo, clavari de la ciutat de Girona, reconeix rebre dels administradors 

de l'aijama de la ciutat, a través d'Abraham Vives, jueu, clavari de l'aljama, 
13 lliures, 6 sous i 8 diners part de la imposició que l'aljama paga anualment 
a la ciutat. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-89), vol. 1461-1487, fol. 41v. 

1162 
[1474], abril, 18. 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Jucef Vidal, jueu de Girona, 11 sous per 

trametre una carta. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 14 (1468-1480), vol. 1474, fol., 54v. 

1163 
[1474, maig.] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Issach Asmies 16 sous i 6 diners per tas-

ques de corredories. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 14 (1468-1480), vol. 1474, fol. 56r. 

1164 
1474, octubre, 30. Girona 
Andreu Serra, paraire de Girona, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix 

rebre d'Antoni Arnau, clavari de la ciutat, a través d'Mahir Caracosa, jueu, 
clavari de l'aljama de Girona, 8 lliures, 17 sous i 9 diners part de les 13 lliures, 
6 sous i 8 diners que li devien per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 45r. 

1165 
1475, març, 11. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen al mostassaf la crida següent: que cap 

revenedor vengui bunyols, casquetes, bisquitelles, torradells, ni altres pastis-
sos, fets per jueus, sota pena de 5 sous. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 75 (1475), fol. 32r. 
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1166 
1476, octubre, 18. Girona 
Andreu Serra, paraire, sonador d'hores de la Seu de Girona, reconeix rebre deJoan 

Cerdà, clavari de la ciutat, a través de Lleó Animay, jueu, clavari de l'aljama 
de Girona, 4 lliures, 8 sous i 10 diners per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 53r. 

1167 
1481, [—], 28. Girona 
Abraham Vives, [llibreter], jueu de Girona, reconeix rebre de Pere Cerdà, clavari 

de la ciutat, 17 sous de Barcelona per dos llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 39 (1477-1481), vol. 1481, fol. 226r. 

1168 
[1482] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Abraham [Vives], llibreter, jueu, 17 sous 

per dos llibres, un pel clavari i l'altre pel notari. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 15 (1481-1496), vol. 1482, fol. 4r. 

1169 
[1482] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Abraham Vives, llibreter, jueu, 17 sous 

per dos llibres. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 15 (1481-1496), vol. 1482, fol. 5r. 

1170 
1482, gener, 10. Girona 
Abraham Vives, [llibreter], jueu de Girona, reconeix rebre de Joan Ferrer, clavari 

de la ciutat, 17 sous de Barcelona per dos llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 40 (1482-1484), vol. 1482, fol. 234v. 

1171 
1482, novembre, 5. 
Julià Juli, mestre major del'obra de la Seu i sonador d'hores, reconeix rebre de 

Bernat Escuder, clavari de la ciutat, a través d'Abraham Vives, jueu, 8 lliures, 
4 sous i 6 diners per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 70v. 

1172 
1482, novembre, 28. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona declaren que Astruch Tarós, jueu de Girona, no 

ha defraudat en la imposició de les mercaderies i ordenen que les avellanes 
que li foren confiscades li siguin restituïdes, pagant, la imposició d'aquestes. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 82 (1482), fol. 75v. 
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1173 
1482, novembre, 28. Girona 
Bonastruch Benvenist, jueu de Girona, reconeix tenir en comanda dels jurats de la 

ciutat dues mitgeres d'avellanes que foren confiscades a Astruch Tarós, jueu, 
per Francesc Frugell, comprador de les imposicions de les mercaderies, i es com-
promet a retornar-les als jurats una vegada que aquests hagin dictaminat so-
bre l'afer 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 82 (1482), fol. 76r. 

1174 
1482, desembre, 16. Girona 
Julià Juli, mestre major de l'obra de la Seu i sonador d'hores, reconeix rebre de 

Bernat Escuder, clavari de la ciutat, a través dAbraham Vives, jueu, 4 lliures 
i 6 diners part del salari de les 13 lliures, 6 sous i 8 diners. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 71r. 

1175 
1483, desembre, 31. Girona 
Julià Juli, mestre major de l'obra de Seu i sonador d'hores, reconeix rebre d'Antoni 

Ginesta, clavari de la ciutat, a través del clavari de laljama de Girona, 15 
lliures i 5 sous per salari. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1461-1487, fol. 74v. 

1176 
1484, gener, 10. Girona 
Abraham Vives, 	jueu de Girona, reconeix rebre de Jaume Cerdà, clavari 

de la ciutat, 16 lliures per dos llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 40 (1482-1484), vol. 1484, fol. 238r. 

1177 
[1485] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Abraham Vives, llibreter, jueu, 16 sous 

per dos llibres, un pel notari i l'altre pel clavari. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 15 (1481-1491), vol. 1485, fol. 2r. 

1178 
1485, agost, 3• Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona, en la qüestió que versa entre els compradors de 

la imposició de la carn i els jueus de la ciutat, ordenen al batlle i al sots-batlle 
que manin al recaptador de la imposició de la carn de donar senyals als jueus 
per la carn que necessitin, perquè consideren que no els és beneficiós d'escor-
xar carn només per a ells. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 85 (1485), fol. 92v, 

293 



GEMMA ESCRIBA BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

1179 
[1486] 
Els jurats de la ciutat de Girona paguen a Abraham Vives, llibreter, jueu, 16 sous 

per dos llibres, un pel clavari i l'altre pel notari. 
AHCG, Comptes del Clavari, lligall núm. 15 (1481-1496), vol. 1486, fol. 

1180 
1486, gener, 18. Girona 
Abrabam Vives, Illibreterl, jueu de Girona, reconeix rebre de Francesc Solà, clava- 

ri de la ciutat, 16 sous per dos llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 41 (1485-1487), vol. 1486, fol. 247v. 

1181 
1486, abril, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen a Guillem Sunyer, batlle de l'aljama de 

la ciutat, que inquireixi contra aquells jueus que venguin blat a 18 sous la 
mitgera, preu superior al legal. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 86 (1486), fol. 31r. 

1182 
1486, maig, 27. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen que l'aljama de la cíutat pagui 13 lliures, 

6 sous í 8 diners per raó de les 30 lliures que satisfà anualment a la ciutat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 86 (1486), fol. 42r. 

1183 
1486, juliol, 3. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona ordenen a Guillem Sunyer, batlle de l'aljama de 

la ciutat, que obligui els jueus, sota pena de 100 sous, a vestir les robes jueves, 
i que els prohibeixi, sota pena de 100 sous, obrir portals i finestres a les cases 
del carrer de Sant Llorenç, que hauran de tapiar en el termini de 10 dies. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 86 (1486), fol. 45r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 76. 
Cit. Cf. CHIA, Juliàn de, El Corpus en Gerona. p. 57. 

1184 
1487, gener, 8. Girona 
Abrabam Vives, [llibreter jueu de Girona, reconeix rebre de Ramon de Puig, cla- 

vari de la ciutat, 16 sous per dos llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 41 (1485-1487), vol. 1487, fol. 237r. 
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1185 
1487, desembre, 29. Girona 
Julià Juli, mestre major de l'obra de la Seu i sonador de les hores, reconeix rebre 

d'Antoni Domènec clavari de la ciutat, a través dAbrabam Vives, jueu, cla-
vari de l'aljama de Girona, 13 lliures, 6 sous i 8 diners per salari. 
AHCG, llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1487), vol. 1461-1487, fol. 89v. 

1186 
1488, gener, 8. Girona 
Abrabam Vives, 	jueu de Girona, reconeix rebre de Narcís Cerdà, clavari 

de la ciutat, 17 sous per dos llibres. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1481), vol. 1488, fol. 235v. 

1187 
1489, maig. 
[Joan Oliu, notari de Girona] reconeix rebre de Bonastrucb Benvenist, jueu de Gi-

rona, i de la seva muller 7 sous per la realització d'una carta de venda i una 
acta de procuració. 
AHCG, Documents relatius a particulars. Llibres de comptes de botiguers i companyies, 
lligall núm. 1 (s.XIV-1556), Llibre primer de comptes de Joan Oliu, notari de Girona. (1489), 
fol. 11v. 

1188 
1490, gener, 18. Girona 
Salomó de Piera, jueu de Girona, veí de Castelló d'Empúries, procurador de Pero-

nella, filla de Joan Sastre, doctor en lleis de la mateixa vila, reconeix rebre 
de Joan Cerdà, clavari de la ciutat de Girona, 9 lliures, 7 sous i 6 diners. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall núm. 42 (1461-1489), vol. 1489-1490, fol. 54r. 

1189 
1490, gener, 18. Girona 
Salomó de Piera, jueu de Girona, vef de Castelló d'Empúries, procurador de Joan 

Sastre, doctor en lleis, de la mateixa vila, reconeix rebre de Joan Cerdà, clava-
ri de la ciutat de Girona, 8 lliures, 17 sous i 8 diners de la renda d'un censal. 
AHCG, Llibres d'àpoques, lligall nilm. 42 (1461-1489), vol. 1489-1490, fol. 51r. 

1190 
1492, abril, 30. Girona 
Presentació als jurats de la ciutat de Girona per part de Vicenç Estrada, notari i 

ciutadà de Barcelona, de la carta reial que conté l'ordre d'expulsió dels jueus 
dels reialmes dels Reis Catòlics. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 92 (1492), fol. 47r. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judfos en Gerona. p. 77. 
Cit. Cf. CHIA, J. de, El Corpus en Gerona. p. 56. 
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1191 
1492, juliol, 12. Girona 
Lleó Aninay, Salomó Esdres, Salomó Samuel i Leví Issach, jueus, rectors delalja-

ma de Girona, i Astruch Abraham, Bonastruch Benvenist, Jucef de Piera, Mos-
sé Vidal, Bellshom Caracosa, Benet Tolosa, Vidal Astruch, Benvenist Astruch 
i Astruch Tarós, jueus singulars i veïns de l'aljama, venen a Pere Gerald de 
Terrades, canonge i sagristà major de l'església de Girona, absent, l'antiga si-
nagoga, situada dins els antics murs de la ciutat, prop del carrer de Sant Llo-
renç, pel preu de 10 florins. La sinagoga afronta a l'Est amb la casa que fou 
de Dalmau Mercader convers de Girona, i amb el carrer de Sant Llorenç, al 
Sud amb la casa que fou de Mateu Sampsó, convers de Gírona, i amb el pati 
de la casa enderrocada de Nicolau Roca, notari de Girona, a l'Oest amb el 
mur de la ciutat i amb l'hort de Nicolau Roca i al Nord amb els patis de les-
mentat Roca. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, Cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la sinagoga de Girona, doc. núm. 1, 412 x 570 mm. Inclou àpoca. 
Edit. BATLLE GALLART, C., Solución al problema de las dos sinagogas de Gerona. Sefa-
rad (Madrid-Barcelona) XIX (1959), 301-320, 2 làms. Dins de ROMANO, David, Per a una 
història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 1. p. 239. 

1192 
1492, juliol, 12. Girona 
Ponç Julià, clavari de la ciutat de Gírona, reconeix rebre dels rectors de l'aljama, 

a través de Mossé Vidal, jueu, clavari de l'aljama, 70 sous per la imposició 
anual de 30 lliures que els jueus pagaven a la universitat. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 92 (1492), fol. 70v. 

1193 
1492, agost, 4. Girona 
Els jurats de la ciutat de Girona concedeixen instruments públics a totes aquelles 

persones que haguessin comprat cases al Call, i les autoritza a enderrocar tan-
cats, portals i parets per obrir els carrers públics del Call. 
AHCG, Manuals d'Acords, núm. 92 (1492), fol. 72v. 
Cit. Cf. GIRBAL, E.C., Los judíos en Gerona. p. 79. 
Cit. MIRAMBELL, E., Los judíos gerundenses en el momento de la expulsión. A Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses XXIV (1978), 5-18. Dins de ROMANO, David, Per 
a una història de la Girona jueva. Girona: Ajuntament de Girona, 1988, vol. 2. p. 656. 

1194 
1493, febrer, 22. Girona 
Joan Almar, mercader i ciutadà de Girona, ven a Benet Simó, prevere de la Seu 

de Girona, dues cases contígues, en franc alou, situades al carrer de Sant Llo-
renç, pel preu de 30 lliures. Aquestes cases afronten a l'Est amb la casa que 
fou de Pere Falcó i amb el carreró, al Sud amb el pati on havia estat la sinago-
ga, a l'Oest amb el mur de les Ballesteries i al Nord amb la casa que fou d'Al-
bert Falcó i el carrer. Les cases foren confiscades per Jaume Delanau, àlias 
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Arenes, receptor dels béns per raó de crims herètics, al difunt Pere Falcó, con-
vers, condemnat per heretgia. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, Cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la sinagoga de Girona, doc. núm. 3, 459 x 381 mm. Inclou àpoca i acta de presa de possessió. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C., Solución al problema. p. 246. 

1195 
1493, maig, 4. Girona 
Pere Francesc de Santceloni, vicari general del bisbe de Girona, certifica que el 20 

de gener del mateix any Issach, fill de Jonàs Ras, jueu d'Osca, rebé el baptisme 
a la ciutat de Girona, apadrinat per Baldirí Agullana, la seva muller Anna 
i Miquel de Santmartí, donzell, i li posaren el nom de Baldiri. 
ADG, Registres de Lletres Episcopals, vol. 166, (1492-1494), fol. 62r. 

1196 
1496, setembre, 20. Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l'Almoina de la Seu, i [--] Condals, prevere de Sant 

Feliu de Girona, marmessors del Sibilla, vídua de Joan Julià, guanter de Giro-
na, venen, en subhasta pública, a Francesc Romaguera, prevere de la Seu, una 
casa, en franc alou, situada al Call jueu de Girona, pel preu de 23 lliures de 
moneda barcelonesa de tern. Aquesta casa afronta a l'Est amb la casa del di-
funt Jordi Rafard, al Sud amb un pati i amb la casa i el pati d'En Rupit, pa-
raire de Girona, que fou d'En Bellshom, jueu, i al Nord amb el carrer 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 300, 400 x 620 mm. Inclou 
àpoca. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 533, doc. núm. 4059. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 380. 

1197 
1497, gener, 18. Girona 
Francesc Romaguera, prevere de la Seu de Girona, declara que ha comprat en sub-

hasta pública una casa per a l'Almoina als marmessors de Sibilla Juliana. La 
casa fou del difunt Francesc Falcó, convers de Girona, condemnat per heretge 
i esta situada al Call jueu de Girona, que afronta a l'Est amb la casa del di-
funt Jordi Rafard, prevere de la Seu, on havien estat les escoles dels jueus, al 
Sud amb un pati i amb la casa d'En Rupit, paraire, ciutadà de Girona, que 
fou de Bernat Guillem, convers de Girona, a l'Oest amb la casa d'Antoni Fer-
rer, prevere de la Seu, i al Nord amb el carrer. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 301, 390 x 320 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 408. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 533, doc. núm. 4063. 

1198 
1497, gener, 18. Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l'Almoina de la Seu, estableix en emfiteusi a Violant 

Cavallera, nadiva de Barcelona i veïna de Girona, una casa que fou de Fran- 
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cesc Falcó, convers de Girona, condemnat per l'heretge i que fou comprada 
als marmessors de Sibilia Juliana, de Girona, en franc alou. La casa està si-
tuada al Call jueu de Girona i afronta a l'Est amb la casa del difunt Jordi 
Rafard, prevere de la Seu, on eren les escoles dels jueus, al Sud amb el pati i 
la casa d'En Rupit, paraire, ciutadà de Girona, que fou de Bernat Guillem, 
convers de Girona, a l'Oest amb la casa d'Antoni Ferrer, prevere de la Seu, que 
fou d'en Bellsbom,• jueu de Girona, i al Nord amb el carrer Pagarà una entra-
da de 18 lliures de moneda barcelonesa i un cens anual de 2 sous per Nadal. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 302, 320 x 560 mm. i 399 
x 581 mm. Carta partida per abc. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 409. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 534, docs. núm. 4068/4097. 
Cit. Cf. SOBREQUÉS, S., Los Falcó. p. 380. 

1199 
1498, maig, 25. Girona 
Benet Pascoll, escrivà i ciutadà de Girona, ven a Nicolau Masdeu, paborde de l'Al-

moina de Seu, un cens anual de 5 sous que grava una casa, en franc alou, 
situada al carrer de Sant Llorenç de Girona, que afronta a l'Est amb l'esmen-
tat carrer, al Sud amb la casa d'En Campinol, paraire, ciutadà de Girona, que 
fou de Bernat Sampsó, convers de Girona, a l'Oest amb els patis que foren dels 
jueus de Girona i al Nord amb la casa de Bernat Ribot, canonge de la Seu, que 
fou del difunt Dalmau Mercader, convers, pel preu de 35 Iliures de Barcelona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 303, 400 x 500 mm Inclou 
àpoca. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 534, doc. núm. 4065. 

1200 
1499, febrer, 23. Peralada 
Antoni Camrolier, pagès, de Peralada, ven a Fra Francesc Roures, prior del mones-

tir de Sant Agustí de Peralada, un hort situat a la vila, prop del Call de Pera-
lada, pel preu de 14 lliures de moneda de Barcelona. L'hort afronta a l'Est amb 
un pati del monestir i amb la casa de Miquel Tomàs, àlias Ferrer, pagès, al 
Sud amb la casa de Na Guitarda, amb la casa de JoanJovalessa, rajoler i amb 
la casa de Na Riba i amb el paller de Jaume Bou, pagès, a l'Oest amb el carrer 
anomenat del Call, i al Nord amb l'hort de Margarida, vídua de Nicolau Isern. 
AHCG, Pergamins, 1460 - 1499, 406 x 303 mm. 

1201 
1500, febrer, 11. Girona 
Nicolau Masdeu, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona estableix en emfiteusi 

aJoan Ferrer, ciutadà de Girona, quatre solars de cases enderrocades situades 
al carrer de les Ballesteries que afronten amb el mur vell del Call jueu, amb 
la condició d'edificar-hi en el termini de tres anys; li pagarà una entrada de 
4 sous i un cens anual de 2 sous i 8 diners per cadascun. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 307, 395 x 715 mm. Carta 
partida per abc. 
Reg. Cf. MARQUES, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 534, doc. núm. 4067. 
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1202 
1500, agost, 29. Girona 
Magdalena, vídua de Joan Seguer, teixidor de draps de llana, d'Olot, el seu fill Gui-

llem Seguer, paraire, i la seva muller Caterina, venen a Nicolau Masdeu, pa-
borde de l'Almoina de la Seu, un cens anual de 5 sous que grava una casa, 
en franc alou, situada a l'antic Call jueu de Girona, que afronta a l'Est i al 
Sud amb la casa d'Antoni Ferrer, prevere de la Seu, que fou de Bellsbom Mahir 
Caracossa, jueu de Girona, a l'Oest amb el carrer del Sant Llorenç i al Nord 
amb la casa de Nicolau Roca, notari de Girona, pel preu de 18 lliures de Bar-
celona. Aquesta casa fou comprada a Vidal Caracossa, jueu de Girona, fill 
i bereu dAstruch Vidal, jueu de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 304, 840 x 540 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 534, doc. núm. 4069. 

1203 
1508, juliol, 21. Girona 
Miquel Bascós, ardiaca de la Selva, Pere Francesc de Santceloni, canonge, Miquel 

Paps i Narcís Simó, preveres de la Seu de Girona, marmessors de Joan Riera, 
àlias Palet, prevere de l'Almoina de la Seu, venen en subhasta pública a Baldi-
ri Pagès, beneficiat de la Seu, una casa amb bort, situada a la plaça del cap-
damunt del carrer de Sant Llorenç, abans el Call jueu, pel preu de 101 lliures 
de Barcelona. Aquesta casa afronta a l'Est amb l'esmentada plaça i amb la 
casa de Joan Sarriera, canonge de la Seu, que fou del difunt Asbert Benet, con-
vers de Girona, al Sud amb l'bonor de Jordi Sarriera, que també fou Asbert 
Benet, a l'Oest amb el mur í al Nord amb l'honor del difunt Antic Azanar. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 317, 610 x 690 mm. Inclou 
àpoca i acta de presa de possessió. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 536, doc. núm. 4080. 

1204 
1508, agost, 9. Girona 
Baldiri Pagès, beneficiat de la Seu de Girona, reconeix a Joan Pagès, el seu nebot, 

de Sant Julià de Ramis, que la compra d'una casa situada al capdamunt del 
carrer de Sant Llore% abans el Call jueu, als marmessors de Joan Riera, àlias 
Palet, paborde de l'Almoina de la Seu, ba estat feta amb bona fe. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 318, 330 x 430 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 536, doc. núm. 4084. 

1205 
1514, juliol, 12. Girona 
Antoni Prats, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, estableix en emfiteusi a 

Joan Montroig, escrivà i ciutadà de Girona, una casa situada al Call jueu, 
al carrer de Sant Llore% que afronta a l'Est amb la plaça on eren les escoles 
del Call, al Sud amb el carrer que va al carrer Sant Llorenç i amb la casa d'Elio-
nor a l'Oest amb el carrer de Sant Llorenç i amb una casa i al Nord amb el 
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patí de Pere Bartomeu, paborde de la Seu, que pagarà una entrada de 25 lliu-
res i un cens anual de 20 sous a satisfer en dos terminis, 10 sous el dia de Na-
dal i 10 sous el día de Pasqua de Resurrecció. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 311, 590 x 390 mm. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 535, doc. núm. 4073. 

1206 
1527, juliol, 18. Girona 
Jeroni Roca, doctor en lleis, ciutadà de Girona, fill i bereu de Nicolau Roca, notari 

de Girona, ven a Pere Ribot, canonge de la collegiata de Sant Feliu de Girona, 
dos patis i els banys de l'antic Call, situats al carrer de Sant Llorenç, pel preu 
de 48 lliures de Barcelona. Aquests afronten a l'Est amb la casa que fou del 
difunt Bernat Ribot, canonge de la Seu, amb la casa de Pere Honrat, prevere 
de la dita església i amb la casa de Sebastià Campinol, paraire de Girona, 
al Sud amb la casa de Sebastià Campinol i amb la casa de Jeroni Costa, mer-
cader de Girona, a l'Oest amb la muralla i amb l'hort i al Nord amb la casa 
del benefici instituit a l'altar de Santa Maria del claustre de la Seu de Girona. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, Cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la Sinagoga de Girona, doc. núm. 6, 287 x 586 mm. Inclou àpoca. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C., Solución la problema. p. 247. 

1207 
1545, març, 7, Girona 
Rafael Pagès, propietari del mas Pagès de SantJulià de Ramis a la vegueria de Giro-

na, ven a Baldiri Ball, canonge i paborde de lAlmoina de la Seu de Girona, una 
casa amb bort situada al capdamunt del carrer de Sant Llorenç, abans Call 
jueu, pel preu de 135 lliures. Aquesta casa amb bort afronta a l'Est amb la plaça 
i amb la casa de Joan Sarriera, canonge de la Seu, que fou del difunt Asbert Be-
net, convers de Girona, al Sud amb l'honor deJordi Sarriera, que també fou dAs-
bert Benet, a l'Oest amb el mur i al Nord amb l'honor del difunt Antic Azanar. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 319, 495 x 520 mm. Inclou 
àpoca. 
Reg. Cf. MARQUÈS, J.M., Catàleg dels pergmins. p. 536, doc. núm. 4081. 

1208 
1557, octubre, 6. Girona 
Joan Martorell, Bartomeu Muralles, canonge, Montserrat Borrull iJoan Roca, pre-

veres beneficiats de la coliegiata de Sant Feliu de Girona, venen a Joan Ribot, 
cavaller, de la parròquia de Foixà, una torre, situada al mur vell, pel preu 
de 10 lliures de Barcelona. La torre afronta a l'Est amb el carrer de Sant Llo-
renç, al Sud amb el pati del difunt Nicolau Roca, notari, i amb la casa de Ber-
nat Ribot, canonge de la Seu, a l'Oest amb el mur vell i al Nord amb la casa 
de Gabriel Sabut, escrivà de la cúria eclesiàstica de Girona, i amb la casa dels 
hereus d'Andreu Vidal, beneficiat de la Seu de Girona. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, Cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, pergamins de 
la sinagoga de Girona, doc. núm. 8, 462 x 339 mm. Inclou àpoca. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C. Solución al problema. p. 248. 
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1209 
1557, octubre, 9. Girona 
Lluís Estrebau, doctor en lleis, i lloctinent del batlle general de Catalunya en la batllia 

i vegueria de Girona i Besalú, confirma a Joan Ribot, cavallet; de Foixà, la 
venda feta pels preveres de l'església de Sant Feliu de Girona de tot l'espai del 
mur del carrer de Sant Llorenç, sota domini reial. Miquel de Cruïlles, donzell 
de Girona, creditor i recaptador reial a Girona, reconeix rebre de Joan Ribot, 
cavallet; de Foixà, 30 sous de Barcelona pel terç i foriscapi. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, Cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la sinagoga de Girona, doc. núm. 9, 279 x 328 mm. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C. Solución al problema. p. 249. 

1210 
1557, octubre, 12. Girona 
Lluís Estrabau, doctor en lleis, lloctinent del batlle general de Catalunya a la ciu-

tat, batllia i vegueria de Girona i Besalú, atorga llicència a Joan Ribot, cava-
ller, de Foixà, per tancar el carreró que passa entre la seva casa, situada al 
carrer de Sant Llorens i la casa de Francina Sabut, vídua de Gabriel Sabut, 

que va del carrer Sant Llorenç al carrer de les Ballesteries, que pagarà 50 sous. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, Cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la Sinagoga de Girona, doc. núm. 10, 159 x 368 mm. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C., Solució al problema. p. 249. 

1211 
1558, juny, 2. Girona 
Jeroni Garbí, clergue beneficiat de la Seu de Girona, ven a Joan Ribot, cavaller, 

de la parròquia de Foixà de la diòcesi de Girona, una casa situada a la ciutat 
de Girona, al carrer de Sant Llorenç, pel preu de 200 lliures de moneda barce-
lonesa. La casa afronta a l'Est amb l'esmentat carrer, al Sud amb la casa de 
Francesc Roca, canonge de la Seu de Girona, a l'Oest amb el carrer i la torre 
i al Nord amb la casa de Joan Bosc, almoiner de la Seu, amb la casa del difunt 
Vilosa, beneficiat de la Seu i amb la casa de Francina, vídua de Gabriel Sa-
but, escrivà de la cúria eclesiàstica de Girona. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, Cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la sinagoga de Girona, doc. núm. 7, 551 x 623 mm. Inclou àpoca i acta de presa de possessió. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C., Solución al problema. p. 248. 

1212 
1563, octubre, 19. Girona 
Joan Miquel Savarres, notari de Girona, reconeix a Antic Ribot, canonge de la colie-

giata de Sant Feliu de Girona, i a Francina Sabut, vídua de Gabriel Sabut, 
escrivà de la cúria esclesiàstica de Girona, la facultat de tancar el carreró, 
situat entre les seves cases del carrer de Sant Llorenç i el mur vell, amb una 
alçada de 10 pams de Girona. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la sinagoga de Girona, doc. núm. 11, 230 x 261 mm. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C., Solución al problema. p. 250. 
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1213 
1566, novembre, 6. 
Miquel Rodes, jurista, ciutadà de Girona, procurador d'Antoni Neguell, conseller 

reial, de Barcelona, ven a Miquell Ball, mercader, de la parròquia de Flaçà, 
una casa amb hort, situada al carrer de Sant Llorenç de Girona, pel preu de 
420 lliures de Barcelona. La casa afronta a l'Est amb el carrer, al Sud amb 
l'bonor de Benet Frau i amb l'honor de Francesc Costa, mercader, a l'oest amb 
el mur vell i al nord amb la casa del benefici de Santa Maria del claustre de 
la Seu de Girona. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 325, 600 x 385 mm. Inclou 
àpoca. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 536, doc. núm. 4087. 

1214 
1575, juny, 3. Girona 
Miquel de Montroig lloctinent del batlle general de Catalunya a la ciutat, batllia 

i vegueria de Girona i Besalú, confirma a Bernat Vinyals, àlias Ribot, cava-
ller, de la parròquia de Foixà i a la seva muller Elisabet Ribot, filla del difunt 
Joan Ribot, les cases que tenen al carrer de Sant Llorenç, a la ciutat de Girona, 
la torre del mur i l'espai entre el mur i les cases. Els destinataris es comprome-
ten a pagar 21 lliures i 10 sous a Miquel de Cruïlles, donzell, creditor i recap-
tador reial, pel terç, lluïsme i foriscapi. 
AHCG, Llegats i arxius patrimonials, cessió de l'Institut d'Estudis Catalans, Pergamins de 
la sinagoga de Girona, doc. núm. 12, 336 x 370 mm. Inclou àpoca atorgada per Miquel 
de Buigues, canonge de la Seu de Girona, per ordre de Miquel de Cruilles, donzell, creditor 
i recaptador reial. 
Edit. Cf. BATLLE GALLART, C., Solución al problema. p. 250. 

1215 
1587, abril, 21. Girona 
Boi Bisbe, prevere de la Seu de Girona, capbreva a Jeroni Vall, canonge i paborde 

de l'Almoina de la Seu, una casa situada al carrer de Sant Llorenç. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 852, 270 x 310 mm. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 542, doc. núm. 131. 

1216 
1595, març, 30. Girona 
Narcís Molet; escrivà de la cúria eclesiàstica de Girona, capbreva a Enric Sampsó, ca-

nonge i paborde de lAlmoina de la Seu, una casa que fou del difunt Boi Bisbe, 
prevere de la Seu, situada al carrer de Sant Llorenç que afronta a l'Est amb 
la casa de Mateu Lat; al Sud amb la casa d'Antiga Vidala, vídua dAntonijoan 
Sagrera, ciutadà de Girona, a l'Oest amb el carrer de Sant Llorenç i al Nord 
amb el carrer de la sinagoga, ipagarà un cens anual de 5 sous el dia de Nadal. 
ADG, Pia Almoina, pergamins, Girona subratllat, Girona núm. 853, 160 x 640 mm. 
Reg. Cf. GIRBAL, E.C., Datos inéditos. p. 409. 
Reg. Cf. MARQUÉS, J.M., Catàleg dels pergamins. p. 542, doc. núm. 4135. 
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DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

Normes d'utilització 

Els índexs que a continuació es presenten han estat elaborats a partir 
dels noms de persones i de llocs que apareixen a la documentació resumida 
en aquest treball. Per tal del facilitar-ne l'ús, antropònims i topònims han 
estat ordenats per separat, atesa la gran quantitat d'entrades registrades, 
i només n'estan exclosos aquells noms que figuren a l'aparell bibliogràfic 
dels regestos. Els índexs referencien cada nom pel número de document 
o documents en què apareixen, no pel de la pàgina. 

Els noms de persones s'entren pel cognom i no pel nom, donat que, tot 
i haver-hi documents anteriors, la majoria són dels segles XIV i XV, perío-
de en què el cognom assoleix la seva consolidació. L'única excepció la cons-
titueixen els noms jueus, que són ordenats pel prenom. 

Tant als índexs com als regestos, els noms estan normalitzats segons l'or-
tografia actual. Els articles determinats femenins sa, ça, ses i ces, i la contrac-
ció des no han estat aglutinats amb el cognom que precedeixen, per la qual 
cosa, l'entrada es farà pel cognom. 

Els antropònims vénen acompanyats per les dades d'identificació, és a 
dir, filiació, ofici, condició social o jurídica i lloc de procedència, sempre 
i quan aquestes hagin estat explicitades a la documentació o en siguin ine-
quívocament deduïbles. Igual criteri s'ha seguit a l'hora d'individualitzar 
persones diferents que tenien el mateix nom, els que no ha estat possible 
s'han aglutinat en la mateixa entrada. Pel que fa a personatges vinculats 
amb l'administració pública, el seu nom va acompanyat de tot els càrrecs 
que han ostentat segons la documentació. 

En l'índex de noms de lloc, els topònims menors s'entren pel topònim 
major al qual pertanyen. S'omet per raons òbvies de freqüència el mot "Gi-
rona", referit a la ciutat i el mot "Barcelona" quan fa referència a la mo-
neda barcelonesa. 

305 



GEMMA ESCRIRÀ BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

Normas de utilización 

Los índices que a continuación se presentan han sido elaborados a par-
tir de los nombres de personas y de lugares que aparecen en la documenta-
ción registrada en este trabajo. Para facilitar su uso, antropónimos y 
topónimos han sido ordenados por separado, dada la gran cantidad de en-
tradas registradas, y solamente han sido excluidos aquellos nombres que 
figuran .en el aparato bibliogthfico de los regestos. Los índices referencían 
cada nombre por el número de documento o documentos en que aparece, 
no por el de 

Los nombres de personas se entran por el apellido y no por el nombre, 
dado que, incluso habiendo documentos anteriores, la mayoría son de los 
siglos XIV y XV, período en el que el apellido consigue su consolidación. 
La única excepción la constituyen los nombres judíos que aparecen orde-
nados por su prenombre. 

En los índices y en los regestos, los nombres estan normalizados según 
la ortografía actual. Los artículos determinados femeninos sa, ça, ses y ces, 
y la contracción des no han sido aglutinados con el apellido que preceden, 
por lo que la entrada se harà por el apellido. 

Los antropónimos vienen acompariados por los datos de identificación, 
es decir, filiación, oficio, condición social o jurídica y lugar de procedencia, 
siempre y cuando estos hayan sido explicitados en la documentación o sean 
inequívocamente deducibles. Igual criterio se ha seguido a la hora de indi-
vidualizar personas diferentes que tenían el mismo nombre, los que no ha 
sido posible se han aglutinado en la misma entrada. En lo que se refiere 
a personajes vinculados con la administración pública, su nombre va acom-
pariado de todos los cargos que han ostentado según la documentación. 

En el índice de nombres de lugar, los topónimos menores se entran por 
el topónimo mayor al que pertenecen. Se omite por razones obvias de fre-
cuencia la palabra Gerona, referida a la ciudad y la palabra Barcelona cuando 
hace referencia a la moneda barcelonesa. 
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Normes d'utilisation 

Les index qui sont présentés ci-après ont été élaborés à partir des noms 
de personnes et de lieux apparaissant dans les documents enregistrés dans 
ce travail. Afin d'en faciliter l'utilisation, les anthroponymes et toponymes 
ont été ordonnés séparément, étant donné la grande quantité d'entrées en-
registrées, et ne sont inclus que les noms figurant sur l'appareil bibliogra-
phique des regestes. Les index font référence à chaque nom par le numéro 
de document ou de documents qui apparaissent et non par celui de la page. 

Les noms de personnes sont entrés par le nom et non par le prénom 
étant donné que, bien qu'il y ait des documents antérieurs, la plupart sont 
des XIVème et XVème siècles, période à laquelle le nom obtient sa conso-
lidation. La seule exception est constituée par les noms juifs qui sont or-
données par le prénom. 

Aussi bien sur les index que sur les regestes, les noms ont été normalisés 
selon l'orthographe actuelle. Les articles déterminés féminins sa, ça, ses et 
ces, et la contraction des n'ont pas été agglutinés avec le nom qui précède, 
et par conséquent, l'entrée se fera par le nom. 

Les anthroponymes sont accompagnés par les données d'identification, 
c'est à dire, filiation, métier, condition sociale et juridique et lieu de prove-
nance à condition qu'ils aient étés explicités dans la documentation ou qu'ils 
puissent étre déduits sans équivoque. Le méme critère a été suivi à l'heure 
d'individualiser des personnes différentes ayant le méme nom; lorsque cela 
n'a pas été possible, ils ont été agglutinés dans la méme entrée. En ce qui 
concerne des personnages liés à l'administration publique, leur nom est ac-
compagné de toutes les charges qu'ils ont déployées selon la documentation. 

Dans l'índex de noms de lieux, les toponymes mineurs sont entrés par 
le toponyme majeur auquel ils appartiennent. Pour des raisons évidentes 
de fréquence, le mot Girona, se référant à la ville et le mot Barcelone, lorsqu'il 
se réfère à la monnaie barcelonnaise, sont omis. 
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Usage Rules 

The indices presented below were prepared on the basis of the names 
of persons ans places appearing in the documentation reflected in this work. 
To facilitate their use, these have been classified separately, given the large 
quantity of entries, and only those names appearing in the bibliography of 
the regesta have been excluded. The indices reference each name by the 
number of the document or documents in which they appear, not by the 
page number. 

Names of persons are registered by surname, not by given name, since 
although there are earliere documents, most are from the 14th and 15th cen-
turies, when the use of surnames achieved consolidation. The only excep-
tion is constituted by Jewish names, classified by given name. 

Both in the indices and regesta, names appear according to their cur-
rent spelling. Female definite articles such as sa, ça, ses and ces, as well as 
the contraction des, have not been included along with the surname which 
they precede, the entries being strictly by surname. 

Names of persons are accompanied by identifying data, i.e., filiation, 
profession, social or legal status and place of origin, provided that these are 
explcity detailed in the documentation or are unequivocally inferable. The 
same criteria have been followed when individualising different people who 
share the same name, and, where this has not been possible, they have been 
grouped together under the same entry. As for persons connected in some 
way with the public Administration, their names are accompanied by all 
the posts held according to the documentation. 

In the place-names index, lesser place-names are entered under the grea-
ter place-names to which they belong. For obvius reasons of repetition, the 
names Girona (referring to the city) and Barcelona (referring to the currency 
originating in Barcelona) have been omitted. 
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- A - 

ABADIA, Pere d', 565. 
ABELLARS, Bernat d', 309. 
ABELLARS, Garsendis d', 309. 
ABELLARS, Jordà d', lloctinent del batlle de Rupià, 411. 
ABELLÓ, jueu, 1. 
ABRAHAM, fill de Jucef de Blanes, jueu de Girona, 381. 
ABRAHAM, jueu de Figueres, 544. 
ABRAHAM, manobre, jueu, 341. 
ABRAHAM, mestre, jueu, 118. 
ABRAHAM, nebot de Barzelay, jueu, 14. 
ABRAHAM, saig de l'aljama de Girona, jueu, 227. 
ABRAHAM, sastre de Peralada, jueu, 519. 
ABRAHAM AHARÓ, jueu de Girona, convertit al cristianisme amb el nom 

de Pere de Bordils, 942. 
ABRAHAM ASTRUCH, jueu de Girona, 315, 485. 
ABRAHAM ASTRUCH, jueu de La Bisbal, 206, 211, 213, 233, 236, 276, 

277, 278, 338, 343, 353, 354, 359, 401, 402, 465. 
ABRAHAM BISBE, jueu, 24. 
ABRAHAM BONAFÉ, jueu de Girona, 48. 
ABRAHAM CABOT, jueu, 384. 
ABRAHAM CABRIT, jueu, 16. 
ABRAHAM CABRIT, fou jueu de Banyoles, ara veí de Girona, prepòsit 

de l'Almoina de l'aijama de Girona, 509, 586, 606, 761, 898. 
ABRAHAM COHEN, jueu de Peralada, 507, 517. 
ABRAHAM CORTOVI, jueu de Castelló d'Empúries, 17, 27. 
ABRAHAM DE LA CAVALLERIA, jueu de Girona, 566. 
ABRAHAM DE MAGALATS, argenter, jueu de Peralada, 314, 316, 319. 
ABRAHAM D'EN JUCEF, jueu de La Bisbal, 70, 71. 
ABRAHAM DEULOCRESCA, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 26. 
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ABRAHAM DURAN, jueu, 70. 
ABRAHAM GAMBALL, jueu de Girona, 341, 360. 
ABRAHAM ISSACH, jueu de Girona, 367, 387, 408, 414, 439, 485, 515, 

528, 784. 
ABRAHAM JACOB, jueu, 875. 
ABRAHAM JUCEF, jueu de La Bisbal, 279. 
ABRAHAM JUCEF, jueu de Girona, 286, 288, 307, 320, 327, 328, 332, 333. 
ABRAHAM MAYMÓ, jueu de Girona, 122, 301, 693. 
ABRAHAM MAYMÓ, jueu de La Bisbal, 343. 
ABRAHAM MERCADELL, jueu de Figueres, resident a Girona, 423, 485, 

523. 
ABRAHAM MOSSÉ, jueu de Girona, 170, 171. 
ABRAHAM MOSSÉ, regidor de l'aljama de Girona, jueu, 840, 875. 
ABRAHAM MOSSÉ DES PORTAL, 792, 793, 798, 799. 
ABRAHAM RABIÇA, jueu, 450. 
ABRAHAM RAVAYA, jueu, 16. 
ABRAHAM RAVAYA, jueu de La Bisbal, 258. 
ABRAHAM RAVAYA, secretari i prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Gi- 

rona, jueu, 384, 414, 426, 427, 430, 485, 503, 566, 573, 574, 589, 
593, 595, 613, 632, 634, 644, 648, 651, 654, 677, 683, 686, 690. 

ABRAHAM ROVÉN, jueu de Peralada, 514. 
ABRAHAM SAIG, jueu de Girona, 313. 
ABRAHAM SUBAYO, jueu convertit al cristianisme amb el nom de Ra- 

fael Pasqual, 942, 951, 952. 
ABRAHAM VALIC, jueu de Girona, 408. 
ABRAHAM VIDAL, jueu de La Bisbal, 465. 
ABRAHAM VIVES, llibreter i clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1154, 

1155, 1158, 1160, 1161, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1174, 1176, 1177, 
1179, 1180, 1184, 1186. 

ADALAIS, vídua de Pere Nicolau, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
ADELAIDA, muller de Guillem Bernat, 59. 
ADRET ANINAY, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 681, 966, 974, 1075, 

1077, 1078. 
ADRET ANINAY, jueu de Girona, 515. 
ADRET ASTRUCH, jueu de Girona, 94, 95. 
ADRET SAMUEL, jueu, 903. 
ADROHER, Antoni, fill de Francesc Adroher, 666, 671. 
ADROHER, Arnau, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 63. 
ADROHER, Francesc, jurisperit de Girona, 348. 
ADROHER, Francesc, síndic i veguer de la ciutat de Girona, 615, 616, 649, 

650, 662, 666, 671, 676, 710, 917. 
AFAMAM, àlias Astruch Deuslocrega, jueu de La Bisbal, vegeu Astruch 

Deuslocrega, 210, 229, 233, 236, 247, 281, 313, 321, 324, 343, 351, 
402, 403, 444. 

AGULLANA, Antoni, doctor en lleis i missatger de la ciutat de Girona, 
839, 851, 852, 853, 872. 

AGULLANA, Baldiri, 1195. 
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AGUSTÍ, Salvador, de Sant Aniol, 364. 
AHARÓ JUCEF, jueu de Besalú, 520. 
AIGUAVIVA, Bernat d', fill de Pere Ramon de Vilademany, 33. 
ALAMANY DE BELLPUIG)  Roger, cavaller, 1052. 
ALAMANY DE CERVELLO, Guerau, governador general de Catalun- 

ya, 890. 
ALATZAR, jueu de La Bisbal, 70. 
ALATZAR ISSACH, jueu de Castelló d'Empúries, 530. 
ALBERT, Berenguer, de Borrassà, 110. 
ALBERT, Jaume, prevere del capítol de Girona, 515. 
ALBERT, Joan, 632. 
ALBERT, Pere, ciutadà de Girona, 73, 226. 
ALBERT, Ponç, prevere del capítol de Girona, 59, 80. 
ALBERT, Ramon, prevere del capítol de la Seu de Girona i regent de l'Al- 

moina del Vestuari, 72, 361, 362, 363, 410. 
ALFONS III EL BENIGNE, rei, 99, 111, 112, 117, 121, 379, 380. 
ALFONS IV EL MAGNÀNIM, rei, 891, 892 

príncep de Girona, 885. 
ALMAR, Joan, mercader i ciutadà de Girona, 1194. 
ALONA, vídua de Mateu Colom, sabater, 73. 
ALOU, Berenguer d', 463. 
ALOU, Bernat d', clergue de Sant Feliu, 113. 
ALQUER, Berenguer, batlle de Castelló d'Empúries, 142. 
ALIS, Pere, de Sant Dalmai, 939. 
ALTA, filla d'Abraham Astruch, jueu de La Bisbal, 278. 
ALTADONA, muller de Salvador Climent, sastre i ciutadà de Tortosa, i 

filla de Rafael Pasqual, convers, abans anomenat Abraham Subayó, 
jueu de Girona, 951, 952. 

AMALRIC, Salvador, de Rupià, 481. 
AMAT, Arnau, de La Bisbal, 317. 
AMAT, Jaume, de La Bisbal, 317, 318. 
AMAT, Ramon, de La Bisbal, 318. 
AMER, Joan, de Peralada, 522. 
AMILL, Bernat, tresorer reial, 725, 727, 728. 
AMORETES, muller de Samuel de Foix, jueu de Girona, 858. 
ANCELL, Bernat, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
ANDREU, Ramon, argenter, 387. 
ANÈS, Berenguer, de Brunyola, 939. 
ANGLESOLA, Arnau, mestre, convers, 717. 
ANGLESOLA, Guillem d', jurat de Girona, 114. 
ANGLESOLA I DE RIBELLES, Berenguer de, bisbe de Girona, 628, 629, 

709, 716. 
ANGLÈS, Bernat, 1114. 
ANGLÈS, Jaume, prevere, 1104. 
ANGUILET, Pere, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
ANINAY TARÓS, jueu, 768. 
ANNA, muller de Baldiri Agullana, 1195. 
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ANNA CABRIDA, jueva de la Bisbal, 70. 
ANTONI, Arnau, d'Ultramort, 461. 
ANTÒNIA, muller de Bernat Saragossana, 613. 
ARENS, Blanca d', 113. 
ARENYS, Ramon d', 12, 13. 
ARÉS, Pere d', del pla de Girona, 120. 
ARISTAIG, Ramon d', 53. 
ARMENGOL, Bernat, de Bàscara, 453. 
ARNAU, vicari general del bisbe de Girona, 309, 310, 391. 
ARNAU, Antoni, clavari de la ciutat de Girona, 1164. 
ARNAU, Galeàs, d'Ullà, 305. 
ARNAU, Guillem, jurat de Girona, 607. 
ARNAU, Ponç, mercader i ciutadà de Girona, 861. 
ARNAULA, muller de Pere Fàbrega, de Porqueres, 167. 
ARO, Francesc, batlle, 561. 
ARTAU, Deodat, comenador de la Mercè, 1091, 1092, 1096, 1097. 
ARTAU, Francesc, argenter de Girona, 790. 
ASMIES BONJUHA, jueu de Girona, 485, 518, 529, 531. 
ASMIES CABRIT, jueu, 173. 
ASMIES MAHIR, jueu de Castelló d'Empúries, 488, 507, 514, 517. 
ASTRUCH, fill d'Abraham de La Bisbal, 70. 
ASTRUCH, fill d'Abraham d'en Jucef, jueu de la Bisbal, 70. 
ASTRUCH, fill d'Astruch Deuslocrega, jueu, 217. 
ASTRUCH, fill de Salomó Caravida, jueu, 88. 
ASTRUC, Bernat, 16. 
ASTRUC, Bernat, ciutadà de Girona, 113. 
ASTRUC, Lluís, ciutadà de Girona, 659, 665, 668, 685. 
ASTRUC, Pere, 16. 
ASTRUC, Pericó, fill de Pere Astruc, 16. 
ASTRUCH ABRAHAM, jueu de Girona, 1191. 
ASTRUCH ANINAY, rector de l'aljama de Girona, jueu, 875, 979, 989, 

995, 1016. 
ASTRUCH BADÓS, jueu de Girona, 40. 
ASTRUCH BADÓS, secretari de l'aljama de Girona, 180, 185, 204 . 
ASTRUCH BELLSHOM, jueu de La Bisbal, 331, 343, 344, 346, 351, 353. 
ASTRUCH BENDIT, jueu de Perpinyà, 163, 166, 175. 
ASTRUCH BENET, jueu de Girona, 615, 616, 662, 695, 761, 783, 790, 

861, 991. 
ASTRUCH BONANASCH, jueu de Girona, 384, 408, 414, 431, 435. 
ASTRUCH BONANASCH, jueu de Torroella de Montgrí, 326, 350, 352. 
ASTRUCH BONASTRUCH, jueu de Girona, 485. 
ASTRUCH BONJUHA, jueu de Banyoles, 518. 
ASTRUCH CARAVIDA, jueu de Girona, pare i fill homònims, 29, 45, 

61, 62, 67, 72, 75, 113, 140, 178, 260, 361, 362, 363. 
ASTRUCH CAVALLER, jueu de Falset, 883. 
ASTRUCH COHEN, jueu, 875. 
ASTRUCH COREA, jueu de La Bisbal, 200. 
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ASTRUCH CORTOVÍ, jueu de Girona, 28. 
ASTRUCH CRESQUES, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 440, 485, 

524, 556, 557, 562, 611. 
ASTRUCH CRESQUES BADÓS, jueu de Girona, 408, 414. 
ASTRUCH DAVID, jueu de La Bisbal, 465. 
ASTRUCH DE LA CAVALLERIA, jueu de Girona, 566. 
ASTRUCH D'EN JUCEF, jueu de La Bisbal, 70. 
ASTRUCH DES MESTRE, jueu, 277. 
ASTRUCH DEUSLOCREGA, àlias Afaman, jueu de Girona, veí de La 

Bisbal, vegeu Afaman, 217, 261, 294, 311, 321, 338, 360, 368, 401, 
403, 444, 465. 

ASTRUCH GAMBALL, jueu de La Bisbal, 96. 
ASTRUCH ISSACH, jueu, 310. 
ASTRUCH ISSACH DURAN, jueu de La Bisbal, 567. 
ASTRUCH JACOB, jueu, 60 
ASTRUCH LOBELL GRACIÀ, secretari i prepòsit de l'Almoina de l'al- 

jama de Girona, jueu, 407, 408, 414, 432, 433, 485, 495, 512, 554, 
565, 601, 608, 616, 619, 637, 642, 651, 658, 659, 660, 665, 666, 667, 
669, 671, 685, 719. 

ASTRUCH MERCADELL, jueu de Girona, 213, 359, 441. 
ASTRUCH NATAN, jueu, 875. 
ASTRUCH RAVAYA, jueu, 41. 
ASTRUCH RAVAYA, jueu de Girona, 613, 636, 664, 674, 679. 
ASTRUCH ROVÉN, jueu de Girona, 416, 417, 418, 622. 
ASTRUCH SALENDI, fill de Bonjuha Salendí, jueu, 35. 
ASTRUCH SALENDÍ, jueu de Castelló d'Empúries, 148. 
ASTRUCH SALOMÓ DE BELLCAIRE, jueu de Girona, 254. 
ASTRUCH SAMUEL, jueu de La Bisbal, 203, 276, 277, 465. 
ASTRUCH TARÓS, jueu de Girona, 1191. 
ASTRUCH TARÓS, jueu de Peratallada, 785. 
ASTRUCH VIDAL, jueu, 875. 
ASTRUCH VIDAL, fill de Vidal Lobell, jueu de Peratallada, 785. 
ASTRUCH VIDAL, jueu de Girona, 816, 817. 
ASTRUCH VIDAL DE CLARAMUNT, jueu de Girona, 773. 
ASTRUCH VIDAL LOBELL, jueu, 875. 
ASTRUCH VIDAL SOTLLAM, jueu de Castelló d'Empúries, 507, 514, 

517. 
ASTRUCH VIDES, jueu de Girona, 65. 
ASTRUCH ZABARRA, físic i conseller de l'aljama de Girona, jueu, 812, 

813, 821, 826, 858, 860, 863, 875, 886, 889, 891, 892, 986. 
ASTRUCH ZABARRA, jueu de Girona, 1144. 
ASTRUCH ZARCH, jueu de Castelló d'Empúries, 507, 514, 517. 
ASTRUGA, filla de Nacim Ferrer, jueu, 958. 
ASTRUGA, muller d'Arnau de Mas Bisbal, 120. 
ASTRUGA, muller de Samuel Benvenist, jueu, 960. 
ASTRUGA, muller d'Hasday Tarós, 875. 
ASTRUGA, muller d'Issach Mossé Ravaya, jueu de La Bisbal, 456. 
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ASTRUGA, muller d'Issach Ravaya, jueu de La Bisbal, 422 . 
ASTRUGA, vídua de Bonjuha Astruch, jueu de Girona, 678, 680, 684, 687. 
ASTRUGA, vídua de Ferrer Bonanasch, jueu de Girona, 875. 
ASTRUGA, vídua de Jucef Aymies, jueu, 875. 
AUDES, Guillem, rector de Sant Martí de Peralada, 871. 
AULINA, Llorenç d', de Canet, 778. 
AULINES, Bernat, d'Estanyol, 939. 
AUTERI, Guillem, de Brunyola, 939. 
AVINYÓ, Ramon d', 54. 
AXONA, sarraïna d' Issach Perfet, 53. 
AYMIES FALCÓ, jueu, 875. 
AZANAR, Antic, 1203, 1207. 

- B - 

BADIA, Francesc sa, llicenciat en lleis de Castelló d'Empúries, 804, 805, 
808, 809, 810, 811. 

BALAGUER, Berenguer, de Brunyola, 939. 
BALDIRI, convers, abans anomenat Issach, fill de Jonàs Ras, jueu d'Os- 

ca, 1195. 
BALELL, Guillem, 14. 
BALL, Baldiri, canonge i paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 1207. 
BALL, Miquel, mercader de Flassà, 1213. 
BALLESTER, Francesc, notari de La Bisbal, 244, 406. 
BÀNEOL, Berenguer de, clergue [de l'església de Sant Feliu], 1. 
BANYERES, En, de La Bisbal, 104. 
BANYERES, Bonanat, lloctinent del batlle de Girona, 226. 
BANYILS, Guillem, clavari i jurat de la ciutat de Girona, 755, 756. 
BANYILS, Guillem, notari de La Bisbal, 438. 
BANYOLES, Andreu de, jurat de Girona, 221, 230. 
BANYOLES, Pere de, convers, 717. 
BANYULS, Dalmau, procurador del rei de Mallorca, 139. 
BARNE, Berenguer, clergue de l'església de Vilamacolum, 102. 
BARNÓ, Pere, 53. 
BARÓ ASTRUCH DE TORRE, jueu, 455. 
BARRAT, Arnau, ciutadà de Girona, 425, 432, 433, 440, 452. 
BARRAT DE VILAR, Joan, prevere i beneficiat de la Seu de Girona, 1012. 
BARRERA, Ramon, 442. 
BARRESSA, procurador de Gilabert de Cruïlles, 494. 
BARTOMEU, batlle de Castelló d'Empúries, 199. 
BARTOMEU, Barceló, 46, 58. 
BARTOMEU, Bernat, de Viladasens, 52. 
BARTOMEU, Pere, paborde de la Seu de Girona, 1205. 
BARTOMEUA, vídua de Pere Ponç, 181. 
BARZELAY, jueu, 14, 22, 25, 30. 
BARZELAY BONDIA, jueu, 128. 

314 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

BASCÓS, Miquel, ardiaca de la Selva, 1203. 
BASET, Pere, batlle general de Catalunya, 963. 
BASSA, Ramon, de Madremanya, 430. 
BASSA DE MAREGRAN, Pere, de Monells, 140. 
BASSET, Pere, llicenciat en lleis, 746, 748, 749, 756. 
BATLLE, Francesc, llicenciat en lleis, 570, 574, 588, 594. 
BATLLE, Pere, pagès de Girona, 61. 
BEATRIU, muller de Bernat de Foixà, 10. 
BEATRIU, vídua de Guillem Gispert, 124. 
BEGESTRAN, Guillem, de Brunyola, 939. 
BEGUENY, Pere, lloctinent de l'inquisidor general Nicolau Eimeric a la 

diòcesi de Girona, 552, 735, 737. 
BEGUER, Joan, teixidor de draps de llana d'Olot, 1202. 
BEGUER, Ramon de, cavaller, 155. 
BEGUR, Ramon de, cavaller, 504. 
BELESTAR, Berenguer, de Sant Dalmai, 939. 
BELLAIRE, jueu, 63. 
BELLAIRE, filla d'Abraham Astruch, jueu de La Bisbal, 278. 
BELLAIRE, jueva, àlias Sa Cabrida, 63. 
BELLAIRE, menor d'edat, muller de Bonastruch des Mestre, 875, 886. 
BELLAIRE, muller d'Abraham Issach i filla de Jucef Cresques de Torre, 

jueu de Girona, 515, 528. 
BELLAIRE, vídua de Bonet Vidal jueu de La Bisbal, 302, 303, 310, 312, 

315, 324, 327, 331, 343, 345, 346, 351, 353, 366, 375, 376, 438, 447, 
459. 

BELL-LLOC, Bernat de, síndic de la ciutat de Girona, 1133. 
BELL-LLOC, Guillem, de Calatayud, 105. 
BELL-LLOC, Jaume de, jurat de Girona, 221, 230. 
BELLS, Pasqual, de Sant Dalmai, 939. 
BELLSHOM, En, jueu de Girona, 1196, 1198. 
BELLSHOM, fill de Momet, jueu, 7, 18. 
BELLSHOM, jueu de Peralada, 460. 
BELLSHOM BENET, secretari i prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Gi- 

rona, jueu, 510, 511, 525, 526, 540, 546, 566, 642, 645, 661. 
BELLSHOM BONANAT, jueu de Besalú, 64. 
BELLSHOM BONJUHA, fill de Bonjuha de Blanes, jueu de Girona, 364, 

776. 
BELLSHOM CARACOSA, jueu de Girona, 1191. 
BELLSHOM DE BLANES, jueu de La Bisbal, 70, 71. 
BELLSHOM EFRAYM, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 26, 29, 32, 

33, 57. 
BELLSHOM ESCAPAT, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 140, 204, 

330. 
BELLSHOM FALCÓ, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 101, 103, 126, 

129, 204, 220, 384, 408, 413, 485, 534, 536, 554, 618. 
BELLSHOM ISSACH, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 384, 408, 

414, 562. 
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BELLSHOM ISSACH SA TORRE, jueu, 384. 
BELLSHOM MAHIR, fill de Mahir Bellshom, jueu, 875. 
BELLSHOM MAHIR CARACOSA, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 

1103, 1105, 1129,, 1202. 
BELLSHOM MOSSE FALCO, jueu de Girona, 655, 743, 763. 
BENET XIII, Papa, 842, 871, 910, 912, 922, 923, 924, 925, 926, 932, 933, 

934, 935, 936, 937. 
BENET, Asbert, mercader, convers i ciutadà de Girona, 945, 961, 968, 984, 

986, 990, 1025, 1037, 1203, 1207. 
BENET, Bartomeu, convers, 789, 796. 
BENET, Bartomeu, draper i ciutadà de Girona, 573, 624. 
BENET, Dalmau, convers, abans anomenat Jucef Astruch Benet, 826, 899. 
BENET, Guillem, convers, 787. 
BENET, Pere, convers, 812, 813. 
BENET BELLSHOM, secretari i prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Gi- 

rona, jueu, 378, 403, 408, 414, 425, 440, 485, 509, 554, 577, 578, 
592, 602, 642, 645, 651, 654, 688. 

BENET DE REIXAC, Pere, convers, 796. 
BENET SALTELL, secretari i prepòsit de l'aljama de Girona, jueu, 577, 

578, 617, 620, 621, 661, 670, 672, 682. 
BENET TOLOSA, jueu de Girona, 1191. 
BENVENGUDA, muller de Leví Jasquell, jueu, 875. 
BENVENIST, En, 1132, 1133. 
BENVENIST, jueu de Castelló d'Empúries, 305. 
BENVENIST SAMUEL, jueu, 1071. 
BENVENIST ASTRUCH, jueu de Girona, 1191. 
BENVENIST BONJUHA, jueu de Besalú, 169. 
BENVENIST BONJUHA, jueu de Girona, 492. 
BENVENIST CARACOSA, jueu de Castelló d'Empúries, 419. 
BENVENIST DE PORTA, jueu de Vilafranca, 18. 
BENVENIST SAMUEL, rector de l'aljama de Girona, jueu, 1012, 1048, 

1050, 1052, 1053, 1054, 1062, 1063, 1064, 1067, 1068, 1071, 1072, 1073, 
1079, 1080, 1084, 1085, 1086, 1088, 1090, 1093, 1094, 1095, 1100, 1101, 
1123, 1126. 

BENVENIST VIDAL, jueu de Peralada, 673. 
BENVINGUDA, filla de Bernat Miró, d'Ullà, 350, 352. 
BERENGUER, Bartomeu, de Sant Dalmai, 939. 
BERENGUER, Pere, 2. 
BERENGUER, Pere, de Rupià, 223. 
BERENGUER, Ramon, comte d'Empúries, 250. 
BERENGUERA, filla d'Arnau Llorenç i de 	de Castelló d'Empú- 

ries, 94, 95. 
BERENGUERA, muller de Bernat d'Estrada, 122. 
BERENGUERA, muller de Guillem Gallard, 176. 
BERENGUERA, muller de Pere de Santamaria, de Besalú, 212. 
BERENGUERA, vídua de Pere Bosc, de la parròquia de Sant Dalmai, 76. 
BERENGUERA, vídua de Pere Maçot, d'Ultramort, 336, 339. 
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BERENGUERA, Jaume, de Rupià, 484. 
BERGA, Jaume, clergue, 522. 
BERGUEDÀ, Pere de, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 826, 

860, 863, 885, 886, 889, 891, 895, 898, 934, 940, 942, 945, 951, 952, 
968, 1144. 

BERGUER, Agustí, jurat de Girona, 230. 
BERNAT, abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles, 390. 
BERNAT, comte d'Osona, 391. 
BERNAT, Guillem, notari de Verges, 59. 
BERNAT, Pere, 4. 
BERTRAN, Ferrer, mercader i ciutadà de Girona, 1062, 1064, 1067, 1071. 
BERTRAN, Francesc, convers, 796. 
BESALÚ, Pere de, 2. 
BESSON, Bernat, de Parlavà, 218. 
BEUDA, Bernat, fill de Guillem Bernat Beuda, 763. 
BEUDA, Francesc, jurat de Girona, 485. 
BEUDA, Guillem Bernat, 763. 
BEUDA, Jaume, clavari de la ciutat de Girona, 324, 649, 650, 651, 652, 

653, 654, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 
670, 671, 672, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 686. 

BIAY, jueu, 6. 
BIONA, fill de Bonjuha Biona, jueu de Besalú, 385. 
BIOTA, Garcia de, clavari del castell de la Bisbal, 92. 
BISBE, Boi, prevere de la Seu de Girona, 1215, 1216. 
BIURE, Andreu de, senyor del castell de Sant Jordi Desvalls, 998, 1000, 

1019, 1023, 1026, 1027, 1030, 1046, 1062, 1064, 1065, 1067, 1071. 
BLANC, Pere, capellà de [—] Rodes, 19. 
BLANCA, muller de Mahir Bellshom, 875. 
BLANCA, vídua de Pere de Castell, 67. 
BLANES, Arnau de, 255. 
BLANQUET, Castelló, de Campdorà, 40, 46, 58. 
BOADES, Salvador, de Salitja, 939. 
BOD, 4. 
BOET, Bernat, d'Ullà, 429, 434, 439. 
BOFILL, Arnau, de La Bisbal, 243. 
BOFILL, Francesc, ferrer de Girona, 732. 
BONA, muller de Pere d'Orca de Cassà de la Selva, 357. 
BONADONA, filla de Mossé Jucef, jueu de Girona, 282. 
BONADONA, filla de Vidal Bonet, jueu de La Bisbal, 149. 
BONADONA, muller de Salomó Abraham, jueu, 442. 
BONADONA, muller de Salomó Bonafé, jueu, 70. 
BONADONA, vídua d'Astruch Caravida, jueu de Girona, 61, 62, 140. 
BONADONA, vídua de Nacim Rovén, jueu de Girona, 875. 
BONAFILLA, filla d'Abraham Astruch, jueu de La Bisbal, 278, 359. 
BONAFILLA, filla d'Astruch Caravida, jueu de Girona, 361, 362, 363. 
BONAFILLA, filla d'Astruch Ravaya, jueu, 41. 
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BONAFILLA, filla de Nacim Rovén, jueu de Girona, convertida al cristia-
nisme amb el nom d'Elionor, 822. 

BONAFILLA, filla de Salomó Astruch Mercadell, jueu de Girona, 945. 
BONAFILLA, muller de Bonastruch des Mestre, jueu de Girona, 845, 858, 

859, 860, 875, 886, 990. 
BONAFILLA, muller de Bonet Vidal, jueu de Girona, 875. 
BONAFILLA, muller de Cresques, jueu, 348. 
BONAFILLA, muller de Salomó Astruch, jueu de Girona, 173. 
BONAFILLA, vídua de Bonsenyor Samuel, jueva de Girona, 875, 1091, 

1092, 1096, 1097. 
BONAFILLA, vídua de Mahir Ravaya, jueu de La Bisbal, 454. 
BONAFÓS, jueu, 384. 
BONAFÓS, jueu, 28. 
BONAFÓS DAVID, jueu de Perpinyà, 139. 
BONANASCH, jueu, 14. 
BONANASCH VIDAL, jueu de Girona, 226, 330. 
BONANAT, fill de Bellshom, jueu, 18. 
BONASTRUCH, comissionat del rei, jueu, 4. 
BONASTRUCH, fill d'Astruch d'en Jucef, jueu de La Bisbal, 70. 
BONASTRUCH, fill de Vidal, jueu de Monells, 47, 49, 50, 51. 
BONASTRUCH, germà de Salomó Astruch Adret, jueu, 515. 
BONASTRUCH, jueu de Girona, 461. 
BONASTRUCH ANINAY, jueu de Girona, 20, 29. 
BONASTRUCH BENVENIST, jueu de Girona, 1173, 1187, 1191. 
BONASTRUCH BONAFÉ, jueu de Girona, 408, 409, 414, 415. 
BONASTRUCH BONAFET, jueu, 277. 
BONASTRUCH BONET, jueu de La Bisbal, 149, 271, 272, 273, 274, 465. 
BONASTRUCH D'ALFACH, 18. 
BONASTRUCH DE BLANES, jueu, 426. 
BONASTRUCH DE NARBONA, jueu, 3. 
BONASTRUCH DES MESTRE, jueu de Girona, 155, 161, 164, 357. 
BONASTRUCH DES MESTRE, secretari de l'aijama de Girona, pare i fill 

homònims, jueu, 678, 680, 684, 687, 771, 788, 818, 827, 845, 858, 859, 
860, 863, 865, 875, 880, 885, 886, 889, 891, 892, 945, 954, 990, 1015. 

BONASTRUCH FERRER, jueu de Besalú, 271, 273, 274. 
BONASTRUCH ISSACH, fill d'Issach Mossé, jueu de Girona, 537. 
BONASTRUCH ISSACH, hereu de Bonastruch, jueu de Girona, 429, 434, 

439, 461, 482, 483, 490. 
BONASTRUCH ISSACH, jueu de Castelló d'Empúries, 284, 315. 
BONASTRUCH ISSACH, jueu de La Bisbal, 331, 351, 366. 
BONASTRUCH ISSACH, jueu de La Bisbal, 323. 
BONASTRUCH JUCEF, clavari i conseller de l'aljama de Girona, jueu, 820, 

822, 823, 824, 825, 837, 838, 843, 844, 860, 863, 868, 875, 886, 889, 
943, 944, 953, 954, 968, 970, 971, 972, 975, 976, 977, 978, 988, 991, 996, 
997, 998, 999, 1000, 1007, 1008, 1010, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 
1022, 1023, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 
1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1048, 1050, 1052. 
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BONASTRUCH SALOMÓ, jueu de Barcelona, 19. 
BONASTRUCH VIDAL, jueu de Girona, 875, 888. 
BONASTRUCH VIDAL, procurador de l'Almoina jueva, jueu de Giro- 

na, 140, 178, 260. 
BONASTRUGA, filla de Bonastruch Bonet, jueu de La Bisbal, 271, 272, 

273, 274. 
BONATÓ VIDAL, jueu de Girona, 177, 179. 
BONAVIA, jueu de Girona, 450, 549, 553, 656. 
BONAVIDA DE LA BISBAL, jueu, 43. 
BONDIA, fill de Barzelay, jueu de Girona, 25. 
BONDIA ANINAY, jueu, 515. 
BONDIA ANINAY, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1115. 
BONDIA FALCÓ, secretari de l'aljama de Girona, 543, 577, 578, 582. 
BONDIA GRACIÀ, batlle reial i lloctinent de Nuno a la batllia de Caldes, 12. 
BONDIA GRACIÀ., mestre, jueu, convertit al cristianisme amb el nom de 

Francesc Gracià, vegeu, Francesc Gracià, 875, 883. 
BONDIA ZARCH, jueu de La Bisbal, 215. 
BONET, En, de Corts, 777. 
BONET, fill de Bonastruch Bonet, jueu de La Bisbal, 465. 
BONET, fill de Salomó Aninay, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 26, 29. 
BONET, mestre, jueu, 638. 
BONET, Guillem, batlle d'Ullà, 370. 
BONET, Pere, de Colomers, 73. 
BONET ABRAHAM, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 631, 646. 
BONET BONASTRUCH, jueu de La Bisbal, 273, 312. 
BONET CAP, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 32. 
BONET DAVID, jueu de Camprodon, 465. 
BONET HASDAY, teixidor de vels, jueu de Girona convertit al cristianis- 

me amb el nom de Pere. Bosc, 812, 813, 858, 859, 860, 896, 961. 
BONET SALTELL, jueu de Girona, 888. 
BONET VIDAL, jueu de La Bisbal, 149, 236, 247, 273, 274, 276, 277, 

280, 302, 303, 312, 315, 324, 327, 375, 459. 
BONET VIDAL, regidor, conseller i secretari de l'aljama de Girona, jueu, 

829, 830, 840, 858, 859, 860, 863, 875, 886, 888, 889. 
BONETÓ, jueu de La Bisbal, vegeu, Bonet Vidal, 233, 236, 447. 
BONIFANT, jueu de Girona, 365. 
BONJUHA, fill de Vidal Bonet, jueu de La Bisbal, 149. 
BONJUHA, jueu de La Bisbal, 236. 
BONJUHA ASTRUCH, jueu de Girona, 678, 680, 684, 687. 
BONJUHA BADÓS, jueu de Girona, 76, 159, 160, 170, 171, 199. 
BONJUHA BENVENIST, jueu de Besalú, 385, 436. 
BONJUHA BENVENIST, jueu de Girona, 398. 
BONJUHA BIONA,jueu de Besalú, veí d'Olot, 385. 
BONJUHA BONAFOS, jueu de Barcelona, 573. 
BONJUHA CABRIT, jueu de Castelló d'Empúries, 507, 514, 517. 
BONJUHA CRESQUES, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 125, 150, 

151, 153, 158, 162, 165, 182, 184, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 204, 209, 214, 219, 221, 230, 246, 263, 268. 
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BONJUHA DE BLANES, jueu de La Bisbal, 280, 364. 
BONJUHA DE BLANES, jueu d'Ullastret, 70, 172. 
BONJUHA DE MONELLS, jueu, 70. 
BONJUHA HASDAY, jueu de Girona, 797. 
BONJUHA ISSACH, conseller de l'aljama de Girona, jueu, 860, 863, 875, 

886, 889, 1016. 
BONJUHA ISSACH, jueu de Perpinyà, 139. 
BONJUHA JUCEF,jueu de Torroella de Montgrí, 574. 
BONJUHA MAYMO, jueu de Girona, 604, 610, 875. 
BONJUHA PERFET, jueu de La Bisbal, 70. 
BONJUHA SALENDI, jueu, 35. 
BONJUHA SALENDt, jueu de Banyoles, 167. 
BONJUHA SALOMÓ DE FOIX, jueu de Peralada, 507, 517, 519. 
BONJUHA SALTELL, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 534, 536, 786. 
BONJUHA VIDAL, jueu de La Bisbal, 351, 354. 
BONJUHA VIDAL, jueu de Girona, 875, 1083, 1109. 
BONJUHA VIDAL, jueu de La Bisbal, 276, 277, 281, 294, 310, 331, 338, 

343, 344, 346, 353, 366, 401, 402, 411. 
BONJUHA VIDAL, jueu de Peratallada, 444, 472, 494. 
BONJUHA VIDAL, jueu de Peratallada, 947. 
BONMACIP ABRAHAM, jueu de Bàscara, 207. 
BONOSA, muller d'Astruch Benet, jueu de Girona, 991. 
BONSENYOR CARACOSA, jueu de Girona, 888. 
BONSENYOR SAMUEL, jueu de Girona, 875, 1091, 1092, 1096, 1097. 
BORDILS, En, 768. 
BORDILS, Pericó de, 787, 833. 
BORDILS, Bernat de, 168. 
BORDILS, Bonanat de, jurat de Girona, 150, 151, 153, 158, 221. 
BORDILS, Pere de, ciutadà de Girona, 722, 732, 795. 
BORDILS, Pere de, convers de Girona, abans anomenat Abraham Aharó, 

897, 942. 
BORDILS, Pere de, lloctinent del batlle general a Girona, 1110, 1111. 
BORRADONA, Bernat de, ciutadà de Girona, 515. 
BORRELL, Gaufred, de Raset, 3. 
BORRELLA, Guillema, de Riudellots, 15. 
BORRULL, Montserrat, prevere de Sant Feliu de Girona, 1208. 
BOSC, Joan, almoiner de la Seu de Girona, 1211. 
BOSC, Pere, 986. 
BOSC, Pere, convers, 889, 954. 
BOSC, Pere, jurat de Girona, 885. 
BOSC, Pere de, convers, abans anomenat Mossé Cabrit, fill d'Abraham Ca- 

brit, jueu de Girona, 898. 
BOSC, Pere de, de la parròquia de Sant Dalmai, 76. 
BOSC, Pere de, teixidor de vels, convers i ciutadà de Girona, abans ano- 

menat Bonet Hasday, 826, 896, 961. 
BOSC, Pere de, vicari general del bisbe de Girona, 842, 845, 878, 879, 881, 

882, 888. 
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BOSSEGALL, En, 717. 
BOTENAC, Jaspert de, 16. 
BOU, Jaume, 1200. 
BOXOLS, Bernat de, donzell, 1088, 1123. 
BOXOLS, Francesc Andreu, cavaller, 830, 846, 847, 854, 855, 880, 1034, 

1035. 
BOXOLS, Ramon, jurat i síndic de la ciutat de Girona, 445, 562, 589, 590, 

593, 603, 604, 607, 609, 610, 676, 678, 790. 
BRANCÓS, Berenguer, de Rupià, 411, 472, 481, 482, 483, 484, 486. 
BRU, Narcís, 904. 
BRU, Guillem, 12, 13. 
BRU, Ramon, 28. 
BRUGANESA, Jaume sa, de Sant Martí Sapresa, 939. 
BRUGUERA, Guillem de, oficial del bisbe de Girona, 140. 
BRUGUERA, Ramon de, notari, 171, 193, 194. 
BRUGUEROLS, Nicolau de, jurat de Girona, 1076. 
BRUNISSÉN, filla de Girald de Sant Aniol, 20. 
BRUNISSÉN, muller d'Arnau de Camós, cavaller, 48. 
BRUNISSÉN, vídua d'Arnau Amat, de La Bisbal, 317. 
BRUNISSÉN, vídua d'Eimeric de la Via, 556. 
BRUNISSÉN, vídua de Ramon Amat, 318. 
BRUNISSÉN, vídua de Renard, traginer de Girona, 369. 
BUDELLERS, Narcís, corredor de Girona, 1082. 
BURGUÈS, Jaume, procurador de la vescomtessa de Cabrera, 391. 
BURGUÈS, Joan, sagristà menor de l'església de Castelló d'Empúries, 502. 
BURGUÈS, Pere, de Brunyola, 939, 
BURGUÈS, Simó, de Sant Tomàs de Fluvià, 629. 
BUSQUETS, Bernat de, 793. 

- C - 

CABRERA, Bernat, capellà de l'església de Santa Maria de Turers, 390. 
CABRERA, Bernat de, 864. 
CABRÉS, Pere de, 56. 
CABRIT, En, jueu de Castelló [d'Empúries], 519. 
CALDEDUC, Narcís, de Brunyola, 939. 
CALDEDUC, Pere de, de Brunyola, 939. 
CALVET, Bru, comissionat del rei, 4. 
CALVO, Pere Joan, clavari de la ciutat de Girona, 1158, 1159, 1160, 1161. 
CAMPINOL, Sebastià, paraire i ciutadà de Girona, 1199, 1206. 
CAMPLLONG, Arnau de, ciutadà de Girona, 774, 776, 814, 815. 
CAMPLLONG, Arnau de, mercader i jurat de Girona, 206, 211, 214. 
CAMPLLONG, Garriga de, 772, 773. 
CAMPLLONG, Nicolau de, jurat de Girona, 221, 230. 
CAMPLLONG, Ramon de, clergue del capítol de la Seu de Girona i doc-

tor en dret, 271, 272, 273. 
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CAMPS, Bernat de, ciutadà de Girona, 113. 
CAMPS, Bernat de, convers, 717. 
CAMPS, Jaume de, ballester, 228. 
CAMÍ1  Ramon de, senyor de sa Roqueta, 533. 
CAMOS, Arnau de, cavaller, 33, 39, 40, 48. 
CAMÓS, Guillem de, fill d'Arnau de Camós, cavaller, i de Brunissén, 44, 48. 
CAMÓS, Joan, apotecari i clavari de la ciutat de Girona, 1142, 1143. 
CAMÓS, Miquel de, batlle de Verges, 146. 
CAMÓS, Pere, 635. 
CAMÓS, Rambal de, 8. 
CAMROLIER, Antoni, pagès de Peralada, 1200. 
CANALS, Pere, fill de pare homònim, carnisser de Girona, 764. 
CANDELL, Berenguer de, de la parròquia de Rupià, 84, 85, 220. 
CANDELL, Ferrer de, de Rupià, fill de Berenguer de Candell, 220. 
CANELL, Bernat de, 199. 
CANTALLOPS, Francesc de, escrivà de Girona, fill de Francesc de Can- 

tallops, notari, 848, 849, 856, 866, 893, 894, 901, 902. 
CANTALLOPS, Francesc de, notari de Girona, 862, 866, 893, 894, 901, 902. 
CANTÓ, Pere, jurisperit, -722, 723, 812, 813. 
CANTÓ, Pere, jutge de Girona, 365, 479, 482, 483. 
CANYABÀS, Francesc, de Brunyola, 939. 
CAPELLA, Pere, de Sant Dalmai, 939. 
CAPELLER, Pere, 780, 782, 783. 
CARACOSA, jueu, 773, 774. 
CARAVIDA, fill de Salomó Caravida, jueu de Girona, 88. 
CARAVIDA BELLSHOM, jueu, 1. 
CARAVIDA MERCADELL, jueu, 875. 
CARAVIDA SA PORTA, prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Girona, jueu, 

583, 592, 611, 637. 
CARAVIDA VIDAL, jueu de Girona, 879. 
CARBONELL, Joan, bosser de Girona, 750. 
CARDONET, En, 897. 
CARDONETS, Pere de, col•lector reial de l'aljama de Girona, 133, 135, 

136, 137, 198, 204, 233, 238, 270, 276. 
CARNER, Bernat de, de la parròquia de Cassà, 14. 
CARRERA, Antoni, prevere beneficiat de l'església de Santa Maria de Cas-

telló d'Empúries, 984. 
CARRERA, Pere de, clergue de Sant Daniel, 322. 
CARRERA, Pere Ramon de, 5, 16. 
CARÓS, Dalmau de, lloctinent del batlle de Rupià, 84, 85. 
CARTELLÀ, Ramon, donzell, 557. 
CASADEVALL, Pere de, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 228. 
CASAL, Brunissén, 73. 
CASANOVES, Bernat de, fill de Narcís de Casanoves, 715, 718. 
CASANOVES, Narcís de, apotecari i jurat de la ciutat de Girona, 697, 715, 

718. 
CASANOVES, Pere de, 60. 
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CASES, Joan de, de Santa Maria de Camós, 66. 
CASES, Pere, clavari de la ciutat de Girona, 1156. 
CASES, Ramon de, resident a Girona, 61. 
CASSÀ, Bertran de, 260, 361. 
CASSÀ, Joan, cavaller, veí de la parròquia d'Albons, 987. 
CASSÀ, Ramon de, 260 . 
CASSELLES, Galceran, jurista, ciutadà de Girona, 657. 
CASTANYA, Jaume, jurat de Girona, 1076. 
CASTELL, Berenguer de, fill de Pere Castell, 67. 
CASTELL, Domènec Francesc, convers i ciutadà de Girona, 951, 952. 
CASTELL, Guillem de, jurisperit de Girona, fill de Pere Castell, 67. 
CASTELL, Pere, 67. 
CASTELL, Pere de, batlle i jurat de Girona, 949, 1076. 
CASTELLAR, Bernat, beneficiat de la Seu de Girona, 1121. 
CASTELLÓ, Bernat de, jurat de Girona, 175. 
CASTELLÓ, Guillem, convers, 717. 
CASTELLÓ, Guillem de, ciutadà de Girona, 330. 
CASTELLÓ, Pere de, clavari i jurat de la ciutat de Girona, 745, 748, 749, 

756. 
CASTELLS, Joan des, 639. 
CASTLAR, Ramon de, capità de Besalú i de la vegueria de Girona, 770. 
CATALÀ, Pere, 916. 
CATALANA, muller de Ramon de Serinyà, 18. 
CATERINA, conversa, 717. 
CATERINA, filla de mare homònima, veïna d'Elna, conversa, 287. 
CATERINA, muller d'Andreu de Biure, senyor del castell de Sant Jordi 

Desvalls, 998, 1000, 1019, 1030, 1062, 1067. 
CATERINA, muller de Bernat de Fontanas, veïna d'Elna, conversa, 287. 
CATERINA, muller de Bernat Marquès, de Monells, 465. 
CATERINA, muller de Francesc Andreu de Boxols, cavaller, 830, 846, 847, 

854, 865, 1034, 1035. 
CATERINA, muller de Guillem Seguer, paraire, 1202. 
CATERINA, muller de Pere Bosc, convers, abans anomenat Bonet Has- 

day, 961. 
CATERINA, muller de Pere Tos de Mata, 490. 
CATERINA, muller de Ramon Tortosa, ciutadà de Girona, 669. 
CATERINA, vídua de Bernat Malarç, conversa, 884. 
CAVALLER, Guillem, canonge de Sant Feliu, 410. 
CAVALLER, Guillem, clavari de la Seu de Girona, 174. 
CAVALLERA, Violant, de Barcelona, veïna de Girona, 1198. 
CAVALLERIA, Joan, clavari dde la ciutat de Girona, 1054, 1075, 1077, 

1078, 1117, 1118. 
CECÍLIA, muller de Pere de Crespià, 260. 
CELRÀ, Carles de, 851. 
CEMESA, Bernat de, jurat de Girona, 790. 
CERDÀ, Berenguer, draper de Girona, 592, 622, 623. 
CERDÀ, Jaume, clavari de la ciutat de Girona, 1176. 
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CERDÀ, Joan, clavari de la ciutat de Girona, 1166, 1188, 1189. 
CERDÀ, Miquel, draper de Girona, 995. 
CERDÀ, Narcís, clavari de la ciutat de Girona, 1186. 
CERDÀ, Pere, clavari de la ciutat de Girona, 167. 
CERDÀ, Pere, convers, 717. 
CERDÀ, Pere, draper, 622, 622. 
CERDÀ, Ramon de, metge de Girona, pare i fill homònims, 67, 75, 260, 

361, 362, 363. 
CERIR, Bonanat, clavari de la ciutat de Girona, 588, 589, 591, 592, 593, 

594, 595, 608, 609, 610, 684, 685, 687, 690, 715, 718, 719, 729, 730. 
CERIR, Guillem, jurat de Girona, 165. 
CERIR, Pere, convers, 789, 796. 
CERVERA, Francesc, prevere de Girona, 712. 
CERVIÀ, Francesc, jurat de Girona, 221. 
CERVIÀ, Guillem, d'Ultramort, 200. 
CLARA, conversa, 717. 
CLARAMUNT, Vidal de, 46. 
CLIMENT VIII, Papa, 716. 
CLIMENT, Salvador, sastre, ciutadà de Tortosa, 951, 952. 
COGOLELLS, Antoni, domer de l'església de Figueres, 871. 
COLL, Guillem de, clavari de la ciutat de Girona, 1059, 1062, 1063. 
COLL, Ramon de, 40. 
COLELL, Bernat, prevere beneficiat de Girona, 870. 
COLELL, Pere, sots-batlle de Girona, 751. 
COLOM, Mateu de, sabater, 73. 
COLOMERS, Arnau de, batlle de Caldes, 154. 
COLOMERS, Ramon de, jurat de Girona, 151, 158. 
COLS, Pere de, de La Bisbal, 255, 313. 
COLTALLER, Guillem, de la casa del rei, 707. 
COLULL, Joan, rector de l'església de Castelló d'Empúries, 416, 418. 
COMPANYES, Pere, draper, 215. 
COMTE, Berenguer, de Castelló d'Empúries, 95. 
COMTE, Guillem, de Castelló d'Empúries, 94. 
COMTE, Pere, inquisidor, 1134. 
CONDALS, prevere de Sant Feliu, 1196. 
CONDAMINA, Pere de, cirurgià de Girona, 784. 
CONDAMINA DE COLL, Pere de, 421. 
CONSTANÇA, muller de Ramon de Boxols, ciutadà de Girona, 678. 
CORBERA, Bernat de, cavaller, 1046, 1048, 1050. 
CORNELL, Andreu, llicenciat en lleis i jutge de l'aljama de Girona, 812, 

813, 835, 836. 
CORNELL, Francesc, de La Bisbal, 253, 254, 342. 
CORNELLÀ, Arnau, 469, 476, 478. 
CORNELLÀ, Pere de, 31. 
COROMINA, Marí, de Brunyola, 939. 
CORRÓ, Pere, 53. 
COSTA, En, 784. 
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COSTA, Bernat sa, de Sant Dalmai, 939. 
COSTA, Francesc, mercader, 1213. 
COSTA, Guillem, inquisidor, 239. 
COSTA, Guillem, porter reial, 536. 
COSTA, Guillem de, jurat de Girona, 184, 185, 186, 187, 191, 195, 196. 
COSTA, Jeroni, mercader de Girona, 1206. 
COSTA, Joan, jutge de La Bisbal, 375. 
COSTA, Pere de, de Sant Pere de Vall de la parròquia de Verges, 131, 144, 

146. 
COSTA, Pere sa, batlle general de Catalunya, 340. 
COSTA, Tomàs de, 309. 
COTXÍ, Ferrer, 174. 
COTZÓ, Ramon, governador reial de Girona, 239, 242, 248, 249. 
CREIXELL, Dalmau de, comissionat del rei, 4. 
CREIXELL, Nadal, de Vilamacolum, 102. 
CRESPIÀ, Berenguer, sots-veguer de Girona, 480. 
CRESPIÀ, Pere de, mercader de Girona, 67, 75, 260, 361, 362. 
CRESQUES, jueu, 348. 
CRESQUES BENET, jueu de Banyoles, 516, 521, 529, 531, 532. 
CRESQUES DE TORRE, jueu de Girona, 515. 
CRESQUES GRACIÀ, jueu, 875. 
CRESQUES VIDAL, jueu de Castelló d'Empúries, 491. 
CREUADA, Jaume de, sonador d'hores de la ciutat de Girona, 931. 
CRISTIÀ, Pau, dominic, 21. 
CRUÏLLES, Berenguer, bisbe de Girona, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 364, 365, 
366, 368, 370, 373, 374, 375, 376, 377, 381, 388, 389, 390, 392, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 404, 406, 407, 410, 411, 412, 413. 

CRUÏLLES, Berenguer de, noble, 722, 724. 
CRUÏLLES, Bernat de, 914. 
CRUÏLLES, Gilabert de, cavaller, 17. 
CRUÏLLES, Gilabert de, senyor del castell de Peratallada, 155, 494, 552. 
CRUÏLLES, Jofre Gilabert de, 913, 920, 930. 
CRUÏLLES, Miquel de, donzell de Girona, 1209, 1214. 

- D - 

DADITORS, Pere, de la parròquia de Santa Creu de Rodes, 106. 
DALMAU, fill de Guillem Gallard, 176. 
DALMAU, Pere, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 515, 528. 
DALMAU, Pere, sots-batlle de Girona, 841. 
DALMAU, Ramon, de Torroella de Montgrí, 570, 574, 579, 584, 588, 594. 
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DARNIUS, Pere, canonge de la Seu de Girona, 895, 923, 925, 935, 937. 
DAVID, mestre, jueu d'Hostalric, 97. 
DAVID ASTRUCH, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 886. 
DAVID BONJORN, jueu de Perpinyà, 139. 
DAVID COHEN, jueu, 954. 
DAVID JUCEF, àlias Floret, jueu de Castelló d'Empúries, 519. 
DAVID JUCEF, jueu de Girona, 181, 222, 253. 
DAVID JUCEF, jueu de Peralada, 507. 
DAVIU ASTRUCH, àlias Pandin, jueu de Girona, 560, 875, 888. 
DAVIU JACOB, jueu, 875. 
DAYOT, sastre i pelleter, jueu de Girona, 536. 
DELAC, Narcís, àlias Torran, d'Estanyol, 939. 
DELANAU, Jaume, àlias Arenes, 1194. 
DESCAMPS, Iu, 634. 
DESCASTELL, Pere, 869. 
DEUSLOSAL, jueu, 5. 
DEVÉS, Pere, teixidor de Girona, 76. 
DEVÉS, Ramon, de Brunyola, 76. 
DEVESA, Nicolau, clavari de la ciutat de Girona, 1120. 
DEXESA, Bernat, veguer, 155. 
DOLÇA, filla d'Astruch Caravida, jueu de Girona, 361, 362, 363. 
DOLÇA, germana del difunt Bonastruch Issach, jueu de La Bisbal, 323. 
DOLÇA, muller de Bonastruch Issach, jueu de Castelló d'Empúries, 284. 
DOLÇA, muller de Jaume Riquer, conversa, 587. 
DOLÇA, muller de Mossé Astruch, jueu de Girona, 761, 859, 860, 898, 968. 
DOLÇA, vídua d'Astruch Bellshom, jueu de La Bisbal, 344. 
DOLÇA, vídua de Bellshom Mahir, jueu, 875. 
DOLÇA, vídua de Bonanasch Vidal, jueu de Girona, 330. 
DOLÇA, vídua d'Issach Escapat, àlias Leví, jueu de Girona, 945. 
DOLÇA, vídua d'Issach Escapat, jueu de Girona, 479, 480, 499, 500. 
DOMENEC, En, 168. 
DOMÈNEC, Antoni, clavari de la ciutat de Girona, 1185. 
DOMÈNEC, Berenguer, assaonador de Girona, 729, 730, 733, 754. 
DOMÈNEC, Bonanat, 445. 
DOMÈNEC, Guillem, jurat de Girona, 485. 
DOMÈNEC, Jaume, clergue, beneficiat de l'església de Sant Feliu de Gi- 

rona, 1079, 1080, 1084, 1085, 1086, 1093, 1094, 1095. 
DOMÈNEC, Pere, sots-veguer de Girona, 747. 
DOMÈNEC DE POLS, Guillem, d'Ordis, 386. 
DOMENGE, Guillem, doctor en lleis i jurat de Girona, 655, 747, 816, 817. 
DOMINGO, convers, 954. 
DONÇ, Guillem de, notari, 714. 
DONÇ, Pere de, doctor en lleis, 943, 944, 953. 
DORTAL, Guillem, batlle de La Bisbal, 538. 
DROC, Narcís, de Brunyola, 939. 
DURAN, jueu, 1145. 
DURAN, jueu de Girona, 317. 
DURAN, mestre, jueu de La Bisbal, 277, 309, 422. 
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DURAN ABRAHAM, jueu de Girona, 70, 84, 85, 155, 241, 301, 311, 315. 
DURAN DE BALDAC, Pere, ciutadà de Girona, 61, 62. 

E 

EFRAYM, jueu, 3. 
EIMERIC, Berenguer, argenter, 598. 
EIMERIC, Jaume, clavari de la ciutat de Girona, 799. 
EIMERIC, Nicolau, inquisidor general, 550, 552. 
EIMERIC, Pere, 629. 
ELENA, muller de Joan Rames, porter del bisbe de Girona, 968. 
ELIONOR, 1205. 
ELIONOR, conversa, abans anomenada Bonafilla, filla de Nacim Rovén, 

822, 1016. 
ELISABET RIBOT, muller de Bernat Vinyals, cavaller de Foixà, i filla de 

Joan Ribot, 1214. 
ELISENDA, filla d'en Vidalet, de Monells, 309. 
ELISENDA, mare de Bernat d'Estrada, 122. 
ELISENDA, muller d'Arnau Bofill, de La Bisbal, 243. 
ELISENDA, muller de Pere Roser, 73. 
ELISENDA, vídua de Bernat Pedrer, de Basella, 128. 
ELVIRA, conversa, 787. 
ELVIRA, muller del noble Gilabert de Cruilles, 552. 
ENCIES, Marc, prevere beneficiat de la Seu de Girona, 923, 924, 937. 
ENOCH SOTLLAM, jueu de Solsona, 68. 
ERMENGOL, Bernat, de Bàscara, 492, 493. 
ERMENGOL, Pere, vicari general del bisbe de Girona, 903. 
ERMESSENDA, muller d'Arnau Sunyer, 2. 
ERMESSENDA, muller de Bernat Niell, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
ERMESSENDA, muller de Blanquet Castelló, de Campdorà, 40, 46, 58. 
ERMESSENDA, muller de Pere de Verges, 146. 
ERMESSENDA, vídua de Bernat Isern, de Cantallops, 447. 
ESCALA, Bernat d', ciutadà de Girona, 946, 967, 1041. 
ESCALA, Francesc d', ciutadà de Girona, 876. 
ESCALA, Pere d', ciutadà de Girona, 510, 511, 525, 526. 
ESCALA, Pere d', jurat de Girona, 165, 194. 
ESCALA, Pere Arnau d', 2. 
ESCALA, Ramon d', 16. 
ESCARNAR, Ponç, mercader de Castelló d'Empúries, 199. 
ESCLARMONDA, muller de Ramon Dalmau i filla de Francesc Batlle, 

de Torroella de Montgrí, 570, 574, 588, 594. 
ESCUDER, Bernat, notari i clavari de la ciutat de Girona, 1145, 1171, 1174. 
ESGLÉSIA, Arnau d', 56. 
ESGLÉSIA, Jaume d', clergue de Besalú, 242. 
ESPERTA, Bernat d', de La Bisbal, 147. 
ESQUERIT, Ramon, de Valladolid, convers, 299. 
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ESTANY, Ramon d', clergue de la Seu de Girona, 308. 
ESTANYOL, Ferrer, rector de la capella de Santa Maria de Peratallada, 947. 
ESTANYOL, Francesc, bosser i ciutadà de Girona, 445, 467, 510, 512, 518, 

524, 529, 532, 630, 647. 
ESTANYOL, Pere, ciutadà de Girona, 470, 471, 503, 516, 521, 525, 526. 
ESTANYOL, Pere, convers, 717. 
ESTANYOL, Sabet d', 851. 
ESTELINA, jueva, 1139. 
ESTELINA, muller de Jafuda Alfaquí, jueu, 875. 
ESTEPER, Nicolau, jutge del comtat d'Empúries, 462. 
ESTER, filla d'Astruch Caravida, jueu de Girona, 361, 362, 363. 
ESTER, filla de Jucef Issach, jueu de Girona, 520. 
ESTER, filla de n'Alatzar, jueva de La Bisbal, 70. 
ESTER, filla de Vidal Caravida, jueu de Girona, 139. 
ESTER, germana de Mossé Astruch, vegeu Joana, muller de Pere Joan, 

conversa, 761. 
ESTER, jueva de Girona, 496. 
ESTER, muller d'Abraham Jucef, jueu de La Bisbal, 279. 
ESTER, muller de Maymó Abraham, jueu de Girona, 474, 475. 
ESTER, muller de Salomó Samuel, jueu de Girona, 942, 952. 
ESTER, muller de Vidal Caravida, jueu de Girona, 468, 469, 470, 471. 
ESTERÓ, muller del mestre Duran, jueu de La Bisbal, 422. 
ESTERRIOLA, Ramon d', de Banyoles, 413. 
ESTEVE, Antoni, corredor de Girona, 1082. 
ESTEVE, Arnau, de Bàscara, 451, 453. 
ESTEVE, Berenguer, d'Ullà, 326. 
ESTEVE, Bernat, de Currigol, 156. 
ESTEVE, Guillem, de Currigol, 156. 
ESTEVE, Ramon, de Riudellots, 15. 
ESTRADA, Bernat d', de la parròquia de Santa Maria de Camós, 122. 
ESTRADA, Vicenç, notari i ciutadà de Girona, 1190. 
ESTRANY, Bernat, de Brunyola, 939. 
ESTREBAU, Lluís, doctor en lleis i lloctinent del batlle general de Cata- 

lunya a Girona, 1209, 1210. 
ESTRUC, Pere, sots-veguer del comtat d'Empúries, 138. 
ESTRÚS, Bernat, convers, abans anomenat Ferrer Salomó, 884. 
ESTRÚS, Joan, jurat i mostassaf de Girona, 756, 766. 
ESTRÚS, Lluís, 717. 
ESTRÚS, Pere Berenguer, ciutadà de Girona, 613, 674, 677, 679, 719, 971, 978. 
ESTRÚS DE CAMPLLONG, Bernat Guillem, ciutadà de Girona, 969, 

970, 971, 975, 978. 

- F - 

FÀBREGA, Ferrer de, de Rupià, 489. 
FÀBREGA, Pere, de Porqueres, 167. 
FABRER, Pere, 676. 
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FAGE, jaume, prevere de la Seu de Girona, 986. 
FALCIO, Guillem Ramon de, capellà de Sant Feliu de Girona, 59. 
FALCÓ, Asbert, convers de Girona, 987. 
FALCÓ, Francesc, convers de Girona, 1197, 1198. 
FALCÓ, Jaume, convers de Girona, 938, 1016. 
FALCÓ, Pere, 1194. 
FALCÓ BELLSHOM, conseller de l'aljama de Girona, jueu, 822, 863, 875, 

886, 889. 
FALCÓ BELLSHOM, jueu de Girona, 126, 127, 129, 130. 
FAR, Jaume de, mestre en medicina i convers de Girona, 508, 513, 527. 
FARNERS, Bertran de, donzell, 622, 675. 
FARNÈS, Pere, sagristà menor de l'església de Castelló d'Empúries, 94. 
FEIXES, Pere, clergue d'Olot, 421. 
FELIPA, 688. 
FELIU, En, de Corts, 777. 
FERRAN, Bartomeu, de la parròquia de Santa Creu de Rodes, 106. 
FERRAN I D'ANTEQUERA, rei, 950. 
FERRANDIS DE FALCÉS, Joan, procurador del bisbe de Girona, 428, 430. 
FERRER, 428. 
FERRER, oficial del bisbe de Girona, 472. 
FERRER, Antoni, de Matajudaica, 454. 
FERRER, Antoni, prevere de la Seu de Girona, 1197, 1198, 1202. 
FERRER, Arnau, capellà de Santa Maria d'Argelaguer, 596, 653. 
FERRER, Arnau, mercader i ciutadà de Girona, 831. 
FERRER, Bernat, convers, 789. 
FERRER, Bernat, corredor, 631, 641. 
FERRER, Bernat, de Sant Maurici, 56. 
FERRER, Bonanat, jurat de Girona, 175, 180, 182. 
FERRER, Castelló, 4. 
FERRER, Francesc, de la notaria capitular de Girona i ciutadà, 719, 857. 
FERRER, Guillem, de Rupià, 258. 
FERRER, Jaume, de Sant Dalmai, 939. 
FERRER, Joan, ciutadà de Girona, 1201. 
FERRER, Joan, clavari de la ciutat de Girona, 1170. 
FERRER, Narcís, convers, 967. 
FERRER, Pere, 462. 
FERRER, Pere, clavari i síndic de la universitat de Girona, 566, 574. 
FERRER, Pere, clergue de Girona, 174. 
FERRER, Pere, de Bàscara, 492, 493, 497, 478. 
FERRER, Pere, de Rupià, 411. 
FERRER, Ponç, d'Ultramort, 241. 
FERRER, Ramon, 717. 
FERRER, Ramon, de Bàscara, 442. 
FERRER BONANASCH, jueu de Girona, 408, 414, 875. 
FERRER BONANASCH, secretari i prepòsit de l'Almoina de l'aljama de 

Girona, jueu, 566, 602. 
FERRER BONMACIP, jueu de Perpinyà, 834. 
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FERRER MAHIR, jueu, 955. 
FERRER SALOMÓ, jueu de Girona convertit al cristianisme amb el nom 

de Bernat Estrús, 884. 
FERRER SA SALA, Guillem, ciutadà de Girona, 748. 
FERRER SA SALA, Tomàs, clavari de la ciutat de Girona, 1130, 1131. 
FERRERES, Bertran de, de Santa Coloma de Farners, 597, 600. 
FIGUERA, Andreu, 795. 
FIGUERA, Berenguera de, muller de Pere Figuera, de Crespià, 201. 
FIGUERA, Pere, d'Aiguaviva, 779, 781. 
FIGUERA, Pere, de Crespià, 201. 
FIGUERA, Ramon, jurat de Girona, 756. 
FIGUERES, Ramon, de Sant Sadurnf de l'Heura, 422. 
FLOR D'ESTIU, Guillema, 4. 
FLORETA, Joan, de Castelló d'Empúries, 448. 
FOIXÀ, Arnau de, fill de Bernat de Foixà, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31. 
FOIXÀ, Bernat de, 10, 22, 24, 26. 
FOIXÀ, Bernat de, fill de pare homònim, 17. 
FOIXÀ, Pere de, 22, 23. 
FOLC, Pere, 785. 
FOLGUERAS DAMUNT, Guillem de, de Brunyola, 939. 
FOLGUERAS DEVALL, Francesc de, de Brunyola, 939. 
FOLRÀ, Jaspert, sagristà de la Seu de Girona, 73, 74, 82. 
FONT, Arnau de, de Rupià, 231, 256, 257. 
FONT, Jaume de, ciutadà de Girona, 330. 
FONTANAS, Bernat, 287. 
FONTLADOSA, Jaume, de Sant Dalmai, 939. 
FORN, Martí de, 560. 
FORNELLS, Arrufat de, 633. 
FORT DE MONT, Guillem, de Franciac, 154. 
FORTIÀ, Jaume, 758. 
FRANCESCA, filla de Pere de Crespià, 260. 
FRANCESCA, muller d'Andreu Cornell, 835. 
FRANCESCA, muller de Lluís Astruc de Girona, 668, 685. 
FRANCESCA, muller de Pere Roig, 309. 
FRANCESCA, vídua de Berenguer Eimeric, argenter, 598. 
FRANCESCA, vídua de Narcís Vilella, 687. 
FRANCESCA, vídua de Ramon de Begur, cavaller, 504. 
FRANCINA, vídua de Gabriel Sabut, 1211, 1212. 
FRAU, Benet, 1213. 
FRESOL, Pere, majordom del bisbe de Girona, 141. 
FRIGOLA, Bernat sa, batlle de La Bisbal, 141, 177, 179, 189, 203, 204, 

206, 208, 211, 213, 215, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 243, 244, 
247, 249, 251, 254, 255, 265, 267, 270, 273, 274, 276, 279, 280, 281, 
283, 285, 286, 288, 289, 292, 293, 294, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 
310, 312, 313, 317, 321, 323, 324, 327, 328, 331, 333, 335, 338, 341, 
342, 343, 344, 345, 346, 349, 351, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 366, 
368, 375, 376, 397, 400, 401, 402, 403, 406, 447, 465, 466. 
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FRIGOLA, Guillem de, de Juvinyà, 385. 
FRIGOLA, Guillem sa, batlle de La Bisbal, 53, 88, 100, 101, 103, 104. 
FRUGELL, Benet, escrivà de Girona, 945. 
FRUGELL, Francesc, 1173. 
FULLAM, Gabriel, escrivà de Girona, 1148. 
FUSTER, Amat, de La Bisbal, 101, 103. 
FUSTER, Guillem, de Brunyola, 939. 

- G - 

GALBÉS, Bernat de, doctor en lleis, 818. 
GALLARD, Bernat, comenador de la casa d'Aiguaviva de l'ordre de Sant 

Joan, 528. 
GALLARD, Dalmau, batlle de Parlavà i Ultramort, 218. 
GALLARD, Guillem, 176. 
GAMÍS, Joan, prior del monestir de Sant Pol de Mar, 959, 956. 
GAMISSANS, Daniel, convers, confessor del monestir de Sant Pol de Mar, 

de l'orde de la Cartoixa, 959, 965. 
GARBÍ, Jeroni, clergue beneficiat de la Seu de Girona, 1211. 
GARCIA, Joan, convers de Medina de Pomar, del regne de Castella, 290. 
GARRIGA, Bartomeu, de Parlavà, 218. 
GARRIGA, Bernat sa, cavaller, veguer del comtat d'Empúries, 462. 
GARSENDIS, muller de Bernat d'Olmells, 90. 
GAUFRED, Guillem, prevere del capítol de Girona, 16. 
GELARS, carnisser, 787. 
GENER, Feliu, canvista i jurat de Girona, 167, 175, 180, 182. 
GENER, Guillem, de Corts, 777. 
GENER, Pere, cambrer reial, 288. 
GERALD, Francesc, ciutadà de Girona, 468, 469, 470, 471, 476, 477, 478. 
GERALD, Ramon, 58. 
GERALDA, muller de Bernat de Canell, 199. 
GERONI, Bernat, lloctinent del batlle general de Catalunya a Girona, 824. 
GIFRÉ, Berenguer de, sagristà de Matajudaica, 454. 
GIFRÉ, Pere, 40. 
GIFRÉ, Vidal, 341. 
GIFRED, Guillem, ciutadà de Girona, 130. 
GILABERT, Francesc, clavari i jurat de la ciutat de Girona, 554, 562. 
GILABERT, Simó, jurat de Girona, 214. 
GILI, Ramon, 983. 
GINESTA, Antoni, clavari de la ciutat de Girona, 1175. 
GINESTA, Guillem, de Llavaneres, 406. 
GINESTA, Nicolau, beneficiat de la Seu de Girona, fill de pare homònim 

991, 992, 993. 
GINESTA, Nicolau, paraire de Girona, 991, 992, 993. 
GIRONA, Tomàs de, convers nadiu de Montpeller, 388. 
GIRONELLA, convers, 789. 
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GIRONELLA, Jaume, clavari de la ciutat de Girona, 825, 827, 830, 885, 
1067, 1068, 1073. 

GIRONELLA, Simó, 65. 
GIRONÈS, Bernat, convers, 717. 
GISPERT, Arnau, fill de Guillem Gispert, 124. 
GISPERT, Guillem, 124. 
GISPERT, Guillem, clergue de Fortià, 124. 
GISPERT, Ramon, clergue de Camallera, 124. 
GOICÓ, Arnau, 341. 
GOIG, filla d'Astruch Cavaller, jueu de Falset, muller de Francesc Gracià, 

abans anomenat Bondia Gracià, 883. 
GOIG, filla de Mossé Jucef, jueu de Girona, 282. 
GOIG, muller del mestre Bonet, jueu, 638. 
GORDELLA, Na, 789, 796. 
GORNALL, Domènec de, jurat de Girona, 184, 185, 186, 187, 191, 195, 196. 
GORNALL, Narcís de, clavari de la universitat de Girona, 569, 570, 571, 

572, 576, 577, 579, 584, 590. 
GORNALL, Pere de, ciutadà de Girona, 62, 130. 
GORNALL, Ramon de, jurat de Girona, 214. 
GRACIA, Pere de, mestre, convers de Saragossa, 291. 
GRACIÀ, Francesc, mestre en medicina, abans anomenat mestre Bondia 

Gracià, 883, 983. 
GRÀCIA, Nicolau de, convers, 399. 
GRÀCIA, vídua de Nassanell Cerç, jueu de Girona, 875. 
GRANER, Francesc, de Brunyola, 939. 
GROCH, jueu de Castelló d'Empúries, 106. 
GRONELL, Guillem, 226. 
GUARDIOLA, Bernat, de La Bisbal, 309. 
GUASNAC, Vidal, de Sant Dalmai, 939. 
GÜELL, Bernat de, ardiaca de la Selva, 64. 
GUERAU, Francesc, 457. 
GUERAU, Pere, d'Ultramort, 439. 
GUERAUA, muller d'Arnau de Foixà, 22, 23. 
GUERAUA, sabatera, de Casavells, 459. 
GUIC, Bernat, ciutadà de Girona, 331, 346, 357, 366. 
GUILLEM, mestre i convers, 717. 
GUILLEM, Bartomeu, de Borrassà, 110. 
GUILLEM, Bernat, convers de Girona, 1197, 1198. 
GUILLEM, Dalmau, de Parlavà, 364. 
GUILLEM, Pere, de la parròquia de Corts, 8. 
GUILLEM, Pere, de la parròquia de Sant Sadurní de l'Heura, 1012. 
GUILLEMA, muller d'Arnau de Trull, de Vilavenut, 77. 
GUILLEMA, muller de Bernat Ancell, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
GUILLEMA, muller de Bernat Patró, de Monells, 309. 
GUILLEMA, muller de Bernat Rovira, de Fonolleres, 203. 
GUILLEMA, muller de Pere Costa, 146. 
GUILLEMA, vídua d'Arnau Mir, de Canet, 537. 
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GUILLEMA, vídua de Ferrer Cotxí, 174. 
GUINAU, Montserrat, rajoler i clavari de la ciutat de Girona, 1108, 1115. 
GUITARDA, Na, 1200. 
GUMÀ, Joan, jutge d'Ullà, 370. 

- H - 

HASDAY TARÓS, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 858, 859, 860, 
863, 875, 954. 

HONRAT, Pere, prevere de la Seu de Girona, 1206. 
HOSPITAL, Berenguer, clavari de la universitat de Girona, 607, 624, 626. 
HOSPITAL, Bernat d', canvista i jurat de Girona, 125, 171, 184 185, 186, 

187, 191, 195, 196, 209, 214, 221, 246. 
HOSTALRIC, Pere d', veguer del vescomtat de Cabrera, 97. 
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ILLA, Arnau d', 169. 
ILLA, Francesc d', clergue de Girona, 528. 
IMMANUEL JAFUDA ALFARENGIL, jueu, 875. 
ISARN, Arnau, 10. 
ISERN, Bernat, de Cantallops, 447. 
ISERN, Nicolau, 1200. 
ISSACH, fill d'Astruch Jacob, jueu, 60. 
ISSACH, fill de Jonàs Ras, jueu d'Osca, convertit al cristianisme amb el 

nom de Baldiri, 1195. 
ISSACH, fill de Jucef Issach, jueu de Girona, 520. 
ISSACH, fill de Jucef Samuel, jueu, 45. 
ISSACH, fill del mestre Duran, jueu, 277. 
ISSACH, fill de Nacim Cortoví, jueu de Girona, 56. 
ISSACH ABRAHAM, jueu de Girona, 77. 
ISSACH ABRAHAM DE LA BISBAL, jueu, 70. 
ISSACH ADRET, jueu de Besalú, 201. 
ISSACH ASMIES, jueu, 1163. 
ISSACH ASMIES, jueu de Girona, 400, 450. 
ISSACH ASTRUCH, jueu de Girona, 216. 
ISSACH ASTRUCH DE TORRE, jueu de Girona, 138, 144, 146, 455. 
ISSACH BELLSHOM, jueu de La Bisbal, 233, 236, 323, 366. 
ISSACH BELLSHOM DE BLANES, jueu de La Bisbal, 276. 
ISSACH BONAFÉ, jueu de Girona, 289. 
ISSACH BONASTRUCH, jueu de Besalú, 596, 653. 
ISSACH BONASTRUCH, jueu de Girona, 485. 
ISSACH BONASTRUCH, jueu de La Bisbal, 277. 
ISSACH BONAVIDA, prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Girona, 606. 
ISSACH BONDIA, jueu de Girona, 147. 
ISSACH COHEN, jueu de Castelló d'Empúries, 419. 
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ISSACH CRESQUES, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 378. 
ISSACH DE BLANES, jueu de Camprodon, 465. 
ISSACH DE BLANES, jueu de Girona, 408, 414, 485. 
ISSACH DE BONAVIA, 875. 
ISSACH DE NAVARRA, jueu de Girona, 174. 
ISSACH DES MESTRE, jueu de Girona, 392, 485. 
ISSACH DES MESTRE, jueu de Peratallada, 785. 
ISSACH DE TORRE, jueu de Girona, 455. 
ISSACH DEUSLOCREGA, jueu de Figueres, 110. 
ISSACH DURAN, metge, jueu de La Bisbal, 394, 466. 
ISSACH EFRAYM, 70. 
ISSACH EFRAYM, jueu de Girona, 173, 509. 
ISSACH ESCAPAT, àlias Leví, jueu de Girona, 945. 
ISSACH ESCAPAT, jueu de Girona, 479, 480, 499, 500. 
ISSACH JAFIA, jueu de Girona, 29. 
ISSACH JUCEF DE BLANES, jueu de Girona, 458. 
ISSACH MAHIR, jueu de Castelló d'Empúries, 359, 419. 
ISSACH MAYMÓ, llibreter i clavari de l'aljama de Girona, jueu, 964, 1005, 

1006, 1007, 1014, 1020, 1021, 1051, 1059, 1063, 1069, 1070, 1089, 1098, 
1106, 1108, 1119, 1120, 1127, 1128, 1142. 

ISSACH MERCADELL, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1141, 1152. 
ISSACH MOSSÉ, jueu de Girona, 537. 
ISSACH MOSSÉ RAVAYA, jueu de La Bisbal, 456. 
ISSACH PERFET, jueu de La Bisbal, 42, 53. 
ISSACH RAVAYA, jueu, 70. 
ISSACH RAVAYA, fill de Mossé Ravaya, jueu de La Bisbal, 428, 538. 
ISSACH RAVAYA, jueu de Girona, 658. 
ISSACH RAVAYA, jueu de La Bisbal, 258, 375, 397, 422. 
ISSACH RIMOCH, torner, jueu, 875. 
ISSACH ROVÉN, prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Girona, jueu, 607, 

629, 661, 668, 675. 
ISSACH SALENDÍ, jueu de Castelló d'Empúries, 69. 
ISSACH SEBEMARCH, jueu de Girona, 951. 
ISSACH TARÓS, jueu de Girona, 126, 127, 129. 
ISSACH VIDAL, fill de Vidal Caracosa, jueu de Sant Llorenç de la Mu- 

ga, 419. 
ISSACH VIDAL RAVAYA, jueu de La Bisbal, 446. 
ISSACH VIDES, jueu de La Bisbal, 203, 232, 233, 234, 243, 265. 
ISSACH ZARCH, pare de Zarch, 68. 
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JACÓ, fill d'Abraham Bisbe, jueu, 24. 
JACÓ ABRAHAM, jueu de Girona, 556, 565, 569, 572, 591, 604. 
JACOB, fill de Bonjuha Perfet, jueu de La Bisbal, 70. 
JACOB ABRAHAM, jueu de Girona, 610. 
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JACOB BONDIA, jueu de La Bisbal, 320. 
JACOB BONJUHA, jueu de La Bisbal, 276, 277, 283, 286. 
JACOB COHEN, jueu de Barcelona, 373. 
JACOB DEUSLOCREGA, jueu de Girona, 564. 
JACOB ISSACH, jueu de Peratallada, convertit al cristianisme amb el nom 

de Pere de Saumana, 550, 552, 555, 558, 559. 
JACOET, jueu de La Bisbal, 307. 
JAFIA RAVAYA, jueu, 70. 
JAFUDA ALFAQUÍ, jueu, 875. 
JAFUDA JUCEF, jueu, 875. 
JANER, 1065, 1066. 
JASPERT, Ponç, de Girona, 148. 
JAUME I EL CONQUERIDOR, rei, 9, 37. 
JAUME II EL JUST, rei, 98. 
JAUME, Ponç, de Brunyola, 939. 
JERONI, Bernat, mercader i ciutadà de Barcelona, 534. 
JOAN I EL CAÇADOR, rei, 689, 713, 714, 721, 723, 724, 725, 726, 732. 
JOAN, infant, primogènit i lloctinent del rei Renat, 1150. 
JOAN, infant, rei de Navarra, 1132. 
JOAN, Arnau, de Bàscara, 222. 
JOAN, Guillem, jurat de Girona, 151. 
JOAN, Guillem Ramon, apotecari de Girona, 630, 647. 
JOAN, Pere, convers, abans anomenat Mossé Cabrit, fill d'Abraham Ca- 

brit, jueu de Girona, 761. 
JOANA, filla d'en Vidalet, de Monells, 309. 
JOANA, muller de Pere de Bosc, convers, abans anomenat Mossé Cabrit, 

898. 
JOANA, muller de Pere Joan, convers, abans anomenada Ester, germana 

de Mossé Astruch, jueu de Girona, 761. 
JOANELL, Perpinyà de, de Borrassà, 115. 
JOFRE, Bernat, pescador, 142. 
JONÀS RAS, jueu d'Osca, 1195. 
JONQUERA, Joan, jurat de Girona, 790. 
JORDA, Guillem, doctor en lleis, 721, 723. 
JORDÀ, Pere, convers de Perpinyà, 947. 
JOSUÈ JAFUDA, jueu, 875. 
JOVALESA, Joan, rajoler, 1200. 
JUCEF, jueu, 403. 
JUCEF, comissionat del rei, jueu, 4. 
JUCEF, fill d'Abraham Duran, jueu, 70. 
JUCEF, fill de Jucef Issach, jueu de Girona, 520. 
JUCEF, fill de Mossé d'en Jucef, jueu de La Bisbal, 70. 
JUCEF, fill de Salomó Bonafé, jueu de Girona, 46, 52, 48. 
JUCEF, germà d'Issach Bellshom, jueu de La Bisbal, 233, 236. 
JUCEF, jueu de Torroella de Montgrí, que fou batlle de l'esmentada vila, 370. 
JUCEF ABRAHAM, jueu, 599, 693, 695. 
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JUCEF ABRAHAM, jueu de Girona, 872. 
JUCEF ABRAHAM, jueu de Satorra, nadiu de Girona, 834. 
JUCEF ASMIES, jueu, 107. 
JUCEF ASMIES, jueu, 581. 
JUCEF ASTRUCH, jueu de Girona, 876, 882. 
JUCEF ASTRUCH, jueu de Narbona, 642, 645. 
JUCEF ASTRUCH BENET, secretari i conseller de l'aijama de Girona, 

858, 859, 860, 863, 864, 873, 874, 886, 889, 898, 899. 
JUCEF ASTRUCH ZABARRA, fill d'Astruch Zabarra, jueu de Girona, 

826, 986. 
JUCEF AYMIES, jueu, 875. 
JUCEF BADÓS, jueu, 348. 
JUCEF BELLSHOM, jueu, 323. 
JUCEF BELLSHOM, jueu de Girona, 485. 
JUCEF BELLSHOM DE BLANES, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 

337, 393, 408, 414, 541. 
JUCEF BENDIT, jueu, 70. 
JUCEF BENVENIST, jueu de Girona, 485. 
JUCEF BONDIA, jueu de La Bisbal, 205, 208, 225, 465. 
JUCEF BONJUHA, fill d'en Caracosa, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 

770, 773, 828, 875. 
JUCEF COHEN, jueu convertit al cristianisme amb el nom de Joan de 

Saragossa, 251. 
JUCEF CRESQUES DE TORRE, fill de Cresques de Torre, jueu de Gi- 

rona, 515, 528. 
JUCEF DE BLANES, jueu de Girona, 70, 91, 163, 166, 172, 175, 218, 374, 

381, 413, 462. 
JUCEF DE MONELLS, jueu de La Bisbal, 233, 236. 
JUCEF D'EN MARSÍ, jueu de Besalú, 212. 
JUCEF D'EN SALVES, jueu de Girona, 141. 
JUCEF DE PIERA, jueu, 1191. 
JUCEF DEUSLOCREGA, fill de Mossé Deuslocrega, jueu de Girona, 108, 

109. 
JUCEF FALCÓ, jueu de Girona, 450, 515, 539, 547, 605, 612, 624, 626, 

627, 637, 638, 639, 640, 643, 645, 667, 669. 
JUCEF FERRER, jueu de Besalú, 47, 49, 50, 51. 
JUCEF ISSACH, fill d'Issach Mossé, jueu de Girona, 408, 409, 414, 415, 

485, 520, 537. 
JUCEF ISSACH, jueu de La Bisbal, 465. 
JUCEF ISSACH DE MONELLS, jueu de La Bisbal, 280. 
JUCEF JUCEF, jueu de Girona, 451. 
JUCEF MANAHEM, jueu, 277. 
JUCEF MOSSÉ, jueu de Girona, 125, 159, 160, 437. 
JUCEF NACIM, jueu de Girona, 607. 
JUCEF ROVÉN DE BLANES, jueu d'Hostalric, 391. 
JUCEF SAMUEL, jueu, 45. 
JUCEF SAMUEL, jueu de Castelló d'Empúries, 805, 808, 809, 810, 811, 888. 
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JUCEF VIDAL, jueu de Girona, 571. 
JUCEF VIDAL, jueu de Girona, 1162. 
JUCEF VIDAL, jueu de Vic, 274, 303. 
JUCEF VIDAL BONASTRUCH, jueu, 312. 
JUCEF ZABARRA, jueu de Girona, convertit al cristianisme amb el nom 

de Joan Narcís Sarriera, 1049, 1055, 1124, 1125. 
JUIÀ, Bernat de, 6. 
JULI, Julià, mestre major de l'obra de la Seu i sonador d'hores, 1171, 1174, 

1175, 1185. 
JULIÀ, Bernat, mercader i ciutadà de Girona, 941. 
JULIÀ, Joan, guanter de Girona, 1196. 
JULIÀ, Ponç, clavari de la ciutat de Girona, 1192. 
JULIANA, Sibilla, vídua de Joan Julià, 1197, 1198. 
JULIANA, vídua de Joan Sabina, convers, 787. 
JUNQUERA, Joan, paraire, 948. 
JUNTOF:2  jueu, convertit al cristianisme amb el nom de Pere, 269. 
JUVINYA, Arnau de, canonge de la Seu, 28. 

- L - 

LAGOST, Guillem, regent la batllia de Bàscara, 442, 498, 544. 
LAR, Mateu, 1216. 
LAUS, Pere de, mercader de Castelló d'Empúries, 199. 
LEVÍ CRESQUES, jueu de Girona, 650. 
LEVÍ ISSACH, jueu de Girona, 1159. 
LEVÍ ISSACH, rector de l'aljama de Girona, jueu, 1191. 
LEVÍ JASQUELL, jueu de Girona, 570, 579, 584, 588, 594, 598, 601, 608, 

649, 657, 875. 
LILLET, Ferrer de, batlle general de Catalunya, 75, 117. 
LINYOLA, Guillem de, convers, 298. 
LLADÓ, Jaume, de Sant Martí Sapresa, 939. 
LLAMPART, Bernat, jutge de La Bisbal, 83, 84. 
LLAVANERA, Pere de, 47, 49. 
LLEDÓ, Guillem de, escrivà reial, 762. 
LLEDÓ, Pere de, de la parròquia de Santa Pellaia, 57. 
LLÈMENA, Bonanat de, draper de Girona, 280. 
LLEÓ ANINAY, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1166, 1191. 
LLOBET, Guillem, notari, 717. 
LLOBET, Jaume, 749. 
LLOBET, Joan, mestre en teologia, 1136. 
LLORENÇ, Arnau, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
LLORENÇ, Guillem, de Sant Miquel de Fluvià, 216. 
LLORET, Guillem de, cavaller, 145. 
LLORET, Ramon de, castlà de la torre Gironella, 702. 
LOBELL GRACIÀ, jueu, 412. 
LOBELL VIDAL, jueu de Peratallada, 785. 
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LONGUANY, En, de Santa Llogaia, 643. 
LORCA2, muller de Jucef Issach, jueu de Girona, 520. 
LORETA, Pere, 308. 
LOS, Pere, sots-batlle de Girona, 747. 
LUDRIGA, Na, 717. 
LUNEL, Pere, de Brunyola, 939. 
LUNYÀ ASTRUC, Pere, ciutadà de Girona, 664. 
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MAÇOT, Pere, d'Ultramort, 336, 339. 
MADIR, Ramon, canvista, jurat i clavari de la universitat de Girona, 367, 

378, 425, 432, 433, 457, 458, 485, 534, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 
546, 547, 562, 575, 590. 

MADRÉS, Bernat, canonge i administrador de l'Almoina i el Vestuari de 
l'església de Sant Feliu, 1129. 

MAGDALENA, vídua de Joan Beguer, teixidor d'Olot, 1202. 
MAHIR BELLSHOM, conseller de l'aljama de Girona, jueu, 860, 863, 

875, 889. 
MAHIR CARACOSA, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1156, 1157, 1164. 
MAHIR DE CABANES, jueu, 23, 30. 
MAHIR DE CABANES, jueu de Girona, 536. 
MAHIR ISSACH, jueu de Girona, 530, 888. 
MAHIR RAVAYA, jueu de La Bisbal, 233, 236, 258, 277, 281, 331, 338, 

339, 343, 344, 346, 351, 353, 354, 360, 366, 375, 376, 397, 454, 465. 
MAHIR ROVÉN, jueu de Castelló d'Empúries, 819. 
MAHIR VIDAL, jueu de Girona, 575, 576. 
MAHIR ZABARRA, jueu, 64. 
MAHIRÓ, fill de Jucef Bendit, jueu, 70. 
MAJOR, Guillem de, notari de Castelló d'Empúries, 488. 
MALARÇ, Bernat, convers, 884. 
MALARÇ, Bernat, jurisperit, 722, 732. 
MALARÇ, Jaume, convers, 787, 897. 
MALARÇ, Ponç, canvista de Girona, 387. 
MALARÇ, Ramon, jurat de Girona, 175, 180, 182. 
MALARÇA, Felipa, 837, 838. 
MALLOL, Pere, de La Bisbal, 355, 401. 
MALLORCA, Felip de, tresorer de Sant Martí de Tours, 89. 
MALVER, Ramon de, de La Bisbal, 251. 
MANRESA, Berenguer de, batlle de Girona, 226. 
MANSIÓ, Simó de, donzell de Blanes, 1031, 1032. 
MANSÓ, Ramon, prevere de la Seu de Girona, 495, 496. 
MANUEL, Joan, mercader, 946. 
MARC, Guillem Berenguer, procurador dels jurats de Girona, 147. 
MARC, Jaume, jurat de Girona, 151, 153, 158. 
MARCO, Joan, clavari de la ciutat de Girona, 607, 733, 743, 754. 
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MARDOFALL, jueu, 551, 568. 
MARDOFALL BOTI, jueu de Girona, 520. 
MARGARIDA, muller de Bernat de Corbera, cavaller, 1048, 1050. 
MARGARIDA, muller de Francesc sa Badia, de Castelló d'Empúries, 804, 

808. 
MARGARIDA, muller de Narcís de Casanoves, 715, 718. 
MARGARIDA, muller de Pere Lunyà Astruc, ciutadà de Girona, 664. 
MARGARIDA, muller de Ramon de Xacmar, cavaller, 792, 793. 
MARGARIDA, muller de Simó de Mansió, donzell de Blanes, 1031, 1032. 
MARGARIDA, vídua de Gabriel Miquel, ciutadà de Girona, 827, 829. 
MARGARIDA, vídua de Jofre Gilabert de Cruïlles, 929, 930. 
MARGARIDA, vídua de Nicolau Isern, 1200. 
MARGARIDA, vídua de Pere Berenguer Estrús, ciutadà de Girona, 613, 

674, 677, 719, 971, 978. 
MARGARIDA, vídua de Ramon Renard, escrivà de Girona, 973, 974. 
MARGARIT, Bernat, dispenser del duc, 395. 
MARÍ, Na, d'Ullastret, 336. 
MARIA, Joan, de La Bisbal, 268. 
MARIA, mare d'Arnau de Mas Bisbal, 120. 
MARIA, muller de Bru de Mercadell, 28. 
MARIA, muller de Joan de Cases, de Santa Maria de Camós, 66. 
MARIA, muller de Pere Mateu, 537. 
MARIA DE CASTELLA, reina, 940, 1001, 1002, 1003, 1042, 1110, 1111, 

1112, 1113, 1114, 1116, 1124, 1125, 1126. 
Princesa de Girona, 885. 

MARIA DE LUNA, reina, 786, 818. 
MARINER, Guillem, vicari general del bisbe de Girona, 871, 877. 
MARLÍ, Pere, àlias Perrinet, calceter, ciutadà de Girona, 1007, 1008, 1010, 

1011, 1017, 1018, 1024, 1028, 1036, 1039, 1040. 
MARQUÈS, Bernat, de Monells, 465. 
MARQUÈS, Francesc, de Brunyola, 939. 
MARQUESA, comtessa d'Empúries i vescomtessa de Cabrera, 391. 
MARQUESA, muller de Bernat de Montpalau, 47. 
MARRAC, Ramon, col•lector de l'aljama de Girona, 403. 
MARRAÍ, Ramon, 353. 
MARTÍ, infant, duc de Montblanc, 692. 
MARTÍ V, Papa, 922, 926, 933, 934, 935. 
MARTÍ, Pere, 153. 
MARTÍ, Nicolau, del terme de La Bisbal, 559. 
MARTORELL, Joan, prevere beneficiat de Sant Feliu de Girona, 1208. 
MARTORELL, Maria, muller de Pere Martorell, de Santa Maria de Ca- 

mós, 167. 
MARTORELL, Pere, de Santa Maria de Camós, 167. 
MARUNY, Pere, de La Bisbal, 261. 
MAS BISBAL, Arnau de, de Girona, 120. 
MASALEN, Pere, jurat de Girona, 790. 
MASCARONA, muller de Bernat Bartomeu, de Viladasens, 52. 

339 



GEMMA ESCRIBÀ BONASTRE / M. PILAR FRAGO PÉREZ 

MASCORDA, Guillem sa, procurador de la vescomtessa de Cabrera, 391. 
MASDEU, Nicolau, paborde de l'Almoina de la Seu, 1196, 1198, 1199, 1201, 

1202. 
MASNOU, Bernat de, batlle de l'abat de Ripoll, 421. 
MASSERAT, Ramon de, donzell, 512, 524, 533. 
MATA, Gordina de, 42. 
MATARÓ, jueu de Castelló d'Empúries, 102. 
MATERM, Bernat, jurisperit de Girona, 652. 
MATEU, frare i prevere de Cardona, 126. 
MATEU, Pere, escrivà de Castelló d'Empúries, 138. 
MATEU, Pere, fill de pare homònim, 537. 
MATRÀS, Bonanat, hostaler de Caldes, 126, 127, 129. 
MAURA, Berenguer de, fill de Pere de Foixà, 22, 23. 
MAURA, Ramon de, cavaller, 17. 
MAYMÓ, fill de Salomó Caravida, jueu de Girona, 88. 
MAYMÓ ABRAHAM, jueu de Girona, 408, 414, 474, 475, 485, 486, 489. 
MAYMÓ BONET, jueu de La Bisbal, 375, 446. 
MAYMÓ BONJUHA, jueu de Girona, 779, 781, 875. 
MAYMÓ FERRER, jueu, 954. 
MAYMÓ MOMET, jueu de Peralada, 228. 
MAYMÓ RAVAYA, jueu de La Bisbal, 336. 
MERCADELL, jueu de Figueres, 119. 
MERCADELL, Bru de, 5, 16, 28. 
MERCADER, Dalmau, convers de Girona, 1191, 1199. 
MERCADER, Ramon, 822. 
MERCADER, Ramon, convers de Girona, 908. 
MERDER, Ramon, ciutadà de Girona, convers, 898. 
MESTRE, Guillem Bernat des, convers, fill de Bonastruch des Mestre, jueu 

de Girona, 909, 916, 917, 945, 957, 962, 990. 
MESTRE, Pere, 40. 
MIARS, Pere de, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 64, 73, 74. 
MIELL, Mateu, de Brunyola, 939. 
MIERES, Tomàs, llicenciat en lleis, jutge ordinari i ciutadà de Girona, 1068, 

1072, 1073, 1074. 
MINYANA, Arnau de, ardiaca i xantre de la Seu de Girona, 25, 26, 27, 

29, 30, 32. 
MIQUEL, Bernat fill de Gabriel Miquel, 827. 
MIQUEL, Gabriel, ciutadà de Girona, 819, 827. 
MIQUEL, Joan, de La Bisbal, 333. 
MIQUEL, vicari general del bisbe de Girona, 587. 
MIQUELA, muller de Guillem de Fort de Mont, de Franciac, 154. 
MIQUELA, vídua de Bernat de Guardiola, 309. 
MIR, Arnau, de Canet, 537. 
MIR, Nicolau, 326. 
MIRET, Castelló, mercader de Girona, 228. 
MIRIAM CARAVIDA, jueva, 8. 
MIRIAM, vídua d'Issach Sebemarch, jueu de Girona, 951. 
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MIRÓ, Bernat, d'Ullà, 352. 
MIRO, Pere, clergue de Girona, 517. 
MIRÓ, Pere, de La Bisbal, 253. 
MIRÓ, Pere, jurat de la ciutat de Girona, 1076. 
MIRÓ, Ramon, domer de l'església de Monells, 176. 
MITJÀ., Antoni, de la notaria capitular i prevere de la Seu de Girona, 857, 

870. 
MITJAVILA, Jaume de, jurat de Girona, 209, 431, 435. 
MITJAVILA, Pasqual de, de Pedrinyà de la parròquia de Crespià, 436. 
MODAGER, Bernat, saig de la vegueria de Girona, 483. 
MOLER, Narcís, escrivà de la cúria eclesiàstica de Girona, 1216. 
MOLES, Joan, 906. 
MOLINES, metge de La Bisbal, 215. 
MOLINS, Guillem, sots-batlle de Girona, 766. 
MOMET, batlle, jueu, 10. 
MOMET, fill de Jucef, jueu de Torroella de Montgrí, 370. 
MOMET, pare de Bellshom, jueu, 7, 18. 
MOMET ASTRUCH, jueu de Castelló d'Empúries, 359. 
MOMET ASTRUCH, jueu de Girona, 485. 
MOMET DE CLARAMUNT, jueu de Girona, 774. 
MOMET MAYMÓ, jueu de Girona, 90. 
MOMET MAYMÓ, jueu de Peralada, 115. 
MOMET VIDAL, jueu de Girona, 585, 780. 
MOMETÓ ASTRUCH, jueu de Castelló d'Empúries, 69. 
MONAR, Guillem, clergue de Castelló d'Empúries, 487, 488. 
MONAR, Pere des, de La Bisbal, 259. 
MONELL, Pere de, jutge ordinari de Girona, 183. 
MONELLS, Jaume de, llicenciat en dret de Girona, 244, 247, 437. 
MONET, Ramon, saig del batlle de Girona, 474, 490. 
MONT, Dalmau de, canonge de la Seu de Girona, 384. 
MONTAGUT, Galceran de, vicari del bisbe de Girona, 176, 212, 213. 
MONTAGUT, Guillem de, 636. 
MONTAGUT, Ponç de, 16. 
MONTALT, Guillem de, mercader de Girona, 740. 
MONTCADA, Guillem Ramon de, 918. 
MONTCADA, Ot de, 126, 127, 129. 
MONTCADA, Ramon de, 762. 
MONTCADA I DE PINOS, Gastó de, bisbe de Girona, 108, 109. 
MONTENYANS, Francesc de, lloctinent del veguer de Girona, 473, 474, 

475, 483. 
MONTPALAU, Bernat de, fill de Pere de Llavanera, 47, 49, 50, 51. 
MONT-RODON, Arnau de, bisbe de Girona, 142, 144, 146, 149, 156, 157, 

169, 172, 177, 179, 189, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 
211, 215, 216, 217, 218, 219, 219, 220, 222, 223, 224, 229, 231, 233, 
234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 
250, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 
270, 271, 274, 276, 401. 
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MONT-RODON, Bernat de, canonge i vicari general del bisbe de Girona, 
266. 

MONT-RODON I DE SORRIBES, Bernat de, bisbe de Girona, 535, 538, 
544, 550, 558, 559, 560, 563, 564, 567. 

MONTROIG, Joan, escrivà i ciutadà de Girona, 1205. 
MONTROIG, Miquel, lloctinent del batlle general de Catalunya a Giro- 

na, 1214. 
MONTROIG, Pere, 947. 
MORELL, Andreu, de Sant Dalmai, 939. 
MORELL, Guillem, jurat de Girona, 714. 
MORELL, Pere, clergue de Sant Feliu, 381. 
MOSSÉ, fill d'Abraham Mossé, jueu de Girona, 170, 171. 
MOSSÉ, fill d'Anna Cabrida, jueu de La Bisbal, 70. 
MOSSÉ, fill d'Astruch Deuslocrega, jueu de La Bisbal, 403. 
MOSSÉ, fill de Jucef Mossé, jueu de Girona, 159, 160. 
MOSSÉ, jueu de La Bisbal, 318. 
MOSSÉ, mestre, jueu de Girona, 1016. 
MOSSÉ ABRAHAM, jueu de Camprodon, 465. 
MOSSÉ ABRAHAM, també anomenat Mossé Duran, jueu de La Bisbal, 

70, 71, 141, 241, 265. 
MOSSÉ ABRAHAM DES PORTAL, físic, jueu de Girona, 715, 718, 729, 

730, 733, 740, 745, 753, 754, 759. 
MOSSÉ ASMIES CABRIT, jueu de Girona, 457, 463, 467. 
MOSSÉ ASTRUCH, jueu de Girona, 761, 858, 859, 860, 875, 886, 898, 896. 
MOSSÉ BELLSHOM BENET, conseller i secretari de l'aljama de Giro- 

na, jueu, 804, 808, 860, 863, 875, 886, 889. 
MOSSÉ BELLSHOM DE BLANES, jueu de Girona, 961. 
MOSSÉ BELLSHOM FALCÓ, conseller de l'aijama de Girona, jueu, 886, 

888. 
MOSSÉ BEN NAHMAN, mestre, jueu, 21. 
MOSSÉ BENDIT, jueu, 853. 
MOSSÉ BENDIT, jueu de Perpinyà, 139. 
MOSSÉ CABRIT, fill d'Abraham Cabrit, jueu de Girona, convertit al cris- 

tianisme amb el nom de Pere de Bosc, 898. 
MOSSÉ CABRIT, fill d'Abraham Cabrit, jueu de Girona, convertit al cris- 

tianisme amb el nom de Pere Joan, 761. 
MOSSÉ CABRIT, jueu de Banyoles, 122, 124, 167, 173, 509. 
MOSSÉ COHEN, jueu, 875. 
MOSSÉ DAVID, jueu de La Bisbal, 236, 276, 277, 280. 
MOSSÉ DAVID VIDAL, jueu de Camprodon, 465. 
MOSSÉ D'EN JUCEF, jueu de La Bisbal, 70. 
MOSSÉ DES FORN, jueu, 306. 
MOSSÉ DES PORTAL, mestre i jueu de Besalú, veí de Girona, 545, 597, 

600. 
MOSSÉ DEUSLOCREGA, jueu de Girona, 108, 109. 
MOSSÉ DURAN, també anomenat Mossé Abraham, jueu de La Bisbal, 

vegeu Mossé Abraham, 141, 277. 

342 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

MOSSÉ FALCÓ, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 408, 414, 485, 542, 
562, 860, 863, 875, 889. 

MOSSÉ ISSACH, jueu, de Barcelona, 1. 
MOSSÉ JUCEF, fill de Jucef Mossé, jueu de Girona, 282, 437. 
MOSSÉ RAVAYA, jueu de Girona, 424, 428, 485, 545, 538. 
MOSSÉ RUTAN, jueu, 41. 
MOSSÉ SALVAT, jueu de Girona, 435. 
MOSSÉ SESCALA, jueu de Girona, 176, 294, 300. 
MOSSÉ VIDAL, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1192. 
MOSSÉ VIDAL, jueu de Girona, 191. 
MOSSETES, carnisser, jueu de Girona, 358. 
MOTLLÓ, Jaume de, jutge ordinari de la ciutat de Girona, 226. 
MOXACH, Joan de, de Brunyola, 939. 
MUNTANYA, Francesc, 760. 
MURALLES, Bartomeu, canonge de Sant Feliu de Girona, 1208. 

- N - 

NA POU, Pere de, batlle de Parlavà, 282. 
NACIM CORTOVÍ, jueu de Girona, 56. 
NACIM FERRER, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 761, 814, 815, 

835, 836, 846, 847, 848, 849, 854, 855, 860, 862, 863, 866, 867, 875, 
886, 888, 889, 901, 902, 946, 958. 

NACIM ROVÉN, jueu de Girona, 126, 127, 129, 154, 365, 822, 875, 1016. 
NALIES, jueu, 384. 
NARAUS, Ramon de, 4. 
NARCÍS, fill de Gerald de Santdionís, metge, 362. 
NARENYS, Pere, jurat de Girona, 1076. 
NARVONÉS, Pere, clergue de Torroella de Montgrí, 350, 352. 
NASSANELL CERÇ, jueu de Girona, 630, 647, 772, 785, 875, 1016. 
NAVATÓ, Bernat, 350, 352. 
NEGRE, Guillem, d'Ullà, 407, 412, 499, 500. 
NEGUELL, Antoni, conseller reial, de Barcelona, 1213. 
NET, Pere, clavari de la ciutat de Girona, 595, 763. 
NICOLAU, Pere, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
NICOLAUA, muller de Pere Maruny, de La Bisbal, 261. 
NIELL, Bernat, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
NIELL, Guillem, d'Estanyol, 939. 
NOVELL, Lluís Estrús, llibreter, convers, 717. 
NUNO, 12. 
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OLGUER, Berenguer, de La Bisbal, 217. 
OLGUER DE FONTETA, Guillem, 294, 300. 
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OLIU, Joan, notari de Girona, 1187. 
OLIVER, Arnau, de Candell, 3, 6. 
OLIVER, Jaume, de Besalú, 81. 
OLIVER, Pere, prior del convent de Framenors de Girona, 1059. 
OLIVERA, Arnau, clergue, 644. 
OLIVERES, Narcís, prevere de la Seu de Girona, 1087, 1148. 
OLIVÉS, Arnau d', prevere del capítol de la Seu, 28. 
OLLER, Guillem, de Brunyola, 939. 
OLMAR, Bernat, de Peratallada, 232, 234. 
OLMELLS, Bernat d', 90. 
ORCA, Pere de, de Cassà de la Selva, 357. 
ORDINELL, Joan, jurat de Banyoles, 374. 
ORFILIA, jueva, 942. 
ORTA, Francesc d', de Brunyola, 939. 
ORTA, Pere d', de Brunyola, 939. 
OTGER, Domènec, de Peralada, 530. 
OTGER, Guillem, fill de Joan Otger, de Castelló d'Empúries, 448. 
OTGER, Joan, de Castelló d'Empúries, 448. 
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PAGÈS, Baldiri, beneficiat de la Seu de Girona, 1203, 1204. 
PAGÈS, Bernat, 59. 
PAGÈS, Guillem, batlle de Rupià, 337. 
PAGÈS, Joan, de Sant Julià de Ramis, 1204. 
PAGÈS, Joan, vice-canceller reial, 1135. 
PAGÈS, Pere, batlle de Rupià, 441, 475, 481, 482, 486, 489. 
PAGÈS, Rafael, de Sant Julià de Ramis, 1207. 
PALAU, Esteve, beneficiat de Sant Mateu de l'Almoina, 1090. 
PALAU, Esteve, clergue, 1100. 
PALAU, Felip de, escrivà del bisbe de Girona, 360. 
PALAU, Felipa de, del castell de Palau de Riumors, 825, 843, 844. 
PALAU, Guillem, de Brunyola, 939. 
PALAU, Guillem, de la parròquia de Salt i ciutadà de Girona, 958. 
PALAU, Guillem de, canonge de l'església de Girona, 16. 
PALAU, Guillem de, cavaller, 45. 
PALAU, Pere de, 228. 
PALAUET, Bernat de, convers, veí de Tarassona, 295. 
PALLISER, Francesc, peroler, convers, 955. 
PALOL, Dalmau de, d'Ullà, 560. 
PALOL, Guillem, 960. 
PALOL, Ramon de, cavaller, 437. 
PALOLL, Pere, convers, 787, 833. 
PALS, Pere de, 309. 
PANDINA, vídua d'Astruch Vidal, jueu, 875. 
PANTALEU, Pere Ramon de, de la parròquia de Sant Feliu, 42. 
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PAPIOL, Francesc de, convers de Saragossa, 329. 
PAPS, Miquel, prevere de la Seu de Girona, 1203. 
PARACOLLS, Antoni, notari de Perpinyà, 887. 
PASCOLL, Benet, escrivà, ciutadà de Girona, 1199. 
PASQUAL, Francesc, 930. 
PASQUAL, Francesc, franciscà, mestre en teologia, 874, 1116. 
PASQUAL, Jaume, prevere de la Seu de Girona, 942, 945, 951. 
PASQUAL, Joan, frare de l'ordre de Framenors, 951, 952. 
PASQUAL, Pere, de Freixenedell, de la parròquia de Sant Joan de Bor- 

gonyà, 20. 
PASQUAL, Rafael, convers de Girona, abans anomenat Abraham Suba- 

yó, 951, 952. 
PASTELLER, Pere, d'Ultramort, 275. 
PATRÓ, Bernat, de Monells, 309. 
PAU, Antoni de, prevere de Sant Feliu de Guíxols, 1013. 
PEDRALT, Jaume de, domer de l'església de Santa Maria de Turers, 390. 
PEDRER, Bernat, de Basella, 128. 
PEDRERA, Bernat, batlle de Bàscara, 453. 
PEDRERA, Bernat, batlle d'Ullà, 412. 
PEDRERA, Guillem, batlle de Bàscara, 442. 
PEDRERA, Guillem, batlle d'Ullà, 219, 224, 326, 350, 370. 
PEDRERA, Guillem, clergue del monestir de Santa Maria d'Ullà, 560. 
PEDRERA, Jaume, de Bàscara, 544. 
PEDRINYA, Pere de, paborde de l'Almoina, 14. 
PELAI, Bartomeu, de Corts, 777. 
PELLICER, Francesc, 611, 612, 627, 646. 
PELLICER, Francesc, peroler, convers, 787, 789, 796. 
PELLICER, Guillem, 904. 
PELLICER, Joan, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 986, 990, 

1004, 1037. 
PELLICER, Pere, de La Bisbal, 268. 
PERALTA, Martí de, 79. 
PERATALLADA, Dalmau de, canonge de la Seu, 22, 23. 
PERE, fill de Bernat Esperta, de La Bisbal, 147. 
PERE II EL GRAN, rei, 34, 36, 37, 38. 
PERE III EL CERIMONIÓS, rei, 123, 134, 135, 136, 137, 143, 183, 227, 

371, 372, 379, 380. 
PERE, Bernat, de Brunyola, 939. 
PERE, Castelló, jurisperit, 199. 
PERE, Jaume, regent la batllia d'Ullastret, 460. 
PERE, Joan, fill de Pere Sarriera, 985. 
PERE, Miquel, notari de Girona, 885, 939, 950. 
PERELLÓ, Berenguer, fill Ferrer Perelló, de L'Armentera, 455. 
PERELLÓ, Ferrer, de L'Armentera, 455. 
PERES, Jaume des, de Sant Martí Sapresa, 939. 
PERFET BONSENYOR, jueu de Castelló d'Empúries, 507. 
PERFET ISSACH, jueu, 70. 
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PERIC, Bartomeu, de la parròquia de Santa Creu de Rodes, 106. 
PERLES, Bernat de, majordom del bisbe de Girona, 396. 
PERONELLA, filla de Joan Sastre, doctor en lleis de Castelló d'Empú- 

ries, 1188. 
PERPINYÀ, Arnau, jurat de Girona, 150, 151, 153, 158. 
PERPINYÀ, Francesc, batlle de Vilafreser, 442. 
PETIT, jueu de Caldes de Malavella, 899. 
PICÓ, Bernat, majordom del bisbe de Girona, 53. 
PLA, Antoni de, de Sant Martí Sapresa, 939. 
PLA, Francesc, beneficiat de la Seu de Girona, 952. 
PLA, Guillem de, mercader, ciutadà de Girona, 984. 
PLAN, Pere, de Sant Dalmai, 939. 
PLANA, Bernat Gilabert sa, oficial reial, 1124, 1125. 
PLANA, Pere de, de Monells, 309. 
PLANELLA, Caterina, 309. 
PLANELLES, Bernat de, fill de Joan de Planelles, 78. 
PLANELLES, Joan de, 78. 
PLANELLES, Pere de, 78. 
PLANES, Arnau de, 54. 
PLANES, Bartomeu, de Rupià, 441. 
PLAUDIR, Pere de, carnisser, de Besalú, 60. 
PLUMER, En, de Corts, 777. 
POLS, Pere de, domer de l'església de Serra, 82. 
PONÇ, En, d'Aiguaviva, 782. 
PONÇ, Berenguer, de la parròquia de Sant Esteve de Riudellots, 57. 
PONÇ, Guillem, de Brunyola, 939. 
PONÇ, Guillem, notari de la Bisbal, 318. 
PONÇ, Pasqual, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
PONÇ, Pere, 4. 
PONÇ, Pere, ciutadà de Girona, 181. 
PONÇ, Pere, de Castelló d'Empúries, 95. 
PONÇ, Dalmau, cambrer del bisbe de Girona, 560. 
PONCS, Pere, de Rupià, 220. 
PONT, Pere de, notari, 561. 
PONT, Pere des, secretari del rei, 734, 736. 
PORTELL, jaume, sastre de Girona, 832. 
PORTELLO, Antoni de, clavari de la ciutat de Girona, 1099, 1101. 
POSA, Guillem sa, de Sant Martí Sapresa, 939. 
POU, Bernat de, 33. 
POU, Pere des, de Parlavà, 91. 
PRAT, Bernat des, de Besalú, 145. 
PRAT, Joan de, jurat de Girona, 485. 
PRAT, Pere, 788. 
PRAT, Pere de, jurat de Girona, 214, 426. 
PRAT, Ramon de, ciutadà de Girona, 722. 
PRATS, Antoni, paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 1205. 
PRATS, Girona de, vídua de Bernat Pagès, 59. 

346 



DOCUMENTS DELS JUEUS DE GIRONA 

PRIÇOSA, àvia de Vidal Bondia, jueu de Girona, 812, 813. 
PRIÇOSA, muller de Pere Saumana, convers de Peratallada, abans ano- 

menat Jacob Issach, 555, 558. 
PRIÇOSA, vídua del mestre Astruch Zabarra, jueu de Girona, 826, 875, 

889, 986. 
PRIÇOSA, vídua d'Issach Deuslocrega, jueu de Figueres, 110. 
PROVENÇAL, Ramon, jurat de Girona, 184, 185, 186, 187, 191, 195, 196. 
PROVENÇAL SALANDÍ, jueu de Castelló d'Empüries, 17, 27. 
PROVENÇALS, Francesc Pere, clavari de la ciutat de Girona, 1127, 1128. 
PROVENÇALS, Ramon, sots-veguer de Girona, 489, 490, 492, 493, 511. 
PRUNELL, Joan, de Corts, 777. 
PUIG, Na, 656. 
PUIG, Arnau de, domer de l'església de Serra, 82. 
PUIG, Berenguer de, 7. 
PUIG, Guillem de, 7. 
PUIG, Jaume des, de Sant Martí Sapresa, 939. 
PUIG, Joan de, jurisperit de Castelló d'Empúries, 523. 
PUIG, Jordi de, escrivà de Girona, 813. 
PUIG, Marc de, regent la batllia d'Ullà, 304, 305, 350, 352. 
PUIG, Pere de, clavari de la ciutat de Girona, 1184. 
PUIG, Pere de, clergue de Girona, 369. 
PUIG, Pere de, de Peratallada, 454. 
PUIG, Pere de, draper i jurat de Girona, 165, 198. 
PUIG, Pere de, jurisperit de Figueres, 261, 268. 
PUIG, Pere, sonador d'hores i ciutadà de Girona, 1143. 
PUIG, Pere Llorenç del, de Brunyola, 939. 
PUIG, Ramon de, ciutadà de Girona, 178. 
PUJADA, Francesc sa, de Sant Martí Sapresa, 939. 
PUJOL, Francesc, de Sant Dalmai, 939. 

QUEIXÀS, Guillem de, de Girona, 806. 
QUEIXÀS, Guillem de, draper, 138. 
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RABASSEDA, Bernat, de Sant Martí Sapresa, 939. 
RADÓ, Bernat, de Parlavà, 218. 
RAFARD, Bernat, prevere de la Seu de Girona, 990, 1004. 
RAFARD, Jordi, prevere de la Seu de Girona, 1196, 1197, 1198. 
RAFARD, Ramon, ciutadà de Girona, 463, 467. 
RAFRENS, Arnau, d'Estanyol, 939. 
RAINÉS, Romeu, fuster de Girona, 341. 
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RAJADELL, Manuel de, conseller reial i lloctinent a la ciutat i vegueria 
de Girona, 721, 723, 727, 728. 
RAMADA, Pere, jurat de Girona, 209. 
RAMÉS, Joan, porter del bisbe de Girona, 968. 
RAMIS, Joan, fuster i ciutadà de Girona, 1037. 
RAMON, fill de Ramon d'Esterriola, tintorer de Banyoles, 413. 
RAMON, Guillem, especier, 789, 796. 
RAMON BERENGUER, infant, comte d'Empúries, 188. 
RAMON DE MATA, Guillem, 460. 
RAMONA, filla de Ramon de Serinyà, cavaller, 18. 
RAMONA, muller de Guillem Comte, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
RAMONA, vídua de Guillem Safont, d'Ullà, 219, 370. 
RAQUEL, Pere de, de La Bisbal, 80. 
RASET, de Salt, 783. 
RASET, Dalmau de, doctor en lleis, ardiaca de la Selva, 910. 
RASET, Francesc, mercader, clavari i batlle de la ciutat de Girona, 1074, 

1079, 1080, 1084, 1085, 1086, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1100, 1103, 
1105. 

RASET, Ramon, clavari de la ciutat de Girona, 1107, 1138, 1154, 1155. 
RAVAYA, En, jueu de La Bisbal, 310. 
[--] RAVAYA, jueu de Girona, 537. 
REGINA, filla de Barzelay Bondia, jueu, 128. 
REGINA, muller de Cresques Gracià, jueu, 875. 
REGINA, muller de Vidal Bondia, jueu de Girona, 812, 813. 
REGINA, muller de Vidal Cohen, jueu, 875. 
REGINA, muller de Vidal Lobell, jueu, 875. 
REGINA, muller d'Issach Efraym, jueu, 173. 
REGINA, muller d'Issach Perfet, jueu de La Bisbal, 42, 53. 
REGINA, vídua de Mossetes, jueu carnisser de Girona, 358. 
REGINA, vídua de Vidal Mercadell, jueu de Girona, 492, 493, 497, 498. 
REI, Pere, de la parròquia de Santa Àgata, 57. 
REIXAC, Bernat de, lloctinent del batlle general a Girona, 1047. 
REIXAC, Guillem, corredor convers, de Girona, 803, 833. 
RENARD, traginer de Girona, 369. 
RENARD, Ramon, escrivà de Girona, 973, 974. 
REQUENS, Pere de, jurat de Banyoles, 374. 
REQUESENS, Galceran de, batlle general de Catalunya, 1047, 1056, 1057, 

1058. 
REQUESENS, Lluís, governador general de Catalunya, 906, 907. 
RESTA, Joan, jurisperit de Castelló d'Empúries i jutge d'Ullestret, 392, 

393, 460. 
RIARD, Ramon, de Campdorà, 424. 
RIBA, Na, 1200. 
RIBA, Arnau de, clergue de Sant Feliu de Girona, 513, 515. 
RIBA, Bernat de, regent la batllia de Rupià, 256. 
RIBA, Guillem de, rector de l'hospital de la catedral, 1061. 
RIBERA, Dalmau de, 792. 
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RIBOT, Antic, canonge de Sant Feliu de Girona, 1212. 
RIBOT, Bernat, canonge de la Seu de Girona, 1199, 1206, 1208. 
RIBOT, Guillem, 300. 
RIBOT, Joan, cavaller de Foixà, 1208, 1209, 1210, 1211. 
RIBOT, Pere, canonge de Sant Feliu, 1206. 
RIBOT, Ramon, jurat de Girona, 175, 180, 182, 415. 
RIERA, Berenguer de, batlle de Girona, 431, 435. 
RIERA, Bernat, jurat de Girona, 209, 426. 
RIERA, Francesc, bosser de Girona, 1049. 
RIERA, Joan, clergue de La Bisbal, 289. 
RIERA, Joan, àlias Palet, prevere de l'Almoina de la Seu de Girona, 1203, 

1204. 
RIERA, Pere, colteller, 1139. 
RIERA, Pere, de Sant Martí Sapresa, 939. 
RIGAU, Berenguer, notari de Girona, 941. 
RIGAU, Bonanat, fill de Berenguer Rigau, 941. 
RIGAU, Pere, fill de Berenguer Rigau, 941. 
RIMANÇÓ, Bernat de, de Bàscara, 451. 
RIQUENSA, muller de Pere Rei, 57. 
RIQUER, Jaume, convers, 587. 
RIUCLAR, Jaume de, clergue de la Seu de Girona, 308. 
RIUS, Pere de, vicari general del bisbe de Girona, 417, 419, 431, 434, 435, 

436. 
ROCA, Antoni, canonge i ardiaca d'Empúries, 966. 
ROCA, Antoni, draper i ciutadà de Girona, 831. 
ROCA, Arnau de, clergue de Sant Feliu de Girona, 528. 
ROCA, Bernat sa, castlà de Rupià, 176, 202, 220, 223, 417, 495, 496. 
ROCA, Bonanat de, draper, 369. 
ROCA, Bru sa, 568. 
ROCA, Francesc, canonge de la Seu de Girona, 1211. 
ROCA, Francesc, convers, 963, 994. 
ROCA, Jeroni, doctor en lleis i ciutadà de Girona, fill de Nicolau Roca, 

notari de Girona, 1206. 
ROCA, Joan, prevere de Sant Feliu de Girona, 1208. 
ROCA, Nicolau, batlle de l'aljama de Girona, 1074. 
ROCA, Nicolau, notari i clavari de la ciutat de Girona, pare i fill homò- 

nims, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1191, 1202, 1206, 1208. 
ROCABERTí I DESFAR, Pere de, bisbe de Girona, 64, 69, 70, 71, 74, 86. 
RODES, Miquel, jurista i ciutadà de Girona, 1213. 
RODON, Llorenç, notari de Perpinyà, 887. 
ROIG, Pere, 309. 
ROIG, Ponç, cavaller, 33. 
ROIG, Ponç, clergue de Sant Martí sa Costa, 113. 
ROILL, Francesc de, escrivà de Girona, 955. 
ROMÀ, Jaume, de Castelló d'Empúries, 95, 94. 
ROMAGUERA, Francesc, prevere de la Seu de Girona, 1196, 1197. 
ROMEU, bisbe de Lleida, 449. 
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ROMEU, Pere, de Juvinyà, 385. 
ROQUER, Bernat, de La Bisbal, 205, 208. 
ROQUÍ, En, bosser, 717, 787, 833. 
ROSER, Pere, 73. 
ROSSELL, Bernat, de Monells, 673. 
ROSSELL, Marimon, de Brunyola, 939. 
ROSSINYOL, Pere, de Sant Dalmai, 939. 
ROURES, Francesc, prior del monestir de Sant Agustí de Peralada, 1200. 
ROVIRA, Bernat, de Fonolleres, 203. 
ROVIRA, Francesc, de Salitja, 939. 
ROVIRA, Francesc, de Sant Dalmai, 939. 
ROVIRA, Jaume, paraire de Girona, que fou clavari, 1140, 1141. 
ROVIRA, Joan, apotecari de Girona, 1015, 1021. 
ROVÉN BONSENYOR, jueu de Girona, 819. 
ROVÉN CAP, secretari dels jueus de Girona, 26, 29. 
ROVÉN CERÇ, jueu, 424. 
ROVÉN NACIM, prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Girona, jueu, 592, 

614, 670, 672, 682, 683, 686, 690. 
ROVÉN SAMUEL, jueu, 426, 604, 610. 
ROVÉN SESCALA, fill de Mossé Sescala, jueu de Girona, 294, 300, 443. 
ROVÉN VIDES, jueu de Girona, 452, 499, 500. 
ROVÉN VIDES, jueu d'Hostalric, 391. 
RULL, Francesc, de Bàscara, 544. 
RUPIÀ, Pere de, regent la batllia de Matajudaica, 460. 
RUPIT, En, paraire de Girona, 1196, 1197, 1198. 

SABATA, Roderic, 93, 94, 95. 
SABATER, Berenguer, regent la batllia de Bàscara, 564. 
SABATER, Jaume, taverner de Girona, 147. 
SABATER, Joan, 168. 
SABATER, Lluís, sots-batlle de Girona, 1074. 
SABINA, Joan, 613. 
SABINA, Joan, convers, 787. 
SABUT, Francina, vídua de Gabriel Sabut, 1210. 
SABUT, Gabriel, escrivà de la cúria esclesiàstica de Girona, 1208, 1210, 1211, 

1212. 
SACEMBRE, Guillem, prevere beneficiat de Cadaqués, 903. 
SAFONT, Guillem de, d'Ullà, 479, 480. 
SAFONT, Guillem, d'Ullà, 219, 370 . 
SAGALÀS, En, de Sant Gregori, 783. 
SAGRERA, Antoni Joan, ciutadà de Girona, 1216. 
SAGRERA, Bartomeu, de Sant Dalmai, 939. 
SALA, En, 873. 
SALA, Francesc, inquisidor reial, 927, 928. 
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SALA, Pere de, 81. 
SALELLES, Vidal de, de la parròquia de Pedret, 250. 
SALÓ, Berenguer, clergue de Girona, 381. 
SALOMÓ, fill d'Abraham Bonafé, jueu de Girona, 48. 
SALOMÓ, fill de Caravida Bellshom, jueu, 1. 
SALOMÓ, fill de Mahir de Cabanes, jueu, 23, 30. 
SALOMÓ, fill de Mossé Issach, jueu, 1. 
SALOMÓ, fill d'Issach Bondia, jueu de Girona, 147. 
SALOMÓ [—], jueu de Girona, 29. 
SALOMÓ ABRAHAM, jueu, 442. 
SALOMÓ ADRET, fill d'Adret Samuel, jueu de Castelló d'Empúries, 903. 
SALOMÓ ANINAY, jueu de Girona, 26, 29. 
SALOMÓ ASTRUCH, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 131, 173, 378. 
SALOMÓ ASTRUCH ADRET, jueu de Girona, 173, 515, 528. 
SALOMÓ ASTRUCH MERCADELL, jueu de Girona, 473, 499, 500, 945. 
SALOMÓ ASTRUCH SA TORRE, jueu de Girona, 464. 
SALOMÓ BONAFÉ, jueu, 58, 70. 
SALOMÓ BONAFÉ, jueu de Girona, 29, 39, 44, 46, 48, 52. 
SALOMÓ BONAFÓS, batlle reial de Catalunya, 13. 
SALOMÓ CABRIT, fill de Mossé Cabrit, jueu de Perpinyà, 509, 898, 968, 

1037. 
SALOMÓ CABRIT, jueu, 761. 
SALOMÓ CABRIT, jueu de Bayoles, 945. 
SALOMÓ CARAVIDA, metge, jueu de Girona, 88. 
SALOMÓ DE BELLCAIRE, jueu de Girona, 448. 
SALOMÓ DE FOIX, jueu de Peralada, 514, 519. 
SALOMÓ DE PIERA, jueu de Girona i veí de Castelló d'Empúries, 1188, 1189. 
SALOMÓ ESCAPAT, jueu, 515. 
SALOMÓ ESDRES, rector de l'aljama de Girona, jueu, 1191. 
SALOMÓ FERRER, jueu de Girona, 888. 
SALOMÓ HASDAY, jueu, 875. 
SALOMÓ HASDAY, jueu de Girona, 120, 138. 
SALOMÓ ISSACH, jueu de Girona, 342, 359, 415, 437, 485. 
SALOMÓ SALVES, jueu de Girona, 226. 
SALOMÓ SAMUEL, rector de l'aljama de Girona, jueu, 875, 942, 951, 

952, 1191. 
SALOMÓ SA PORTA, prepòsit de l'Almoina de l'aljama de Girona, jueu, 

580, 606, 637, 641, 652, 775, 777, 778, 782. 
SALOMÓ DE TOLOSA, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1138. 
SALOMÓ SA TORRA, jueu de Girona, 293, 311. 
SALOMÓ VIDAL DE CASTELLÓ, jueu, 59. 
SALTELL, Ferrer de, donzell, 503. 
SALTELL DE PORTA, fill de Vidal de Porta, jueu de Barcelona, 58. 
SALTELL GRACIÀ, jueu de Girona, 150, 153, 158, 194, 286, 325, 485. 
SALVAT, Pere, convers, 954. 
SALVAT JACON jueu de Girona, 875, 888. 
SALVAT MOSSE, jueu de Girona, 431. 
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SAMPSÓ, Bernat, convers de Girona, 1199. 
SAMPSÓ, Enric, canonge i paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 1216. 
SAMPSÓ, Francesc, síndic de la ciutat de Girona, 1133. 
SAMPSÓ, Mateu, convers de Girona, 1191. 
SAMPSÓ, Ramon, síndic de la ciutat de Girona, 834, 994, 1009. 
SAMPSÓ DE VERSÓ, jueu, 83. 
SAMUEL ASTRUCH, jueu de Girona, 66, 145, 156. 
SAMUEL BENVENIST, jueu, 960. 
SAMUEL DE FOIX, jueu de Girona, 858. 
SAMUEL DE FOIX, jueu de Peralada, 507, 514, 517, 519. 
SAMUEL HASDAY, jueu de Girona, 256, 257. 
SAMUEL NATAN, jueu de Girona, 875, 888, 945. 
SAMUEL SALOMO DE FOIX, jueu de Girona, 797. 
SAMUEL SOTLLAM, jueu de Girona, 485. 
SANS, En, 561. 
SANT ANIOL, de Garsendis, 20. 
SANT ANIOL, Girald, fill de Garsendis de Sant Aniol, 20. 
SANT CELONI, Alegret de, 1. 
SANTA CECÍLIA, Marquès de, paborde de l'Almoina Seu de Girona, 32. 
SANTA CECÍLIA, Miquel de, batlle de Girona, 885. 
SANTA CECÍLIA, Miquel de, clavari i batlle de la ciutat de Girona, 673, 

788, 814, 815, 816, 885. 
SANTA COLOMA, Pere de, canvista, 72. 
SANTAMARIA, Gonzalo de, ardiaca de Burgos, 842. 
SANTAMARIA, Pere de, sots-veguer de Besalú, 212. 
SANTCELONI, Berenguer de, jurat de Girona, 165, 194. 
SANTCELONI, Felip de, 962. 
SANTCELONI, Francesc, convers, 787, 884. 
SANTCELONI, Francesc de, jurat i síndic de la ciutat de Girona, 415, 426, 

458, 655, 790, 904. 
SANTCELONI, Jaume de, missatger de la ciutat de Girona, 1117, 1118, 1134. 
SANTCELONI, Pere, 999. 
SANTCELONI, Pere Francesc de, vicari general del bisbe de Girona, 1195, 

1203. 
SANTCLIMENT, Pere de, procurador general del comtat d'Empúries, 819. 
SANTDIONÍS, Dalmau, doctor en lleis, 747. 
SANTDIONÍS, Gerald de, mestre en medicina de Girona, 260, 362. 
SANTDIONÍS, Narcís, cavaller, veguer de Girona, 949, 1076. 
SANTJOAN, Bonanat de, jutge ordinari de La Bisbal, 217, 268. 
SANTJOAN, Domènec de, 473. 
SANTJOAN, Miquel de, vicari general del bisbe de Girona, 460, 480, 492, 

493, 552. 
SANTMARTÍ, Bernat de, jurat de Girona, 209. 
SANTMARTI, Francesc de, fill de pare homònim, ciutadà de Girona, 586. 
SANTMARTÍ)  Guillem de, jurat de Girona, 184, 185, 186, 187, 191, 195, 196. 
SANTMARTI, Miquel de, donzell, 1195. 
SANTMARTÍ, Pere de, burgès de Perpinyà, 1025. 
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SANTMARTÍ, Pere de, doctor en lleis i batlle de Girona, 747. 
SANTMIQUEL, Bernat, donzell, 569, 572, 591. 
SANTPOL, Bernat de, de Rupià, 474, 475, 486, 495, 496. 
SARA, filla de Bonanat i néta de Bellshom, jueu, 18. 
SARA, vídua de Barzelay, jueu, 22, 23, 30. 
SARAGOSSA, Joan de, convers, abans anomenat Jucef Cohen, 252. 
SARAGOSSANA, Bernat, jurat de Girona, 613, 790. 
SARRIERA, Francesc de, canvista i jurat de Girona, 209, 221. 
SARRIERA, Joan, canonge de la Seu de Girona, 1203, 1207. 
SARRIERA, Joan, convers, 717, 787, 796. 
SARRIERA, Joan, llicenciat en lleis i jurat de Girona, 599, 601, 608, 746, 

748, 756, 885. 
SARRIERA, Joan Narcís, convers, abans anomenat Jucef Zabarra, 1124, 

1125. 
SARRIERA, Jordi, 1203, 1207. 
SARRIERA, Pere, 985. 
SARRIERA, Ramon, de La Bisbal, 255. 
SASTRE, Joan, doctor en lleis de Castelló d'Empúries, 1188. 
SATERRA, Pere, convers, 833. 
SATRILLA, Jaume, bisbe de Girona, 497, 498, 500, 501, 504, 507, 508, 

513, 514, 517,522, 523, 527, 530. 
SAUMANA, Pere, 752. 
SAUMANA, Pere de, convers, abans anomenat Jacob Issach, jueu de Pe- 

ratallada, 502, 550, 555, 558, 559. 
SAURA, vídua de Bernat de Borradona, 515. 
SAURI, Joan, draper de Girona, 756, 793. 
SAURINA, muller de Jaume de Mitjavila, ciutadà de Girona, 431, 435. 
SAVALL, Joan, síndic i missatger de la ciutat de Girona, 820, 911, 915, 919, 

922. 
SAVARIO, Joan, de Sant Dalmai, 939. 
SAVARRES, Joan Miquel, notari de Girona, 1212. 
SAVARRÉS, Pere, jutge del comtat d'Empúries, 423. 
SEGUER, Guillem, paraire, 1202. 
SEGUIR, Bartomeu, prevere beneficiat de la Seu de Girona, 921. 
SELOM, Pere, especier, 787. 
SENESTERRA, Guillem de, 83. 
SENTMENAT, Miquel de, clavari de la ciutat de Girona, 1151. 
SENYORET DE VERDÚ, jueu de Castelló d'Empúries, 90. 
SERINYÀ, Ramon de, 7. 
SERRA, Andreu, paraire i sonador d'hores de la Seu de Girona, 1152, 1156, 

1157, 1158, 1159, 1160, 1164, 1166. 
SERRA, Bernat, d'Aiguaviva, 779, 782. 
SERRA, Bernat, de Castellfollit, 367. 
SERRA, Bernat, mestre, 787. 
SERRA, Bonanat, clavari de la ciutat de Girona, 655. 
SERRA, Francesc, de Girona, 938. 
SERRA, Joan, convers de Saragossa, 297. 
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SERRA, Joan, fill de Francesc Serra, llicenciat en lleis i ciutadà de Girona, 
938. 

SERRA, Miquel, jurat de Girona, 655. 
SERRA, Narcís, de Franciac, 1042. 
SERRA, Pere, argenter i jurat de Girona, 655, 790. 
SERRATÓS, Guillem, de Franciac, 899. 
SIBILLA, filla de Bernat des Prat, de Besalú, 145. 
SIBILLA, filla de Pere de Vilar, causídic de Girona, 561. 
SIBIL-LA, mare de Francesc Gerald, 468, 469, 470, 471, 476, 477, 478. 
SIBIL-LA, muller de Bernat Jofre, pescador, 142. 
SIBIL-LA, muller de Pasqual Ponç, de Catelló d'Empúries, 94, 95. 
SIBIL-LA, vídua d'Arnau Llorenç, de Castelló d'Empúries, 94, 95. 
SIBIL-LA, vídua de Joan Julià, guanter de Girona, 1196. 
SIMÓ, Benet, prevere de la Seu de Girona, 1194. 
SIMÓ, Francesc, de Sant Feliu de Girona, 757. 
SIMÓ, Francesc, notari de Girona, 125. 
SIMÓ, Joan, de Sant Martí Sapresa, 939. 
SIMÓ, Narcís, prevere de la Seu de Girona, 1203. 
SIMÓ, Pere, del mas del Mont de Gaüses, 24. 
SIMÓ, Pere, fill de Francesc Simó, de Sant Feliu de Girona, 757. 
SITJAR, Arnau de, jurat de Girona, 214. 
SITJAR, Berenguer, 5. 
SITJAR, Bernat de, jurat de Girona, 175, 180, 182, 485, 680, 684. 
SITJAR, Francesc de, jurat de Girona, 230. 
SITJAR, Guillem Arnau de, 5. 
SITJAR, Ramon de, frare dominic i mestre en teologia, 850. 
SITJAR, Ramon de, jurat de Girona, 150, 151, 152, 158. 
SOCARRAT, Bernat, xantre de l'església de Santa Maria de Castelló d'Em- 

púries, 145. 
SOLANA, Guillem, monjo del monestir de Sant Pere de Roda, 488. 
SOLER, Ermessenda de, 309. 
SOLER, Guillem de, de Sant Feliu de Girona, 775. 
SOLER, Nicolau, mercader i clavari de la ciutat de Girona, 976, 977, 1022, 

1055. 
SOLER, Simó de, de Rupià, 231, 257, 285, 337. 
SOTLLAM BADELL, jueu, 384. 
SUBIRANA, 6. 
SUNYER, Arnau, 2. 
SUNYER, Bernat, 918. 
SUNYER, Gabriel, escrivà i ciutadà de Girona, 1087. 
SUNYER, Guillem, 1. 
SUNYER, Guillem, batlle de Girona, 19. 
SUNYER, Guillem, batlle de Paljama de Girona, 1181, 1183. 
SUNYER, Guillem, convers, 717. 
SUNYER, Guillem, jurat de Girona, 178, 184, 185, 186, 187, 191, 195, 196, 

485, 562, 590. 
SUNYER, Guillem Pere, ciutadà de Girona, 972. 
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SUNYER, Pere Guillem, síndic i clavari de la ciutat de Girona, 681, 988, 
996, 997, 1038, 1041, 1043, 1044, 1069, 1070. 

SUNYER, Pericó jurat de Girona, 790. 
SUREDA, En, de Corts, 777. 

- T - 

TALLADA, En, de Sant Martí de Llémena, 780. 
TARASCÓ, Pere, mestre, convers, 237, 239. 
TARÓS DEUSLOCREGA, 875. 
TAULAT, Andreu, prevere beneficiat de l'altar de Santa Maria de Gràcia 

de l'església de Sant Feliu, 1045. 
TAULER, Berenguer, de Torroella de Montgrí, 456. 
TAVERTET, Ferrer de, 33. 
TEIXIDOR, Domènec, 3. 
TENIM, Dalmau, clergue de Riumors, 124. 
TERRADES, Arnau de, de Serinyà, 7. 
TERRADES, Francesc, convers, 717. 
TERRADES, Pere de, llicenciat en lleis i ciutadà de Girona, 746, 748, 749, 

756, 868. 
TERRADES, Pere Gerald de, canonge i sagristà major de la Seu de Giro- 

na, 1191. 
TERRÉ, Francesc, clavari de la ciutat de Girona, 1152. 
TERRÉ, Pere, convers de Fraga, 296. 
TERRÉ, Pere, jurista de Barcelona, 373. 
TERRIOLA, Jaume, de Vilamacolum, 102. 
TERRIOLA, Ponç, fill de Jaume Terriola, de Vilamacolum, 102. 
TERRIOLA, Ponç, fill de Joan Terriola, 102. 
TOLRANA, jueva, 947. 
TOLRANA, jueva, muller de Francesc Guillem de Vilareig, convers de Gi- 

rona, 712. 
TOLRANA, muller d'Abraham Mossé, 875. 
TOLRANA, muller de Tarós Deuslocrega, 875. 
TOLRANA, vídua de Bonjuha Biona, jueu de Besalú, 385. 
TOMÀS, Miquel, àlias Ferrer, pagès, 1200. 
TORNAVELLS, Francesc, de Sant Dalmai, 939. 
TORRA, Jaume de, ciutadà de Girona, 308. 
TORRAMILANS, Pere, de Brunyola, 939. 
TORRELLA, Bernat, mercader de Castelló d'Empúries, 199. 
TORRÓ, Francesc, de Sant Dalmai, 939. 
TORRÓ, Martí, de Brunyola, 939. 
TORROELLA, Bernat de, batlle d'Ullà, 434. 
TORT, Bartomeu, jurat de Girona, 562, 1076. 
TORT, Lluís, clavari de la ciutat de Girona, 804, 805, 808, 809, 810, 817, 

844, 846, 849, 855. 
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TORTOSA, Ramon, ciutadà de Girona, 669. 
TORTOSA DE CAXANS, Ramon, jurat de Girona, 165. 
TOS DE MATA, Pere, 490. 
TRIA, Pere sa, lloctinent del batlle general de Catalunya a Girona, 963, 1002. 
TRIES, Bonanat, de Salitja, 939. 
TRISSEN, Guillem de, 178. 
TROBAT, Pere, 14. 
TRULL, Arnau de, de Vilavenut, 77. 
TRULL, Guillem de, de Vilavenut, 68. 
TRULL, Ramon de, pare i fill homònims, de Borrassà, 110, 115, 119. 

- U - 

ULLÀ, Joan, 263, 473. 
URREA, Pere d', bisbe de Girona, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 

97, 101, 102, 105, 106, 107. 

- V - 

VALDEMEIA, Joan de, ciutadà de Girona, 738. 
VALL, Arnau de, de Castelló d'Empúries, 148. 
VALL, Bernat de, clergue de Girona, 20. 
VALL, Francesc de, escrivà de Girona, 1045. 
VALL, Jeroni, canonge i paborde de l'Almoina de la Seu de Girona, 1215. 
VALL, Nicolau de, batlle de Banyoles, 516, 518, 521, 529, 531, 576. 
VALLBONA, Francesc de, de La Bisbal, 439. 
VALLOBERA, En, de Corts, 777. 
VALLTERRA, Ennec de, bisbe de Girona, 421, 422, 429, 437, 438, 439, 

444, 445, 449, 451, 453, 461, 462, 464, 465, 466, 475, 481, 482, 483, 
484, 486, 487, 490, 491, 493. 

VALMANYA, Antoni, ciutadà de Girona, 748, 756. 
VALS, Miquel, prevere de la Seu de Girona, 1037. 
VANOVER, Francesc, 361. 
VANOVER, Francesc, àlias Eximenis, 263. 
VEGUER, Daniel des, convers de Girona, 347. 
VENGUDA, muller de Tomàs de Costa, 309. 
VENGUT, Francesc, beneficiat de la catedral de Girona, 450. 
VENGUT, Guillem, llicenciat en lleis i ciutadà de Girona, 667, 746. 
VENGUT, Pere, jurat de Girona i jutge ordinari de la vegueria, 147, 214. 
VERDER, Joan de, de Banyoles, 124. 
VERDERA, Nicolau sa, saig de la batllia de Girona, 492. 
VERDERA, Pere, de Pujals, 785. 
VERGES, Jaume, de Banyoles, 605, 612, 627. 
VERGES, Pere de, 146. 
VERGUER, Agustí, jurat de Girona, 221. 
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VERMELL, Guillem, pagès de Tavarons, 119. 
VERN, Nicolau de, jurat de Girona, 165. 
VERN, Pere de, mercader, 908, 909, 917. 
VIA, Eimeric de, ciutadà de Girona, 556. 
VIA, Francesc de la, jurat de Girona, 885, 951, 957. 
VIA, Pere sa, de Rupià, 482, 483, 486. 
VIA, Ramon de la, jurat de la Girona, 607. 
VIC, Pere de, clergue de Siurana, 124. 
VICENÇ, Antoni, àlias Corri, 1082. 
VICENÇ, Joan, àlias Corri, sonador d'hores de Girona, 1099. 
VIDAL, En, de Corts, 777. 
VIDAL, fill de Bonastruch Aninay, jueu de Girona, 29. 
VIDAL, fill de Salomó Vidal de Castelló, jueu de Girona, 59. 
VIDAL, germà de Bonet Vidal, jueu de La Bisbal, 236. 
VIDAL, jueu, 2. 
VIDAL, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1143. 
VIDAL, jueu de Monells, 47, 49, 50, 51. 
VIDAL, Andreu, beneficiat de la Seu de Girona, 1208. 
VIDAL, Bernat, convers de Girona, 914, 921, 928, 941, 948. 
VIDAL, Francesc, convers, 985, 1013. 
VIDAL, Francesc, mercader i ciutadà de Girona, 1091, 1092, 1097. 
VIDAL, Guillem, convers de Girona, 908, 909, 913, 929, 930, 947. 
VIDAL, Miquel, de Brunyola, 939. 
VIDAL, Pere, àlias Roquet, 338. 
VIDAL, Pere, clergue de Rupià, 354. 
VIDAL, Pere, escrivà, 561. 
VIDAL ALATZAR, jueu de Girona, 386. 
VIDAL ANINAY, jueu, 515. 
VIDAL ASTRUCH, jueu de Castelló d'Empúries, 359. 
VIDAL ASTRUCH, jueu de Girona, 1121, 1191. 
VIDAL BADÓS, jueu de Girona, 199, 308. 
VIDAL BARCELÓ, jueu, 15. 
VIDAL BARZELAY, fill de Barzelay Bondia, jueu, 128. 
VIDAL BELLSHOM, jueu, 277. 
VIDAL BENVENIST, jueu de Vilafranca del Penedès, 89. 
VIDAL BONDIA, jueu de Girona, 812, 813. 
VIDAL BONET, fill de Bellaire, jueu de La Bisbal, 438, 466, 481. 
VIDAL BONET, jueu de Girona, 812, 813, 826, 829, 830, 986. 
VIDAL BONET, jueu de La Bisbal, 149. 
VIDAL BONET, jueu de La Bisbal, 259, 271, 273, 276, 277, 280. 
VIDAL BONFIDEL, jueu de Castelló d'Empúries, 142. 
VIDAL BONJUHA, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1082, 1146, 1147, 

1149. 
VIDAL BONSENYOR, jueu de Girona, 819, 875, 954. 
VIDAL CABRIT, mestre, jueu de Girona, 114, 198. 
VIDAL CARACOSA, jueu, 419. 
VIDAL CARACOSA, jueu de Girona, 1202. 
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VIDAL CARAVIDA, jueu de Girona, 139. 
VIDAL CARAVIDA, secretari de l'aijama de Girona, jueu, 404, 408, 410, 

414, 449, 452, 468, 469, 470, 471, 476, 477, 478, 485, 536. 
VIDAL COHEN, jueu de Girona, 875, 888. 
VIDAL DE BLANES, jueu, 323. 
VIDAL DE CANDELL, Pere, de Rupià, 465. 
VIDAL DE CLARAMUNT, jueu de Girona, 774. 
VIDAL DE PIERA, clavari de l'aljama de Girona, jueu, 1151. 
VIDAL DE PORTA, jueu de Besalú, 58. 
VIDAL DES MESTRE, jueu de Girona, 453, 492, 493. 
VIDAL LEVÍ, jueu, 1121. 
VIDAL LOBELL, secretari de l'aljama de Girona, jueu, 603, 609, 769, 

777, 785, 860, 863, 875. 
VIDAL MAHIR, jueu de Castelló d'Empúries, 888. 
VIDAL MERCADELL, jueu de Figueres, 492, 493, 497, 498. 
VIDAL NACIM, jueu, 875. 
VIDAL PETIT, jueu, 875. 
VIDAL RAVAYA, jueu de La Bisbal, 233, 236, 277, 465. 
VIDALA, Antiga, vídua d'Antoni Joan Sagrera, ciutadà de Girona, 1216. 
VIDALET, En, carnisser de Monells, 309. 
VIDES, En, jueu de Girona, 260. 
VIDES DE BLANES, jueu de Girona, 590. 
VIDES MANAHEM, jueu, 351, 353. 
VILA, Andreu, de La Bisbal, 439. 
VILÀ, Bernat de, fill de Guillem de Vilà, de Banyoles, 681. 
VILÀ, Guillem de, de Banyoles, 681. 
VILA, Jaume de, de Santa Maria de Camós, 122. 
VILA, Joan sa, de Brunyola, 939. 
VILABELLA, Ramon de, de la parròquia de Cassà, 14. 
VILADEMANY, Pere de, 15. 
VILADEMANY, Pere Ramon de, pare de Bernat d'Aiguaviva, 33. 
VILADEVALL, Pere de, àlias Roses, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 

776, 777, 778, 779, 784. 
VILAGAIÀ, Guillem de, vicari general del bisbe, 502, 504, 519. 
VILAGUDA, Arnau de, 415. 
VILAMARÍ, Bernat de, bisbe de Girona, 49, 50, 54, 55, 59. 
VILANAU, Bernat de, clavari de la ciutat de Girona, 1050. 
VILANOVA, Vidal de, 319. 
VILAR, Bartomeu, ferrer de Girona, 757. 
VILAR, Castelló de, clergue de Ventalló, 60. 
VILAR, Francesc, prevere de Castelló d'Empúries, 870. 
VILAR, Guillem de, 437. 
VILAR, Guillem de, de Monells, 140. 
VILAR, Guillem de, procurador de l'Almoina de Banyoles, 374. 
VILAR, Joan de, sabater de Girona, 63. 
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VILAR, Miquel, apotecari i clavari de la ciutat de Girona, 862, 865, 866, 
867, 868, 876, 880, 894, 901, 902, 938, 941, 944, 946, 951, 953, 958, 
959, 965, 971, 972, 974, 977, 978, 979, 984, 987, 989, 995, 1000, 
1006, 1008, 1011, 1012, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1032, 1035, 1036, 1040, 1041, 1045, 1049, 1053, 1054, 1129. 

VILAR, Pere, mercader de Girona, 118. 
VILAR, Pere de, causídic de Girona, 561. 
VILARDELL, Pere de, pintor de Girona, 228. 
VILAREIG, Francesc Guillem de, convers de Girona, 712. 
VILARNAU, Bernat de, clavari de la ciutat de Girona, 1079, 1085, 1086, 

1123. 
VILAVER, Bernat Arnau de, 33. 
VILELL, batlle de Bàscara, 222. 
VILELLA, Francesc, de Girona, 923, 936. 
VILELLA, Guillem, colteller, 717. 
VILELLA, Narcís, 687. 
VILERT, Bernat de, bisbe de Girona, 35, 41, 42, 43. 
VILOSA, En, beneficiat de la Seu de Girona, 1211. 
VILOSA, Nicolau, jurat de Girona, 562, 590. 
VINYALS, Bernat, àlias Ribot, cavaller de Foixà, 1214. 
VINYES, Francesc, prevere, 963. 
VINYOLES, Guillem de, jurisperit de Girona, 408, 409, 415. 
VINYOLES, Joan de, 598. 
VIOLANT DE BAR, reina, 720, 863, 1002. 
VIRGILI, Pere, 436. 
VIVES, Alemany, d'Ullastret, 355, 356. 
VIVES, Bartomeu, batlle de Sant Sadurní de l'Heura, 629. 
VIVES, Bartomeu, d'Estanyol, 939. 
VIVES, Bartomeu, vicari general del bisbe de Girona, 883, 884, 887. 

- X - 

XACMAR, Ramon de, cavaller, 792, 793. 
XESA, Salvador de, 96. 

- Z - 

ZARCH, fill d'Issach Zarch, jueu, 6. 
ZARCH PERFET, jueu de Castelló d'Empúries, 507, 514, 517, 519. 
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- A - 

Adri, 724, 725. 
Aiguaviva, 1, 724, 725, 779, 782, 817. 

comanda de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem, 515, 527. 
Albons, 987. 
Armentera, L', 157, 455. 

- B - 

Banyoles, 122, 124, 167, 173, 237, 374, 389, 390, 413, 509, 516, 518, 521, 
529, 531, 532, 576, 586, 605, 612, 627, 681. 
Almoina de, 374. 

Barcelona, 1, 9, 19, 21, 37, 58, 98, 99, 111, 112, 121, 168, 237, 240, 373, 379, 
380, 520, 527, 534, 571, 573, 676, 691, 692, 734, 735, 817, 818, 840, 
882, 913, 928, 1001, 1190, 1198. 
palau reial, 21. 

Bàscara, 80, 189, 207, 216, 222, 285, 301, 442, 451, 453, 462, 492, 493, 497, 
498, 544, 563, 564, 724, 725. 

Basella, 128. 
Besalú, 7, 34, 47, 49, 50, 51, 58, 60, 81, 99, 145, 202, 169, 201, 212, 242, 

274, 385, 398, 436, 545, 596, 692, 704, 770, 878. 
sinagoga de, 242, 878. 

Biert, 724, 725. 
Bisbal, La, 35, 41, 42, 43, 53, 71, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 92, 96, 100, 101, 

103, 104, 108, 141, 147, 149, 172, 177, 179, 189, 200, 203, 204, 205, 
206, 208, 211, 213, 215, 225, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 
243, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 
262, 265, 267, 268, 270, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 
288, 289, 292, 293, 294, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 
313, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 327, 328, 331, 333, 335, 336, 
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337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 351, 353, 354, 355, 
356, 359, 360, 366, 368, 375, 376, 394, 395, 397, 400, 401, 402, 403, 
406, 422, 429, 443, 446, 447, 454, 456, 459, 465, 466, 481, 483, 550, 
538, 567, 559. 
cementiri de, 255. 
escola dels jueus de, 251, 255, 338. 
església de, 253. 
fontaneta de, 232. 
mas d'en Mata de, 232. 
mas Olguer de, 321. 

Blanes, 864, 1031, 1032. 
Bordeus, 884. 
Bordils, 724, 725. 
Borgonyà, 724, 725. 
Borrassà, 110, 115. 
Brunyola, 76, 939. 
Burgos, 842. 

C 

Cabrera, vescomtat de, 97. 
Cadaqués, 903. 
Calatayud, 105. 
Caldes de Malavella, 126, 127, 129, 154, 899, 919, 939. 

mas de Llambard, 12, 13. 
Camallera, 124. 
Campllong, 724, 725, 742, 774. 
Camprodon, 465. 
Camós, 66, 167, 122. 

mas d'Estrada de, 122. 
Candell, 3, 6. 
Canet, 537, 724, 725, 778. 

església de, 358. 
Cardona, 126. 
Cartellà, 724, 725. 
Casavells, 459. 
Cassà de la Selva, parròquia de, 14, 357, 724. 
Castelló de Burriana, 134, 135, 136, 137. 
Castelló d'Empúries, 17, 27, 69, 90, 94, 95, 102, 106, 138, 142, 148, 155, 

188, 199, 284, 304, 305, 315, 359, 386, 392, 393, 404, 416, 418, 419, 
448, 487, 488, 491, 502, 507, 514, 517, 519, 523, 530, 560, 709, 808,809, 
810, 811, 819, 870, 888, 1188, 1189. 
convent de Framenors de, 391. 
església de, 94, 95, 107, 145, 316, 358, 391, 984. 
sinagoga de, 69, 870. 

Castellfollit, 81, 367. 
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Catalunya, 13, 75, 117, 340, 821, 823, 824, 890, 906, 907, 963, 1046, 1047, 
1056, 1057, 1058, 1210. 

Celrà, església de, 358. 
Cervià, 724, 725. 

església de, 53. 
Colomers, 73. 
Corçà, 50, 591. 

honor de, 51. 
Cornellà, 724, 725. 
Corts, 8, 724, 725, 777. 

Aguals, lloc d', 8. 
Coroneles, lloc de, 8. 
Crosa, lloc de, 8. 
Via, lloc de, 8. 

Crespià, 201, 285, 436. 
Cruïlles, monestir de, 141. 
Currigol, parròquia de, 156. 

- D - 

Dosquers, 285. 

- E - 

Elna, 287. 
Empúries, comtat d', 423, 462, 710, 819. 
Estanyol, 724, 725. 

- F - 

Falgons, parròquia de, 391. 
Falset, 883. 
Figueres, 110, 119, 261, 268, 423, 498, 523, 544, 703, 871, 881. 
Flassà, 1213. 
Foixà, 1214. 
Fonolleres, 203. 
Fornells, 724, 725. 
Fortià, 124. 
Fraga, 296. 
Franciac, 154, 889, 1042. 
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G 

Gaüses, 10, 25, 30, 31, 32. 
honor de, 27. 
molí de, 22. 
mas del Mont de, 24. 

Girona, Albergueries, carrer de les, 717. 
Albergueries, plaça de les, 717, 787, 789, 796. 
Almoina de l'aljama de Girona, 602, 606, 617, 618, 619, 620, 621, 

623, 651, 654, 661, 670, 672, 682, 683, 686, 690. 
Almoina jueva, anomenada erhdeç, 174, 260. 
Ardiaca, carrer de l', 826, 889, 986, 1144. 
Astruch Aninay, carrer de l', 979, 1016. 
Ballesteries, carrer de les, vegeu Fàbregues, carrer de les, 260, 362, 

561, 762, 983, 1139, 1201, 1210. 
mur de les Ballesteries, 1194. 
portal de les Ballesteries, 485, 717, 787, 833. 

Banyoles, portal d'en, 717. 
Barra, casa de, 64. 
Bascona, 5, 16, 63. 
Bordils, trilla d'en, 528. 
Call jueu, 14, 38, 55, 64, 73, 74, 116, 173, 226, 228, 322, 334,361, 

369, 426, 509, 520, 648, 693, 694, 696, 699, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 732, 738, 742, 744, 746, 747, 
748, 749, 750, 751, 756, 757, 758, 760, 761, 764, 767, 857, 
858, 859, 860, 868, 885, 886, 896, 898, 911, 912, 919, 920, 931, 
942, 945, 951, 952, 956, 961, 968, 979, 983, 986, 990, 1004, 
1015, 1016, 1037, 1056, 1058, 1066, 1074, 1081, 1104, 1109, 1114, 
1118, 1122, 1134, 1144, 1193, 1196, 1197, 1198, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1207. 
banys del Call, 1206. 
carrer del call, 173, 378, 426, 509, 520, 761, 886, 898, 942, 
952, 963. 
escoles del Call, 1197, 1205. 
fleques del Call, 383. 
mur del Call, 361, 762, 945, 1201. 
portals del Call, 322, 369, 694, 717, 787, 789, 791, 796, 797, 
812, 813, 823, 826, 840, 841. 
pou del Call, 506. 

Campdorà, 40, 46, 58, 424. 
Canonja, casa de, 858, 860. 
Cardona, casa de, 64. 
Cardonet, pont d'en, 787. 

portal d'en, 823, 897. 
Carme, convent del, 831. 
Carnisseria comuna, 765, 766, 767, 806. 
Catedral, hospital de la, 1061. 
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Escorxador, 766. 
Fàbregues, carrer de les, vegeu, Ballesteries, carrer de les, 67, 75, 

260, 361, 362, 363. 
Ferreria Vella, 787. 
Figueroles, 796. 

rec de, 789, 897. 
Força, carrer de la, 900. 
Framenors, convent de, 696, 1059. 
Frares Predicadors, convent de, 663, 711, 741. 
Gironella, torre, 485, 699, 700, 701, 702, 705, 711, 712, 713, 714, 722, 

725, 732. 
Gornella, portal de na, 789, 796. 
Guix, plaça del, 806. 

horta de, 325. 
Hospital Nou, 181, 382, 724, 725, 963, 994, 1145. 
Llotja nova, 885. 
Mercadal, 431, 435. 

fonts del, 897. 
forn del, 789, 796. 

Mercadell, 28, 369. 
Mercè, convent de la, 1091, 1092, 1096, 1097. 
Montoriol, 2, 330. 
Muralla, 405, 408, 409, 414, 415, 426, 427, 485, 534, 648, 711, 741, 

817, 1206. 
Muralla vella, 426, 823, 824, 1208, 1212, 1213. 
Onyar, riu, 1, 61, 62, 67, 260, 361, 561. 
Palau Episcopal, 64, 895. 
Pedret, carrer de, 378. 
Peixateria, plaça de la, 19, 340, 767. 
Pla de Girona, 120. 
Requesens, castell de, 178, 1135. 
Riquença, torre de na, 485. 
Ruca, carrer de la, 174, 858, 1104, 1134. 

casa de la, 64. 
forn de la, 64, 73, 74, 515, 528, 858, 860, 889, 1144. 

Sal, carrer de la, 821. 
Sant Daniel, església de, 322. 

honor del monestir de, 62. 
riera de, 58. 

Sant Feliu, església de, 1, 54, 59, 113, 322, 325, 334, 358, 377, 381, 
410, 436, 513, 515, 548, 549, 551, 553, 656, 757, 775, 900, 1045, 
1079, 1080, 1085, 1086, 1093, 1094, 1095, 1196, 1206, 1208, 
1209, 1212. 
Almoina i Vestuari de, 1129. 
alou de, 2. 
barri de, 54. 
parròquia de, 42, 61, 62. 
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Perelló lloc de, 62. 
Pontfred lloc de, 61. 

pujada de, 381. 
Sant Genís, capella de, 886, 898, 951, 952, 968, 1037. 
Sant Llorenç, carrer de, 994, 1051, 1074, 1081, 1104, 1109, 1110, 1113, 

1118, 1122, 1134, 1136, 1183, 1191, 1194, 1199, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 
1216. 

Sant Llorenç, plaça de, 1057, 1081. 
Sant Martí sa Costa, església de, 113, 322, 358, 377. 
Sant Nicolau, església de, 322, 377. 
Santa Eulàlia sa Costa, església de, 322, 377. 
Planes, ses, lloc de, 40, 46, 58. 
Santa Susana del Mercadell, església de, 322, 325, 377. 
Savaneres, carrer de, 56. 
Seu de Girona, la, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 74, 80, 82, 174, 271, 

272, 273, 308, 322, 334, 358, 361, 362, 377, 381, 384, 900, 
991, 992, 993, 1087, 1148, 1152, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 
1164, 1166, 1171, 1174, 1175, 1185, 1194, 1196, 1197, 1203, 1208, 
1211. 
Almoina de la, 14, 28, 31, 32, 63, 64, 73, 74, 174, 228, 513, 
515, 528, 561, 592, 860, 863, 885, 886, 889, 891, 895, 896, 
898, 911, 912, 921, 939, 940, 942, 950, 951, 952, 968, 986, 990, 
1004, 1016, 1037, 1090, 1144, 1195, 1197, 1198, 1201, 1202, 1203, 
1204, 1205, 1207, 1215, 1216. 
Almoina del Vestuari de la, 361, 362, 363, 410. 
claustre de la, 1206, 1213. 

Sinagoga, 648, 857, 860, 863, 906, 907, 983, 1057, 1058, 1065, 1066, 
1081, 1122, 1191, 1194. 
carrer de la, 1216. 

Ter, riu, 954. 
Gualta, 265. 

- H - 

Hostalric, 97, 391. 
església de, 391. 

J 
Juià, església de, 358. 
Juvinyà, 385. 
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- L - 
Llampaies, 724, 725. 
Llavaneres, 406. 
Lleida, 133, 449. 
Llers, església de, 90. 

M 

Madremanya, 724, 725. 
Mallorca, 139, 410. 
Matajudaica, 454, 460, 490. 
Medinyà, 724, 725. 
Monells, 47, 49, 50, 51, 140, 176, 309, 465. 

església de, 309. 
Montbó, 724, 725. 
Montcal, 724, 725. 
Montfullà, 724, 725. 
Montpeller, 388. 

N 
Narbona, 642, 645. 

0 

Olot, 385, 421, 1202. 
Ordis, parròquia de, 386. 
Osca, 34, 932, 1195. 

- P - 

Palau, castell de, 844. 
Palol, terme de, 688. 
Parets, 728. 
Parlavà, 84, 91, 218, 282, 301, 320, 364, 430. 
Pedret, parròquia de, 250. 
Pedrinyà, 436. 
Peralada, 82, 115, 189, 228, 314, 319, 395, 419, 420, 460, 507, 514, 517, 519, 

522, 530. 
call de, 1200. 
call, carrer del, 1200. 
església de, 316, 420, 817. 

Peratallada, 155, 232, 234, 446, 454, 472, 494, 550, 552, 558, 559, 785, 949, 
947. 
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Perpinyà, 89, 139, 163, 166, 175, 227, 509, 834, 875, 887, 968, 1025, 1037, 
1112, 1117. 

Porqueres, 167. 
Puigvert d'Agramunt, 761. 
Pujals, 785. 
Pujals de Cavallers, 724, 725. 
Pujals dels Pagesos, 724, 725. 

Q 

Quart, 724, 725. 

- R - 

Raset, 3. 
Reminyó, parròquia de, 391. 
Ripoll, 421. 
Riudellots de la Selva, 724, 725. 

mas de Borrell de, 15. 
parròquia de, 15, 57. 

Riumors, 124. 
castell de Palau de, 825, 844. 

[--] Rodes, 19. 
Roqueta, sa, 533. 
Rosselló, 139, 200, 202, 207. 
Rupià, 84, 85, 91, 109, 176, 202, 220, 223, 231, 256, 258, 285, 301, 310, 

336, 337, 365, 411, 417, 441, 465, 474, 475, 481, 482, 483, 484, 486, 
489, 494, 495, 496, 535 . 
església de, 231, 256, 257. 

S 

Salitja, 939. 
Salou, 724, 725. 
Salt, 783, 958. 
Sant Agustí de Peralada, monestir de, 1200. 
Sant Andreu, 724, 725. 
Sant Aniol [de Finestres], 364. 
Sant Cugat del Vallès, monestir de, 720, 721. 
Sant Dalmai, parròquia de, 76, 939. 
Sant Esteve de Banyoles, monestir de, 374, 390. 
Sant Esteve d'Olot, vegeu Olot. 
Sant Esteve de Riudellots de la Selva, parròquia de, vegeu Riudellots. 
Sant Feliu de Guíxols, 724, 725, 1013. 
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Sant Gregori, 724, 725, 783. 
Sant Iscle de l'Empordà, església, 394. 
Sant Joan de Borgonyà, parròquia, 20. 

Freixendell de, mas de Pasqual, 20. 
Sant Jordi Desvalls, 998, 100, 1019, 1023, 1026, 1027, 1030, 1062, 1064, 1067, 

1071. 
Sant Julià de Ramis, 1204, 1207. 
Sant Llorenç de la Muga, 419. 
Sant Martí de Fellines, parròquia, 6. 

camp de Vilar de, 6. 
torrent de Cinyanella de, 6. 

Sant Martí de Llémena, 780. 
Sant Martí de Peralada, vegeu Peralada, església de. 
Sant Martí de Tours, 89. 
Sant Martí Sapresa, 939. 
Sant Martí Vell, 770. 
Sant Maurici, 56. 
Sant Miquel de Fluvià, 216, 242, 423. 
Sant Pere de Roda, 488. 
Sant Pol de Mar, monestir de, 959, 965. 
Sant Sadurní de l'Heura, 422, 629, 727, 1012. 
Sant Tomàs de Fluvià, 629. 
Sant Vicenç de Besalú, església de, vegeu Besalú. 
Santa Àgata, parròquia de, 57. 
Santa Coloma de Farners, 600. 
Santa Creu de Rodes, església de, 106. 
Santa Llogaia, 643. 
Santa Maria d'Argelaguer, 596, 653. 
Santa Maria de Camós, vegeu Camós. 
Santa Maria de Castelló [d'Empúries], vegeu Castelló d'Empúries, església de. 
Santa Maria del Castell de Peratallada, vegeu Peratallada. 
Santa Maria de Gaüses, parròquia de, vegeu Gaüses. 
Santa Maria del Puig de València, monestir de, 723. 
Santa Maria de Turers, església de, vegeu Banyoles. 
Santa Maria d'Ullà, monestir de, 560. 
Santa Pellaia, parròquia de, 57. 
Saragossa, 291, 297, 329, 689, 692. 
Sardenya, 285. 
Sarinyena, 371, 372, 713, 714. 
Satorra, 834. 
Serinyà, parròquia de, 7, 18. 

mas de Puig de, 18. 
mas de Terrades de, 9. 

Serra, església de, 82. 
Siurana, 124, 128. 
Solsona, 68. 
Sorts, 724, 725. 
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- T - 

Tallada, castell de, 793. 
Tarassona, 295. 
Tavarons, 119. 
Torroella de Montgrí, 350, 352, 370, 456, 570, 574, 588, 594, 904. 
Tortosa, 117, 747, 845, 951, 952. 

- U - 

Ullà, 219, 224, 263, 285, 304, 305, 326, 350, 352, 370, 407, 412, 429, 434, 
439, 473, 479, 480, 499, 500, 550. 

Ullastret, 172, 336, 355, 356, 460. 
Ultramort, 91, 176, 200, 218, 275, 301, 336, 339, 439, 461. 

església de, 241, 339. 

- V - 

Valladolid, 299. 
Vallgornera, 507, 514, 517, 519, 522. 
València, 143, 689, 691, 692, 724, 725, 726, 732, 746, 747, 748, 950. 

call de, 691, 692. 
Ventalló, 60. 
Verges, 59, 131, 144, 146, 793. 

Sant Pere de Vall de la parròquia de, 144. 
Vic, 274. 
Vilabertran, 522. 
Vilablareix, 724, 725. 
Viladasens, 52, 724, 725. 
Vilafant, 82. 
Vilafranca, 18. 
Vilafranca del Penedès, 89. 
Vilafreser, 442. 
Vilamacolum, església de, 102. 
Vilavenut, 68, 77. 
Vulpellac, 303, 310. 
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