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INTRODUCcIÓ

L'estudi que tens al davant, benvolgut lecto¡ presenta la história de
I'organizació intema de la comunitat dels jueus de Gi¡ona, des dels seus
primefs indicis, al segle xr, fins a l'expulsió decretada pel rei Ferrando n i
l'inquisidor fra Tomás de Torquemada , I'ainy 1492. Tant com ha estat possi-
ble, recull la bibliografia disponible i les dades inédites procurades per una
investigació particular.

EIs millors estudis sobre els jueus de Girona són sectorials i no han apor-
tat gran cosa sobre el tema del regiment. D'especfic, no n'hi ha cap. El be-
nem¿fít Enric Claudi Girbal, en la seva monografia de I'any 1870, abordava
tots els segles de la histbria dels jueus de la ciutat, peró no tocava cap punt
de la seva organització.\ Jaume Marqués, exposant dades sobre els jueus
anteriors al segle nr., ni tan sols la plantejtva.,

No els en fem retret. Els qui manegen solament documentació conser-
vada als arxius gironins, no poden informar-se de l'estat intern de la co-
munitat dels tueus, ni després de repassar-la en forma exhaustiva per a un
període determinat, com és el cas de Christian Guilleré per a les décades
centrals del segle rav.3 Els arxius locals a penes conserven els documents
que poden il luminar la comunitat com institució. Fora d'algunes dades
puntuals, disperses i molt esclarides, no contenen materials que permetin

1. Obra reproduida a Per a .na Hístórkt, vol, ¡. I€s indicacions bibliogrenques que es

donen resumides a les notes, estan desenvolupades a la Bibliog¡afia.
2. Treballs reproduits a Per a una Históría, vol. rr.

3. Gt¿ru.r.p.f,Juírt et cbñirr¿rr.s; i més recentmenr, Ies juifs de Gérote.
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determinar I'exercici del poder intern d'aquell grup humá, ni les fites cro-
nológiques de la seva evolució.

El dipósit de documents més pertinent és I'arxiu de la monarquia medi-
eval, ar,rri integrat a I'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. Conserva la
s¿rie de registres de privilegis i provisions reials. La série s'tnicia I'any 1'257,

i continua, sense interrupció, frns a I'edat contemporánia. Els dos únics t¡e-
balls que han exposat alguns caires de I'organització dels jueus de Girona
s'han basat en aquest dipÓsit arxivlstic. L'un, el de David Romano, compre-
nia el segle xr, i l'altre, de mi mateix, descrivia les reformes insürucionals
dels anys que precediren i seguiren els avalots de 1391.4 El material per al
treball d'ara s'ha exhet de la mateixa pedrera. Tots els documents de l'apen-
dix procedeixen dels órgans de govern de Catalunya: els registres de la Re-

ial Cancelleria en primer lloc, més alguns de la Governació general i de la
Batllia general.

L'obra esti centrada en la comunitat dels jueus de Gi¡ona com insütució.
No té precedents ni paral lels atendibles. Les publicacions sobre comunitats
jueves de Catalunya són nombroses, peró no han pogut prestar-li cap au-
xili. Els estudis dedicats a entitats menors, com les aljames de Vic, Valls i la
Seu d'Urgell, perqu¿ I'estructuració interna era informal i no es deixa capir
Els que tracten comunitats mittanes de senyoriu, com Castelló d'Empúries
i Santa Coloma de Queralt, perqué els documents disponibles per al tema
són escassos, I els que tracten les comunitats majors, que eren de propietat
reial, perqué no han cercat les dades peftinents on convenia. Francesc Car-

reras no tenia raó quan lamentava que "lo govern y vida interior de I'aljama
de Tortosa enlloc se'ns posa de manifest".t Els documents que n'havia tro-
bat a I'arxiu municipal no eren suficients. Calia completar-los amb els pri-
vilegis i provisions emanats de la cancelleria reial, incomparablement més
expressius. Pere Vidal va redactar la seva monografia sobre els jueus del
Rosselló i la Cerdanya, exclusivament, amb material conservat als arxius de
Perpinyá.ó Va poder aprofitar-ne seccions prou riques, com la procuració
reial dels comtats i els protocols notarials, peró no va investigar a l'arxiu
de Barcelona, on hauria trobat material abundosíssim i de primera qualitat.

El buit d'estudis sobre I'organització de les comunitats jueves de Cata-

lunya, preses singularment, compta amb molt poques excepcions. Una ex-
cepció es refereix a Lleida. David Romano, fent un planteig general de la

4. RoM^t'o,Iue&t d.e Gironl, PtiEf,/., Au1lots del 1391. L^ pon¿Ícia publicada recentment a

Ternps i l:spais, amb el títoI 14 Comunitat ¿le ¡ueus de Gírona i la seu., Organització (Segles

rí.r-xv), és un comp€ndi i avang de I'estudi present.

5. F¡ancesc CARRERAS y CL\Dt, LAAarr@ de Jubeus de To¡tosa, Barcelor¡a 1928, Pá9. 20.

6. Perc vI].^L, Els jueus dels antks Comt4ts de Rosselló i Ckt Janla, "Calls' 2, T¿ffega 1947,

pág. 26-112. Traducció del treball del mateix títol aparegut a la "Reule des Érudes juives", de

Pads. els anys 1887 i 1888.
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histbria dels jueus de la ciutat, va abordar I'estructura interna de la comu-
nitat. No se'n va sortir. Les set págines que hi dedica són plenes de dub-
tes i interrogants, en part perqué no va llegir personalment els documents,
fiant-se de resums aliens, i en part perqué no va prestar prou atenció a la
cronologia de I'aparició dels oficis i la seva evolució.? El matrimoni MilDLs,

Josep Alanyá, i el mateix Francesc Carreras, són també excepció, que citem
només per deferéncia. Millás i la seva muller, sense referir-se a cap docu-
ment, van escriure vuit pdgines sobre una intemporal aljama de Barcelona.s
Alany¿ va dedicaf quatre págines a l'organitzacló de l'aljama de Besalú,e i
Carreras n'havia dedicat dues a la de Toftosa, tots aplicant-hi un esquema
general. adaptantlo lleument quan creien que convenia.

Entre els erudits, es troba bastant estesa l'opinió que les aljames de jueus
s'emmotllaven a una estructuÍr molt simi.liar Es referelren a aquella que
descriuen les obres de dil,ulgació, desül.lades d'estudis solvents sobre els
jueus de la Corona d'Aragó. Tota 

^liam 
gran i mitjana, diuen, estava regida

per un consell compost de membres de les tres mans, uns sec¡etaris, un cla-
vari, uns rebedors de comptes i uns jutges, amb lleugeres variants quant al
nombre de consellers i secretaris, tots elegits pel ple de la comunitat.

Tant de bo fos veritat! Pel que fa als jueus de Girona, l'organització de
la seva comunitat s'adequa ben poc a l'esquema virtual. Per comenEar, els
secretaris no hi apareixen fins a I'any 1258. Els rebedors de comptes no es
coneixen fins entrat el segle xv. El consell no s'hi instaura fins el 1J42, i no
va tenir mai representants de les tres mans. I¿ figura del clavari és la més
tardana de totes. Arriba a Girona l'any 1386. I així com I'esquema general
trigá a estructurar-s'hi, i ho féu esglaonadament, es deseslructur) del tot
l'any 1.437, quan el consell i els secretaris fo¡en fusionats en un cos únic de
regidors. Per decomptat, les eleccions d'oficials de la comunitat de Girona
no foren mai lliures ni democritiques, si és que ho foren en algun lloc.

A l'hora d'enfocar l'estudi d'una comunitat concreta, els esquemes sim-
plificats no serveixen. Els autors d'estudis generals, quan són lúcids, acaben
confessant que no hi havia dues aliames amb id¿ntic regiment, perqué ca-
dascuna havia rebut ordinacions própies, en dictava pef a ella, i era gelosa
de les seves panicularitats. Com que ara ens interessen, només, les particu-
laritals de I'aljama de Girona, no podem conformar-nos amb els esquemes
formulats com a genemls sense haver comprovat que s'hi complien.

7. David RoMA\o, E/s.lueus ¿le Lbdat dirs Ac¡es tdell primer Col loqui d'Ifistória dels_iueus

a la Corona rl'Aragó, Lleida 1991, pág. 99-138.
8. José M" Mr¡.¡Ás V^LucRosA; F¡ancisca VENDRF.|. G,Jros'rR , La Auamajudctíca en Barcelona.

(AAama, Qabal, CalL Atuntdmíento.). Su Organizac¡ón jurídíco-.1dmínistrathÁ. Su uid.l
econórniaa t relígiosa, 'Misceüanea barcinonensia. Revista de Invcstigación y Alta Cultura",
any o, num. ro, ryo/, pag. v-r /.

9. AtAtrY]A, Besalú, pig. 49-t2.
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Els estudis generals són útils i necessaris, certament; peró hi ha el risc
d'oblidar que són aixó, generals. Tenen el valor de síntesi, perb tendeixen
a encabir les va¡ietats en un esquema únic, sense atendre gaire a I'evolució
particular de cada comunitat. Qui vol servir-se'n descendint a una aljama en
concret, ha de resituar les dades en el seu ernbir local propi; i contextualit-
zar-les, confolant sempre que si:luin apropiades.

En el nostre cas, aquesta observació és válida respecte de totes les obres
generals d'história dels jueus de la Corona d'Aragó. La série s'inicia amb la
tesi doctoral de Frítz Bae¡ publicada I'any 1913,10 superada més tard per
una obra de maduresa.

No hem d'escaümarli el mérit d'haver intentat, per primera vegada, con-
juminar les dades extretes de la literatura hebrea amb les dels documents
llatins, peró no deixa de patir defectes greus. Baer no era un historiador
aséptic. Li interessava, pel damunt de tot, la destinació del seu poble, i la
consciéncia que els jueus medievals sentien d'ells mateixos. L'enlluemaven
les grans personalitats dels segles xl i xv, i deix) en un segon terme els es-
deveniments externs. No és per atzar que el seu primer llibre s'aturi abans
dels avalots de 1391, Considerá el segle xv com un període de continuitat,
si no de decadéncia. No abandoná mai el preiudici de I'autosuficiéncia de
les comunitats, i projectd una história bastant ideal.u

Molts anys després de la tesi de Bae¡ es publicaren a Nordam¿rica els dos
volums de Neuman.r2 L'obra era ambiciosa i, al meu entendre, no li essuen
els elogis que alguns li han dedicat. A pan dels prejudicis de qué era víctima,
compartits per d'altres historiadors jueus, la mínima crítica que es pot fer al seu
autor és que no tenia el sentit de la história. Marginant el bon criteri de Baer,
de tractar z pan cada territori peninsular, Neurnan s'entesa a con^siderar els
jueus dels regnes hispenics medievals (exclosos Granadz i. Portugal) com un:r
unitat. Pren informacions de qualsevol ciutat, de qualsevol regnat, i de qual-
sevol segle medieval, i les barreja indiscriminadament per anar bastint capítol
darrere capítol. El que dedica a I'opnttzació intema de /a comunítat (aií,
en singular), no s'entén. Qui pren el llibre de Neuman per guia, erra el camí.

Després d'una intensa recerca documental, iniciada I'any 1925, resse-
guint els principals arxius del teffitori espanyol, Baer emigr) a Palestina,

10. F¡itz BAER, Studíen zar Gescbicbte der Ju.den im Kónigreicb Aragoníen utdbrend des
13. und 14. Jabrbunderts, Berlín 1913. N'hi ha versió castellana: Fritz (Yitzh^k) ts^r(, Histortuz

de los ju¿íos en la Corcna de Aragón (5. xn y w). Traducción por Antón Sanfnartín Rivera,

Saragossa 1985.

11- AlÉlunes conseqüéncies pemicioses del seu prejudici són exposades aI meu treball
Esculb en l¿7 H¡stória dels jueus, "Ale$. Fulls de Recerca i Pensament" 53/54, Carattoj^ 2006,

pis. 137 '160.

12. Abraham A. NFrIutN, TbeJaus in Spain. TLeir social lnlitícal an.l cult&ral life duríng
tbe M¡ddle Ages, Nova York 1980. La prime¡a edició és de 1942.
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iudeitze el seu prenom, i fou contractat com a professor d'história per la
universit¿t hebrea de Jerusalem. L'any L)44 publicá a Tel-Aviv, en hebfeu, la
síntesi personal de la seva história dels jueus als regnes cristians hispánics,
sempre excloent Pornrgal. L'obra fou reeditada el 1959, amb els darrers ca-
pítols refets. Ha estat traduirda a I'americá, bastant més tard a l'espanyol, i
ha esdevingut el llibre de capgalera dels estudiosos.'3

Amb el pas dels anys, el canemes de la história de Baer no ha envellit. La
seva base erudita és molt sólida. Peró l'obra fou escrita en plena restauració
de l'estat d'Israel, i als ulls de les noves generacions es ya fent cada vegada
més evident, i més molesta, la cirrega ideológica de I'autor i els condicio-
naments ambient¿ls del públic israelii a qui s'adregava. Per al treball que
af:r tenim entre mans, no ens estalvia haver de controlar les poques dades
que ens procura, i cal vigilar per no deixar-nos seduir per interpretacions
esbiaixades.

En la mateixa línia, poc més o menys, se situa I'obra més recent de Yom
Tov Assis, que gloriñca la temáüca des del títol.'a Bastida ígualment amb
base erudita sblida, i escrita en llenguatge actualitzat, es contrau a un pe-
ríode de cent vint-i-cinc anys, integra molt poques dades que interessen el
nostre objecte, i ens cal estar igualment atents per no involucrar-hi prestigis
d'oripell. El títol de l'apartat que dedica a I'organització de les comunitats
suposa el que encara esti per demostrar que existís: Jewish Self-Govem-
ment'. Com els anteriors esn¡dis generals que hem citat, no el deixarem de
banda, peró el mirarem d'un tros lluny.

Hi hi encara més obres generals que no podem passar per alt en aques-
ta breu panorámica dels estudis precedents a I'actual. L'any 1979, Maunce
Kriegel publicava un brillant assaig histbric sobre la situació social dels ju-
eus d'una área volgudament indefinida, que comprenia la Corona d'Aragó.
L'assaig aiuda a entendre molts fenómens, peró no es basa en análisis sec-
torials prévies, i baixa als detalls documentals tan sols per recolzar les seves
interpretácions. 15

Entre la publicació de la primera obra de Baer i la de Neuman, apare-
gueren dos treballs que exposaven I'organització de les aliames de lueus en
temps de rabí Salamó ben Abraham ben Adret. Tots dos silencien la infor-
mació que podrien procurar-los els documents llatins, i prenen en compte
els centenars de reEonsa del rabí de Barcelona, mort cap a 1310. Com és
sabut, els repnsa d'^quest rabí manquen sempre de data precisa i, en mol-

13. Yitzhaq BA!R, ¡1óroria de los juclíu en la ES)añ4 críst¡ana. 'fraducida del hebreo por
José Luis Lacave, Madrid 1981.

14. Yom Tov l\ssts, Tbe Coaen Age of amgonese Jeu.'ry. Community an¿ Soeíery' ín tbe
Croum oÍAragon. 1213-1327, L/rrdrcs - Portlar¡d 1997.

15. Maurice KtuEcDq Z¿s jüafs d lain du MqEn Age darrs t'EulotrE núditertar.éenne, PaÁs
1979.

11
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tíssims casos, callen el nom de la localitat a qué s'estan referint. A part la
brillantor amb qué el tema s'hi puguí exposar, no sabrem mai si les visions
que se'n poden treure són válides, per a urla aljama concreta, en algun dels
anys de la vida madura del rabí, a més del perill d'aplicar-les abusivament
als temps anteriors i als posteriors.

L'ar"rtor del primer d'aquests treballs, Israel Elfenbein, tenia consciéncia del
que donava de si la font histórica que emprava, i exposá el resultat de la seva
análisi texrual amb frescor i lucidesa.ló L'altre, Isidore Epstein, no tenia forma-
ció histórica. Carregat de prejudicis, més que Baer i Neuman, era incapae de
distingir el que és fonamental del que és anecdi¡tic. Va creure, ingénuament,
que els responsa del rabí de Barcelona fomien material per a una exposició
de tots els aspectes de la vida dels jueus. Així ho dona a entendre al títol de
l'obra, peró com que treballava sense métode, quan li venia a tomb, feia ser-
vir responsa d'altres rabins, fossin o no coetanis. El resultat és ple de paranys
per al lector que no ha adqutit un criteri propi que li permeti esmenar els
eÍors derivaLs del propósit anacrónic d'anivellar les comunitats.rT

Darrerament, un treball més b¡eu d'Eduard Feliu ha intentat suplantar els
d'Elfenbein i Epstein en la part del regiment comunitari. No els desconeix,
peró els silencia per no haver d'esmenar-1os. Fa una atenció especial a la
nomenclatur¿ dels oficis, sempre segons el rabí de Barcelona, que no és

ben deñnida ni coherent amb la dels documents llatins; ni pot ser-ho, per-
qué variava d'una comunitat a les altres'8 Comptat i debatut, fins que no es

con.firmi que les i¡formacions dels responsa són aplicables a la comunitat
de Girona, haurem de desar els t¡eballs d'Elfenbein, Epstein i Feliu al pres-
tatge dels llibres d'amena erudició.

L'alfama I ln col.lzcta
Des del segle xr fins entrat el segle xv, I'organització de la comunitat de

jueus de Girona comprenia jueus que no residien a Girona. No és un joc de
paraules, ni una paradoxa, sinó una realitat histórica que els medievalistes
coneixen prou bé. Condiciona la naturalesa de la nostra exposició, i ens cal
explicarJa en aquesu introducció.

El fenomen de I'existéncia de comunitats jueves menors, sat¿l lits d'una
major i central, té una justificació política en la contribució reial, que era la

16. lsrael EL¡B\B!rN,r¡eu)isb communol Gouernnenl in Spain, "Jewish theological Seminary.

Students Annual" 2, Nova York 19\5, p:]9. 102-121.

17. Isidore Ersl]IN, Tlre 'Responsa'oÍ Rabbl Solotnon ben Adretb ofBarcelona (1235-1310)
as a Source of tbe History of Sptlín. Sludies in tbe communal life of tbe Jeus ín Spain as

relected ¡n lbc Reqpor¡ra Londres l9¿5.

l¡i. Eduard F¡rrL, Quatre Notes espa6es sobrc elJudaisne ne¿ieual, "Tamid" 2, Barcelona

1998-1999, p^9. 81-122 (pág. 103-118: Sobre l'organítzacíó de les com\.nias iueoes en ek
TemDs de Salomó ben Adret'\.
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raó de la toleráncia dels jueus dins la Cristianitat. A Catalunya, a més, té una
explicació natural en la immigrack-).

La immigració de jueus a Catalunya s'inicia a mitian segle xrl, fou mas-
siva durant les décades centrals i finals del segle xrl, i encara prosseguí en
les dues primeres del segle lcv, Abans del segle xl, a Besalú, a Puigcerd¡, i
a Vilafranca del Penedés -per posar tres exempler, no hi havia jueus. Els
qui pressuposen que en aquestes localitats ja hi havia comunitats estables
al segle xr, no poden entendre perqué, al segle xl, els jueus de Puigcerdá
són indestriables dels de Perpinyi, els de Besalú ho són dels de Girona, i
els de Vilafranca ho són dels de Barcelona. Els qui hagin assumit que la di-
fusió de comunitats jueves es produí a panir dels nuclis de Perpiny), Girona
i Barcelona, entendran f)cilment que la comunitat de Vilafranca conribuís
amb la de Barcelona ñns a 1341, la de Besalú contribuís amb la de Girona
ftns a 7342, i la de Puigcerdd contribuís amb la de Perpinyá fins a la seva
extinció, a principi del segle xw.

Els primers jueus que s'establiren a Besalú procedien de Girona, i con-
tinuaren tenint-hi casa i familiars. Si no tots, Ia majoria es dedicaven al
préstec i operaven des dels dos centres comarcals. Quan foren en nombre
suñcient, formaren una nova comunitat, la de Besalú, on residien, perd con-
tinuaven obligats a conribuir pels béns que tenien en un lloc i en I'altre, i
pels préstecs que feien des d'un lloc i des de I'altre. Es ben natural, doncs,
que en mat¿ria contributiva formessin unitat amb els de Girona, i des de
Girona se'ls dictés la normativa que feia al cas. Seri també natural, i ben
comprensible que, amb el pas del temps, afluixats els lligams familiars, els
jueus de Besalú pugnin per alliberar-se dels dictats de la comunitat de Gi-
rona, i optin per fer-ho quan se'ls n'oferí I'oportunitat, que fou l'any 1342.

La comunitat de Besalú ja és qualificada d'aljama I'any L264 quan el rei
Jaume r li concedeix llic¿ncia per bastir una sinagoga." Poc abans, el mateix
rei li havia concedit que pogués gaudir dels rnateixos privilegis atorgats a la
de Girona,'o i no trigaria a disposar de secretaris, com la seva aljama-mare.'1
En tota qüestió contributiva, peró, la comunitat de Besalú formava unitat
amb Girona, i aquí es col lectava el que li pertocava pagaL En alguna oca-
sió, fins i tot, els secretaris de Girona fanla ¡alIa als jueus de Besalú," i són

19. ACA, Canc. Reg. 13, fol. 231v. en data Gtofra,04.10.72&. t'ublicada per Rlü-{, Podets
públics, rúm. 5.

20. ACA, Canc, Reg. 11, fol. 216v, en data Perpinyá, 29.09.126f. Indicad¿ per RÉI]NÉ],

HXtory, Íúm. 150.

21. Dos secretaris de Ilesalú ja són mencionats al fnal del regnat <.le Jaume I: ACA, Canc,

Reg. 37, fol. 70v, en dataTotrcella,26.05.'1274. Indicat per RÍcNÉ, drstorJr, nt1m. 599, equivocant
el foli del ¡egistre i el nom del pdmer secretari. Són Bellshom Leví i Cresques Perfeit.

22. ACA, Canc, Reg. 70, fol. 19v, en data Salou, [19].11.1286. Indicat p€. RÉGNT, ¡astot7,
núm. 1690.
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els secretaris de Besalú els qui l'apliquen.'zJ Als primers temps, les ordenan-
ces per a la talla són comunes a Gírona i a Besalú, peró en d'altres mat¿ri-
es cada comunitat té les prdpies. Una ordenanga sobre el joc, dictada per
als jueus de Girona, fou traspassada als de Besalú per ordre de Jaume l.'1

El fenomen de filiació de comunitats que hem explicat, i aplicat a Besalú
respecte de Girona, té els seus inicis a la pr|mera meitat del segle xr. No
s'hi aturlL. Prosseguí, des de I'un centre i des de I'altre. A final del segle xl
trobem petites comunitats establertes a la Bisbal i a Camprodon -per posar
també dos exemples notoris-. No hi caigueren del cel. Abans d'establir-s'hi,
els seus components havien tingut casa a Girona i a Besalú, respectivament,
continuaren tenint-hi familiars i negocis, i portant-hi els seus difunts a en-
terrar. Les comunitats radicades en localitats menors de les vesueries de Gi-
rona i Besalú bascularen sempre cap a les dels centres com¿icals des cl'on
havien irradiat. N'eren una dependéncia. Foren designades, conjuntament,
com a 'col lecta' o 'llocs de la col lecta' de I'aljama maior. Després del setge
de Girona, l'any 1285, la denominació coniunta d'aljana i col.lecta esdevin-
gué habitual, i continuá ñns que les comunitats menors desaparegueren.

I¿ comunitat de Girona tingué nombroses comunitats adherides a la
seva col'lecta. No foren totes coet¿rnies. El rastre documental deixat per al-
gunes indica que es desferen i reorganitzaren amb relativa facilitat. La co-
munitat de Besalú també tingué la seva col lecta, a la qual pertangueren els
jueus residents a Camprodon, almenys I'any 12f3," i en un primer temps,
també els de Figueres.'?6 Fins i t()t s'entaulá plet entre les comunitats de Gi-
rona i Besalú, perqué ambdues pretenien que els jueus de Banyoles perta-
nyien a la seva col.lecta.2i

Evidentment, la comunitat de Besalú era una, la de Girona era una, la
de la Bisbal era una etc. La qual cosa no és obstacle perqué en l'aspecte
contributiu, i en tot altre que hi tingués relació, formessin unitat entre elles,
les de la col lecta depenents de la central. Per poca agilitat mental que es
tingui, no ha de ser dificil d'entendre que, per a algunes coses, els jueus de
Besalú formin unitat per si, i en d'altres la formin amb els de Girona. No
és per indefinició, ni per manca d'adequació a la fealif^f, que les provisi-
ons reials s'adrecen, de vegades, als jueus de Girona i Besalú, de vegades a
l'aljama de Girona i Besalú, de vegades a les d.Uames de Girona i Besalú, i

23. ACA, Canc, Reg. 70, fol. 77r, eA üta B^rceloí,\ 23.03.1287 (Enc. 1286). Indicat pe¡
llÉc\Í, í¡story. núm. 1709.

24. ACA.. Canc. Reg. 144, fol. 223r, en d^t^ Terol. 08.05.1310.
25. ACA, Canc, Reg. 19, fol. 89r, en data X tiv^, 27.72.1273. Publica! per BoF\RLLL, Jf4in?e

| ! los jüdíos, núm. 129 .

26. ACA, Canc, Reg. 62, fol. 115t en data Figueres, 12.01.1285 (Enc. 1284). I¡dicat per
RÉc\Í, History, ¡]ól¡r. 1262.

27. ACA, Canc, Reg.,l45, fol. 190r-v, en data Cirona,01.06.1331.
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de vegades 
^ 

I'aljam.a i Ia seua col.lecta. Depenia del contingut de la provi-
sió. Els llocs de la col.lecta, per deñnició, no formaven unitat contributiva.
l€s provisions reials només s'hi adrecen directament en ocasions particu-
lars com, per exemple, quan es neguen a p gar eI que se'ls ha dictat des
de l'aljama central.

Les unitats contributives formades per més d'una comunitat local, i enca-
ra més la dependéncia entre elles, fan ballar el cap als historiadors que apli-
quen cartesianament el principi que tota comunitat és completa en ella ma-
teixa, perqu¿ té les mateixes prerogatives qt;.e els ger.tnim tenien sobre tot
Israel. Creuen salvar alló que per a ells és un problema teológic, dient que
l'exist¿ncia de comunitats sat¿l.lits respon a una imposició externa. Sembla
que s'equivoquen. Fou ben lliurement que alguns jueus de Girona fundaren
interessos a Besalú, Figueres, Torroella etc., duplicant el domicili.Á La unitat
contributiva persornl portá, en forma espont)nia, a la unitat organitzativa
pluricomunitária. D'akra banda, els iueus medievals eren conscients, més
que els historiadors moders, que la contribució a l'erari reial justificava la
seva preséncia dins els dominis d'un rei cristie. No cal dir que les polaritats
eren font de tensions, debats i problemes, peró aixó són figues d'un altre
paner. Els principis teológics tampoc no suprimien les diferéncies socials i
les ambicions de poder dins de cada comunitat.

Els estudis de les comunitats mators dels jueus de Catalunya, i la de Giro-
na en particular, serien mancats si no fessin atenció a la unitat contributiva
que la comunitat local formava amb la seva col.lecta. Així ho practicarem en
aquest treball, sense que hágim de sentir-nos incomodats per haver d'inte-
grar mencions dels llocs de la contribució com a problemitica dels jueus de
Girona. La problemática fou diferent a cada ¿poca, seguint la seva própia
evolució, com hem indicat. La col.lecta de I'allama de Girona fou reformada
I'zny 1.342, per decret reial, com ho havia estat la de Barcelona l'any ante-
rior. Les comunitats de la seva contribució desaparegueren paulatinament a
partir dels fets de 1391 iIa davallada demográfica subsegüent. La generació
dels jueus expulsats l'any 7492 ignorava el que havia estat la col.lecta.

Pertodüzoc-tó
La mat¿ria sotmesa a estudi en aquest llibre ha estat distribuida en perí-

odes cronológics. No es pot fer d'altra mane¡a si es pretén exposar ordena-
dament I'evolució de l'organització interna d'una comunitat humana medie-
val. Evolució que, en aquest cas, no vol dir progressió en sentit de millora,
sinó avanc en el temDs.

28. La duplicitat de propierat de cases i la mobilitat entre cirona i els llocs de la col.lecta
estan ben documentats a les monografies locals, com la de Gwu, Jutlería d.e Besatú, p^g.
104, loi, 109, 123, 124 etc.,la de SoLDnwr^. Comunitat jueua, p)g. 58-51 i l^ de LLop, It
Cotkunítat it@ua.
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Avane temporal amb canvis, naturalment. Com tot. Les fites que escan-
deixen els períodes no són els esdeveniments extems, sinó els anys que
contemplaren els canvis majors, a criteri de I'autor del treball. Prenent per
base els canvis tinguts per maiors, n'han eixit nou períodes que acoten els
capítols.

L'exposició paneix del segle xlr, amb els primers indicis documentats
de vida comunitária. És una época panicularment fosca, peró era necessari
ú:acfaÍ-l2L si volíem saber d'on venim, i obtenir una idea més ajustada de les

mutacions que aniran apareixent. El període es clou amb el privilegi reial
que atorgava a la comunitat dels jueus de Girona un reconeixement de per-
sonalitat pública, i li conferia un principi de distribució de funcions (1258).

El segon període s'inicia al mateix punt, amb el canvi introduit pel pri-
vilegi de 1258 que cloia el primer, Deixant de banda alguns canvis menors,
el període es fa acabar al moment que la comunitat de Girona aconsegueix
una extensió de poder judicial, civil i criminal, amb el privilegi del rei Pere
el Gran (1280).

El tercer període paneix de la concessió d'aquest mateix privilegi, i es

clou amb la concessió de regiment per consell, que cancel lava el dret del
ple de la comunitat a elegir els seus mandataris (1335). S'esdevé que és el
període més llarg, després de I'inicial, caracreritzat per l'atonia.

El quart període és el més breu. Els conflictes interns de la comunitat
impediren posar en funcionament el consell previst en el privilegi de 1335.

Després de moltes trifulgues, la comunitat abdicá el poder d'ordenar Ia seva

organització en dos prohoms jueus de Ilarcelona (7340). El període es clou
amb I'aprovació donada pel rei Pere In (L342) al reglament dictat pels dos
prohoms (1341). Coincideix amb Ia reforma de la col lecta (7342), tnclosa
al període següent.

El cinqué període comprén quaranta-quatre anys, sense canvis estructu-
rals, la comunitat havent caigut novament en l'atonia i en l'esterilitat de les
lluites per manegar la seva economia. S'acaba amb l'abolició del reglament
de 734I, dictzda pe¡ la infanta Iolant de Ba¡ i la instauració d'unes noves
ordinacions (1386).

Les ordinacions de 1386 introduien unes eleccions parcials per la sort
dels rodolins, obligaven a distingir entre maiors pagadors i menors paga-

dors, i creaven la figura del clavari. Duraren tan sols quatre anys i mig. Els

avalots de 1391 desestabilitzaren I'aljama. Després de 1391, la comunitat
ani a la deriva, sense vigor ni cohesió interna. La pressió social i religio-
sa, especialment els anys 741.5-14'18, es traduí en nombroses conversions, i
mermá encara més el potencial demográfic. Els intens de redreg portaren a

mudar sovint el regiment. Inútilment. El vuit¿ període es clou abans del pri-
vilegi deJoan rr, d'elecció d'oficis per insaculació (1459). Amb ell s'enceta el
darrer període, en qué el privilegi es mantingué en vigot fins a I'expulsió,
quan I'aljama era només I'esquelet del que havia estat un segle i mig abans,
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El resultat de I'exposició no pretén valer per una histÓria global de la
comunit¿t dels iueus de Girona, ni suplantarla. El material será aprofitable
per a la redacció futura d'aquesta hístória, perÓ encara no ho és Les oscil-

Íacions de la demografia, la impossible integració dels jueus a la societat

circumsEnt, I'elaboració doctrinal que els estudiosos hi Portaren a terme en

mat¿ria religiosa, la convívéncia entre iueus i conversos, i les unglades dels

inquisidors, entre d'altres temes, no est¿n tract¿ts especialment. Tampoc no
ho són aquells detalls de vida quoüdiana que avai susciten tant d'inter¿s,

com eren, per dir-ne dos, la propensió dels iueus ús iocs d'atza¡ i els inve-

terats apedregaments sofrets en la setmana santa. S'hi fa menció dels trau-

mes dei setge de la ciutzt per I'exércit francés, l'tny 1285, els cruels avalots

de 1391, i les conversions al cristianisme a la segona década del segle xv,

perÓ els episodis s'han tingut en compte només quant a la seva repercussió

en el regiment.
At llarg de la redacció del treball, el regiment comunitari ha acap r t

l'atenció preferent, intentant desentrellar el seu funcionament i donant re-

lleu als noms propis dels que se n'ocuparen. El punt de mira ha estat les

estn¡ctures de poder a l'interiof de la comunitat. com diem l'ulgarment, sa-

ber qui manava.
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CAPfTOL I
Segle¡m -1255

suma I cotúrAtt d'lndlcls com*nüads
Repassant els repenoris de la literatura hebrea medieval, es troben uns

quants autors d'obra religiosa que empraven el genfilicí Sentndí Són poc
més de mitia dotzena. El que sembla més antic és Isbaq ben Zerabya ba-
Leuí gerundí, que morí als volts de 1150. Abrabatn ben Isbaq ba-bazan
gerundí és posterior, a cavall dels segles xr íxl;.t. Mosbé ben Sbelomó d'Es-
cola gentndí és d'época incena. Els més famosos pefanyen al segle xIr,
entre els quals hi ha el moralista i talmudista rabí Yonab ben Abrabatn
gerundí, mon a Toledo I'any 1263, i el seu cosí Mossé ben Nahman. Les
generacions posteriors l'anomenaren'el mestre de Girona', per antono-
másia, i ell no es va estar de compondre algun poema religiós posant
el seu nom en acróstic, d'aquesta manera: Mosbé ben Nabrnan gerundí
bazaq.4

A més d'alguns escriptors, d'altres personatges empraren el mateix 8en-
tilici com a distintiu personal. L'^ny L174, un dels administradors del pa-
trimoni del rei Alfons r a Lleida, es dóna el nom de Prophed de Gi¡onda.a
Abrabam ben R. Hanania gerundí,l'any 7220-122'1, adquiria unes terres de

29. Autors i ob¡es esan relacionats al treball de R$R^, Iiwaturo en bebrcu. Els 
^\t¡ots

de poemes religiosos són mencionats pet Mrúr¡, Iz Poesía, p^9, 133-l?A i 140-143. Un tast

d'aquestes composicions, taduides al catab, fou donat per Feuu-FJEA^, Poernes bebr&ics.

30.lt^E\, DieJuden, n]úm. 42.
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coffeu al territori de Barcelona.3r Sbelomó ben R. Hasday gerundí, I'any
1,267 frrmava una acta com a membre del betb-dín de Barcelona.3, Sembla
indubtable, doncs, que l'aposició del gentilici pretenia denotar una certa
solera d'origen geográfic. No l'emprava qui volia, sinó quí podia. Malgrat
aixó, el supósit que la ciutat de Girona, al segle xn, albergava una comuni-
tat de jueus florent, poblada d'escriptors í personatges de relleu, topa amb
testimonis contraris.

Cap a 1766, el mercader Benjamí de Tudela va passar per la ciutat, camí
del país de Llenguadoc. En el seu llibre de viatges consigna que a Girona
residia una comunitat de jueus redul:da (qabal qatan me-ba-yebudim)... ñ-
guns anys més tard, abans d'acabar el segle xr, també pass¿ per Girona el
literat i traductor Yebudab ben Sbelomó al-Harizí, seg.uint el mateix camí.
Yebudab al-Harizí estava interessat, precisament, a adquirir llustre relacio-
nant-se amb personatges de posició. Elogia nominalment alguns que trobi
a Lleida, Barcelona, Narbona, Bellcaire i Marsella, peró omet menclonar res
de Girona.r Potser ho feia disgusrar perqué la comunitat no l'havia acollit
amb els afalacs que esperava, peró el silenci d'al-Harizí sobre personalitats
locals, i sobre la mateixa comunitat de Girona. sembla valer Der un resü-
moni negatiu.

Per desgrácia nostra, no sol haver-hi concordanga entre la documentació
llatina i les dades procurades per la história lirerária dels jueus. Podem ad-
duir el cas del poeta Mesbul.lam ben Sbelomó de Piera, altrament conegut
per 'En Vides de Gerona'.35 Coniugant dades inte¡nes dels seus poemes, els
estudiosos el col.loquen vivint a Girona i morint-hí c p a 1260, peró no s'ha
trobat cap document llatí que mencioni un Vides amb qui es pugui idenü-
ficar, ni cap iueu de la ciurat, en aquella época, amb I'apel.lariu'de pie¡a'.
No tenim documents llatins del segle xn referents als cabalistes 'Ezrñ ben
Sbelomó i 'Azri.el de Girona, ni podem orientar-nos per identific^r la ri jofi:-
dels seus col.legues.r6

No s'hi val a objectar que els lirerats de qué parlem eren socialment obs-
cvs. Mesbul lam de Piera diu d'ell mateix que havia estat cap d'un grup
o de I'entem comunitat (rosb mesibbab). La m nca de referéncies es dóna
igualment en personatges de primera fila, com el mencionat rabí Yonab ben

31. Elka KlE¡N,rf¿¡rs, Cbristían Socíett, and Royal Portet iú Medieljal Barcelana. Ann Arl:{:lt
2005,núm.4i5.

32. NlJu-L\, Docufients bebraícs, ¡úm. x\j.
33. M^iD^LEN^, Ltbro de ViaJes, p^9. 56.

34. v}.¡r.L, Las Asanbleas, plg. 287-288.
35. RiBriRA- JrMÉNEz, Po¿rr¿s.

36. Les obres dels cabalistes gironins són enumerades i estudiades per ScHoLxM, ¿¿s
Origínes, pá9.387-416. Una presenració més a l'abast, a Eduard FF.t.tu, El Cercle de cabal¡stes
de Girona als Segles xn-xn¡, "L'Aveng" 81, Barcelona, abril 1985, pág. 62-64.
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Abrabam, de fama perdurable fins avui. Els documens llatins conservats
no permeten contexnralitzar el seu entorn familiar, I'escola on es va forma¡
ni l'exercici del seu mestratge menffe estigué a Ia ciutat, abans de ser con-
tractat per la comunit.at de Toledo. Encara sort que hi ha alguns documents
reials que es refereixen Mosú é ben Nahman, amb el nom de Bonastruch Sa-

porta, en la fase ñnal de la seva residéncia a Catafunya, e¡tre L258 i 1263;

perir del seu cosi, de rabí Yonab, ¡o en tenim cap.
El problema és doble. Per I'una banda, les biografies dels personatges

coneguts a la literatura hebrea solen mancar de puntals documentals; men-
tre que per l'altra, les seves obres no forneixen dades aptes per reconstrui¡
els ambiens on sorgúen. Com si no toquessin de peus a terra. els escriptors
jueus d'aquells temps s'abstenen de datar les seves obres, i ometen els de-

talls que pemetrien intuir com funcionava la comunitat de qué formaven
part, i els problemes quotidians que havien de resoldre. No van més enlli
de quali.ficar algú de nasí', que vol dir president, o de bazan, xantre de la
sinagoga. Per al període primitiu de la comunitat de jueus de Girona, de-

bades cercaríem, en la producció literária, alguna clarícia sobre I'estructura

de la comunitat.
Si voleu, es tracta d'un problema d'abast més general. Quan intentem

reconstruir I'organització de la societat cristiana del segle xl, també ens tro-
bem bastant mancats d'utillatge. És un lloc comú al legar I'escassedat actual

de la documentació pertinent, atribulda a la seva desaparició, perÓ hi ha

d'altres factors, més naturals o intrísecs. No es pot negar que els documents
de l'época comtal que ens han arribat són localment escassos, tant de iueus
com de cristíans, i que sabríem més coses si en tinguéssim més; perÓ també

és cert que en aquella época les agrupacions humanes firncionaven sense

I'embafament de tanta paperassa administrativa com es produeix alui en
dia. I¡ vida comunitiria dels segles xl i xll ñrncionava més per inércia que

per acció directa, com modemament, a cop de decret i d'expedient buro-
cr¿tic. La documentació de qué voldíem disposar és irremeiablement escas-

sa. Se n'ha perdut, i no se'n produí tant¿ com temps a venit
No ens hauria de caure de la membria que a principi del segle xrr, quan

Jaume r va néixer (1208), encara no s'havia introduit la pñctica notarial ni
l'ús extensiu del paper L'intervencionisme del poder reial en els diversos

sectors de l'org nització de la societat tot iust havia donat els primers pas-

sos. En relació als jueus, al segle xt, l'intervencionisme havia estat mínim.
Comengaria a desplegar-se després que Jaume r adquirí la maioria d'edat,
practicament després de les conquestes de Mallorca (1228) i de Valéncia
(723D. El període anterior és fosc, inevitablement fosc per a lz gyan majo-
ria de col.lectius.

Vinc a dir, amb aquests preámbuls, que fins avanqat el segle xII no po-
dem esperar que apareguin documents que reconeguin personalitat pública
al col.lectiu de iueus de Girona. No entr¿rem ara a discutir si la tenia o no
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37. Una exposició detallada de les disposicions deJaume r sobre la usura es lroba aJaume
RIE[^ r S^N$, Tbe RegulatiotTs oflanes r concerning tbe Jeúísb Monqlenders. A pretíminary
Rqporr, "Imago temporis. Medium Aewm" 4, Lleida 2010, pág. 263-28j, 

^mb 
Íexr en ca¡at 

^les pig. 519-536.
38. Document reprodu'if a Per a una Hbtóia, vol. t, pág. 91.

la tenia. El fet és que no disposem de documents hebreus o llatins que la
hi reconeguin, sigui d'una manera explícita o implícita. Els documenrs més
antics que atorguen personalitat pública als jueus de cirona són dels anys
1257 i L258, data final que hem m rcat 

^I 
primer període convencional de

Ia seva orp4anifzació, que per aixó el tanca.
Cal pensar que el reconeixement de personalitat col.lectiva dels jueus

de Gí¡ona que apareix (per no dir es produeix) cap 
^ 

1257, corona l,incre-
ment del seu potencial demogr)fic; altrament, com és lógic, hauria aparegut
abans. No tenim dades concretes sobre el ritme de I'increment demogrlfic,
peró no hi ha dubte que, superada la majoria d'edat de Jaume r, els jueus re-
sidents al bisbat de cirona, repartits entre la capital, Besalú i Castelló d,Em-
púries, ja es fan notar L'any 7228,la seva preséncia i les seves activitats han
esdevingut notbries. Tot fa pensar que foren les activitats específiques dels
jueus del bisbat de Girona les que provocaren, aquell any 1228, queJaume r

dictés la seva primera disposició sob¡e les usures.rT Si més no, l,any següent,
a instáncia del bisbe i del cardenal legat, el rei Jaume trametia una circular
expressa als veguers, batlles, jutges, notaris i jueus dels comtats de Girona i
Besalú, amb disposicions concretes sobre la matéria.s

Els iueus del bisbat de Girona, tanmateix, a pesar de mostrar-se actius
en el terreny creditici els anys precedents a 1228, encara no conformen un
col lec¡iu políticament reconegut i estructurat. Sobre el coniunt dels iueus
d aquella demarcació. que per comoditat qualifiquem de comunitat, no ac-
tua més poder que I'autoritat comtal o reial.

Les pr.t neres autorltats delegodes
Com més enrere titem la cronologia, més clar ho veurem, tant a Girona

com a les altres tres capitals del país que albergaven jueus, que eren Ba¡-
celona, Tortosa i Lleida. Des de l'inici de l'establiment de iueus en aeuesres
ciutats. hi ha algri que els governa, en cobra el ribu¡. iés el refereni a qui
recorren en demanda de iustícia quan sorgeixen litigis. Abans del segle xrr,
al damunt de cadascuna de les quatre comunitats de jueus de Catalunya no
hi ha un órgan col.legiat propi amb poders delegats per la mateixa comu-
nitat. Si reúocedim als segles x i XII, una estructura governativa creada ,des

de baix' o 'des de dins', és impensable. Els qui govemen les comunitats se-
culars són homes investits d'autoritat pel comte o el rei. Homes de la seva
confianEa, en qui el sobiri delega poders en els imbits governatiu, econó-
mic i iudicial, amb la missió de vetllar i vigilar sobre la població, cristiana
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i iueva. Tant pot ser un home sol com més d'un, tant pot ser cristia com
jueu, perir hi és.

Si ens situem a la segona meitat del segle xt, res no impedeix d'imaginar
que les quatre comunitats de jueus de Ca¡^lunyt, en l'aspecte judicial, pre-
sentaven aquella mateixa estructura que trobem ben descrita, encara que
breument, en el privilegi concedit pel rei SanE r.r de Navarra als seus jueus
de Tudela, l'any 1170. Quan algun cristiá -diu el rei Sang- tindrá alguna
querella contra un jueu de Tudela, no li será permés de fer-lo detenir (se

suposa, a través de I'autoritat comuna o general de la vila). El querellant
haurá de presentar la seva demanda a qui ostenta l'autoritat reial sobre els
jueus --exactament, dfu, ad illum qui erit dominus judeorum per manum
Ragls-. Sobre els jueus de Tudela, el rei de Navarra tenia establert un'se-
nyor' (dominus) que era jueu. Ho rebla quan declara, tot seguit, que en el
cas que aquest jueu no atengui la querella, el cristiá podr¿ recómer al jus-
tícia del rei, que ser) crisfid -qui erit cbristidnus, diu-, el qual fañ detenir
el jueu derrand¿t i el tindrá a la presó ñns que faci compliment de dret.re

El dominus jud.eorum de Tvlela es correspondria, als col'lectius jueus
de Catalunya, amb el nasl de la literatura i dels epitafis.jo Tanmateix, la
documentació llatina ignora aquest títol hebreu, i dóna el nom de bajulus,
que en catal¿ es díu batlle, als oficials investits d'autoritat per als afers eco-
nómics i judicials d'una localitat o comunitat, tant les depenents del comte
o del rei, com dels grans senyoÉ."

Els batlles de Girona, jueus o cristians, posats i úets a conveniencia del
comte o del rei, encarnaven I'únic poder que podia actuar, governativa-
ment, sobre la comunitat de jueus. No n'hi havia d'altre. Ells assignaven o
feien assignar als paniculars la seva contribució, establien els col lectors, i
administraven els fons per a despeses comunitáries. Quan rebien una de-
manda de justícia entre els particulars, designaven els iutges que havien de
dirimirla.

El regiment de les comunitats de jueus de Catalunya, a I'alta Edat Mit-
jan , havi^ de ser aquest, si convenim que no existia cap més autoritat en
les esfe¡es tributeria, éiovernativa i judicial. I ens persuadeix a entendre-ho
així, tant a.Girona com a Barcelona, Lleida i Tortosa, el fet de trobar jueus
exercint-hi l'ofici continuat de batlle. Pel que fa a Girona, prenent en comp-
te documents econdmics del període 1,1,51,-1,273, el professor Bisson hi ha
pogut documentar quatre batlles jueus: un Mossé, els anys 1151 i 1160; un

39- Privilegi pubücat per ts^ER, Díeluden, f.úm. i78.
40. Una estela fi.rnerária de Castelló d'Empúries, de I'aoy 1313, encara dóna el títol dc

aav-'al pare del difuft CAsANovAs, lrirrrp¿ionesÍufieqrias, íúm. 113.

41. A part dels batlles de Barcelona, per als d'un senyoriu no comtal és ú¡il la consulta

de John C. SrnDEtER, Ek Montcada, una lhmília de nobles catalans de l'I'dat Miq4tur (1OOO-

12-3o),l1^rcelon Da7, png. 163-167 .
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Jacó, els anys 1188-1191, un Caravida, vers'1792 o 7796, i un Yosef I'any
1199. Per desg¡ácia, com veiem, tots quatre badles són designats amb el sol
prenom, sense cognom o apel.latiu que pemeti entreveure-hi nissagues o
famílies.a'?

Els jueus batlles de Girona documentats per Bisson en l'esfera de les fi-
nances del sobirá no són els únics en qui confiava el comte o el rei. Ells ma-
teixos, i encara d'alt¡es. sense la denominació de batlles. aoareixen t¡aficant
amb el seu patrimoni o relacionanr-s'hi . L'my L793, per eiemple, es troben
dos jueus de Girona aprovant, confirmant o roborant la venda d'unes cases
de la ciutat entre particulars, i atorgant al comprador la llicéncia per cons-
truir-hi afcs. Es diuen Jucef i Bonastfuch, actuen juntament amb dos altres
funcionaris cristians, i ho fan, segons diuen, en nom del rei Alfons r. A I'hora
de firma¡ Jucef escriu el seu nom com Yosef ben R. Shem Tou, i Bonastruch
ho fa com Mosbé ba-Leuí ben R. Sbemuel.a.

Tots dos, amb el mateix nom de Jucef i Bonastruch, apareixen en d'altres
documents d'entitat. El primer, que deu ser el mateix Jucef documentat per
Bisson com a batlle de Girona I'any 1199, I'any anterior actuava al costat del
bisbe electe, robo¡ant una avinenga sobre el domini de Palafrugell i Begur,
entre el prior de la casa del Sant Sepulcre de Barcelona, i un canonge de
Girona, i també com a testimoni en la venda d'una plaga de Girona feta pel
rei Alfons.aa El segon es deia Bonastruch Escapat a la vida quotidiana. Amb
aquest nom, L'any 7217 atorgá una definició de deutes a un cristiá. Ho feia
iuntáment amb un altre jueu de nom Vidal, fill de Jucef 'badle'. A¡a ell tor-
nava a firmar com Mosbé ba-Leuí ben R. Sbemuel. i Vidal ho feia com Sbem
Tou ben R. Yosef.at

A Catalunya, diferentment de l'Aragó, Jaume r mosÍe! una tendéncia pro-
gressiva a nomenar batlles cristians, desplagant els jueus en aquest ofici. A
Mallorca, no consta que hi col.loqués mai cap batlle jueu, i en els Furs de
Valéncia establí que cap jueu ni sarraí, ni usurer públic, no podia ser batlle
en aquest regne.a Deu ser per aixó que són tan pocs els batlles jueus de
Girona que s'han pogut documentar, durant el regnat efecüu de Jaume r.
Només quatre, dos nomenals per ell, i dos per l'infant Pere. El rei tingué a

42. BrssoN, Fiscal Accounts. El primer, Moisé batlle, devia morir el mateix any 1160,
perqu¿ el bisbe de Cirona ¡enová, en favo¡ del seu fill Morchai. l'establiment d'unes cases,
Per a una bistórí!f,, vol. , pá9. 451.

43. B^ER, Dle.Juden, rúm. 56.
44. Documents pr¡blic¿r, I'un, per A¡.rrRo, Notícia, prr+. 163t i |altre indicat per BA¡R, ,le

Jltden, í()m. 59.
45. B^LR, Díe Juden, ¡.úm. 81

46. "Publici usurarii nec tudei [et] sarfaceni, baiuliam vel curiam vel aliquod omcium
publicum non feneant", Fori antiquí Udlefitioe. Edición crítica por Manuel Dualde Seffano,
Madrid-Valéncia 1950-19O, pág. 262 (Rúbnca cÁxx, De Baiülo et C¿¿,"r?). Contravenint aquesta
disposició, tant Jaume I com Pe¡e el Gr¿n nomenaren alguns badles jueus al regne de Val¿ncia.
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cirona com a badle Bondia Gracie, l'any 723I 
^mb 

seguretat, i probable-
ment fins z L235; i després, Benvenist Saporta, únicament I'any 1258. L'in-
fant Pere hi tingué Jucef Ravaya des de 1267 a 1276, i Astruch Ravaya, el
seu pare, com a substitut, entre 1276 i 1280. La Cort de Barcelona de 1,282-
-1283, com és prou sabut, sancioná definitivament que els jueus no podien
exercir com a batlles.

Bondia Grach, que firmava com 
^ 

Bondia gizbar i es titulava batlle de
Girona pel rei Jaume, el tenim documentat I'any 1231 donant llicéncia, en
nom seu, per construir dos arcs al Mercadal. Tanma¡eix, Bondia Graciá era
jueu de Barcelona, i fa la impressió d'actuar com a badle del patrimoni reial.
En aquella ocasió ho fari^ 

^ 
Girona, com podia haver-ho fet en un altre in-

dret. Devia ocupar I'ofici per reinteflrar-se de préstecs fets al monarca, per-
qué l'any 1235 es confessava satisfet de tot el que el rei li devia n'

Benvenist Saporta, I'altre batlle ocasional de Girona nomenat perJaume
r, era un activíssim financer de la casa reial. Tampoc no era jueu de Girona,
sinó de Barcelona, peró es deia resident a Ylafranca del Penedés. L'any fi-
nal del període, 7258, 

^p 
retx alhora com a batlle de Barcelona i de Giro-

na, ocupant les dues batllies per reintegrar-se de préstecs fets al monarca.
El document diu expressament que el rei li havia cedit els emoluments de
les batllies de Barcelona i de Girona, amb llic¿ncia per arrenda es durant
dos anys.a8

Els dos jueus batlles de Girona nomenats per Jaume l no apareixen re-
lacionats amb la comunitat jueva local, ni amb la percepció del seu tribut
especíñc. Els documens conservats més antics que pa en del tribut dels
jueus de Girona estan atorgats personalment pel monarca, sense menció de
batlles intermediaris.

Són dels anys 1,257 i 1,258. Pensem que anteriorment no era així. Pel que
fa al segle xrr quan la comunitat era més reduida, la percepció del tribut
devia fer-se per mitjá d'oficials, i no hi havia d'altres funcionaris, de qui es
pugui pensar que se'n cuidaven, que els batlles. Ho feien, sens dubte, com
a personalitats individuals designades per la volunt¿t del sobirá, peró també
com a membres d'un patriciat local, ben relacionat amb I'autoritat superior,
i amb ascendent sobre el seu propi col.lectiu.

La direcció aristocr)tica dels afers dels jueus, en els anys de traspás del
segle m al xl, sembla tenir un suport documental en aquells dos personat-
ges de nom Jucef i Bonastruch, amb cate€ioria de batlles -havent-ho estat,
o en perspectiva de ser-he, que apareixen actuant junts i portant negocis
comuns. No hi ha inconvenient a imaginar-los com a memb¡es de l'oligar-

47 . B¡J:R, Die Juden, núm. 89/3.
48. ACA, Canc, Reg. 10, fol. fzr, en data Barcelona, 15.01.12i8 (Enc. 1257). El document

podia haver estat resumit per RÍrc\É, F1rsro4r.¡, peró no hi és. El menciona B^ER, Díe luden,
pág. 101.
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quia local, parents entre ells, i succeint-se els uns als altres en la presidéncia
de la comunitat. Malgrat la manca de documents que ho avalin, basant-nos
en les práctiques governatives de l'época, és lícit imaginarlos recaptant la
cont¡ibució dels membres de la comunitat i aDorfant-la a I'erari del sobirá.
Affaniant al seu arbitri els afers religiosos intems, actuarien corrr a pauons
de la sinagoga, i designarien el bazan o xantre- Si no recollien i adminis-
traven personalment els donatius per al culte, hi tenien homes de la seva
confianqa.

El primcf pt tútlcgl.
Després que Jaume r assolí Ia maloria d'edat, l'estructuració política i

económica de les quatre o cinc comunitats de jueus de Catalunya comen-
g¿, amb petits passos, a canviar.le A I'Aragó trigaria un poc més, perqué
les oligarquies nobiliáries eren més fones. Jafud) de la Cavalleria, jueu de
Saragossa, I'any '1263 encara passava comptes de la percepció directa del
tribut de diverses comunitats de jueus del regne, i el monarca l'autoritzava
perqu¿ continués cobrant-lo dels jueus de Saragossa, Alagón, Borja, Luna
i Tauste,to A Catalunya, en aquell temps, ja feia estona que Jaume r havia
comengat a intervenir personalment en l'organització dels col.lectius se-
culars, cristians i jueus, no pas per conferir-los una estructura democráti-
ca, peró sí forqant la dissolució paulatina dels esquemes governatius per
l'aristocrácia de sang. Els signes dels temps hi conduien. De I'any 1247
data el primer document conegut que confereix un grau d'organització
interna a Ia comunitat de iueus de llarcelona.t'A continuació, un poc es-
paiat en el temps, el 1258, tenim el privilegi que reconeix personalitat a
les comunitats de Girona i Besalú, subsegüent a les primeres pcrcepcrons
personals del tribut, que ja apareixen referenciades, no al batlle, sinó al
conjunt dels jueus d'aquestes dues localitats, compresos sota el nom col-
lectiu d'aljama.5,

Que els privilegis es concedien a canvi de diners, no cal dubtar-ne. Pre-
gant els jueus de Girona que avancessin el tdbut de l'any següent, el mateix
Jaume r els manifestá obefiament que si ho feien tot seguit, obtindrien d'ell,
més aviat i millor, les grácies que desitjaven (obtinebitis nxelius et cicius no-

49. He explicat aquest p¡(x.és, amb u¡ poc més de detenció, al rreb^ll laime t j losjudíos
de Cataluña.

50. ACA, Canc, Reg. 14, fol. 2zv-23t, en data Lleida, 07.05.1263. publicar per BoFAR!LI,

Jaíme t ! los ju¿líos, núm. 28. El document podia haver esrat resumit per FlcM, l7*rory, perd
no hi és.

51. Documeñ! publicat per BaER, DíeJuden, núñ. 93.
52. ACA, Canc, Iteg. 10, fol. 17r, en data ejda, 27.08.1257, indicat p€r tucM, Hlsro¡?,

núm. 56. Reg. 10, fol. 29r, en dara Barcelona, 28.12.1257. publicat per IIoFARL'Ú, Jaírrle t y los

Judíos, r]úm. 12.
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biscun. quamcumqte graciárn obtinere úolueritis).53 Tampoc no cal profes-
sar doctrines marxistes per adonar-se que el reconeixement de personalitat
a les comunitats de jueus atorgat per Jaume r est) íntimament relacionat
amb la potenciació de l'exacció de diners que en pretenia. A mitjan segle
xl, enmig de les grans empreses bél.liques, les operacions económiques
del monarca sobre el tribut dels jueus s'han complicat en forma notória,
convertint-lo en una font de crédit, i implicantJi op€racions de crédit.ti El
desembre de'1,257, per exemple, el rei Jaume confessava a I'aljama de jueus
de Barcelona i de la seva col.lecta que es tenia per pagat del tribut de l'any
següent, que prsjava a 42.500 sous, i encara 32.200 sous sobre el tribut de
'l2J), qre I' jama havia abonat a un seguit de creditors seus, entre els quals
hi havia cinc jueus de la mateixa aljama.5t Del mateix any és el rebut firmat
a I'avangaü pel rei a les aljames de jueus de Girona i Besalú, que mostra
igualment l'ús que en feia com a centre crediüci.r

Diu el document que Issach de Navarra, jueu de Girona, que no era pas
el batlle, havia eixugat un deute del rei a un creditor cristiá. Per compen-
sarJo, el rei comunica als seus jueus de Girona i Besalú que ha assignat a

Issach de Navarra el proper tribut que li haurien de pagar, o una part del
proper tribut; i en conseqü¿ncia, firma rebut, per endavant, a les dues alja-
mes, de 2.000 sous barcelonesos i cent morabatins.

Per desgrácia, Jaume l és explícit a declarar que es confessa pagat de
2.000 sous barcelonesos i cent morabatins d'or sobre el tribut dels iueus de
Girona i Besalú -{uriosament, dues quantitats en monedes distintes-, peró
no aclareix si aixó és tot el ribut o una part, ni diu un mot sobre la quan-
titat real que Issach de Navarra havia pagat al creditor cristñ. No serem tan
ingenus de creure que el préstec fet al rei consistia exactament en 2.000
sous i cent morabatins, i que Issach de Navarra va avangar, en nom del rei,
les dues quantitats exactes, amb I'esperanga de cobrarles del tribut de la
comunitat a qué pertanyia. Les quantitats que es feien constar als debítoris
amagaven l'interés que s'hi carregava. Perd sigui el que sigui d'aixó, el pri-
mer rebut de Jaume I ens procura un desenfiany inicial -i definitiu- sobre
una hipotCtica tabulació dels diners que, procedents dels jueus de Giro-
na i tsesalú, ingressaren al tresor de Jaume r. Els pagaments indirecles són
tan nombrosos, o més, que els directes. El gener del mateix any 725a, per
exemple, el rei obligava els iueus de Girona a confessar-se deutors, en nom
seu, a l'abat de Ripoll, per la quanütat de 15.000 sous melgoresos, i prome-

53. ACA, Canc, Reg. 10, fol. 29r, eÍ d^ra tsarcelon ,28.72.1257. l'ublicat per Borarulr.,

la¡me r ! los judíos, n(tm. 12/1 .

54. A aquesta qüestió dedica un capítol ,$.srs, Jerrkh ficoTbnt!.
55. ACA, Canc, Reg. 10, fol- 28r-v, en data Barcelon^, '18.'12.1,257. Publicat per BoF Rtil-l,

Jaime ¡ J ktsju¿íos, núm. 10.

56. ACA, Canc, Reg. 10, fol. 17I, en data Lleida, 27.08.1257, suara c¡tat.
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üa que els ho descomptaria de les dues tandes del tribut d'aquell exercici.tT
No deu ser casualitat, com anunci¿vem, que els privilegis reials en favor

de les aljames de jueus apareguin al moment que les operacions credifcies
del monarca es compliquen. Aií succeeix amb el privilegi de 1258 en favor
dels jueus de Girona i de Besalú que, a més de reconéixer p€rsonalitat a la
comunitat, li autoritza un grau d'organitzacíó, facultant-la per designar uns
delegats amb funcions específiques (doc. 1).

Cal remarcar, per evitar malentesos, que es tracta d'un primer grau d'or-
gani.tz^ció interna de la comunitat en uirlut d'un priuilegi reial. Antefior-
ment, serise privilegis, una cefa org nitz ció de facto ja existia. Entenem
que hi hauria una oligarquia tradicional -dues o tres famílies, no mér, ave-
sada a entendre's amb el monarca sobre el tribut, amb el dret natura.l 

^ 
eÁ-

girJo dels singulars del seu col.lectiu. Els secretaris de les aljames de jueus
de Catalunya, que comencen a ser mencionats, iustament, en aquest primer
privilegi de 1258 per a Girona, pefanyen a t¡a altra oligarquia, la finance-
ra, i demostraran actuar com oligafquia quan se succeiran els uns als alÍes
impedint la introducció de competidors.

Els destinataris o afayorits pel privilegi de 1258 són, nominalment, tots
els membres de l'aljama de Girona i Besalú, sense distinció. El privilegi els
atorga la facultat d'escollir cinc jueus que podran resoldre, en virtut de l'au-
toritat reial, dues qüestions que s'han plantejat, totes dues de tipus econd
mic. La primera són les queixes dels singulars per la contribució imposada
pels secret¿ris, quan la consideren excessiva. No havent-hi autoritat in¡erna
competent, quan es trobaven en aquest cas, els singulars havien de recórrer
al veguer, al batlle o al jutge de Girona o Besalú, provocant enutjoses inter-
feréncies. D'ara endavant, eliminant la intervenció dels oficials o¡dinaris, el
rei disposa que els cinc escollits tinguin poder per resoldre les demandes
dels particulars contra les decisions económiques que els afectin. Per aquest
crp,I'aljama adquiria una parcel la de poder judicial.

L'altra qüestió que el privilegi vol resoldre són les franquícies de contri-
bució, o pertinenga nominal a d'altres comunitats, que alguns singulars al-
legaven per deixar de contribuir amb les de Girona i Besalú. Els cinc esco-
llits queden investits d'autoritat per obligar tothom a contribuit penyorant
els renuents per mitjá d'uns exactors que ells designaran (¡er quoscumque
ipsi aoluerint uel staruerint). A l'hora de la veritat, la forga física per pe-
nyorar continuará en rn¿ d'elements externs al col.lectiu jueu, és a dir, dels
oficials reials; sobre el pape¡ peró, els escollits podran dictar l'execució
pertinent. Per aquest segon cap, l'aljama obtenia un grau mínim de poder
executru.

Iá interpretació global del privilegi és delicada. En una primera lectura,

57. ACA, Canc, Reg. 10, fol. 31¡, en data Barcelona, 09.01.1258 (Enc. 1,257).Indicat pe¡
RfcNÉ, ¡t6to{y, núm. 88.
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sembla que retalla el poder dels secret¿ris, les decisions dels quals quedari-
en supedit¿des a una comissió superior, perb no és ben bé aixó. Més aviat
és el contrari. Cal sobrentendre que els secretaris dicten la contribució al
seu arbitri, o com deia el mateix rei als de Barcelona, segons la seva cons-
ciérrcia (secundurn eorurn conscientiam).$ El privilegi, doncs, no solament
consagra la facult¿t arbifferia dels secretaris per adjudicar als singulars la
seva contribució, sinó que exclou que siguin reconvinguts pels seus possi-
bles abusos. Es limita a canalitzar les queixes dels singulars cap a cinc indi-
yidus, triats lliurement, que se suposa que els corregiran, sense que es pu-
gui emprendre cap acció legal contra els secretaris. El privilegi, a la lletra,

^p 
renfa facilitar als singulars la solució dels abusos dels secretaris en les

seves taxacions, peró, de fet, els priva de recórrer als oficials reials. I pen-
saríem que la derivació de les queixes cap als cinc escollits podia redundar
en benefici dels singulars, si no tinguéssim la sospita vehement que estava
previst que la designació recauria en homes de palla disposats a secundar
els interessos privats dels secretaris. Sigui com sigui, és clar que tot es feia
convergir cap a l'objectiu que es pretenia, que era facilitar el drenatge de
diner cap a la bossa del monarca, i augmentar-lo.

Al marge d'interpretacions subjectives, el que ara ens interessa d'asse-
nyalaq referent a l'orgarització dels jueus de Girona, és que el privilegi de
725a dótn com a establerta i immune la potestat econimica dels secretaris
sobre els membres de la comunitat. Els atribueú I'assignació de la contri-
bució dels singulars, tant per al tribut com per a subveni¡ les necessitats del
comú, i els atorga de fer-ho amb plena impunitat. Els que estan facultats
per atendre les queixes dels particulars, i per obligar-los a contribuir, són
designats pel comú, perd els secrctaris, en aquest moment, no ho són. Es

dediquen a les finances i pertanyen, sens dubte, a famílies de supósit. ocu-
pen el cárrec per ascendent personal sobre la comunitat, per dret propi o,
en el millor dels casos, per designació del batlle, si no ho eren directament
pel monarca.t Si actuessin com a mandataris de la comunitat, el privilegi
diria, espontlniament, que l'elecció dels uns i dels altres seria concomitant.

El privilegi no confereix categoria de magistratura als cinc escollits. No
determina la duració del seu mandat, ni el sistema d'elecció.Tampoc no els
dóna un nom específic. S'hi refereix, simplement, com electi. Podem supo-
sar que, en hebreu, rebien la denominació genérica de berurim, qlue vol

58. ACA, Canc, Reg. 10, fol. 121v, en data eida, 27 .11.1259. lndic d^ per RÉcNÉ, ¿/rJrolv,

núm. 122, que interprea, benignament, que l'expressió "secundum eorum conscientiam" vol
dir "équiablement'.

59 . L'^ry 1268, el rei Jaume designava personalment els dos administradors de I'almoina

de la seva jueria de Montpeller Francesc de B'F^N¿LL, Jairne r el Conqlistadar y la Cotuunidad
jtulía de Monlpelbr, 'Boletín de la real Academia de Buenas Letras de Barcelona" 5, 1910,

pztg. 484492 (pág. 4ar.
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dir'elegits (per a un ofici)', 'funcionaris'; que el seu mandat era anual, i la
designació tindria lloc a la sínagoga, quan el concurs de iueus era major
Hauria de fer-se amb l'autorització prévia del badle, com era obligat en tota
reunió que no fos estrictament religiosa, i els designats havien de jurar que
mantindrien reserva sobre les dades económiques que els secretaris els co-
municarien. Sembla que es pot descafar que la designació fos per vot se-
cret dels assistents o confiat a la sort. Més aviat seria Der aclamació. a Dro-
posta dels dirigents naturals de la comunitat.

El reconeixement de personalitat pública, la instauració de funcions
d'autoritat interna, i I'adquisició d'un cert gr:lu de poder judicial i coercitiu,
representaven un gran pas. No ho és, certament, als ulls dels qui imaginen
que les comunitats de jueus gaudien des de sempre d'autonomia. Convé
que es desenganyin i facin atenció a la situació real de la societat del segle
xfü. La monarquia concedí privilegis de minúscules parcel.les de poder amb
molta pa¡simbnia. Els jueus de la part reial de Montpeller, per exemple, fins
a '1274 no van obtenir per als seus cdr?so¿s -amb aquest nom- la facultat de
penyorar per les talles que dictaven.e Els privilegis no es donaven inconsi-
deradament. Calia preveure'n les conseqüéncies. No és cap quimera supo-
sar consultes prévies del rei, personalment o a través dels seus consellers,
sobre la peninenga de la reforma que projectava per a I'aljama de Girona, i
la seva adequació al dret hebreu. Poques setmanes abans d'expedir el pri-
vilegi, el rei Jaume ordená als jueus de Girona que, a cirrec del tribut que
li havien de pagar per Nadal, lliuressin a Bonastruch Saporta, mestre jueu,
40 morabatins d'or que ell li havia concedit.ó1 Fos o no en relació al privile-
gi, el document fa constar que el rei li remunerava uns serveis que li havia
prestat com a mestre dels jueus.

El pfivilegi de 1258 sembla que resol, sense pretendre-ho directamenr,
I'enigmátíc origen del mot 'secretaris', peculiar dels funcionaris econbmics
de les comunitats de jueus de Catalunya. Hi ha qui es desorienta perqué
el mot heb¡eu més comú per designar-los és ne'emanim, que significa 'fi-
dels', 'fiables', 'dignes de confianga', i pertany a un altre camp semlnric. El
privilegi potser apona la clau de I'equivaléncia real entre els mots 'secret'
i'fiable', que estan a la base de les dues denominacions, quan diu que els
elegits per la comunitat, abans d'iniciar la seva actuació, hauran de jurar de
mantenir secret tot alld que els secretaris els revelin sobre els béns posseits
pels particulars. Sense forgar Ies coses, podem interpretar que l'aplicació del
mot 'secretari' als funcionaris económics fa al.lusió al secret o reserva que
havien de guardar. Si l'esséncia de l'ofici consistia en la valoració dels béns
dels singulars per determinar la seva contribució, s'entén prou bé que, en

60. Privilegi publicat per Bofamll a la monog¡¿fia cirada a la nora anreriot pag. 491.
61. ACA, Canc, Reg. 10, fol. 30r, en data Barceloía,02.01.1258 (Enc. 1257). tndicar per

RÉcNÉ, Hrslo/J¡, núm. 84.
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hebreu, se'ls apliqués el nom de ne'emanim, com encaÍegats d'una missió
de confianga.ó'?

Tanquem el primer capítol resumint el que hem exposat frns ara.
Des de temps immemorial, els tueus de Girona, i més tard els <.le Besa-

lú, han estat sotmesos a I'autoritat dels batlles en les qüestions tributeries,
governatives i iudicials, tant si els batlles eren jueus com si eren cristians.

L'^ny 1257, o un poc abans, Jaume I sostreu als batlles la capacitat per
inteweni¡ en el tribut dels iueus, el convefeix en una font de crédit perso-
nal, i amb el privilegi de 1258 regula uns aspecres de la contribució interna
de l'aljama. D'acord amb el privilegi, dues categories de funcionaris s,ocu-
paran, diversament, dels afers económics de la comunitat.

En primer lloc, hi haurá uns secretaris. Ells determinen la contribució
dels singulars i en són dipositaris. En nom de la comunitat paguen el tribut
al monarca, o les assignacions que ell hi ha fet, i les despeses comunes. Cal
suposar que anoten rebudes i despeses en uns quaderns, cosa que abans
d'acabar el segle es donará com un fet habitual. El seu nombre, la seva de-
signació, i la duració del seu mandat no estan definits.

Hi haur) també un símil de magistratura compost¿ de cinc escollis per la
comunitat. Poden resoldre les queixes eventuals per la contribució ordena-
da pels secretaris, i poden dictar execucions contra els paniculars renuents.

ó2. El signifrcat equivaleflt dels dos noms ia fou assenyalat per Israel Er-rENtsr[!, Jre?rrsá
corr'tnunal Gorcrnment írr Spain, "Je\Nish theological Seminary. Studenls Annual', 2, Nova
York 1915, pá9. 102-"121 (pdg. 107).

)/
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Durant el nostre segon període, que compr¿n vint-i-tres anys, la co-
munitat de jueus de Girona, iuntament amb les altres dels dominis del rei
d'Aragó, assolí unes cotes molt altes de preservació d'identitat, que no vol
dir autogovern. l,es cotes obtingudes l'any L280 ja no serien superades. Hi
arribaren, no cal dir, a través de privilegis reials, concedits a canvi de pres-
tacions económiques, i també, segons és presumidor, pel valiment davant
el rei Pere el Gran de Jucef Ravay¿, un personatge de relleu singular, incar-
dinat z I'zlizma de Girona.

Tal com hem advertit a la introducció, els períodes d'aquest treball estan
escandits per les Rtes organitzatives. Aixó explica que el present es trobi
comprenent els darrers anys del regnat de Jaume r (1211-1276), i els primers
de Pere el Gnn (1276-128). No convé contradisringir els dos regnats, per-
qué I'infant Pere comenq¿ bastant d'hora les tasques de govem com hereu
de Catalunya, concedint igualment privilegis. Des de 7257 disposá de les
rendes de la batllia de Girona, amb alguna intermit¿ncia, i tingué assignat
pel seu pare, en concret, el tribut dels jueus.6r Entre 7257 í 1,276, doncs, la
senyoria sobre els jueus de Girona fou compartida pel rei i pel primogénit.

Per desgrácia -repetim-hc, no és possible dregar la t¿ula complera de
les aportacions de I'aljama de Girona i Besalú a la casa reial. Tanmateix,
eÍrnarcant el comentari que haurem de fer als privilegis concedits durant

63. ACA, Canc, Reg. 10, fol. 29r, eA dara Barcelona, 28.12.1257. Publicat per Bo¡Air,rr,

Jaíme r! lasjudíos, ¡írÍl.' 12.
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aquest període, els uns per me del rei Jaume, i els altres per I'infant Pere,
rei des de 1276, exposarem dades concretes sobre jueus de Girona relacio-
nat.s financerament amb la casa reial. Des de la plataforma comunit¡ria, ho
feren els secretaris, apareguts, si no nascuts, al final del període anterior, i
des de la plataforma de les batllies de Girona i Besalú, a partir de 1265, dos
membres conspicus de Ia família de cognom Ravaya.

Ek pr'tmers secretarts
La documentació es mostra bastant avara a procurar-nos noms de se-

cretaris de l'aljama de Girona en aquest període. EIs primers que conei-
xem són quatre simultanis, el juny de 7267. Es deien Bellshom Efrahim,
Bonet Aninay, Rovén Cap i Abraham Deuslocrega. Posat que I'aljana ja

s'havia convertit en un centre financer, no ens ha d'estranyar que se'ls tro-
bi traficant en préstecs fets a cristians en nom de l'aljama.6a No gaire més
tard, I'agost cle 7272, tenim una altra menció nominal de secretaris, ara
lliurant questies parcials a l'infant Pere; peró el document est¿ molt mal-
més, i només podem llegir-hi el prenom del prime¡ que és Bellshom.ot
Del maig de 7274, posseim la tercera menció nominal de secretaris, que
novament són quatre. El primer de la relació continua essent Bellshom,
al qual segueixen Bonet Aninay, Issach Jafi) i Fonén Cabrit.6 Finalment,
d'octubre de 7287, posseim la daffera menció nominal de secretaris en
aquest període, que són Bellshom Efrahim, Bonet Aninay, Issach Jafiá i
vidal de Castelló.67

Ignorem qui hauria determinat que els sec¡etaris fossin almenys quatre,
qui els designava, i si el seu mandat tenia una duració prevista. Per docu-
ments coetanis sabem que dictaven als singulars la seva contribució per

64. F:scR¡BA-Feaco, ,ocuments, Í.úm- 26. És una )poca de U.000 sous lirmada per Ar¡au de

Foixá a Arnau de Minvana, ardiaca de la seu, la meitat dels quals diu que li han estat lliumts
pels secretaris de I'aljama. Els núm. 29, 32 i 33, dels arrys 1272. 1274 i 1279, fan relació al

mateix préstcc, peró no és clar quan els mencionats jueus, i d'altres panicipants, hi actuen

com a sccretafis o com a pafticulars.
65. ACA, Canc, Reg. 28, fol. 39v, en dara Girona,07.09.1271. Resumit genéricament per

R¡cNi, trsrory, núm. 480, amb la data equivocada. És una lpoca firmada per l'infant Pere

als secretaris, per un valor total de 10.687 sous, procedents de diverses questies passades i
futures-

66. ACA, Canc, Reg. 37, fol.10v, en data Torroella, 26.05.1274. Indicat per RÉGNT, At-srory,

oúm. 599, amb el foli equivocat. És novament una ápoc¡ firmada per I'infánt Pere als

secretaris, en qué confirma diversos pagaments que havien fet per ordre seva El p¡enom

Fonén (en hebreu, ¡¿naln) no és g te comú, peró tornarem a trobarJo.

67. ACA, Canc, Reg. 50, fol. 184v, en data Barcelona, 19.10.1281. Indicat pe¡ Ric¡rf,

History, nún. tB2. F,s una o¡drc del rei Pere a un porter seu perqu¿ fo¡ci els secreta¡is, i tamH
el bazan i eI samñAs de la sinagoga, a pagar la multa que els havia imposat un iutge de la
cort per havcr intentat enganyarlo en la prcstació d'un iurament.
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a la questia i el tribut, és a diq exercien simultániament la futura funció
dels talladors, i que la seva missió primordial era administrar els diners co-
munitaris, tant els que estaven destinats a I'erari reial com a les despeses
internes. És clar que no podien fer pressupostos, perqué les sortides de
diners no eren regulars. Les talles sobre els singulars tampoc no podien
ser regulars.

En teoria, la contribució dels singulars per a les questies i tribut es feia
segons els béns que posseien, peró la determinació del seu valor no era

matemetica, ni podia ser-ho, perqué era estimativa i v^iava d'uns anys a
altres. Tampoc no hi havia un sistema únic per a la recaptació dels diners.6
La contribució per a les necessitats internes sembla que era costum de ferla
setmanalment, peró quan convenia fer una talla, hi havia aljames que obli-
gaven els singulars a fer declaració de béns amb excomunió prévia; n'hi
havia que només exigien jurament; n'hi havia on els secretaris feien una
estimació directa, prescindint de declaracions, i no faltaven singulars que
pactaven amb els secretaris la seva contribució.

En aquest camp, regnava l'arbitr¿rietat. Al marge de declaracions í esti-

macions, els secretaris aplicaven quotes diverses als uns, als altres i a ells
mateixos, suscitant agravis comparatius. Com que les declaracions de béns
eren secretes, i els llibres de comptes comunitaris inaccessibles al poble me-
nut, els tripijocs estaven a I'ordre del dia, implicats els negocis particulars
dels secretaris amb I'administr¿ció del comú.

No tenim notícies fidedignes del funcíonament econÓmic intern de la co-
munitat de jueus de Girona en aquests anys. Com indici d'un autocr¿üsme
dur per pan dels secretaris, podem assenyalar que alguns apareixen amb

una notable continuitat: Bellshom Efrahim és present les quatre vegades,

entre 1267 i 1281; Bonet Aninay tres, també entre'1267 i 1281; i Issach Jafi)
dues, entre 7274 i ]2a1. Els altres secret¿ris semblen més ocasionals o mo-
vibles: Rovén Cap, Abraham Deslocrega, Fonén Cabrit i vidal de Castelló,
són presents només una vegad:..

l¿ documentació sobre aquests oficials econÓmics com a persones pri-
vades, presenta caires prou interessants que val la pena d'adduir. Abraham

Deuslocrega, per exemple, I'any 726'1 feia préstecs personals a aquell ma-

teir cristie amb qui més tard traficava diners de l'aljama com a secretari.ó"

Issach Jafiá, I'any 1277 comprá del noble Ramon de Cabrera una assigna-

ció de mil sous anuals que tenia concedits per I'infant Pere sobre el ribut

68. Zarch Issach, secretari de l'aljama de tsesalú, explica paricularilals de la conrribució

en la seva declar¿ció d'un procés de 1325, publicat pe¡ RIERA, ReralÁ, páti. 82. Més expre\sives.

peró moft posteriors, són les ordinacions de la clavaria de I'aljama de Cervera, de I'any 1455'

publicades per A. DUMN I SAN?ERI:, I)oc¡rmetuts aljatuiAts de iueus catalíns (Segle xv)"'Butlletí
de la tsiblioteca de catalunya" 5, tsarcelona 1918-1919 [1920], ptg 132-148 (p^9. 145-144)

69. M^*É., Jaas in Barcelon4, núñ. 2i2.
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de I'aljama que ell col.lectaria com a secretari;'n i l'any següent compre del
matek Ramon de Cabrera una altra concessió de 4.000 sous assignats igual-
ment sobre el tribut.tl Fonén Cabrit tenia vincles familiars amb jueus de Vic,
tots dedicats al préstec: era cunyat de David Canviador, casat amb la seva
germana Goig.7'z

Els darTers batwcs Jueus: AstrTrcb Raüaya. I fu.ejf Ra.oa)ta
Pel damunt dels secretaris, i amb una relació molt estreta amb la casa

reial, hi ha dos personatges de l'aljama de Gi¡ona que assoliren un gran as-
cendent. A ells es poden atribuir les millores organitzatives aconseguides
per les comunitats jueves, i per la gironina en particular. Són Astruch Ra-
vaya, i el seu fill Jucel El primer 

^p 
rerx l'^ny 1265, sense antecedents co-

neguts, ia dotat de plenitud de poténcia econi¡mica. El seu fill Jucef no trigá
gens a entrar a I'escena pública. L'any 7267 li efen concedides per l'infant
Pere les rendes de la badlia de Gi¡ona, i I'any següent el rei el nomenava
batlle de Besalú. Serví fidelment I'infant Pere en els darrers anys de la seva
primogenitura, i després com a rei, dirigint les seves finances, fins arribar a
ostentar I'ofici únic de tresorer reial. La seva carrera d'honors i poder s'es-
troncá abruptament quan morí a Sicília, relativament jove, el desembre de
1282. No feia gaire que el seu pare Astruch també havia mort.73

El cognom Ravaya d'aquess personatges és el mateix Abravalla,T¡ il-
lustre en ter¡es del rei de Castella, malgrat que la documentació llatina omet
constantment la pdmera síl laba. Procedien, doncs, de Castella, fundaren

70. ACA, Canc, Reg. 37, fol. 30v, en data Barcelona, 07.10.1271. lndicat per RÉ-GNÍ, ¡I¿sro¡Jr,

núm. 492. Es la confumació donada a la ve¡da per l'irifant Pere, arnb l'ordre a Jucef Ravaya,
batlle de Girona, per fer efectius els mil sous anuals.

71.ACA,Canc,Reg.37,fol.39v-,10r,endaraciron,29.03.1272.lndicaipertucNÉ,H¡,rtory,
núm. 511, amb I'any equivocat, i una redacció embullada. És igualmenr la confr¡mació de la
venda, feta per I'infant Pcre, amb l'ordre a Juc.ef R¿vaya de fer efediva I'assig¡ació dels 4.000
sous. Diu que lssach Jañ) n'havia fet cessió a Astruch Ravaya, pare de Jucef.

72. Goig va dictar testamen! l'any 1266, i va nomenar el seu germá Fonén com un dels
Íyumessors: O'Jtcq, Aspectes económics, p^9. 97. LLop, La CornunítaÍ jueDa4, p^g. 262, tarnbé
documenta la preséncia a Vic de Bonet A¡inay i Vidal de Castelló.

73. Es sabut que el prof. David Romano dedice h seva tesi dodo¡al a la famflia Ravaya.
El treball ha restat inédir. Les seves publicacions sobre funcionaris iueus. inclosos els Ravaya,
es limiten als deu anys del rcgnar de Pere el Gm (1276-12A5), de vegades prosseguint en els
dels seus dos ñlls Alfons i Jaume, reis d'A¡agó. No remunra al regnat deJaume r, ni als llargs
anys de la primogenitura de l'infant Pe¡e, amb la qual cosa les biografres dels personatges
estudiats estan escapqades. Tracta breument de la fafnlia Rávaya lls treballs Los Funcionaríos
i Ju¿íos al Setuickt.

74. Ho sabem ¡rr la firma en hebreu que alguna vegada estampen. Una és reproduida
per B^Ft, Díe Juden, núm. 105. També per una inscripció tumular de 1323-1324: C,rseroves,
Inscripciones funerarías, núm. 81.
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casal a Girona i a Castelló d'Empúries, i s'escamparen després per altres lo-
calitats de Catalunya. Ignorem si seria el mateix Astruch, o el seu pare, el
primer que s'afinca a Girona, atret, potser, per I^ fam del mestratge de rabí
Mossé ben Nahman. La seva prest¿ncia personal i la poténcia económica
queden fora de tot dubte. El primer document que coneixem sobre Astruch
Ravaya és la concessió d'una franquícia vitalícia per part de Jaume r, en
contemplació i a preg¿ries de Qulema de Toledo, almoixerif del rei Alfons
de Castella, consanguini seu.75 És l'únic jueu de Girona, del segle )flr, a qui
un monarca concedí la franquícia vitallcia de tota questia, tribut, cena, host,
cavalcaü i exacció reial, complementada, el mateix dia, amb un guiatge.T(,
Astruch Ravaya, com deien els hidalgos, era digne de rebre, i esrava eimit
de donar. Manejará els fons comunitzris dels jueus de Girona, peró no con-
tribuirá mai a les prestacions col.lectives a l'erari reial.

La concessió de franquícia a Astruch Ravaya és de I'any 1,265. Tot seguit
apareix atorgant crédits substanciosos a I'infant Pere,t i també prestant a
panicrrlars,n ocupació que no I/a abandonar mai.D L'^rry 7272 fou nomenat
procurador per I'infant Pere, ,unramenr amb el seu fill Jucef, per adminis-
trar les rendes de Torroella.3o Actuant com a procurador de l'infant pere,
I'any 7275 prometé a Pong de Gualba la venda del castell de Monrnegre,3l i
I'any següent -any de la mort del rei Jaume- gestion) tots els passos de la
compra dels castells de Pontós i Creüell a Blanca de Creixell.s, L'any 7277,
continuant com a procurador del rei Pere, amb categoria de batlle general,

75. ACA, Canc, Reg. 13, fol. 25h, en dara Calataiud, 21.01.1265 (Enc. 1264). tñdic^da per
RÉ¡r$, ¡IA'ro,'Jr, núm. 309, que s'anisca a interpretar el consanguinetas de I'original, com a
'cousin'-

76. ACA, Canc, Reg. 13, fol. 25k, el data. Cal^t^rnd,, 2!.01.1265 (Enc. '1264).Indicar per
fucNÉ, drsro?, núm.311.

77. Esrant 
^ 

Girona, li prest¡ 1.360 sous esmereats en la quitació del seu seguici (ACA,

Canc, Reg. 17, fol. 83v, en dat¿ Girona, 05.10.1265. Indicat per RÉcNi, History, núm. 340). Dos
anys després, I'infan¡ Pere confessava deure-li 24.000 sous, i els hi assignava sobre les rendes
de Giro¡a (ACA, Canc, Reg- 17, fol.62r, en data peratalláda, 21.11.1267 . Indicar pe¡ RncNÉ,

History, rrlúm.373, que equivoca el registre i el lloc de la data).
78. OücH, AsPctes econóñics, pi.g.94. Es un préstec de 500 sous confessat per un fadrí

de Vic, on es fa consta¡ que Astr¡¡ch e¡a fill d'Abi¿ham Ravaya.
79. Uns préstecs seus a particulars de Vila-rom¿, prou imponants, enca¡a co¡rien I'any

1307, quan la seva néta Bonadona en féu deñnició i compte ñnal. El document és publicat
Wt B^ER. Die ludei, p¿rg. 132-133.

80. ACA, Canc, Reg. 37, fol. 45v, e¡r data Girona, 01,.04.Í1272:L Indicar per RÉc\Í, li,srorJ,
rlúm.512.

81. ACA, Canc, Pergamins de Jaume l, nr¡l,m. 2227. Citat per BArr, Die luden, pdg. 122,
intrepretant que és la venda mateixa-

82. ACA, Canc, Pe¡gamins de Jaume I, ^úñ. 
2274, 2279, 22aO, 2282 i 2286. Et núm. 2280

está ext¡acfat per BA¡f., DieJuden, nirn.110. En cita d'alt¡es als núm. 111 i 113

43
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atorgá la carta de població de Palamós,3i i en una data propera la de Pon-
tós.e Fins a la seva mort, ocoffeguda dins l'any 1280,3t se'l troba ocupant la
batllia de cirona com a lloctinent del seu fill Jucef.

Jucef Ravaya inicia la seva compareixenqa documental el mateix dia que
I'infant Pere confess) deure 24.000 sous al seu pare Astruch. A ell li'n con-
fessava deure 5.360, i li assignava, per cobrar-los, les rendes de la badlia de
Girona, amb el tribut dels jueus de Girona i Besalú.& Aixir era el 7267. A
partir d'aleshores, Jucef Ravaya cobrá el tribut cada any. Primer ell sol, per
rescabalar-se de préstecs particulafs fets a I'infant Pere, i a pafir de 1,271,
juntament amb el seu pare Astruch, per crédits no especificats.sT En arribar
I'any 1280, el rei Pere reconegué als jueus de Gi¡ona i tsesalú que es tenia
per pagat de tots els tributs exigibles des de catorze anys enrere, des de
1267, lliurats al seu batlle Jucef Ravaya.* Més encara. L'any 1268 el rei Jau-
me el nomeni batlle de Besalú en una complicada transfer¿ncia de crédits:
e[ rei confessava deure 16.000 sous a I'aljama de Girona i Besalú, i li ho
compensava nomenant Jucef Ravaya batlle de Besalú, a fi que els cobrés en
nom d'ella, i alhora pogués recuperar 2.300 sous que el seu pare Astruch
havia prestat directament al rei.u

Quan I'infant Pere accedí a la dignitat reial, que fou l'any 1.276, Jtcef Ra-
vaya s'ocupá de les seves finances, progressivament, i hagué de deixar la
batllia i la direcció dels afers de l'aljama de Girona en mans del seu pare As-
truch. Hi ha proves molt clares, peró, que no va perdre de vista I'al jxna. t la
qual estava incardinat. Hauria estat ell, segurament, el temps que fou badle,
qui dictiL una ordenanga obligant els sin€iulars a fe¡ una declaració de béns
cada cinc anys, a fi d'aplicar-hi la questia reial. L'any 1278, assabentat que
els jueus havien deixat passar set anys sense renovar la declaració de béns,

83. La confimació del rei Pe¡e a les condicions de lia nova població de Palamós és a
ACA, Canc, Reg. 39, fol. 206r, en dau X tiva, 19.05.1277. Fou publicada 

^ 
la Coleccíón de

Documentas ínéditos del Archíuo de la Coroní d.e Aragón, vol. 8, Barcelona 1851, pág. 148-

149. El pergamí de la nova població, amb la firma d'Astruch Ravaya, es conserva a I'An iu
municipal de Palamós.

84. Consta per la ratificació, feta pel rei Alfbns rrr, de les franquície¡i que.A,struch Ravaya hi
havia concedil ACA, Canc, Reg.486, fol. 112r-113r, en data Montblanc, 09.ú.1333.

85. El gener de 1280 encara vivia: ACA, Canc, Pergamins de Pere II, núm. 180.

86. ACA. Canc, Reg. 17, fol. 62r en data Per^t^lla¿a, 21.11.1267. lndicat per RÉc\E, l1asrory,

núm.372.
87. ACA, Canc, Reg. 37, fol. 30r, en data GhoÍa, 07.C)9.1271. Indicat per Rfc\É, HrsroDr,

núm. 488.

88- ACA, Canc, Reg. 46, fol. 37f, eí d^e Nzit^, 11.04.1280. Indicat pc¡ tucNÉ, Hrsro4./,

núm. 777. Com veurem, quatre mesos més tard, el rei estabilitzá la confribució reial dels jueus

de Girona i B€salú.
89- ACA, Canc, Reg. 15, fol. 723'¡, e^ d^ta Cervera, 25.10.1268. Publicat per BoFAmrr,

Iaine r ! los ¡udíos, núrn. 74/1.
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va fer escriure, en nom del rei, un manament al batlle de Girona (que era el
seu pare Astruch) i al de Besalú, perqué els hi obliguessin.s L'^ny 1,280 es
preocup¿ perqué el rei atorgués carta de definició del ribut des de catorze
anys enfere, com acabem d'assenyalar, i n'obtingué una provisió favorable a
I'aljama assimilable a un privilegi: l'estabilit¿t de la quanrirat anual que hau-
rien de pagar, en dos terminis, en concepte de senyoria, inclosa la questia,
el tribut, la cena, i qualsevol altra exacció (llevat, naturalment, dels subsi-
dis), determinada en 13.300 sous.er Del mateix any consta que trameté a Gi-
rona una ordre personal de satisfer la demanda que el rei Pere exigia a totes
les aljames, de la qual era portador el funcionari que l'havia de recaptare2

Les activitats de l'un i l'altre Ravaya guarden una extraordinária similitud
amb les d'aquells batlles jueus dels temps anteriors a,la majoria d'edat de
Jaume r, que implicaven els seus negocis particulars amb les finances de la
comunitat de la qual formaven paf, i en disposaven com d'un feu propi. No
consta que els dos Ravaya es comportessin com a cacics, malgrat sigui més
que probable. I¿ documentació no tradueix queixes d'abusos, peró tampoc
no podem esperar que ho faci, donat l'enorme ascendent que tenien a la
cort. El que sí és cert és que, estant ells al costat del poder reial, l'aljama de
Girona i totes les aljames dels dominis reials van obtenir privilegis i conces-
sions molt importants que es poden imputar al seu valiment i a la seva intef-
cessió. Són aquests privilegis els que ara ens interessa de portar a col.lació.

Grdc-les i fratlcgb dc Jaume r
L'any 1271Jaume r concedí als iueus de Girona i Besalú que poguessin

aprofitar-se dels mateixos privilegis, gr¿cies i provisions que ell havía afor-
gat als iueus de Barcelona. Deia que ho feia en compensació de favo¡s re-
buts (doc. 2). El rei qualifica la concessió de'grácia especial'; i ho era, peró
no molt, perqué sense dir que em especial, dos anys abans havia concedit
la matetxa grácia als jueus de Perpinyá, la Cerdanya i el Conflent.er

Dotada d'una poténcia demogrifica i económica major, I'aljama de jueus
de Barcelona í la seva col.lecta havia contribuit a I'erari reial en quantitats
més elevades que les altres aljames de Catalunya. Els privilegis que n'havia
obtingut, al llarg de més de trenta anys, buidant anualment les seves arques,
hi estaven en correlació. Ar:, el 1271, poc després de l'entrada en escena

90. ACA, Canc, Reg. 41, fol. 3v, en dara Barcelona, 15.10.1278. lndicat per RÉcNÉ, ¡Jrsro?,
núm. 708.

91. La concessió es coneix per una cópia posterior conservada a Girona. És resumida per
EscRürA-'FRAco. .Docrtlt ents, lrúm. 34.

92. ACA, Canc, Reg. 48, fol. 100r, en dala Tar.úgoña,28.07.1280.Indicar pe¡ RÉcNf., fiisrorr,
núm. 820.

93. ACA, Canc, Reg. 16, fol. 157v, eí üta ISarceIofua, 24.04.1269. Publicar per BoF^RULI-,

Jaitue ! y los judíos, n'úfi. 85.
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d'Astruch i Jucef Ravaya, Jaume l estenia als jueus de Girona i Besalú, d'un
sol cop, totes les gricies concedides als de Barcelona.

I¿mentablement, el rei no fa la relació dels privilegis i grlcies que tras-
passava. En forma completa i tanczda, no la tenim. D'entre la vintena llarga
de privilegis coneguts, no és ñcil endevinar quins serien els que amb més
delit podien ser cobejats per les altres aljames dels dominis reials. No tots
eren privatius d'ella sola. Algunes provisions referents a la defensa de les
pr¿ctiques usur)ries, i a les facilitas per recuperar els crédits, havien estat
concedides simult)niament a les aljames principals, i als jueus de Girona en
concret. Aquestes, no calia traspassarJes. El privilegi de no haver de prestar
llits al seguici reial i albergar-lo als seus domicilis del call quan feia estada a
la ciutat, I'aljama de Barcelona l'havia obtingut de Jaume r,q i la de Girona
també, tant del rei Jaume com de l'infant Pere.e5

Alguns privilegis i grácies obtinguts pels jueus de Barcelona estalviaven
humiliacions, que mai no vénen de grat. Jaume r els havia concedit que no
estiguessin obligats a prestar testimoni fo¡a del recinte del call quan es rea-
litzava alguna enquesta judicial;s ni obligats a portar el distintiu infamant de
la rodella;e7 ni escoltar sermons fora del call;s ni presentar llibres quan els
frares dominicans volien disputar ¿mb ells.' Les dispenses en aquest ordj:e
de coses eren ben rebudes. També aprofitava molt, als jueus prestamistes,
el privilegi de no haver de respondre per penyores de préstecs que es deia
que havien estat robades, si iuraven ignorar aquesta condició d'origen.lm

Més interés presentaven, suposem, els privilegis referents a plets i en-
questes judicials. En aquesta matéria, Jaume r havia concedit als jueus de
Barcelona el dret d'apel lació de les senténcies de qualsevol tribunal ordina-
ri.101 Aquest privilegi feia bo de traspassar. Exclusivament en favor de l'alja-

94. ACA, Canc, Reg. 11, fol. 229\ er\ d^ra B^tceloía, 27.06.1260. Publicat per BoFARULL,

Iaime I y las júdíos, n'óm. 20.

95. ACA, Canc, Reg. 16, fol. 152y, en dara Gifoí , 19.04.1269; Reg. 37, fol. 23r, en d^t^
Gijorr ,13.08.1271. fndicats per RÉcNÉ, ¡Ilslory, flútn. 4'12 i 471.

96. ACA, Canc, Reg. 12, fol. 120r, en data Sar^Eoss , 03.11.1263.lndicat per RicNÉ, ¡!¡srorJr',

f]úm. 224.

97. ACA, Canc, Reg. 15, fol. 123f en data Cervera, 25.10.1268. Public tper BoEARDLt,Jaime

t ! las judtus, n]úrí. 71.
98. ACA, Canc, Reg. 15, fol. 722v, eí ¿^a Cerver¿, 25-10.1268. Publicat per BoF^xuLr,

Jaime r ! las ju¿íos, n¡úm. 73.

99. ACA, Canc, Reg. 13, fol. 2i7r, eñ dara Lleida, 25.02.126i (Efrc. 12U). Publicat per

BoFsnLr, Jaíme r y los judíos, r]úrn. 50.
100. ACA, Canc, Reg. 13, fol. 26i¡! eÍ dala Batcelora,, 12.04.'1265. Indicadá per RfcNf,

Hístory, r\úm. 322, amb un resum inadequat. El document no <iiu que el iueu havia de iurar
que ignorava el lladre, sinó que ignorava la condició de robada que s'atribuia a la p€nyor¿.

101. ACA, Canc, Reg. 12, fol. '120r, en data Piñ ,05.1"1.1263. Indicat per RicNÉ, ¡7¡ro{y,
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ma de Gi.rona i Besalú, en canvi, li havia concedit que els ofrcials reials no
poguessin obrir contra ells cap enquesta d'oñci, si no precedia una insancia
de part, llevat, és clar, que en rebessín una ordre expressa del ¡ei.Io'?

Sobre l'organiÍzació interna de la comunitat, que és el tema que ara ex-
posem, l'aljama de Barcelona i la seva col lecta havia obtingut de Jaume t

tres privilegis molt cobejats per les minories confessionals. El principal, sens
dubte, era el primer que li concedí, reconeixent-li personalitat pública, I'any
1,241. Amb ell, el monarca facultava la comunitat per escollft dos o tfes pro-
homs de vida íntegra, o més, que impartissin justícia en les demandes civils
entre els membres de la comunitat, d'acord, s'entén, amb el dret hebreu; els
quals prohoms quedaven igualment facult¿ts per perseguir els elements dis-
sidens que desafiaven la seva autoritat, ordenar el seu exili, si volien, i tam-
bé multarlos pecuni¡riament, restant la multa en poder del batlle reial.'or

Dos altres privilegis o concessions fetes per Jaume r als jueus de Barce-
lona sobre qüestions internes no semblen t¿n importants com la dels jutges-
policies. L'un era la facultat d'obligar els nous residents a la ciutat a con-
tribuir amb ells al cap d'un any d'haver-hi establen la residéncia.roa L'altre,
també d'una impoÍancia relativa, era poder llengar una excomunió menys
solemne, dita de niddu1,, sobre els membres recalcit¡ants a cont¡ibui¡ a la
questia reial per la quantitat que els havia estat assignada.lot

El privilegi de tenh jutges propis, ni que fos limitat a causes civils i de-
lictes menors, era fonamental per al desenvolupament de la vida jueva amb
normalitat. Sembla segur que abans de 1,271 I'aljama de Girona no estava

autoritzada per tenir jutges propis. Ho demostra, no solament el que hau-
rem de narrar tot seguit, sinó el fet que un jueu de Girona, Astruch, fill d'Is-
sach tintorer, I'any 1258 procure obtenirlo particularment. Després d'ha-
ver-se est¿blert a Barcelona, l'home temia ésser reconvingut davant iutges
cristians en les seves causes (amb jueus), perqué procedia de Girona, on el
privilegi no estava en vigor. Optá per impetrar de la cancelleria de Jaume r,

en favor propi individual, el privilegi que tenien els jueus de flarcelona de

102. No sabem la data d'aquesta concessió de Jaume ¡. consta per una intimació de Jaume
r per observar-la: ACA, Canc, Reg. 199, fol. 134v, en data GÍona, 12.1'1.1302. Indicada per

RÉcNf, ¡tasrorjl, núm. 2798.

103. El text d'aquest privilegi fonamental s'ha conservat insert en la concessió o extensió

a l'aljama de Perpiny¿, Ia Cerda¡ya i el Conflent: ACA, Canc, Reg. 16, fol. 158r, en data

Barcelotl¿, 23.M.1269. Publicat Wr BoTANJLL, Iaíme r y los judíos, núm. 83. l¿ üa de l^
p¡imera concessió és Batcelor ,09.12.1247.

104. ACA, Canc, Reg. 10, fol. 121v, en data Lleida, 27.17.'1259. Indicat per tucNÉ, l1¡t orJr',

núm. 122.

105. Al leganr que el segell del pergamí original s'havia estropellat, uns nuncis de I'aliana
de Barcelona sol licitaren de la cancelleria de Jaume II que fos refet. Esti copiat a AcA, canc,

Reg. 219, fol. 208r-v, en data Val¿ncia. 15.01.1321 (Enc. 1320). La data de la concessió original

és Montpeller, 17.12.1266.lndicat per RÉc\É, l1ittory, rín. 355.
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no ser obligats (per un jueu querellant) a eslar a dret davant un jutge que
no fos iueu, i a ser-li aplicat, en conseqü¿ncia, el dret hebreu.1tu

Trenta anys més tard que els jueus de Barcelona, els de Girona aconse-
guien el privilegi de tenir jutges propis. L'aconseguiren, inclusivament, amb
la concessió genérica de 7271 qwe hem comentat, i d'una manera expressa
i formal, l'any següent, amb el privilegi solemne que ara comentarem. Es
tracta, sens dubte, d'un privilegi que els jueus de Gi¡ona consideraven molt
important. En un moment que temien veure'l periclitar, I'any 1335, es pre-
ocuparen per ferJo confirmar pel reí Alfons el Benigne, i poc després pel
seu fill, el rei Pere el Cerimoniós (doc. 3).

El privilegi fou concedit estant el monarca a Girona, el 15 de maig de
1272. Es solemne, i está rubricat per cinc magnats de la cort com a testimo-
nis. EI prelmbul anuncia el que ja sabem per l'extensió de privilegis feta
I'any anterior: que el rei ha concedit a I'allarna dels jueus de Girona i Besa-
lú que en totes les demandes i qüestions civils mogudes entre els membres
de la comunitat, la pan convinguda no pugui ser portada sinó davant jutges
jueus, i la causa dirimida segons el dret hebreu. I després d'anunciar-ho, el
monarca ho torna a d,eclaw amb frases més llargues.

La declaració és feta en forma negativa, que cal interpretar coffecta-
ment. El rei no diu que a parlir d'^ra, en vi¡tut del seu privilegi, els jueus
de Girona només podran ser convinguts davant jutges jueus, i jutiats per
ells d'acord amb el dret hebreu. No diu aixó. El rei manté intacta la ju-
risdicció própia dels tribunals ordinaris en les qüestions enfe els iueus i,
pel damunt de totes, la seva própia jurisdicció reial. El privilegi no afecta
les jurisdiccions que ia existien, perqué en crea una de nova, volunt)ria.
La novetat esta a concedir que els jueus, quan siguin demandats per un
altre jueu, no podran ser obligats a fer dret davant qualssevol jutges, sinó
només davant jutges jueus. El monarca deixa ben clar que els jueus, si hi
estan d'acord les parts, poden acollir-se a qualsevol jurisdicció, secular o
eclesiástica, que determini la causa segons el dret que cregui convenient
d'aplicar-hi. L'única cosa que prohibeix és que el jueu demandat sigui
obligat a estar a dret davant jutges no iueus, salvant, encara que no ho di-
gui, la lurisdicció reial.

Nogesmenys convé advertir que Ia concessió es refereix solament a les
demandes civlls -auerk uel bonoris 'sobre béns i propietats'-, no a les de-
mandes criminals, les quals continuen subtectes a la jurisdicció reial ordi-
n)ria. I ho diu expressament: no s'hi comprenen les demandes per iniúries,
de paraula i d'obra.

Arodonint el privilegi, el rei concedeix que es pugui dictar una exco-
munió sobre aquesta matéria, i fins posar-hi pena pecuniária, que el rei co-

106. ACA, Canc. Reg. 10, fol. 15v, en dala Barcelona, 15.01.1258 (Enc. 1257). publicar per
tsoF^RlLL, .Jaime r J los ¡udíos, nttm. 13.
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107. Coctamiament, els jueus de \¡c hagueren d'acontentar-se amb un privilegi de

Éng inferior. Gastó de Montcada, senyor del lloc, els concedí que no poguessin nomenar

procuradors cdstians en causes contm un altre iueu, ni cedirli accions legals. Publicat Per

C}RBF.I.L,,, Auama de vic, flúm. 53.

108. ACA, Canc, Reg. 37, fol. 26v, eí d^r^ Gitorr,',04 09 l2ll Publicat per BuR\s, Crlr,/a
notarial. ñúñ. 10.
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bra¿; cosa que també convé interpfetar en els seus termes justos. L'exco-
munió prevista no podre afectar els membres de la comunitat que s'acullin
voluntáriament a la jurisdicció reial, sinó només aquells que obliguin un co-
religionarí a presentar-se davant iutges alierls, seculars o eclesiesdcs. D'aha
banda, cal veu¡e un retall important cle l'autoritat concedida al comú en el
dictat de les penes per la transgressió del privilegi, quan diu que la multa
ha d'ingressar a I'erari del monarca, La comunitat pot imposar multes per la
transgressió del privilegi, peró no pot cobrar-les.

En subst)ncia, el privilegi de '1.272 és un privilegi personal, per bé que
la perspectiva histórica ens invita a considerarJo un privilegi organitzatiu,
perqué amplia les competéncies d'uns mandataris de la comunitat, amb ca-

pacitat fins aleshores molt limitada. El monarca destaca el carácter personal
del privilegi quan insisteix que els afavorits són els jueus i jueves de Girona
i Besalú, i dels llocs de la seva col lecta, i que la matéria són les demandes

civils que els ¿r¡ribin de jueus de qualsevol pan, dins i fora de la comunitat,
compreses les accions que el demandant pugui haver cedit a terceres per-
sones, jueus o cristians.roT

Grdcl¿s i p|'tüllcgts dz Pere el Gran
No hi ha notícia de més privilegis concedits per Jaume r als jueus de Gi-

rona. Els concedis per I'infant Pere mentre fou hereu de Catalunya no són

tants, peró no menys importants. Hem mencionat abans I'exempció d'hos-
tatiar el seu seguici quan fes estada a Girona. Un altre privilegi fou concedit
el 4 de setembre de L271., <lia que els iueus de Girona i Besalú podien se-

nyalar amb pedra blanca. Per gr¿cia especial, l'infant Pere concedí validesa

pública als seus contractes matrimonials, tant si eren redactats en hebreu
per escrivars jueus, com si ho eren per notaris cristians, amb plena lliber-

tat per introduir-hi cláusules sobre el dot, l'augment i la reversió del dot als

parents de la muller en cas de defunció sense fills; és a di¡ donava validesa

als contractes matrimonials estipulats d'acord amb la jurisprudéncia rabínica
i els seus costums, sense haver d'atenir-se al Dret Romá o consuetudinari
local. I en general, I'infant Pere doná validesa pública a tots els documenls
de compravenda de finques, tant si eren redactats per escrivans iueus com
si ho eren per notaris cristians.r'"

Després que accedí a la dignitat reial, Pere el Gran continuá privilegiant
els jueus de Girona. En una data que no podem precisar, concedí als jueus



50 Jeuur fune r Sers

domiciliats a la ciutat, és a dir, els que hi renien casa prbpia, que no po-
guessin ser detinguts en presó per cap delicte, llevat el d'homicidi, mentre
prestessin una fianga de cent morabatins.toe No hem de passar per alt que
l'any 1278 el rei Pere manifestá la intenció de cont¡olar la multitud de Dri-
vilegis diversos que les aljames havien obtingut, sospitant que obstaculiiza-
ven l'exercici de la justícia reial i derogaven els drets reials,tro peró dos anys
després els concedia un privilegi major. En contemplació del subsicli gene-
rós que les aljames de jueus li havien donat en la guerra contra els nobles,
durant el setge de Balaguer, Pere el Gran afavorí les aljames cle jueus amb
el privilegi més important de tots els que els monarques havien atorgat fins
aleshores als jueus dels seus dominis. Amb data del 3I de luliol de 12g0,
des de Tarragona, el rei Pere concedí a totes i cadascuna de les aljames la
facultat de constituir uns prohoms amb capacitat per dirimir tota mena de
qüestions i demandes, tant les sorgides entre iueus com les que se susci-
tessin de cristi¿ contra jueu; i amb facultat. també. per perseguir delictes, o
actes considerats delictius (doc. 4).

El privilegi de 1280, com I'anrerior de 7272, s'ha d,intemretar en els seus
termes justos. Convé no precipitar-se a cleclarar que les ailames quedaven
inyestides, a través d'uns prohoms elegits per la comunitat, d'una jurisdicció
civil i criminal prdpia. El privilegi és molt matisat, i no és ñcil, per a nosal-
tres, definir en poques paraules la funció dels prohoms que aütoritzava, i
els marges de la seva actuació.

El privilegi els designa com a boni bomines,prohoms,, i no diu expressa-
ment que conformin una magistratura o drgan col,legiat. Documents imme-
diatament posteriors s'hi referiran amb el nom ll^ti d'adetantati. En hebreu
rebran el nom gen¿ric de beruritn,,elegis,, ,funcionaris', distingint, d'acord
amb el context, enúe els benrim de tauiog (.,decisions'), si tracten qüestions
civils, i benrirn de auerog ('fransgressions,), si tracten delictes. Temps a ve-
nit aquests prohoms rebran el qualificatiu de,jutges,, i la magístratura que
componíen será assimilada al betb-dín, peró mai no seran dits, en hebreu,
sbopbtim.

Pel que fa a les qüestions civils, cal remarcar que el privilegi no pressu-
posa que els particulars presentaran les demandes directament als prohoms;
més aviat ho exclou. El que declara expressament és que la seva funció est¿
a dirimir les causes i dictar-hi sent¿ncia (cognoscere et tenninare). No estd

109. El privilegi fou revalidat per Jaume rr, reproduinr la cbusula cemral peró sense
indicar-ne la data: ACA, Canc, Reg. I99, fo\. 134r-v, en data cirona, 72.1,1,.1302. Indicat p€r
RÉcNÉ, AAito¡Jr', núÍl 2797.

110. Es trameté una ci¡cular a totes les aljames perqu¿ en el temini d'un mes presentessin
els seus privilegis a la canc€lleda reial, a ñ de revisa¡-los: ACA, Canc. Reg. 22, fol. 84r, en dar?
leida,2).0J.7278; Reg. 40, fol. 111v, en data Lleida, 03.06.127U. Indicals per RÉc\É, History,
núm. 699 i 700.
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previst que rebin directament les demandes, i exclou que portin les sent¿n-

cies a execució. Vista la causa i dictada la sent¿ncia, hauran de comunicar-la
al batlle perqué I'executi.

I€s qüestions criminals que els prohoms podran perseguir i casügar

són. únicament. els delictes menors de convivéncia, baralles, insults i males

obres, i la transgressió de preceptes religiosos. Exclou de la seva competén-
cia, implícitament, els delictes de sang, els quals se sobrentén que conünu-
en sotmesos a la iurisdicció reial.

Quant a les qüestions de convivéncia, el rei autoritza que els prohoms
promulguin estatuts, ordenances i prohibicions, i puguin dictar excomu-
nions contra els transgressors, ordenar la seva presó, i imposarJos pena
d'exili; peró en cas que detinguin algú, hauran de lliurar el pres al batlle,
i en cas que imposin penes pecuniiries, el batlle será l'únic autoritzat per
cobrar-les.

El batlle local, doncs, estará pel damunt de les actuacions dels prohoms

t¿nt en mat¿ria civil com criminal, i podrá corregir al seu arbitri tot allÓ que
no vegi amb bons ulls, de tal manera, que diu el rei expressament que els
prohoms no estan autoritzats per anullar o mudar les seves prÓpies sentén-

cies i determinacions, i no poden concedir remissions per aquells delictes
que hauran sotmés a ce$ig. Per descomptat, cal entendre, encara que el pri-
vilegi no ho digui, que totes les senténcies i determinacions dels prohoms

són apel lables, perqué ho eren totes les dels jutges inferiors, si no es deia
el contrari.

Pel que fa al nombre de prohoms, el rei permet un marge ampli, entre
dos i set, a voluntat de cada aljama. Expressa que el mandat esa bé que
sigui anual, peró no hi constreny. No diu com seran escollits. No defrneix
les seves condicions personals. No imposa l'obligació d'acceptar l'ofici.
No determina com hauran de fer convergir criteris en cas de discrepán-
cia d'opinions. No els assigna salari. Curiosament, fent contrast a aques-

tes omissions i vaguetats, el rei determina expressament que els prohoms
han de pertányer a la comunitat, i els faculta per celebrar reunions amb
prohoms de les aljames dels dominis reials per tractar qüestions de la seva

competéncia.
Examinats tots els punts del privitegi del rei Pere, de 1280, que fou ge-

neral per a totes les aliames de jueus, no s'hi veu altra cosa que la creació

d'un aparell repressiu a discreció dels dirigents naturals de les comunitats,

sota la capa, aixó sí, de la garantia d'aplicació del dret hebreu en les cau-
ses dels jueus. Própiament, no es pot parlar d'autonomia iudicial, perqué el
batlle, si volia, podia deixar sense efecte les ordres de detenció i l'execució
de les senténcies, que quedaven a cárrec seu, com hi estava el cobrament
de les multes. Sí que es pot parla¡ en canvi, de poder iudicial concedit als

iueus. Es tracbva verament d'una concessió de poder judicíal a les comu-
nitats d'infidels, en pugna amb els ideals de la cristianitat, contravenint di-

)l
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111. "Item iref.agabili constitucione sanciñus quod iudei officia publica mrrr presumanr
aliquarenus exercere, eidelicet officium judicandi vel iusticiandi homines vel puniendi,
vel etiam sententias exequendi": Publicat a la Marca bispanícat, núú. 507. L,estatut se sol
interpret¿r com una prohibició als jueus de jutiar cristians i aplicarlos senténcies penals. No
di'\t cbrístianos, siltó homines. Per tarit, p¡ohibeix als iueus exercir com a iutges i executors
de senténcies, en general.

112. El text de la constitució de Benet >an ha estat publicat, entre d,altres, per Antonio
P^ctos IópEz, IA Disputa de Tortosa, yol. 2, Madrid-Barcelona 1957, pág. 599408.

rectament l'estatut promulgat perJaume I l'^ny L228, que prohibia als jueus
I'ofici de iutiar i executar sent¿ncies.rrr

la historiograña no ha advertit la iregularirar del privilegi del rei pere, que
podia haver-li merescut una solemne excomunió p pal. Ia jerarquia eclesi-
¿stica rigi molt a reaccionar, peró ho féu vigorosamenr. En la célebre cons-
títució Etsi doctoris gentium, Bener xll denunci) el poder judicial dels jueus
com una ignomínia per al cristianisme. Basant-se en el dret romano-cristi¿,
que prohibia que els jueus fossin jutges (bx ciuilk iudeb fficium judicandi
interdicit), i amb I'argument teológic que la mort de Jesucrist havia col.locat
els jueus sota el domini dels cristians (mo7s Jbesucbristi iudeis tradidit serui-
tuti colentium Cbristum), protesre pek privilegis de tenir jutges propis que
els reis i magnats havien concedit als j:ueus (iudices inter se constituere), ex.
hortant-los a no concedir-ne més i a ¡evoca¡ els que ia estaven concedits (r?e
concedanl buitrsmodi priuilegia decetero, uel seruent aut senari faciant) .r2

El nostre segon període convencional es tanca al moment que l,aljama
de Girona, absolutament dominada per Astruch i Jucef Ravaya, batlles re-
ials, ha aconseguit un nivell molt elevat de capacitat per portar una vida
segons el dictat de la seva religió. Un privilegi de I'infant pere ha atorgat
validesa pública als contr¿c.tes matrimonials i de compravenda redactats en
hebreu i d'acord amb la jurisprudéncia rabínica (7271). Un altre privilegi
del rei Jaume els defensa de ser obligats per coreligionaris a portar les cau-
ses davant jutges no iuets (1,272). Aquells prohoms que un primer privile-
gi facultava per dirimir les queixes contra els secret2ris per la contribució
(1258), han vist ampliat el seu camp d'acció per un nou privilegi de Jaume
t (f272), i en la mateixa línia, pel més generós del rei Pere, tant en mat¿ria
civil com criminal (1280).

A parth d'ara, si els privilegis aconsegueixen entrar en vigo¡ els pro-
homs podran dictar estatuts, pfohibicions, manaments i ordinacions, amb
excomunions annexes; podran dirimir complantes i querelles, i estaran fa-
cultats, també, per perseguir delictes religiosos i castiflar mals comporta-
ments. Repetim: si els privilegis aconsegueúen entrar en vigor, cosa que
exposarem més endavant, quan se'ns en presentare l'oportunitat.

Les finances de la comunitat continuen en mans dels secretaris, sense
cap control, perqud tenen el vist-i-plau dels Ravaya. Correlativament, la
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seva designació tampoc no est¡ sotmesa a cap control. Ja no dicten les talles
per a la contribució reial segons una estimació personal dels béns posseits
per cada singulat sinó partint d'una declaració de béns que presenten per
escrit els mateixos interessats, que algú que podia fer-ho determiná que es

renovés cada cinc anys.
En virtut del privilegi de 1280, les ordinacions dictades pels adelantats

tindran forga de llei, aparentment, sense necessitat d'aprovació per part de

la comunitat. Per documents no gaire posteriors, sabem que les ordinacions
i bans penals (en hebreu, taqanot i bascamot), perpetus o temporals, apro-
vats per la comunitat o simplement disposats pels adelantats, es regisiraven
en un llibre que es mantenia al dia. Malatr2.<l2:ment, no s'ha conservat cap

registre d'ordinacions de cap aljama de jueus de Catalunya.llr Deixant a part

els laments per la pérdua d'aquesta primeríssima font d'informació, convé
que l'estudiós de la vida comuniteria dels iueus estigui advertit per desco-

brir, a pafir de 1280, innovacions organitzatives no previstes ni regulades

per un privilegi rcial L'atzzr de la documentació conservada ens permetrá

áescobrir-ne algunes. Els rebedors de comptes, per exemple, que són oficis

de control, foren introduíts per les ordinacions locals de Girona en una data

que ignorem, anterior a 1318.

!I3.BAER, Díe.Juden,núm. 143, recull tretze ordinacions puntuals de les aljames de Lleida

i Saragossa que corresponen, aproximadament, a aquesta Cpoca.
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Oposr.-lo,s ols prttt egis
La concessió de poder judicial a les aljames de jueus no estigué exempta

de problemes, els uns, interns, derivats de la seva inestabilitat, i els altres,
externs, provinents dels interessos de les corts dels veguers i batlles locals
que impartien justícia. Sumats els dos fronts, I'efectivitat del privilegi de
1280 restá molt per sota de les expectatives que podia haver creat.

Pel que afecta l'aljama de Girona, la creació d'adelantats topá tot seguit
amb dificultas internes. Ens ho mostra una ordre de I'infant Alfons, por-
tantveus reial. És d'octubre de 1282, només dos anys posterior a l'expedició
del privilegi, al temps que el rei Pere i Jucef Ravaya eren a Sicflia. Havent
sorgit entrebancs per a la designació dels adelant¿rs en mat¿ria cwil, o be-
rurim de tauio7, que diu que es fa amb un dictat previ d'excomunió, l'infant
ordena a l'aliama de Girona, peremptóriament, que procedeixi a l'elecció
acostumada (doc. 5).

Si es veia necessari dictar excomunions per a la tria dels adelantats, no hi
ha dubte que hi havia desacord, dins l'aljama, sobre les circumstencies per-
sonals dels candidats, o sobre les funcions que exercirien. Les excomunions
no eren suficients per fer callar les veus dissidents, i els interessats a tirar
endavant la designació es veieren constrets a fer recurs a l'autorit2t superior.

L'origen o la base del problema, i la identitat dels oponents, no són
difícils d'endevinar. El privilegi del rei Pere havia operat un principi de
separació de poders, dins l'aljama, entre els económics i els judicials. El
clan dels secretaris, que fins aleshores havia disposat dels afers de l'aI1a-
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ma sense control, necessitava col.locar aliats com adelantats per conjurar
amenaces a la seva arbitrarietat des del poder judicial que el priyilegi ins-
taurava. I els oponents als seus tripijocs, emparant-se en el dret a escollir
adelantats que el privilegi aforg v^ al comú, intentaven minar i retallar els
abusos dels aut¿,crates. L'infant Alfons, ordenant procedir a una elecció
que devia estar viciada, interpose h seva autoritat, decididament, per re-
colzar l'oligarquia.

Jucef Ravaya morí a Sicília el desembre de 1282. EII havia estat el gran
valedo¡ prop del rei Pere, dels interessos de les oligarquies. Al punt que
desaparegué, potse¡ assassinat, els tráfecs bruts dels dirigents de les alja-
mes no trigaren gens a sortir a la llum pública. Quan el rei Pere regressá
de Sicília, els oponents a la políric^ del que havia estat dlector de les se-
ves finances, aconseguiren demostra¡ al consell reial l'existéncia d'enormes
fraus fiscals comesos pels secretaris de les aljames en connivéncia amb els
adelantats, aliats seus. En concret, tal com revelaran els documents que tot
seguit exposarem, fou denunciat que els secretaris rebaixaven les quotes
de la seva própia contribució i carregaven les de les classes inferiors, men-
tre que els adelantats acceptaven suborns i tancaven processos mitianeant
composicions de diners.

Destapat l'afer el juny de 7284, el consell reial prengué el determini de
revisar les actuacions económiques i ludicials de totes les aljames de iueus
est¿blertes dins dominis reials, sense excepció. No es té notícia que anteri-
orment s'hagués emprés una operació de control d'aquesta magnitud.

L'operació no fou confiada a unes comissions que inyestiguessin local-
ment, com se solia fer quan es denunciaven fraus fiscals. Es decidí pofiarla
a terme dins el mateix consell reial, erigit en tribunal superior de comptes.
Fou iniciada cursant ordre als secretaris de cadascuna de les aljames de ju-
eus d'Aragó, de Catalunya i de Valéncia, perqu¿ trametessin a la cort dos
o tres d'entre ells per revisar les talles i les col lectes de diners.lla Deu dies
més tard es cursava una nova citació, concretant la document¿ció que els
delegats o representants de les aljames havien de portar-hi. L'ordre la des-
criu per menut:

1. La carta del seu sindicat on constés que ara actuaven en representació
dels secretaris i de I'aliama.

2. Els llibres i quaderns de les talles i contribucions des de quinze anys
enrere, fet el balang del que els secretaris havien cobrat i del que havien
lliurat a la cort reial per peita, tribut, servei, cena i altres exaccions, així com
els pagaments a terceres persones fets per ordre superior. Havien de cons-
tar-hi, ben especifi cades,

114. ACA, Canc, Reg. 46, fol. 216r, en dara Setge d'Albarasí, 27.06.12¡J4. Indicat per RÉ.oNÉ,

¡rrJtory. num. l¡oJ.
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a) les quantitats que cada singular h^vi^ pagá'f en cadascuna de les men-
cionades exaccions, i la raó que se li havia aplicat, en cada ocasió,
sobre els seus béns mobles, immobles, joies i arreus doméstics;

b) les quanütats que els secretaris havien cobrat, en cada ocasió, per
mitjá d'excomunió (ahtmam), per iurament previ dels contribuents,
i per talla directa ordenada per ells; i

c) la nómina dels individus que ells havien fet francs de contribució.

3. Cópia de les ordinacions (taca.n¿s), i de les actes de jur¿ments prestats
i excomunions (alntmas) dictades per raó de la contribució, amb els altres
estatuts anuals, bans i ordinacions promulgats pels secretaris i pels adelan-
tats sobÍe delictes i males conductes.

4. El llibre de les actuaciorx judicials o sent¿ncies dels adelantats, tant
en mat¿ria civil com criminal, amb certificació del poder que tenien per a

aixó, i qui els I'havia concedit.

5. Com a complement de l'anterior, el rei ordenava als secretaris i als
adelant¿ts que dictessin una excomunió perqué fossin denunciats els qui
havien presentat demandes civils i criminals a la cort reial, també des de
quinze anys enrere, i després les havien retirat mitjaneant una composició
de diners. Volia que aponessin l'act¿ de l'excomunió que ara es dictaria, i la
relació dels denunci¿ts que se n'obtindria.

6. La relacíó completa dels béns particulars de cadascun dels secretaris,
tant mobles com immobles, a fi que el consell reial pogués establir la seva
pr¿rpia contribució, corregint els fraus i el perjudici causat a l'erari reial i
als menors d'entre ells (vol dir els que no eren tan rics), i aconseguir que
tothom, dirigents i dirigits, contribuís segons el seu cabal (ut unusquisque
soluat decetero secundum quod sue supwunt facultates).llt

Segons la meva informació, era la primera vegada que la cort reial for-
mulava el principi d'equitat disÍibutiva de cirregues en un conjunt de col-
ledius. Confessava la pertinenga del principi a les aljames de jueus, i es
mostrava disposada a corregirJo en el passat i aplicarJo en el futur. No en
d'altres col.lectius, certáment, com el rei Pere demostrá a Barcelona, I'any
següent, esclafant en forma brutal la revolta capitanejada per Berenguer
Oller, que aspírava a alló mateix. I encara cal dir que les bones intencions
de redreg de juslcia entre els jueus no foren aplicades per al passat, i no-
més parcialment es t¡aduiren en nonnes práctiques per al futur

Com sol succeir, I'operació de cont¡ol es va demorar molt de temps, tot
simplement, perqué els procuradors de les aljames no comparegueren a la
citació. Potser posats d'acord entre ells, els secretaris, o els seus represen-

115. ACA, Canc, neg. 46, fol. 22Iv-222r, en data Terol, ú.O1J2U. Publicat per RÉGNE,

ltrstor!. núm. r(!.
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tants, al legaren impediments i no es desplagaren a la cort. Recolli¡ docu-
mentació de quinze anys passats no es podia fer en uns pocs dies.

Dos mesos després de la primera convocatória, el rei cursá una nova
citació. Ara ordenava personalment als secretaris de les aljames de Cata-
lunya, Aragó i Val¿ncia que havien exercit en els darrers set anys, que en
el termini de r.uit, deu o quinze dies, segons els casos, es presentessin
a la cort per retre comptes.lró Foreats per les citacions, alguns procura-
dors d'aljames comparegueren. El gener de 1285, els procuradors de les
aljames d'Aragó estaven reclosos a Daroca, per ordre reial, entretinguts
en la revisió dels seus comptes.lli Els de Catalunya i Valéncia continua-
ven al.legant impediments. El consell reial, impacientat, ordená als batlles
de Barcelona, Girona, Besalú, Lleida, Morvedre i Xátiva que obligues-
sin les aljames a trametre els seus delegats, segons I'ordre del 6 de juliol
anterior,113 i en cursá una d'expressa als oficials d'aquestes aljames, que
eren totes les de Catalunya i del regne de Valéncia. L'ordre era fulmínant.
Sota pena de cos i d'haver, el rei inhibí els secretaris per cobrar un sol
diner més de les contribucions passades o presents, els orden) confiar a
algun canviador solvent les quantitats que tenien en dipósit, i destituí els
adelantats en les seves funcions (doc. 6). Quatre mesos després, I'abril de
1285, l'ordre als secretaris de suspendre qualsevol exacció encara durava,
i el rei la urgia concretament per a Lleid¿.tre

Els comptes de les aljames d'Aragó finalment es revisaren. No consta que
s'obrissin processos per actuacions irregulars. Com a resultat de la revisió,
el rei dict¡ una provisió general, prou minuciosa, establint un nou sistema
de contribució 'justa' que les aljames del regne d'Aragó havien d'aplicar, i
aplicaren efectivament en aquella generació."('

Els comptes de les aljames de Catalunya, i de Girona en concret, sembla
que no foren revisats. Els procuradors continuaven al legant impediments i
obstacles per no comparéixer. El tuny de 1285, els secretaris de I'aljama de
Besalú continuaven immóbils. Al legaven que tres jueus de Girona retenien
albarans de la seva contribució i no els lliuraven. El rei Pere hagué d'escriu-
re'ls nominalment perqu¿ els trametessin a la cort en un sac segellat amb

116. ACA, canc, Reg. 43, fol. 29v i 3lv, en dates Terol, 01.09.1284, i osca, 08.09.1284.

IndicaB per RÉcNÉ. ¡Iirrory, í|úm. 1201 i 1204.

117. ACA, Canc, Reg. 43, fol. 101r, en data Terol, 07.01.1285 Gnc. 1284). Indicada pe¡
RfcNÉ., Arsro{t', núm. 1254, amb un ¡esum incoffec'te.

ll8. ACA, Canc, Reg. 43, fol. 103r, en data Terol, 07.01.1285 (Enc. 1284). Indic¿da pe¡
RÉcNÉ, Arstory, núm. 1255.

119. ACA, Canc, Reg. 56, fol. 75r, e¡ data Figueres, 23.04."1285. tndicat per RfcNÉ, ¡ltsro{l,
núm. 1341, amb un ¡esum defectuós.

120. ACA, Canc, Reg. 56, fol. 126r-v, en dara Figueres, 06.05.1285. Publicad¿ per RÉcNÉ,

HrsrorJ, núm. x11, i tamM pe¡ BAIR, Die Juden, n.úm. 129.
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els seus senyals.l'zl A la fi, perb, un hasbals obiectiu, ocoffegut aquell mes

de juny de 1i85, impedí del tot que es portés a terme l'operació de control'

Fou el setge i l'ocupació de Girona per les tropes del rei Felip de Franga'

La dtsperstó de 1285 t l4 restauraeló de Ia comün tat
Per a la ciutat, el setge fou realment una caüshofe. L'ex¿rcit franc¿s,

convocat amb c fegoria de croada, era poderosíssim El regne d'Aragó s'in-

hibí de trametre socors als catalans. Impossibilitat de fer front als invasors,

el rei Pere ja havia pres el determini d'abandonar la ciutat de Girona als

francesos, buidada dáls seus habitants. A darrera hora, bnmateix, es pregué

l'acord de mantenir-hi una guarnició que entretingués l'avang de les tropes

cap al sud, obligantJes " 
guanyr. la ciutat per assalt o tenir-la assetjada'

Dásprés d'un setge hofforós, que durá del 26 de juny a primers de setem-

bre ie 1285, la ciutat fou lliurada als francesos amb capitulació Aquells ma-

teixos dies, peró, interceptat l'avituallament que arribava per ma¡ i davant

els estralls duna epidémia que delmava l'exércit, malalt ell mateix, el rei de

Franga es va veure obligat a retrocedir cap a l'Empordá.l"
Durant el setge, a Girona no havien restat jueus El ¡ei Pere dicti una

provisió protegint els fugitius, í dispensant-los de. pagat lleudes i peatges

p.t on páss"tti.t."3 El call fou saquejat. Primeq pels escamots d'almogiLvers

q|.l" 
"" 

ion..t t 
"ren 

a la ciutat quan l'exércit francés avanqava, i després

per qualsevol que hi ¡enia accés, tant dels autdctons com dels ocupants,

q.r. hi t tt^t".t cinquanta dies dels mesos de setembre i octubre'

Recuperada la ciutat pel rei Pere, els propietaris de cases ben segur que

hi regreisarien tot seguii. El reí dict¿ ordres perqué es restituissin els béns

robaÉ, que no sabernñns a quin punt foren eficaces t'o No són pocs els do-

.r¡fn"nt" qu. parlen de dificultats que es presentaren per refer els títols de

crédit dels jueus, desapareguts amb el saqueig.l2t

La vida de la comunitat jueva de Girona fou restablena oñcialment amb

una provisió del 1! de marg de 1286, dictada pel rei Alfons I (rei per la mort

de Pere el Gran, I'onze de novembre de 1285). Deixant enrere I'afer de la

121. AcA, canc, Reg. 56, fol. 122r, e¡ data coll de I'anissa¡s, 06 06 1285 Indicat per

tucM, ¡{rJrorl, núm. 1383. Els res iueus de Girona es deien Bonjuha Desmercadell' Vidal de

Claramunr i Issach Satorra fs pot suposar que eren o hav¡en estat secreBris

122. ta crd¡ica de Bemat Desclot és la principal font d'informació sobre la invasió del rei

Felip de F¡an€a. N'hi ha un llibret de divulgació: Eri¡ic MIRAMBETLBELL-\, El Setge de Gírona en

Tenrps de Pere el Grat?, Barcelona 19ó3

iz3. eC¡, c-., Reg. 57, fol. 139t, en d^ta B^tcelor ' 29 o6"L285 Indicada per RÉG¡;É'

Hisbry, rúrf¡. 1390.

ti4..tCA, ca¡c, Reg. 57, fol. 228v, en daayilaftanca del Pened¿s, 01 11 1285 Indicada

per tucNÉ. l¿Itstorl, núm. 1470.

125. Estan resumits pet Rrc|.f, ¡¿ttot"J, entre el núm 1468 (del31 10 1285), i el 2111 (del

21.04.1290).
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revisió de les finances passades, el nou rei concedí a I'aliama de Gi¡ona i
Besalú, no a perpetuitat, sinó a beneplácit, que continuessin disposant de
secretaris, berurim, talles i préstecs comunitaris, i que els singuiars fossin
obligats a contribuir per les quantitats que se,ls indicária (doc. 7). ¡lentre el
rei no ordenés una altra cosa, doncs, l,organització interna de I'aljama con_
tinuava com abans.

Efectivament, el desembre de 128g, pregats per aufoilfzar el certificat
d'una venda d'immobles efectuada amb docüment hebreu que es deia de_
sapare¡¡ut en el saqueig, actuaren a Girona com a betb-dín quatre memb¡es
de la comunitat. Signaren amb els noms de yosef Hateuí ben R. Isbaq, yosef
ben R. Hanina!, Abaron Hacobén ben R. El,azar, I Uavr ben n. fbaá ebei_
raualya. "..N mateix temps, peró sense data expressa. pregars per ;utenti_
car el trasllat de dos instruments de venda d,immoblei, trés membres del
betb-dín ac aren per a cadascun dels trasllats. En l,un firmen amb els noms
de Dauid bm R. Yosef ben R. Mesbullam, Abaron Hacobén ben R. E|azar, i
Mayr ben R. Isbaq Abenraualya; i enl,ahre com Mossé ben R. Sbelomó ben R.
Maltr, Abaron Hacohén ben R. E|azar, i Mayr ben R. Isbaq Abenraualya.t2i
El primer de cada grup, que devia ser el preiident, és diferent, peró eli dos
darrers de cada grup són els mateixos. Ignor¿nt els seus noms en r..ulgar,
no podem identificar-los amb els que es troben a la documentació llatina.
Tampoc podem fer-ho amb els dos escrivans que redactaren els instruments
de venda d'immobles de Girona, estipulats a Besalú, que són Natan ben R.
Yosef. i Dauid ben R. Abarnar¡ b¿n R. tsbaq.

Quant a volum demogr)fic, la comunitai cle Girona sembla que disminuí.
Els documents fiscals oculten el decliu, si n'hi hagué, perqué es refereixen
a les aljames de Girona i Besalú, que compreniá juáus iesidint a moltes
poblacions del bisbat i de les dues vegueriés. Ara més que abans, quan es
patla de I'aliama de Girona, convé no identficarla amb la comunirat local.
Hi ha el perill fácil d'atribuir a la comunitat local el que es refereix a ella
juntamenl amb la col.lecta.

Després de 1285, si no nel\en, creixen i es consoliden les comunitats de
la Rjsb¿f 

.psrata¡1ada, Verges, Monells, Torroella de Montgrí, per^lad^, Ba_
nyoles, Olot, Figueres, Sant Llorene de la Muga i d,altres, iotes pertanyents

^ 
l'^lJ m de Girona i contribuinr amb ella. L'éxpulsió deis iueuj de fránga,

.que 
culmin) el 1306, repercutí amb un augment de la demografia . L'aljaÁa

de Girona, per a ella i els llocs de la seva iol.lecta, sense Besalú, obtingué
deJaume rr la llicéncia per acollir fins a deu casades d,expulsats. La llicéncia
li costá mil sous,tr3

126. Cenific¿r publicar a per a una Históría, vol. r¡, pag. 487,489.
127. Trasllats publicats per MtLt^s, Documents bebraics, fiúm. t.
128. Els mil sous clonsten ingressats als comptes del tresorer reial: ACA, Rp, MR, vol. 270,

fol. 8¡, de maig 1307 . Cfr. Lss$, Juifs de France, p¿Lg. 29j.
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Des del punt de vista económic, és un fet igualment documentat que
les aljames de Girona i Besalú se situaren a un nivell no gaire inferior a la
de Barcelona, tot i que aquesta continuava tenint, com a membres de la
seva col lect¿, les aljames de Vilafranca del Penedés, Cervera, Montblanc i
Tanagona. En aquesta qúestió, les xifres no enganyen. Els estudis detallats
dels subsidis exigits per la Corona a les aljames de jueus entre 7309 i 1317 ,

í enlre 7327 i 1336, mostren, constantment, que les quantitats adjudicades a

les aljames de Barcelona i Gi¡ona-Besalú no difereixen gaire, la segona per
sota sempre de la primera.ta

Era una realitat reconeguda per les mateúes aljames, sobre la qual po-
dem aportar dades inédites. Per al repartiment intem del subsidi de 1311,

els representants de les quatre aljames de Catalunya determinaren aquestes
proporcrons:

Aljama de Barcelona i col lecta:
Aljames de Girona i Besalú i col lecta:
Aljama de Lleida:
Aljama de Tortosa:

Més tard, al final del regnat de Jaume l, les aljames de Barcelona i Giro-
na-Besalú concordaren i estipularen, amb instrument hebreu, que qualsevol
demanda de la cort es reparti¡ia entre elles dues en la proPorció següent:

Barcelona:
Girona:

4J,2O o/o.

39,20 0/o.

9,06 o/0.

8,54 o/o.t{

57.42 o/o

42,58 o/o.ts|

I encara podem adduir una dada literdrla que pot tenir signi.ñcació eco-
nómica. L'any 1322, dur^nf la seva estada 

^ 
Catalunya, l'escriptor Calóni-

mos ben Calónimos conclogué I'obra Ében Boba¿, i decidí dedicar-la a deu
prohoms jueus del país; deu prohoms que apareixien, als seus ulls, com els
de més prestáncia social. S'escau que quatre dels deu prohoms penanyien
a I'aljama de Girona-Besalú. Eren aquests: mestre Ab¡aham Descatllar, mes-
tre Bendit Deuslogar i don Biona Bonjuha Cavaller, de Besalú, i don Tarog
Issach, de Girona.lr'?

Com que ve a tomb, consignem que, en aquell moment, mestre Abraham
Descatllar i el seu fill Jurtracel fruien d'una franquícia de tota questia, subsidi,
servei i exacció reial, durzLnt quinze anys.t'Més tard, en agruiment per haver

129. Em refereixo als estudis de SÁNcHEz, ¡1sc4lí.14d, i Br.R"tP'^N, Fiscalidad
130. ACA, Canc, Reg.326, fol. 4'lv. L'act^ de l'avinenqa entre els representants de les

alfames és del 19,07.1311.

131. Per al subsidi exigit amb motir¡ de la seva coronació, el ¡ei Alfo¡s ¡¡¡ ordenal ab
col.lectors que s'atenguessin a I'avinenea ja establerta, sense indicar-ne la data: ACA, canc,

Reg. 428, fol. 127v-123r, et d^t^ B^¡celona, 30.01.1328 (Enc. 1327).

132. Histoi/e linéru¡re ¿e la f'rance, vol. Jl. Paris 189J. pag. 45 | .

133. F¡anqulcia publi@d^ petB*R, Dieluden, núm. 173. Pona la data Montbla¡c, 10 04.1320
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salvat la vida de I'infant Pere, comte de Ribagorga, Jaume concedí al metge
jueu una franquícia perp¿tua, a ell i als seus descendents masculins, de tota
peita, subsidi, servei, cena i demanda reials, i una franquícia, per trenta anys,
de tota exacció veihal, lleuda, peatge, mesuratge, duana i altres qualssevol
impostos.r3a La reJ:acíó de franquícies concedides per la monarquia a iueus
de l'aljama de Girona, s'havia iniciat amb una de vitalícia en favor d'Astruch
Ravaya (1,265). Ara prosseguia amb la perpétua concedida a mest¡e Abraham
Descatllar i els seus descendents (1327). Finird amb la concedida a mestre
Cresques Elies, vitalícia, que será la tercen i danen (1,344).

Durant aquest període es concediren algunes dispenses de quesües i re-
baixes de subsidis a I'aljama. No els hem de prendre com un indicatiu de
penúria. Formen part del mecanisme d'exacció, i ja s'empraven en períodes
anteriors. El mateix dia que el rei Alfons | 

^trtoritz^y^ 
la continuitat de I'or-

ganització de I'aljama, li dispensava la questia dels cinc anys següents (peró
no el tribut),l35 dispensa que el 1300 Jaume n renov) per dos anys.rr Tam-
poc no mereix gaire relleu el fet que els procuradors de l'almoina del call de
Girona comencin a aparéixer a la documentació I'a¡y 1309.t31 És indicatiu
del volum creixent de negocis que els estaven confiats, peró no revelador
de l'inici de la prácüca de la beneficéncia, que ha de ser bastant anterior

I'estagna.ló
Dotats de prou disponibilitat económica, pot resultar un poc paradoxal

que els dirigents de I'aliama de Girona-Besalú suportessin la mateixa organit-
zació durant els cinquanta-sis anys que van de 1280 a 1335, sense procurar
mudar-la, o almenys sense aconseguir-ho. L'aljama de lJeidz potser en ya fer
un gra nrassa, reformant completament el seu regimenr els anys 7297,7375 í
7318.18 L'al'J^m^ de Barcelona aconseguí una refoma global I'any 1J27, qrc
esdevingué estable per mig segle.'3e La de Girona trig) a segui.r el seu exem-
ple. Tampoc no s'apressá a obtenir el privilegi de dictar impostos sobre els
productes de consum i comerg, que es demostr¿ molt lucratiu (per als qui
l'arendaven). Iá intfoducció dels impostos indirectes a les aliames de iueus

11. ACA, Canc, Reg. 229, fol. 292v-293t, en data Barcelona, 26.03.1327. tndicada per
RfcNÉ, ¡ísroDr, núm. 3433.

135. ACA, Canc, Reg. 64, fol. 17r, en d^ta cirona, 19.03.1286 (Enc. 1285). Indicad¿ pe¡
RfcM, ¡/r.Jto{t,, núm. 1502.

136. ACA, Canc, Reg. 197, fol. 92t, en dala Barcelona, 31.03.1300. Indicada per RfcNÉ,

h$ton). 
^um, 

¿ / zta.

l3i. Són mencionats en una queixa presentada per un jueu de Besalú, que diu que els
procuradors de l'almoina s'oposaven a Ia venda d'unes cases del call de Gi¡ona: ACA, Canc,
Reg. 144, fol.83r, en data Barcelona, 17.06.1309,

138. Documenls indicars per RfaNÉ, Hístor!, ñúm. 2629, 2663, 3026, 3095, 3W i 31,06,
com a més principals. Els dos primers foren publicats per BAER, DíeJu¿en, rtúr. 739 i 14O.

139. Publicada per BAER, DieJuden, í(Ín,189,
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és de l'any 1316. Fou inaugurada per I'aljama de la ciutat de Barcelona,l4 tot
seguit imitada per les aljames de Tarragona, Vilafranca del Penedés, Lleida i
Tortosa,lal i altres aljames d'Aragó i Valéncia. lá de Girona va esperar trenta
anys fins que es decidí a obtenir el privilegi d'impostos (1,346).

Pfivilegis i provisions en relació a aspectes diversos, no constitucionals,
prou que en va obtenir. No cal ara enumerar la multitud de provisions que
afavorien les activitats usuriries i la recuperació de préstecs. En aquestes
matéries, els monarques solien concedir-ne generals per a totes les aliames,
o a més d'una a Ia vegada.ra2 No oblidá fer-se conñrmar genéricament els
seus priülegis, encara que no servís de gran cosa, i també confrrmacions de
concessions particulars fetes pels reis pfedecessors,l{r o privilegis generals
que ara es confirmaven per a ella en paficular, com la necessitat de pro-
va testimonial, per part de jueu, en qualsevol demanda o qüestió de cristie
contra jueu.te Alguna confirmació introduí restriccions, cosa que convé as-
senyalar. En concret, Jaume rr s'avingué a confrrmar el privilegi de Pere el
Gran que els jueus domiciliats a Girona no poguessin ser empresonats per
delictes, llevat d'homicidi, mentre prestessin una fianga de cent morabatins,
peró n'exceptuá els delíctes susceptibles de pena de mutilació de mem-
b¡es.la5 Totes les confirmacions costaven diners. encata <lue el document
no ho expressi. El lot de confirmacions de I'any 1J02 cosü tres mil sous.1a6

Tanmateix, fins als privilegis majors d'Alfons tt, ja aI frnal del peíode,
que més endavant exposarem, les concessions noves a l'aljama de Girona
són escasses i menors, que a penes arriben a la categoria de privilegi. Hi ha
una prohibició d'embargar les bótes de vi de jueus, mentre tinguessin alÍes
béns per penyora¡l47 i la caducitat de les fiances económiques o personals
prestades per jueus, al cap de dos anys, al marge de la lentitud de la pros-

140. ACA, Canc, Reg. 213, fbl. 2@r.r, en d^r^ Lleida,09.09.1316. Indicat per RÉcNri,

History, r\ím. 3046.
141. Documents indicats per Rfc:,¡É, .A¡:rrorl, núm. 3111, 3116 i 3194.
142. Les que es refereixen a cirona, entre els anys 1290 i 1326, estan indicades per RicNÉ,

r1¡stoft, als núm. 2104, 2647, 269"t, 2698, 2699, 29c{, 3198, 3281, 3282,3375, 3384 j 3391.
143. Les confirmacions d'Alfons ¡¡ i de Jaume n esran indicades pe¡ RÉGNÉ, Hrsto¡?, núm.

2110, 2141,2705,2797 i 279a. A l'tnici del seu regnat. Alfons n també confim¡ gen¿ricament
els privilegis de I'aljama de Girona: ACA, Canc, Reg. 473, fol. 720r, en dat¿ Ba¡celona,
25.01.1328 G.nc. L327 ).

144. ACA, Canc. Reg. 260, fol. 283r-2%r, en dara Barcelona, 01.02.1294 (Enc. 1293). No
fou rcsumida per RfcNf. El privilegi general en favor de lots els iueus de Catalunya fou atorgat
perJaume r en data Barcelona, 30.09.1236. Fou publicar p€r CoRBELu, Aljama de Vic, r,úm. 48.

145. ACA, Canc, Re8. 199, fol. 134r-n, en data Gnolii ,12.I\.!302. tndicada per RÉcNÉ,

History, r'úm. 2797.
"146. GoNz^tÁz, Libros de Tesoreríq, ñrúrñ. 3@.
"147 . ACA, C^r'tc, Reg. 211, fol. 187v,188r, en dara Valéncia, 20.07.1314. Indicar per RfcNÉ,

Hísbry, núm. 293.

OJ
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secució de l'enquesta amb motiu de la qual s'havien dictat.li3 Un privilegi
especial venia provocat pel procediment d'exacció fiscal sobre les aljames
de jueus, generalitzat els darrers anys del regnat de Jaume r, que mereix un
apartat específic.

EIs exactors i els nurtc-ls
El procediment d'exacció ñscal, contrari als interessos de les comunitats

de jueus i dels seus dirigents, consistí en el nomenament d'uns funcionaris
col lectors del tribut i dels subsidis exigits pel sobirá a les aljames.

Tots els col.lectors tfilmesos des de la cort, dits tamM exactors, foren
cristians. Pel que fa a Girona, comencen a documentar-se l'any 1280, al punt
que Astruch Ravaya desapareix. Berenguer Bonet ho era el mateix any 1280,

i Bernat Escrivá el1282.1ae Pere Tripó ho era el 1,31,2.11 Arn u Gagol, amb el
títol de porter reial, fou col lector vitalici. Actu)L des dels primers anys del se-
gle xv fins al final del regnat d'Alfons rr (1336), de vegades mitiangant subs-
titut.l5' Els anys 1330 i 1331 fou col.lector Simó de Forest, també porter reial,
que firmá ápoca als secretaris de 42.000 sous (15.000 + 27.000) del subsidi
per a la campanya de Granada, 1,1a, mitja anyada del tribut de 1331, que eren
6.650 sous.lt'El més estable dels exactors fou Pere de Cardonets, ciutada de
Girona. Ja l'any 7J26 figura com a porter de l'infant dfons, i rebia l'ordre
d'obligar tots els jueus de I'aljama a pagar, inclosos els secretaris de Besa-
lú.153 Obtingué I'ofici vitalici de controlador dels pesos i mesures de la ciutat
i diócesi de Gilona,r5a i haurem de mencionar-lo com a comissari reial per
designar oficis intems de la comunitat de jueus. Morí el 1348.

La introducció de la figura de1 col lector tingué conseqü¿ncies remarca-
bles, en detriment del benestar de les aljames de iueus. Una de les princi-
pals, sens dubte, fou la dissolució dels lligams personals, tan característics,
entre el monarca i els batlles jueus des d'abans de Jaume I, i durant el seu

148. ACA, Canc, Reg. 482, fol. 31r, en data val¿ncia, 10.11.1330.

149. AcA, Canc, Reg. 48, fot. 100r, en data Tanagona, 28.07.1280; Reg. 59, fol 139v, en

data Earcelorn, 26.10.12a2. Indicats per RÉcNf, Hrstory, íúrñ. a2O L 979.

150. Es meflcionat en una queixa dels secreta¡is de l'aliama de Girona perqu¿ els iueus de

la Bisbal es negaven a contribuir al subsidi: ACA, Canc, Reg. 150, fol. 96r-v, en dala Gkona,

08.09.1312.
151. L'any 1335, un procurador d'Afnau Gagol firm) apoca de 2.500 sou a quatre secretaris,

part del subsidi de 12.500: Arxiu históric de Girona, Notaris, G 5, vol. 17, fol 39r.

152. Af'.iu históric de Gi¡ona, Notaris, G 5, vol. 10, fol. 73v i 99v, en dates 06.09 i

27.09.1330; vol. 11, fol. th-v, en data 00.04.1331. Indicacions que dec, com la de la nota

anterior. a I'amabilitat de Sflvia Planas.

1i3. Prirc-MÁRauts. Z/etres, núm. 10, amb apofació de dades biogreñques. Als núm- 297,

363, 369, 5U i,6ll del mateix llibre se'l documenta com a col lecto¡ exigent.
154. Ltibre Vermett de l..r Ciutat de Gbona (1188-1624). Edició a cura de G¡iselcla Juliol i

Albefí, Cirona 2001, núm. I, 10, lJ, lc i 16-20.
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155. ACA, Canc, Reg. 209, fol. 203v-204r, en dat¿ Girona, 04.09 1312. lndicat per tuGNÉ,

Hístary, r()rn.2951, que omet Precisar que es refereix, únic¿ment i precisament, a compulses

per qüestions fiscals.

156. ACA, Canc, Reg. 585, fol. 208v-209r, en data Lleida,06.06.1336.

157. Eduard Frrrr;, Ils Acords de Barcelona de 1354, "Calls" 2.T|ancga 19fr. Pág la5-l6a
(pdg. 157).

158. tJn repartiment del temps de Pere el Gr¿n fou estudiat per David RorL¡.J|o, El RE)arto del

Sukídio.le 1282 e\tre las Aljamds cttt4lanas, "Sefarad" 13, Madrid-Barcelona 1953, peg 73€ó'
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regnat amb els secretaris de les aljames. A partir de 1280, batlles i secretaris
són marginats de lliur¿r materialment els diners al monarca, o al seu treso-
rer. La missió de cobrar-los est¿ con.Rada als exactors.

En aquest conterl, cal prendre el mot exactor en el sentit més fort. Els

col lectofs es comportaven sense contemplacions ni humanitat. Es presenta-

ven a la iueria amb I'ordre reial de cobrar el tribut, el subsidi o qualsevol al-
tra exacció reial que se'ls iravia ordenat. InYocant la responsabilitat i solida-
ritat col.lectives dels membres de la comunitat, emprant la forqa bruta, feien
compulses en els primers jueus que irobaven per obtenir-ne Ies quantitats
que I'ordre reial assenyalava. Empresonaven, barraven Ies pones de les ca-

ses, i penyoraven qualsevol estri que els venia a má, per vendre'l a l'encant

Justament per limitar els estralls que els exactors cometien, l'aliama de
Girona impetrá de Jaume r el privilegi particular a qué hem al ludit. Amb
ell el rei prohibia que es fessin compulses als iueus per qüestions fiscals en
dissabte o dies de festa, es barressin les portes del call o dels seus domicilis,
i se'ls privés de menjar estant reclosos.¡tt A tant arribava la falta de mirament

dels exactors per aconseguir cobrar. Malauradament, el privilegi particu-

lar no fou suficient per corregir-la. L"¿ny 1'336, els secretaris de l'aljama de
Girona es queixaren de Pere de Cardonets perqué era més rigorós envers

ells que envers els iueus de tsesalú i alt¡es de la col lecta.lr Els delegats de

les aljames de Catalunya i Valéncia que redactaren els famosos acords de

L354, plantejaren l'obtenció d'un privilegi general i definitiu que posés fi a

la violéncia dels exactoru. "Darrerament -deien-, ho esbotzen tot, i entren
i omplen d'aflicció els nostres germans, i els encadenen amb la miséria i el
ferro fins al punt que amb l'ánima quasi morent clamen des dels llocs de

reclusió".rt7 Els laments foren inefrcaqos. El desitiat privilegi general no fou
obtingut, i els tropells no cessaren.

Una altra novetat introduida als darrers temps de Jaume l, fou el dictat de
subsidis globals. Dictat el subsidi en milers de sous, calia repanirJos per les

aljames de cadascun dels dominis reials: Aragó, Catalunya i Valéncia. I un
cop repartida la quantitat global, calia distribuirla entre les aljames de cada

territori. Per a aquestes dues operacions, almenys des de 7262, frns a'l'345,
fou habitual convocar a la cort representants de les aliames per concordar
el subsidi i els rePartiments.l5s
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Deixant ara de banda l'extensa problematica d'aquestes distribucions
dels subsidis reials, cal que destaquem la norm litz ció de la figura del
procurador de les aljames, dit també nunci. Així com I'exactor era sempre
cristi¿, els nuncis de les aljames són sempre jueus, llevat de casos de pro-
curacions formals per a plets.

Ia figura del nunci o procurador de I'aljama es mantingué frns a final del
segle w. Quan deixaren de dictar-se subsidis globals per a cada regne i do-
mini, i es passe a exigtu subsidis a cada aliam en paficular, que fou entrat
el regnat de Pere n, la práctica de trametre nuncis a la cort es consolid)..
Agafada b comunitat per sorpresa, considerant excessiva la quantitat de di-
ners que el tresorer reial, o el mateix rei li exigia, es convertí en habitual sol-
licitar al col.lector una demora per donar temps a trametre a la cort un nunci
o procurador que gestionés I'anul lació de l'ordre d'exacció, una rebaúa de
la demanda, un pagament a terminis que est¿lviés enutioses compulses, o
la concessió de privilegis i provisions favorables en compensació de les fa-
cilitats donades per al cobrament.l5e Uns dels primers nuncis de l'aljama de
Girona que la documentació revela, ma,lautadament sense expressar-ne els
noms, impetraren deJaume I la con-firmació del privilegi concedit per Pere
el Gran, de no ser posats a pfesó mentre prestessin fianga.

I-a problemitica generada pels nuncis i procuradors de les aljames és
igualment molt variada, tant al moment de la seva designació, com a les
gestions a la cort reial, com, després, quan presentaven la factura de les
despeses que havien tingut. El mandat dels nuncis era temporalment breu,
peró la responsabilitat gran, i les gestions sovint delicades. No hi ha dubte
que les aljames no els nomenaven inconsideradament. Molt sovint s'den-
tifiquen amb els secretaris. Tmctant-se de persones a qui es reconeixia ca-
pacitat per parlamentar, persuadir i guanyar voluntats (amb suborns dis-
crecionals), convé que l'historiador no els menystingui. Per bé que la seva
projecció fos circumstancial, des del punr de vista del regiment intern de la
comunitat, que és el que ara exposem, estan a I'altura dels mateixos secre-
taris, i conyé dedicarlos la mateixa atenció.

Els primers noms de procuradórs de l'aIlama de Girona apareixen
l'any 1311. Són els que es desplagaren a Montblanc, juntament amb re-
presentants de les altres tres aljames de Catalunya, per tenir-hi ostatge
fins a concloure el compartiment entre ells del subsidi que Jaume rr havia
dictat, Es deien Barzelay Benvenist, Issach Caravida i Vidal Efrahim.r@ De
I'any 1318 tenim la queixa de dos altres nuncis que, segons deien, havien
fet gestions a la cort que els ocasionaren despeses, i els secretaris, que

159. Una procuració típica és la firmada pels jueus de Vic, eI04.05.1340, quan el rei pere
els exigí 1500 sous. Fou publicada per CoRBElIlA, Aliarna de vic, rí)m. 23.

160. ACA, Canc, Reg. 326, fol. 4tv. L'^cr^ de I'avinenga entre els representants és del
19.07.1311, ia citada eri una nota anrerior.
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els havien ordenat, no els les satisfeien. Eren Bonjuha Cresques i Issach
Cresques.161 De 1318 hem de passar ja a L337. El6 juny d'aquest any, els
secretaris, en nom de I'aljama, crearen nunci i procurador Barzelay Des-
maestre, no per gestions a la cort, sinó per desplaqar-se a Manresa i oir
l'excomunió que s'hi dictaria el dissabte següent per a la correcta mani-
festacíó de béns que les aljames de Barcelona i Girona havien de fer per
resoldre el plet sobre la distribució dels subsidis entre elles. El comis-
sari per al plet era mestre Alatzar Avinardut, físic reial.16'?L'any següent,
1332, trobem dos altres nuncis parlamentant sobre el subsidi exigit per
la crmpatya del rei Alfons ttr contra el regne de Granada. Es deien As-
truch Vidal i Nacim Rovén.163 Dos anys més tard, el 1334, trobem uns al-
tres procuradors gestionant a la cort, també juntament amb delegats d'al-
tres aljames, perqué es retardés I'aplicació d'aquella tremenda ordenanca,
projectzda pel rei Alfons, sobre les manifestacions de béns dels jueus,
que al capdavall fou revocada. Els delegats de 1334 es deien Bellshom
Escapat, Boniuha Cresques i Jucef d'En Salves.lú

Orünaciott s qtnct le ade s
Pel que fa als anys immediatament anteriors i posteriors a la desbandada

de 1285, la documenació confinua mostrant-se bastant avara a procurar-nos
noms de gestors dels afers de la comunitat. Després dels secret¿ris que tro-
bávem I'any 1281, relacionats al període anterior, fins a 1308 no sabem el
nom de dos. Es deien Asmies Salamó i Cresques Satorra. Són mencionats
en un document de la reina Blanca que posava ordre a les assignacions so-
bre el tribut i a pagaments parcials de subsidis exigits. Expressa que els dos
secretaris, juntament amb Jucef Bedog, havien firmat una obligació a Pere
Marc, tresorer del rei.16t

Com veurem tot seguit, la nómina de secretaris era poc variada, Deu
anys més tard, el setembre de 1318, tornen a aparéixer els dos mateixos
individus, i dos més, que també eren o havien estat secretaris. L'aljama de
Besalú i alguns jueus de Girona els denunciaren a la cort reial. Asmies Sa-

lamó, Cresques Satorra, Issach Abraham i Rovén Cortoví, foren denunciats
de menystenir una ordinació interna de la comunitat que els obligava a

retre comptes de la seva gestió, cada sis mesos, en poder d'uns delegats
per a aquesta operació. I eren denunciats, també, d'extorsions diverses co-
meses contra alguns singulars, obligant-los a pagar més del que els peno-

161. AcA, canc, Reg. 165, fol. 234r, e <lat^tsarcelona,08.12.1318.
162. Arxiu históric de cifo¡a, Notaris, G 5, vol. 9, fol. 10v. Indicació que dec a I'amabilitat

de Sílvia Planas.
163. ACA, Canc, Reg. 543, fol. 174r, e da¡^T^nagon^, 07.03.1332 (Enc. 1331).

164. AcA, canc, Reg. 488, fol. 66v, en data Torrosa, 02."11.1334.

165. ACA, Canc, Reg. 289, fo|. 63v44v, e¡ <lata Celfa, 15.10.1308.

0/
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cava, especulant amb cr¿dits de cristians. L'especulació consistia a adqui-
rir, rebaixats, deutes de jueus a cristians, endossarlos als comptes comuns
per les quantitats nominals, i per mitjá de terceres persones exigirJos dels
deutors. Acollint les denúncies, la cancelleria reial expedí dues comissions,
l'una al batlle, i I'akra a Berenguer Renau, jurista de Girona, perqué acla-
rissin la naturalesa dels abusos denunciats, i obliguessin els secretaris dels
exercicis passats a definir els comptes i to¡nar al comú el super¿vit que en
resultaria (doc. 9 i 10).

Els secretaris afectats per la denúncia no contratacaren. Amb un bell
subterfugi, es posaren a recer de mol¿sties. Només una setmana més tard,
impetraren de la cancelleria reial una ordre que convertia les dues comissi-
ons en paper mullat. Esgrimint el privilegi de ser jutjats d'acord amb el dret
hebreu, els denunciats obtingueren que l'examen de les seves gestions per
part del batlle i el jurista cristiá fos assessorada per experts en dret hebreu
(doc. 11). No ho haurien sol.licitat, evidentment, si no sabessin per enda-
vant que els experts en dret hebreu, col.legues seus, dictaminarien que tot
havia estat molt correcte. Destituits. certament cue no en foren. Consta cue
Issach Abraham. juntament amb Salamó Bonafb. a final d aquell any t3fS
continuava exercint com a secretari,roo

La denúncia ens fa sabedors que l'aliama havia dictat una ordinació so-
bre el retiment de comptes, per part dels secretaris, que no s'observava.
Unes provisions reials que aÉ coment¿rem ens informaran de I'existéncia
d'altres ordinacions per a les talles i per a la designació dels oficis, sobre les
quals hi havia un profund desacord dins la comunitat.

Segons la primera d'aquestes provisions reials, d'abril de 1313, finit el
termini de la validesa temporal de les ordinacions per a les talles i per a
I'elecció dels oficials de I'aljama, no hi hagué acord entre els seus compo-
nents per establir-ne de noves. La mateixa aljama, segons diu la provisió,
sol.liciü ¿ h cancelleria reíal que fes comissió a Ramon Calvet, jurista de
Girona, perqué resolgués la situació al seu criteri (doc. 8).

Estaríem inclinats a creure que la petició de I'aljama feta l'any 1313 obe-
ia a motius inevitables, si no disposéssim de les provisions de 1321, 1332 I
1.333 q)e plantegen el mateix problema, tradueixen una pe¡ició similar, i hi
donen idéntica solució (doc. 72, 74 i L), i encara una altra provisió idénti-

166. Implicats en plets per la tutoria de les ñlles del difunt Jucef Bonaf¿, de Besalú, Vidal
de Monells i Caracosa Mahir, iueus de Besalú, sol.licitaren de la cancelleria reial una defensa
contra possibles abusos en la manifestació de béns procurats per lssach Abraham i Salamó
Bonaf¿, secretaris de I'aljama de Cirona, i per lssach Astruch, secretari de l'aljama de Besalú:
ACA, Canc, Reg. 165, fol. 238r-v, en data Barcelona, 11.12.1318. Els tres da¡rers acabaren
pagana una remissió reial per les iÍegularitats en I'administr¿ció de la tutoria: Reg. 219, fol.
2OZv-203\ er\ da¡av^l¿ncia, 08.01.1321 (Enc. 1320). Indicada per R¡GNE, ¡Iórofr, ¡úm. 3165.



Ers ¡urus or Grroue r r-l s¡ve o¡cN,¡¡rz¡cró

ca per v I'aljam de Besalú.r6'El desacord dels components de I'aljama per
a redacció de les ordinacions devia ser real, peró la identitat de solució fa
pensar que el desacord que impossibilitava la designació dels secretaris er¿
interessadament estr¿t¿gic. Per t¿l de no ser desbancats de la seva situació
de poder i continuar manegant les finances comunitaries al seu antull, el
tralst dels secretaris introduí la corruptela de fe¡ recurs a la cancelleria re-
ial perqué els secretaris fossin designals per autoritats cristianes. En aquells
anys, també era el batlle de Barcelona qui designava els secretaris de l'alja-
ma per comissió del rei,16 i la comtessa d'Empúries qui designava personal-
ment els secretaris de I'aljama de Castelló.16e

El secretaris de I'aljama de Girona designats I'any 7313 deuen ser el que
foren denunciats I'any 1318. Cinc dels secretaris designats per Ramon de
cornal, jurista de Girona, per comissió de Jaume r I'any 7327, deuen ser
els que apareixen el setembre d'aquell any en un document de Girona. Es

deien Bellshom Falcó, Issach Abraham, Issach Cresques (fill de Cresques

Satorra), Rovén Nacim i Salamó Bonafé.r7r'El gener de 1325, atenent que un
s'havia absent¿t i un alt¡e era mort, f infant Alfons hi nomeni Bellshom As-
truch i Lobell Vidal per completar el nombre de sis.''' Tres anys més tard,
consentint als desigs expressats per -dstruch Vidal, Jucef Mossé i Vides As-
truch, el nou ¡ei Alfons rn ordenava al batlle de Girona que designés Mossé

Deuslocrega com a secretári en substitució de Salamó Bonafé, que havia
moft.r72

Eren nomenaments irregulars, certament, fets al marge i en contra de
les ordinacions aprovades per la comunitat, que I'autoritat reial obligava a

acceptar. L'aljama impugná la designació de Mossé Deuslocrega, i el rei co-
missioná Ramon de Gornal perqué examinés si la seva designació era ajus-

tacla a raó.t13 No devia ser-ho, perqué tot seguit, a petició d'Abraham fili de

Jucef Deuslocrega, Mossé fill d'Issach, i Salamó Mercadell, el rei autoritzava
Ramon de Gornal i Pe¡e de Cardonets, porter reial, perqu¿ designessin As-

167. Comissió del ¡ei Alfons a Ramon de Gornal, jurista de Girona, com a peEona de

con-fianga dels iueus de Besalú, perqu¿ procedeixi per ell rmtei\ a designar els secreta¡is,

els tallado¡s i els oidors de comptes, i redacti també el reSlamen! de la manifestació de Fnsl
ACA, canc, Reg.430, fol.80v-81r, en data Ba¡celona,30.10.1328.

168. Ho expressa una provisió reial que denegava un augment del nombre de secretaris

que alguns havien sol licitat: ACA, Canc, Reg. 187, fol. 67v48r, en d¿tá Barcelona, 07 0J.1326

(Enc. 1325).

769. PLroL, Designació Secrerarís, pdg. 127-172.

770. Gt LLÉaÉ.,luifs et cblétiens, p\9. 53.

171. AcA, canc, Reg. 411, fol. 54r-v, en da¡a Azn ra, aldea de Dar<xa, 03.01.1325 (Enc.

1324).

172. ACA, Canc, Reg. 430, fol. 11r, en data Barceloria, 07.L0.132a.

173. ACA. Canc, Reg. 43O, fol.77v, eí data Barcelona, 30.10.1328.
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truch Abraham com a successor del difunt Salamó Bonafé.174 Poc després,
el rei designava com a secretari Mossé Jucef. L'aliama no l'accept). Incrimi-
nada per desobedient, el rei li atorg) una remissió del delicte.lTt

Consta que el juny de 1330 els secretaris eren Astruch Caravida, Bell-
shom Escapat, Boniuha Cresques, Jucef d'En Salves i Vidal Aharon.rT6 Alribat
I'any 7332, es reproduí la situació de 1311. No havent-hi acord dins I'aljama
per a Ia redacció de les ordinacions sobre Ia contribució i sobre l'elecció
dels secretaris, el ¡ei tornava a fer comissió al batlle i al jutge ordinari de
Gúona, perqué les redactessin i hi col loquessin secretaris idonis (doc. 14).
No se'n devien soni¡. Deu mesos més tard, la cancelleria reial expedia una
altra comissió autoritzant l'aljama per dictar unes noves ordinacions, iunta-
ment amb el batlle, és a di¡ disposant que el barlle nomenés els oficis de
secretaris i oidors de comptes (doc. 15). El resultat de tot plegat era que els
secretaris esdevenien permanents. El marE i abril de 1335 eren quatre matei-
xos de 1330: Bellshom Escapat, Bonjuha Cresques, Jucef d'En Salves i Vidal
Aharon.l77 El seu mandat havia d'acabar quan es posés en vigor el privilegi
del rei Alfons rr que clou aquest període, que implantava a I'aliama de Gi-
rona la institució d'un consell.

Mesures fu reforma
L'atonia de l'aljama de Girona, subsegüent al privilegi major de 1280,

fou propiciada per factofs externs ineluctables, com la desaparició de Iu-
cel Ravaya. el 1282. precedida per la del seu pare Astruch, i ]a desbandada
de 1285, que disseminá una bona part dels antics residents a la ciutat per
les localitats de la col.lecta. L'atonia també derivava, en gran part, de l,ape-
t¿ncia d'un grup económicament fort que no volia perdre el maneig de les
finances comunitiries, bloquejava les designacions dels oficis i menystenia
les ordenances que frenaven la seva prepot¿ncia i els seus abusos. Subor-
nant els batlles, els jutges ordinaris de la ciutat, i alguns exactors, es feren
in¿Lrnovibles en el c)rrec.

L'opinió pública devia fer temps que alertava sobre la necessitat d,una
reforma de I'organització de l'aljama. I¿ de Barcelona n,havia impetrat una
de própia, promulgada per Jaume l el 1J27, el daner any de Ia seva existén-

174. ACA, Canc, Reg.433, fol.232r,e dara Tafassona, (..).01.1329 (Enc. 1328).
175. ACA, Ca¡c, Reg. 480, fol. 126y-127r, en dat^ TaÍaqoÍa, 22.02.'t33O (Enc. 132r.
176. 5ón els secreta¡is que constituiien procut-¿dor llarzelay Desmaestre pe¡ assistir a

l exc'omunió que s'haüa de dictar a Maffesa, en acla citada en nota ante¡ior. A.struch Car¿vida
i Bon,uha Cresques támbé eslan documentats per cun$RÉ, Jf¿rrF et cbrétiens, peg. j3. Issach
Car¿vida deu ser el matei\ Caravida mencionat en aquells incidents de la setmana santa de
1337 exposafs a Per a una História, \ol. t, p\g. 501-541 (p^g. 52I).

17J. Arxiu históric de cirona, Notaris, G 5, vol. 17, fol. 39r i tO2'¡, en dares 06.03 i
23.04.1335. Indicació que tamM dec a l'amabilitar de Sílvia planas.



ELs lunus or Grnor,r r L\ sBvA oRGAñITzAcró

178. Mutilada del P¡eámbul i de la cloenda, l'ordinació de l'aljama de Barcelona fou

publicacla per Brrn, Dle luden, 
^í|rm.189. 

Porta Ia d¿ta Barcelona' 18 08 1327- Jaume rr moriria

el 2 de novembre d'aquell any.

7I

cia. Era una ordinació molt madurada. Retocada en alguns punts concrets,

tingué validesa durant seixanta anys i fou 'exportada' a d'altres aliames dels

dominis reials. Consta de vint-i-sis capítols.l73
El punt central de la reforma de l'aliama de Barcelona consistia en la

creació d'un consell, compost de fenta membres, que concentrava el po-

der intem de la comunitat. Per aixó, els tres primers capítols de la nova

ordenanga obligaven els membres de la comunitat a renunciar les provisi-

ons paficulars, obtingudes del monarca o de I'i¡fant primogénit' per ocu-
par oficis de secretaria, de talla i de contribució, i prohibien absolutament,

sota pena de mil morabatins, que n'impetressin en el futur. Totes les desig-

nacions d'oficis de regiment, "axí de secretaris com de jutges e reebedors

de comtes, com de totes altres eleccions", se¡ien de competCncia exclusiva

dels trenta consellers, com també el dictat de la forma de la contribució, de

manera que "tot Eo que los dits lox ordenaran en tots los fe¡s de la' aljama'

haya lt dita aliama per ferm, sens tot contrast"
La capacitat per designar els oficis, que els privilegis anteriors havlen ator-

gat al comú de I'aljama, quedava completament anul lada. D'aixÓ es tractava,

precisament; de suprimir "tot contrast" que pogués sorgir de fora dels ren-
ta consellers que havien de designar-los i dictar les ordinacions pertinents'

L'ordenanga de Barcelona es mostra bastant meticulosa a concretar que

I'elecció dels trenta es fari cada tres anys, que els secretaris hauran de ser

Íes i el seu mandat no superior a dos anys ni inferior a un, que hauran

d'atenir-se, en la seva actuació, a uns capítols que els trenta els lliuraran per

escrit, que no podran fer missatgeries ni servir-se d'ajudants sense el con-

sentiment dels trenta etc. Estableix, també, que "negun christi¿, axí official
del senyor Rey com d'altres, no cápia en la elecció dels secretaris ne d'al-

tres ofñcis de la aljama, ans la facen los dits roo<". Deixa ben clar que els

ftenta consellers seran omnipotents, peró passa completament en silenci la

qüestió capital d'assenyalar qui tindrá la capacitat de designarJos' EIs histo-

riadors idealistes no dubten que la tindria el ple de la comunitat. El preiu-

dici de la pretesa autonomia de les aliames, en aquest punt, els fa errar' No

interpreten coffectament el privilegi quan exclou la preséncia de cristians

en l'ilecció d.ek secretaris i dets ofcis, sense advefir que no l'exclou en la

designació dels consellets.
EI nou esquema organitzatiu implantat a la comunitat de Barcelona fou

aplicat a la de Girona -només Girona, sense Besalú-' pel privilegi del rei

Áfons ut, del primer de marg de 7335, deu mesos abans de mo¡ir (doc. 15)'

El preámbul del privilegi manifesta el benestar que el regiment per con-

sell hi orocurat a I'aliama de Barcelona (maximutn cotnodum ac profec-
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tum), suprimint les discórdies i els escándols que les eleccions de secretaris
i oficials originaven, i que I'aljama de Girona ha sol.licitat que li fos aplicat.
Condescendint a la petici<i, el rei Alfons disposa la designació de vint con-
sellers, entre els quals s'incloguin els secretaris i els rebedors de comptes,
amb poder per gestionar els afers de la comunitat i de la col.lecta, amb el
mateix ¡eglament que ja esü en ús a Barcelona.

Per a la constitució del consell de l'aliama de Girona. l,historiador ha
d'abdicar dels seus prejudicis. No li cal fer suposicions sobre qui tindre la
potestat per designar els consellers, perqué el ¡ei l'estableix taxativament.
El batlle de Girona designará tres jueus, els quals procediran a clesignar els
vint consellers. Com si volgués deixar clar que es tractava de consolidar
l'oligarquia que fins aleshores havia copat els cárrecs, el rei té cura de dis-
posar que els actuals secretaris i oficials continuaran en actiu fins esgotar el
termini del seu mandat, finit el qual, el batlle procedir) per primera vegada
a designar els tres electors dels vint consellers.

Tanquem el període recordant, en primer lloc, que és l,únic per al qual po-
drien ser v)lides les informacions extretes dels res;porrsa de rabí Salamó ben
Adret, mort cap a 1310, si constés que n'hi ha algun que reflecteix l,oryfiniIza-
ció de l'aljama de Gi¡ona. Encara que constés, seria un anacronisme guiar-se
per elles per explicar els períodes anteriors, els posteriors, i part del present.

l€s innovacions que hem vist operar-hi són aquestes.
Des del temps de Jucef Ravaya, s'ha creat l,oñci d'exactor del tribut i dels

subsidis ordenats per la cort, que és crisdi.
Ha pres carta de naturalesa la figura del nunci o procurador temporal de

I'aljama, destinat a la cort per gestionar-hi interessos de la comunitat.
Han aparegut els procuradors de l'almoina actuant en documents pú-

bl¡cs U309).
S'ha fet habitual, almenys des de 1311, que l,aliama dicti ordinacrons per

a la manifestació de béns i les talles. Sembla que aquestes ordinacions es
renoven cada cinc anys. Alhora se'n dicten per a la designació dels oficis.

Hi ha un trust que acapara I'ofrci de secretaris. Bloqueja el clictat d,ordi-
nacions i procura obteni¡ nomenaments di¡ectes des de la cort cue invalidin
les eleccions comun¡láries. quan s han produit.

Anteriorment a 7378, Ia comunitat ha dictat una ordenanga perqué els
secretaris retin comptes de la seva gestió, cada sis mesos, en poder d,uns
delegats, peró els secretaris, reiteradament, no ohserven l ordenanga.

Amb el pretext de suprimir les discórdies en les ordenances sobre les ta-
lles i la designació dels oficis, es preveu concentrar el regiment intern de Ia
comunitat en un consell de vint prohoms (1335). El que este en ús a Barce-
lona des de 1327 es presenta com a model. El consell no ser¡ designat pel
ple de la comunitat, sinó per tres jueus de la confianga del batlle.



CAPÍTOLIV

1335 -1342

La confirmac-tó del lrrtúil¿Si de 1272 t l'oPwc^c-tó dcl dret bebrea
El mateix any que el rei Alfons nI, amb la intenció de suprimir el con-

tenciós de les eleccions dels oñcis de I'aljama de Girona, programava la

implantació d'un consell rector per quan finís el mandat dels secretaris en
exercici, aquell mateix any confirmava el privilegi de Jaume 4 de !272, que
prohibia que els jueus de Girona, quan eren part demandada en causes en-

tre iueus, fossin obligas a fer dret en poder de jutges no iueus (doc. 17).

La confirmació de l'aplicació del dret hebreu en les causes dels jueus no té
res a veure amb el prívilegi de consell, peró s'escau de padar-ne ta, per la
simultaneiut de la seva concessió.

Hem remarcat al seu moment que el privilegi de 1272 és l'únic del rei
Conqueridor que els jueus de Girona es preocuparen per fer confirmar
expressament. El consideraven, sens dubte, molt important, tant, que ha-
vent mort el rei Alfons \uit mesos després de la confirmació, s'apressaren
a ferlo revalidar per part del nou monarca, el jove Pere ür, tan sols cinc
mesos després d'haver accedit a la dignitat reial (doc. 18). Pel que es veu,
seixanta anys després de la seva concessió, se'l veia perillar, o urgia man-

tenir-lo en vigor.
L'observanqa del privilegi devia perillar amb repetides conculcacions per

part dels oficials reials de Girona. Sobta, tanmateix, que els jueus posessin

interés a mantenir en vigor el privilegi negatiu de 7272, detxt¡t de banda

el privilegi de Pere el Gran, de 1280, que facultava I'elecció de jutges pro-
pis, i ampliava el seu poder a les demandes de cristians contra jueus, i a la
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persecució de delictes. Mirarem de donar-hi una explicació, peró el fet és
que, en arribar I'any 1335, els iueus de Girona no presenten el privilegi de
1280 per confirma¡. S'acontenten de mantenir en vigor el de 7272, ihi per-
severen. Encara l'any 1.371,, Abraham Ravaya, jueu de Girona, invocava la
confrrmació de 1,335, i feía revocar la comissió de la causa que pofava amb
Vidal Caravida que la cancelleria reial havia fet a un jutge cristiá.r7e

A Catalunya, el conjunt de la documentació disponible porta al conven-
ciment que el privilegi de Pere el Gran no fou observat en el sentit maxima-
lista que la historiografia ha donat a entendre. La denúncia <i'abusos que es
destapá el 1284 i fou ocasió d'aquella gran operació de control que hem po-
gut explicar amb prou detall, havia de repercuti¡ negativament en el prestigi
de la institució que s'acabava de crear Hem iniciat l'exposició del període
anterior comentant l'oposició intern a una elecció de betuni ba-teui'ot o
prohoms de l'aljama de Girona que havien de dirimir les causes entre els
jueus. La intervenció de l'infant Alfons ordenant portar a terme I'elecció,
sospitem que no era només pel desacord sobre les persones. probablement,
com insinuivem, I'oposició s'estenia a la, seva mateixa funció. L'elecció dels
prohoms previstos en el privilegi de 1280, iniciativa de Jucef Ravaya, també
provoc) conflictes en d'altres aljames.

A Lleida, en concret. No passaren gaftes anys quan, amb el pretext de
les discórdies suscitades en l'elecció dels prohoms, perqué no es retardés
la justícia ni es deixessin de corregir els excessos, Jaume rr suprimia I'elec-
ció comunit¿ria dels prohoms. La confiava als regidors económics, que allí
rebien el nom d'adelantats. Disposava, exactament, que els adelantats, dins
el primer mes del seu mandat, escollissin tres membres de l'aljama, i tots
junts, els adelantats i els tres, procedissin a la designació dels prohoms-jut-
ges, entre dos i set.180 Deixava clar que entenia la institució com un órgan
de repressió en mans dels regidors econbmics.

Era igualment previsible, per no dir inevitable, que el privilegi de 1280
topés amb impediments externs. Des del front dels oficials reials es manifes-
taria, segons és versemblant, una oposició molÍ forLa ala innovació, perqué
condicionava la se\'a iurisdicció i disminuia els emoluments que les corts
de justícia n'obtenien. Els oficials reials devien protestar per la minva de les
seves compet¿ncies. Si no en protestaren formalment, consta que alguns
optaren per ignorar el privilegi. Ho va fe¡ el batlle de Lleida. El mateix rei
Pere el Gran hagué de recordar-li que els iueus tenien priülegi d,aplicació
del seu dret.rstHo va fer el badle de Barcelona, inhibint-se d,executar una

179. ACA, Canc, Reg. 756, fol. 15¡-v, en dara Torrosa , 03.01.7j71.
180. ACA, Canc, Reg. r95, fol. 44t-v, en <la¡a eid^,0i.O6.1297. publicar per BAÍR. Dr¿

Jüden, núñ. 139.
181. ACA, Canc, Reg. 43, fol. 8\., en dara Foí¿. 26.O712M. Indicat per RrcNÉ, H6toty,

num_ ll / /
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sent¿ncia dictada pels iutges assignats pels barurim <Je l'aljama. Jaume r
hagué d'ordenar-li que I'executés.18'?

Tos els batlles podien inhibir-se. El privilegi de 1280 instaurava un pro-
cediment judicial anómal. Amb la intenció que el dret hebreu fos aplicat
als jueus, el privilegi concedia que les seves causes fossin vistes per iut-
ges jueus. Peró aquests jutges no rebien directament les demandes. Només
les veien i les dirimien. Sentenciada la causa, el privilegi privava els jutges
d'executar les seves própies senténcies civils, i l'aplicació del cástig que els
delictes menors creien que mereixien. No era gaire congruent que I'oficial
reial hagués de portar a execució les senténcies dictades per uns jutges ali-
ens a la seva cort, ni cobrar multes, o fer efectius bandejaments, sense haver
inquidt la gravetat del delicte.

A Catalunya, el privilegi de 1280 no fou observat en sentit maximalista
en el punt de jutges privatius nomenats per les aljames.Is3 Els oficials re-
ials ordinaris continuaren exercint jurisdicció sobre els jueus. A Barcelona,
consta amb absoluta certesa. L'any 7266 (anteriorment al privilegi), Jaume r

havia dictat un estatut que comparlia les matéries jurisdiccionals que el ve-
guer i el batlle es disputaven. Va adjudicar al batlle tots els afers dels jueus
i les causes dels cristians conta jueus.re Renovat el conflicte entre els dos
oficials reials de Ia ciutat, un altre estatut de Jaume r, de 1301 (posterior al
privilegi), continue adjudicant al batlle totes les causes civils i criminals de
jueus i contra iueus, sense mencionar jurisdiccions apartades.l35 A Catalu-
nya, després de 1280, no era possible pretendre que iutges jueus nomenats
per l'aljama formessin una magistratura plena, ni que els cristians quere-
llants haguessin de passar pel dret hebreu per a la resolució de les seves
causes amb iueus. Aquesta és la, raó, al meu entendre, que en arribar I'any
1335, la comunitat de Girona no gosés revalidar el privilegi mancat de 1280,

182. La sent¿ncia er¿ favorable a Stella, viuda d'Astruch Bonet, que reclam¿va recupemr

el seu dot: AcA, Canc, Reg. 144, fol. 67r, en data Barcelona, 06.06.1309.

183. lnsisteko en la determinació territorial perqué entre algunes aliames d'Aragó el
p vilegi de Pe¡e el cran estigué en vigor. A final del segle rav, I'aliama de Daroca n'obtenia

una conflrmació expressa de Joan r: ACA, Canc, Reg. 1908, fol. 203v-204v, en data Barcelona,
12.03.1395.

184. "Totum factum judeorum, et oÍlnes cause qL¡e vertentur ratio¡e querimonie qu¿m

christianus proposuerit de judeo vel judeis quoquomodo". Esatut publicat per Jesús l¡r-E\,DE

ABñÍ^, IA Jurisd¡cción leal inferior en Cataluña ('Cofs, Veguers, Bat aÁ'), Barcelona 1966,

núm. 5.

185. "ordinamus et statuimus imperpetuum quod judei civitatis predicte sint ordinarie
de foro et jurisdictione ac dist¡ictu curie baiuli supradicti, et in posse eius resPondeant et
teneantur respondere super omnibus questionibus et accionibus civilibus et personalibus

et criminalibus que sint inter iudeos et judeos ubicumque deliquerint, et non in posse dicti
vica¡ii": ACA, Canc, Reg. lga, fol. 292r-293t, en dat¿ val¿ncia, 2a.04.1301. Indicat per RÉcNÉ,

Histotr. r\úm.2755.
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i recorregués aI de 7272 per salvar que el iueu demandat per un altre jueu
no fos obligat a compar¿ixer davant un iutge no iueu.

Pe¡ la seva banda, molts ,ueus continuaren presentant les seves deman-
des a la cancelleria reial, donant pfoves negatives de I'existéncia d'una ma-
gistratura privativa. Tot just concedit el privilegi de jutges, ja trobem un cas
litigiós, específic de dret hebreu, presentat directament a la cancelleria reial.
Regina, muller de Samuel Desforn, jueu de Cervera, hi sol.licitava que el
seu marit, acordada la separació matrimonial, fos obligat a assegurar béns
per a la restitució del dot. El rei Pere el G¡an comaná la demanda al batlle
de Cervera perqué hi apliqués el dret hebreu.'36 Un plet per la tutoria d'uns
menors, fills d'Issach Franch, jueu de Lleida, tampoc no fou presentat a uns
possibles jutges de I'aljama, sinó a la cancelleria reial. El matelx rei el coma-
ni als adelantats, perqué el resolguessin segons el dret hebreu.'37 Un plet
entre Astruch Jacob Xixó i el seu ¡¡endre Jucef Cohén, de Tortosa, derivat
d'un testament i unes esposalles, fou comanat pel rei al veguer de la ciutat
perqué el resolgués segons el dret hebreu, si hi era aplicable.'s Igualment
a Barcelona, l'^ny 1309, Boneta, viuda d'A.struch de Bellcaire, presenti a

la cancelleria reial la seva demanda contra Salamó de Bellcaire, tutor dels
seus fills, reclamant la resütució del dot, involucrat en els béns de l'herén-
cia. Jaume l comani la causa al batlle perqué hi assignés jutfles jueus.rD
Astruga, yiuda de Rossell Asser, en nom propi i dels seus fills menors, pre-
senti demanda contra Sentó Cap per deutes. Jaume I també comaná la cau-
sa al batlle de la ciutat perqué hi assignés jutges jueus.l$ Casos similars es
compten per dotzenes. Tots demostren que la cancelleria reial respectava
que s'apliqués el dret hebreu a les causes entre jueus si una de les parts ho
sol licitava, perb cap no demost¡a que atribuís a les aliames una ;urisdicció
própia sobre els seus membres.

Des del primer moment, el procediment ordinari que trobem establen a

Catalunya, en les qüestions civils dels jueus, és que les parts en litigi havi-
en de firmar de dret en poder de I'oficial ordinari, i ell, per observanga del
privilegi, si una de les parts ho sol licitava, designar dos o tres jueus de la
seva dema¡cació que veiessin la causa i la dirimissin.

Amb paraules més clares que les meves ho explicava el rei Alfons nl en
una provisió en favor de l'aljama de Girona, el febrer de 7329 (doc. l3), re-

186. ACA, Canc, Reg. i0, fol. 168r. en data Lleida, 23.08.1281. Indiet per RÉGNE, ,¡14'/orJ,

núm.875.
187. ACA, Canc, Reg. 50, fol. 156v, en data Lleida, 17-08.1281. Indicat per Rfc\É, da/orJr,

núm. t€5.
188. ACA, Canc, Reg. 44,fol.226t, en d^raval¿nci^, 77.04.1282. lrdicar per RÍcNÉ, ¡1rstorJ,

núm. 906.

189. ACA, Canc. Reg. 144, fol. 33v, en dara Barcelona, 22.05.1309.
190. ACA, Canc. Reg. 144, fol. 50v, en data Barcelona,30.05.1309.
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petides pel seu ñll, el rei Pere rrr, en la provisió executória de la confirmació
de l'antic privilegi de Jaume r, donada I'rny 1336 (doc. 19). Adregant-se al
batlle i al jutge ordinari de Girona, els comunicaven que havien concedit
a I'újama, a beneplácit, que en les qüestions i demandes civils que els fos-
sin presentades, quan una de les pans ho sol licités, designessin dos o tres
jueus idonis, al seu arbitri, no suspectes a les pans, que les determinessin
segons el dret hebreu. Aixó, després d'haver firmat de dret en poder d'ells,
com és costum -ho remarqveÍ prout mork est-. Ordenaven, per tant, que
en el cas que haguessin designat jutges cristians contra la voluntat de les
paÍs, els revoquessin. La potestat d'impanir justícia perfanyia a ell, el rei, i
així com l'havia comunicat al badle i al jutge ordinari de la ciutat de Giro-

^a, 
ara, per mit e del privilegi concedit a l'a'liz;Ín de Girona, a beneplecit,

la comunicava als dos o tres iueus que ells designarien per a cada cas. Les

provisions no p¡essuposaven, ni de lluny, que I'aljama gaudís d'un poder

iudicial autirnom.
El ffemit de les qúestions civils dels iueus que el rei Alfons rIl explicava

als seus oficials de Girona I'any 1329, i el seu fill el 1336, no eflr gens nou.
Tan d'hora com eI L282, a petició de Samuel Enoch, jueu de Cervera, que
invocáva expressament el privilegi que les causes enÍe jueus fossin deter-
minades per jutges jueus, l'infant Alfons ordenava al veguer de Vilafranca
del Penedés que assignés un iueu expef en dret hebreu en la causa que
aquell tenia entaulada amb Issach Biona i Bonjuha Saporta, per deutes que
li reclamaven.ltl A Barcelona el trámit ia s'havia establert sis anys després
de la concessió del privilegi de 1280, i el tenim documentat en un cas es-
pecífic de dret hebreu. L'any 1286, Bonadona, ñlla d'Astruch Ascandarani,
acordat el seu divorci amb Issach Saporta, se'n queixava perqué no li lliu-
rava el libel de repudi que havia de sancionar la nova situació. Ateñent la
demanda particular, el rei Alfons rr la comaná al badle de Barcelona perqué
hi assignés dos o tres iueus expens en dret hebreu, i n'executés la sentén-
cia que hi dictarien.re2 L'any 1J07, Jaume r encarregi al batlle de Barcelona
que designés Astruch Abraham, Bonafós Saltell i Escapat Zarch, jueus de
Barcelona, com a lutges, o qualssevol altres jueus de la ciutat, en la causa
presentada per Dolga, viuda de Salamó Sullam, jueu de Tarragona, contra
el seu cunyat, Samuel Sullam, que es negava a casar-se amb ella per raó
del levirat, i també a donarli'n I'absolució; tot fent-li present que ell havia
d'executar la determinació dels jutges (uosque execucioni mandetis quic'
quíd prefati judei super premissis decreuerint) .le Un altre cas de Barcelona,

191. AcA, canc, Reg. 59, fol. 23r, eí üt^ Ponts, 03.07.1282. Indicada p€I RÉcM, ¡]tsroty,

núm. 930.

192. AcA, canc, Reg. 63, fol.83v, en data Barcelona,03.03.1286 (Enc. 1285). Indicat per

RÉ6NÉ, Hrsroty, núm, 1498.

193. ACA, Canc, Reg. r39, fol. 254v, en data Montblaric,01.05.1307.
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de I'any 1310, ens confirma I'antiguetat del tramit. Astruch Abenafia, jueu
de la ciutat, presentá demanda a la cancelleria reial contra Sentó Cap i la
seva muller Druda, perqué li havien obligat un seient de la sinagoga, amb
document hebreu, per 540 sous que els havia prestat, i no li satisfeien el
deute. Acceptada la demanda, Jaume I la comane al batlle, amb aquestes
condicions: el batlle havia de prendre la ferma de dret de les parts litigants,
com és habitual (ut est moris), i comanar la causa a algun jueu discret que
la determinés segons el dret hebreu, com és convenient de fer en causes
similars de jueus, diu, i com és costum Q)rout debet in talibu.s causis judeo-
rum, et e$ rteri consueturn).le4

Dins I'aljama de Girona, si en un primer moment els prohoms amiba-
ren a ser elegits, cal dir que la possible actuació continuada d'uns jutges,
renovats anualment, dedicats a resoldre litigis entre els seus components i
a castigat delictes menors de convivéncia, tal com preveia el privilegi de
1280, no ha deixat gaires rastres documentals. Consta que en algun moment
funcioná un bab4ín ordinari per a cenificacions, autoritzacions de trasllats
documentals, i probablement també per a tutories de menors i altres actes
jurídics que no superaven I'esfera dels afers privats. EI beth-dín de Girona
no apareix com un órgan que tingués confiada I'administració ordiniria de
la justícia. Estaria al mateix nivell dels jutges arbitrals o amigables compone-
dors que les parts designaven, tan sovint, per resoldre les seves diferéncies.

Els jueus de Girona i de Besalú, com els altres de Caralunya, optaven
sovint per presentar les demandes de justícia a la cancelleria reial, amb tota
norrnalitat, com si el privilegi de jutges estables no existís. L'any 1309, Is-
sach Abraham i Issach Astruch, marmessors testámentaris de Jucef Bonafé i
tutors dels seus fills, reconvinguts per Issac'h Jacó per no haver dregat l'in-
ventari de béns dins el temps legal, sol.licitaren a la cancelleria de l'infant
Jaume, lloctinent reial, que, després de firmar en poder del batlle i del jutge
ordi¡nri de Girona, els fossin assignats tres jutges jueus.te5 L'any 7374, As-
truch Sapona i Bellshom Bonanat, jueus de Besalú, pretenien drets sobre
els béns del difunt Bonastruch Sapona, i sol.licitaren a la cancelleria reial
que designés jutges competents. Jaume u orden) als secretaris de l'aljama
que en nomenessin un, dos o més.'s L'any 1321, el rnareix Astruch Sapor-
ta, ara jueu de Girona, va presentar querella contra Caravida Saporta, fill
d'Agach Caravida, iueu de Besalú, aleshores ja difunt. Va exposar ala can-

194. ACA, Canc, Reg. 144, fol. 178r, en data Valéncia, 02,04.1310. Al meu entendre, si la
causa es comanava a un jutge jueu, no er¿ perqu¿ de¡ivés de la interpretació d'un doc'¡rment
escrit en hebreu, iointel.ligible als jutges c¡istians, sinó perqu¿ la resolució del cas, tal com
postulava el docr.¡ment en hebreu que s'hi havia fet intervenir, havia d'estar d'aco¡d amb el
dret hebreu.

195. ACA, Canc, ReC. 351, fol. 22v, er da¡a Lleilf¿, 1,2.09.1309.
19ó. AC,A., Canc, Reg. 154, fol. 198v-199r, en dara Valérci^, 20.07.13L4.
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celleria reial que el difunt i ell havien establert una societat de préstecs, ins-
crivint-los indiferentment a nom d'un d'el.ls, i transferint-los de l'un a l'altre.
Mort Agach Caravida, el seu fill s'i¡hibia de retre comptes del que havien
gestionat mancomunadament. Jaume Il tingué per bé comanar la querella,
purament civil, als secretaris, no a uns possibles jutges estables le?

El recurs continuat que els jueus feien directament a la juslcia reial mou
la sospita que, als ulls d'alguns, 

^p^reixia 
més imparcial que la dels seus

prohoms, expens en dret hebreu. No és prudent descartar-ho. Podria ser el
cas de Saltell cracia, de Barcelona, i Salamó Issach, de Vilafranca del Pene-
dés, fill d'Issach Salamó, que litigaven sobre el testament d'un altre Issach
Salamó. Presentaren la seva demanda a la cancelleria reial sense sol'licitar
jutges jueus, i la cancelleria reial comaná la causa a un jutge de la cort.'s
Astruch Avimpelx, de Tárrega, per al seu plet amb Perló, jueu de Balaguer,
recusá el iutge Astruch Sullam com a suspecte.re Peró a part les recusaci-
ons puntuals, acollir-se al dictamen de jutges jueus era un acte voluntari, no
obligatori. Salamó Alcarauí, jueu de Barcelona, hi renunciá expressament,
i d'acord amb la renúncia, el rei Pere u ordená al batlle que assignés un
jutge cristie en h pretensió de drets sobre els béns del seu nebot.'?oo Hi ha
també el cas d'Astruch Avintendut, de Lleida, que no volia consentir que
Jassua Avincayl obds una finestra amb vistes a casa seva. Perpetrat l'intent,
recorregué als secretaris de I'a|jama, que sentenciaren que tenia raó: el dret
hebreu no permetia obrir aquella finestra amb vistes a casa seva. Jassua
Avincayl prescindí de la senténcia dels secretaris. Reconegué a la cort del
batlle, i el badle comaná la qúestió a uns mestres de cases, que dictamina-
ren que la finestra es podia obrir. Contrariat per I'obefura de la finestra, As-
truch Avintendut exposá a Ia cancelleria reial el subterfugi del seu oponent,
i n'obtingué una provisió favorable. Jaume rr ordená al batlle que s'observés
Ia guna (norn emprat per al dret peculiar de moros i iueus), i que la ñnestra
no es practiqués. Per observanga del dret hebreu, no per la senténcia dels
secretaris.20l

També era voluntari, per als jueus de Catalunya, sol.licitar dels jutges de
l'aljama la designació de tutors. EI betb-dín est^va facultat per fer-ho. Tant al
segle xrr com al xrv consten assignacions de tutors i curado¡s de menors fe-
tes pels jutges de les aljames,2o, perb no escassegen gens les que ho són per

197. ACA, Canc, Reg. 173, fol. 185bis r-v, en data Giror\ ,13.07.1321.
198. ACA, Canc, Reg. 115, fol. 275v, en dara Barcelona, 26.O2.7Jll0 (Enc. 1299).

199. ACA, Canc, Reg. 187, fol. 225t, en data Barcelona, 01.04.1326.
200. ACA, Canc, Reg. 702, fol. 31.v-32r, en d^ta Búcelona, 28.11.1360.
201. ACA, Canc, Reg. 144, fol. 82v i 83r, en dates Barc.elona, 16 i 17.07."1309.
202. M¡nÁs, IXtcurnens bebraics, núm. 1G17; ACA, Canc, Reg. 7O4, fol. 24Ot-\', err üfa

Barcelona, 03.02.1361.
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l'autoritat cristiana, normalment el batlle.a3 És possible que algun historia-
dor idealista opini, en assabentar-se'n ara, que no podien ser mols els jueus
que recomien als tribunals gentils per a les qüestions de dret privat, i que
devien fe¡-ho membres marginals, de conviccions poc fermes. L'historiador
és lliure d'opinar, peró ens cal adverti¡li que faria el ridícul si publiqués la
seva opinió. Rovén Nacim, pare de Nacim Rovén, mestre insigne de rabins,
va morh deixant un fill menor impúber. Els seus familiars recorregueren al
jutge ordinari de Girona perqué li assignés tutor.'o4 Regina, viuda de Cres-
ques Hasday, fou tutora dels seus fills Hasday Cresques i Samuel Cresques,
futurs grans ¡abins, per assignació del badle de Barcelona.2ot Rabí Issach
Pe¡fet fou tutor de la seva néta Alfaquima, órfern de cresques Alfaquim,
també per assignació del batlle de Barcelona. Encara n'era tutor I'any 1378,
després de ser contractat per I'aljama de Saragossa com a rau.26

El discurs entorn de la potestat judicial de les aljames de jueus de Catalu-
nya potser s'ha allargat massa. Ens hi ha portat el comentari de la conñrma-
ció del privilegi de 7272, de Jatme l, seixanta anys després de la seva con-
cessió, passant pel damunt del privilegi major de Pere el Gran, de 1280. Ja
va essent hora que la história dels jueus de Catalunya es netegi del prejudici
anac¡dnic de l'autonomia ludicial de les seves aliames. Introduit per Baer, i
repetit per un sector d'historiadors, el prejudici ha aconseguit de fer-se cre-
ible. Per poc que s'hi reflexioni, ja es veu que una jurisdicció exempta per
a infidels no encaixa on prevalia el dret comú, Peró com que es tracta d'un
prejudici interessat, no es pot esperar que un dia per I'altre els tractadistes
convinguin a parlar-ne com d'una jurisdicció voluntaria, que és el que era:
una jurisdicció voluntária protegida per privilegis reials.

El düícil conset s per al ,zgimettt Per consew
El privilegi de regiment per consell, ato¡€iat dos mesos abans de la con-

firmació que ens ha entretingut, no es portá a la práctica en forma imme-
diata. El tenor de la seva redacció no ho preveia ni ho urgia. L'emplaEava

203. C-/JRP,rt.tÁ, Aljama de Víc, núrn- 41, prblica una dació de tutors de l'any 1284, atorgada

pel batlle de la senyoria; \ 
^l 

n'úñ. 42 en menciona una altr¿, de 1349, atorgada pel comte

d'Empúries. N'hi ha quatre mencions a El Ptotocol .lel Notari Bonanat Rimentol (1351).

Edició a cura de Laurei Pagarolas i Sabaté, Barcelona 1991, núm. 90. t92,217 i 218t I qtratre

més a Josep M. LroB¡i r Po|fr..t:,tt, FJs jueus de Santa Coloma de Queralt, segons eb Protocok

notarí..1ls de Celaera ( 1341-1192), Santa coloma de Queralt 2004, núm. 19, 20, 24 i 29 Les

tuto¡ies del p¡imer llibre estan autoritzades pcl batlle de Barcelona; les del segon, pels b¿tlles

de Cervera i Santa Coloma.
204. El tutor assignat fi)ujucefde la Bisbal: AJxiu hist¿)ric de Girona, Notaris, G 5, vo] 17,

fol. 102r-v, en data 23.04.1J31. Indicació que dec a l'amabilitat de Sílvia Planas.

20i. ACA, Canc, Reg. 1066, fol. lgór-v, e¡ data Valéncia,01.04.1353.
206. Arxiu históric de I'rotocols de Barcelona. notari Pere de Puiol 3315, fol. 58v-59v, en

d^t^ 07,12.Lai8.
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per al futur. Disposava que s'implantés en ac bar el mandat dels secretaris
en exercici, la nómina dels quals, sortosament, ens consta. Eren Bellshom
Escapat, Bonjuha Cresques, Jucef d'En Salves i Vidal Aharon. Consolidats en
l'exercici del cárrec, com hem documentat al peíode precedent, era difícil
que acceptessin de bon grat una reforma que retallés el poder de qu¿ havi-
en gaudit fins aleshores i continuaven gaudint.

A la lletra, la implantació no presentava problemes, posat que el monar-
ca indicava que es prengués com a patró el reglament que ja estava en ús
a l'aljama de Barcelona des de 7327. Se'l qualificava, precisament, de molt
positiu per al benestar de I'aljama. Peró el privilegi per a Girona estava vi-
ciat, al meu entendre, per tres caps. El prime¡ perqué no mencionava la
col lecta, propiciant que el consell es compongués de jueus residents a la
ciutat, sense representació ni tan sols dels de Besalú. El segon, presentant
un model d'aplicació que una facció de I'aljama no devia estar disposa-
da 

^ 
acceptar. I en tercer lloc, encomanant la designació del consell a tres

jueus que el batlle triaria. Els amics del batlle eren, presumiblement, els
menys interessats en la implantació d'un consell on confluissin represen-
tants dels interessos de les diverses parcialitats, mentre que els oponents
als acaparadors de l'ofici de secretaria no estaven gens d'acord que es per-
petrés la seva consolidació amb la ficció d'un consell pretesament impar-
cial. L'aplicació del privilegi del rei Alfons rrr, tal com ell l'havia expressat,
era inviable.

Així s'entén que el juliol de 1338 el rei Pere lr el reformés completament,
dictant-ne un de nou. Guardant les formes protocol l¿ries, no derogava l,an-
terior; ni calia fer-ho, perqué no havia entrat en vigor. Sense mencionar an-
tecedents, ara el fill i successor d'Alfons u deia que, per agilitzar els acords
que cal prendre comunitariament, més f)cils d'obtenir quan són pocs els
congregats que quan ho són en assemblea general, a súplica dels sec¡etaris
de l'aljama, disposava la creació d'un consell de vint, i descrivia les seves
atribucions (doc. 20).

Segons el nou privilegi, els consellers concentraven igualment els poders
ordinaris de la comunitat. Estaven autoritzats per fer tot alló que el ple de la
comunitat podía fer (facere et ordinare aaleant omnia ea que dicta aljama
facere posset). Les assemblees comunit¿ries servirien només per prestar el
seu consentiment, obligades, a tot alló que el consell determinaria. No ho
deia expressament, peró així ho veurem practicar en el futur.

El consell estava facultat, en concret, 1) per nomenar els secrerars, ers
rebedors de comptes i els talladors; 2) per obligar els singulars a fer rlla-
nifestació de béns en poder dels secretaris, quan convingués, en vista a la
satisfacció de questies, tributs i contribucions de l'aljama i de la col,lecta;
3) dictar ordinacions penzLls; 4) substiruir les baixes del seu propi col.lectiu
quan es produlssin. Tot per majoria de vots i sense apel.lació possible. Re-
alment, el consell concentrava tots els poders.

81
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Era de sentit comú que, com més poders s'atorguessin al consell, més
delicada era la determinació de la seva composició. En aquest punt, f)cil-
ment es descobreix que el nou privilegi també naixia viciat. El rei comana-
va el nomenament dels vint consellers al batlle, a A¡nau Desviners, iurista,
i a Pere de Cardonets, col lector de les questies i subsidis de l'aljama; amb
c p cif^t, també, per controlar les o¡dinacions penals que el consell dictaria
(.uestro arbürio moderanda, els indicava). No feia cap menció del model de
consell implantat onze anys ab¿ns a Barcelona, peró no corregia els altres
dos punts que suara indicivem per on fallava el privilegi d'Alfons Il. Ex-
pressant que el concedia a petició dels secretaris, ens estalvia de fer con,ec-
tures sobre els qui estaven interessats a capitalitzar en benefici propi el nou
sistema de regiment que el privilegi del rei Pere preveia.

Els oponents impugnaren la comissió, pel que es dedueix, ¿mb tots els
mitians iurídics i pñctics de qué disposaven. Intentant suprimir Ies impug-
nacions, el rei Pere ratificá la comissió als tres homes de Girona -<los fun-
cionaris reials (batlle i poner) i un iurista assessor-, i els ordená implantar
el nou regiment i procedir al nomenament dels consellers, dictant penes
pecunñries i excomunions menors als oponenls (vet, alatma i nidduy), de-
sestimant qualsevol apel lació (doc. 21).

L'escull principal o el nucli del problema no era tant el regiment per
consell, ja implantat a Barcelona, com la composició i les atribucions del
que s'havia de forma¡ a Gi;lra, concretades en un reglament articulat que
saüsfés les aspiracions de les diverses faccions. La necessitat de disposar
pr¿viament d'un reglament consensuat, fou resolta en forma indi.recta. El

rei concedí z l'aliama de Girona i Besalú els mateixos privilegis i costums
aprouats de qué gaudia I'aljama de tsarcelona. La concessió, segons diu, fou
impetrada per uns nuncis de I'aljama de Girona i Besalú, í la seva col lecta,

convocats expressament a la con (doc. 22). Així semblava que es facilita-
v^ la vi^ per a I'aplicació del nou regiment, sense sorpreses, i s'aplacaven
els dnims dels que no volien perdre l'ocasió de veure realitzades les seves

aspiracions.
No s'aplacaren. El reglament de Barcelona sancionava que el mandat

dels secretaris no podia durar menys d'un any ni més de dos, i els secreta-

ris no podien ser reelegits per a un mandat immediat. La tradició de I'aca-
parament dels oficis de I'aljama de Girona, durant molts anys, per part de
I'oligarquia, feia pressentir que aquesta bona cláusula del reglament de Bar-

celona allá no s'aplicaria. Prevenint-ho, els oponens, que eren alguns ilu-
eus de I'aljama de Gi¡ona i la seva col lecta, exposaren personalment al rei
Pere, present a la ciutat el desembre de -839,la mala pr¿ctica seguida fins
aleshores, sol liciknt que hi apliqués un remei per al futur.

La mala prdctic , segons exposaven, era que alguns dels secretaris actu-
als, i també els rebedors de comptes, hayien ocupat els cárrecs en mandats
consecutius, en l'un ofici o l'altre, fins a sumar deu i quinze anys, reposats
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una i altra vegada pels comissaris a qui el rei havia encarregat les designa-
cions. De la qual cosa resultava, com sol succeir -diu la provisió reial-, que
la perdurabilitat en el cárrec dóna la sensació que es posseeix en proPietat,
i porta a exercirlo arbitririament, t¿xant més del compte aquells singulars
a qui es té antipatia, i rebaixant la taxació d'aquells que cauen bé; i a part
d'aixd, els particulars que se senten agravíats d'injustícia, no gosen dema-
nar-la, ni tan sols plantejar-la, tement represálies per part dels secretaris i
rebedors de comptes.

Acceptant la demanda d'aquells particulars com a justa i raonable, con-
gruent amb la missió de la monarquia, que no ha de permetre que els seus

súbdits siguin agreu,ats per ningú injustament, el vicecanceller del rei Pere,

en nom seu, ordená l'expedició d'una provisió que apliqués un bon remei
almal.La provisió disposava que en acabar el temps actual de la manifesta-
ció de béns, el mandat dels secretaris i rebedors de comptes durés tan sols
tres anys, i es renovés del tot, en tos, sense possibilitat de reelecció imme-
diata subsegüent. La provisió fou expedida amb el segell secret del monar-
ca, i foren cobrats trenta sous per drets de segell (doc. 23).

El vicecanceller que va visurar la provisió va tenir la precaució d'in-
troduir-hi la cliusula del beneplácit. Malgrat s'autoqualifiqués de iusta i
equitable, la provisió restá condicionada al beneplácit de l'atorgant. Si el
vicecanceller preveia que el trust dels secretaris aviat sol licitaria Ia revo-
cació de la provisió, ho encená. Abans d'una setmana, la cancelleria reial
ordinária, igualment en nom del rei Pere, dicti la revocació de la provisió
expedida amb el segell secret. Ho feia a petició de la mateixa aljama, se-

gons deia, amb un argument, més que capciós, imaginari. Si s'aplicava la
provisíó, deia, aquells que ocupaven actualment els oficis quedarien im-
possibilitats, per un trienni, d'accedir-hi, i haurien de ser-hi nomenades
persones ineptes i insuficients, posat que eren pocs els qui contribuien a la
questia i peita. D'altra banda, ja estlv^ prevista la instauració d'un consell,
la missió del qual era ocupar-se dels afers que redundessin en benesar de
la comunitat (doc, 24).

No eren certes cap de les dues coses que es presentaven com a motiu
per revocar la provisió dels triennis. Els contribuents eren suñcients per al-
ternar-se en els oficis, i els secretaris i rebedors de comptes actuals eren
tan h¿bils per als clrrecs com els altres. Una vegada més, la balanga de la

iustícia s'havia inclinat cap al cantó que tenia més pes social. L'expedició
de la provisió revocatóda, com llegim al mandatum, fou ordenada pel sots-
tresorer reial, home particularment sensible al dring metál'lic, i versat en
arguments capcrosos.

Batallant per provisions que propiciessin un consell fet a mida d'inte-
ressos que divergien, la formalitat de la instauració del nou regiment conti-
nuava pendent. Hi estaria encara dos anys més, Per impugnacions que s'hi
anaven interposant per part de les diverses faccions de la comunitat i de la
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col.lecta. Aribat el maig de 1340, es presenti I'ocasió que el rei Alfons havia
previst per procedir al nomenament dels consellers. S'esgoü el temps de la
manifestació de béns vigent.

La comissió que el rei Pere havia fet a aquells tres funcionaris va restaf
en paper mullat, malgrat la seva ratificació. Prescindint-ne, seguint la tradi-
ció de feia més de trenta anys quan calia renovar la manifestació de béñs, el
rei féu comissió al batlle de Girona, que em Bernat Margarit, perque nome-
nés els secretaris, rebedors de comptes i talladors que se n'havien d'ocupar;
i prenent un assessor idoni, dirimís els plets i qüestions que es plantejarien
entre els oficials i els singulars de I'aljama (doc. 2).

La comissió donava continur'tat a la influéncia dels secretaris també tta-
dicionals, que tenien els batlles del seu cantó. Els oponents ja havien hagut
de passar per la contr¿rietat de veure revocada la provisió de la duració
triennal dels oficis. Ara es dedicaren a bombardejar els nomenaments fets
per Bernat Margarit, amb apel.lacions a la cort reial i impugnacions. Les im-
pugnacions tenien prou fonament, com veurem, peri> el consell reial les va
rebare, o fingir rebatre, dedicant-hi una llarga provisió, molt clara i entene-
dora, que porta Ia dat^ del 2 d'agost de 1340 (doc. 26).

El rei comengava el tenor de la provisió que invalidava les impugnaci-
ons, reffaient l'historial dels nomenaments ara impugnats, sense callar els
passos endavant i endarrere que ell havia donat. De la cana expedida a Gi-
rona mateix, amb el segell secret, el 4 de desembre de 1339, sobre la du-
ració triennal dels cánecs, impetrada per alguns singrlars iueus de Gifona,
en resumía la part dispositiva, callant-ne les motivacions tan assenyades
que havien portat a expedirJa. Després, resumia la seva revocació, el 9 de
desembre següent, a instincia de I'aljama, per evitar que el regiment anés

^ 
p^r^r 

^ 
mans inhábils i insufrcients, i perqu¿ ja hi havia comissió fet¿ a

aquells tres funcionaris de Girona per a la instauració del consell. I en ter-
cer lloc, descrivia Ia dznera comissió feta al badle Margarit, el 4 de maig
anterior, per al nomenament dels cárrecs que havien de gestionar la nova
manifestació de béns, ara impugnats.

La danera comissió 4ela- ja havia estat portada a execució, i fets els
nomenaments pertinents, amb apel.lacions presenta.des per alguns jveus de
Girona, tant abans com després, que sol licitáven la revocació dels nomena-
ments. I€s principals queixes que les apel.lacions consignaven eren, segons
el rei resumeix, aquestes: a) el batlle havia augmentat el nombre d'oficials;
b) havia nomenat germans, sogre i gendre, i altre parents afins en els oficis
de secretari i rebedor de comptes, repaftits (un germá com a secreta¡i i I'al-
tre com a rebed<¡r de comptes etc.); i c) havia col locat en els ofrcis parents
pródms dels que ja els havien ocupat.

Descrites les bases i motius de les impugnacions, el rei passa a rebatre'ls.
Rebat el punt a) dient que ha estat informat que el volum de negocis que
els secretaris ha de gestionar també ha augmentat, i l'au€lment de personal
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fet pel badle no és excessiu. Rebat el punt b) añrmant que la inclusió simul-
tinia de parents próxims en els oficis de regiment no és insólita; s'ha prac-
ficat 

^ 
I'aljama de Barcelona, en d'altres aljames de Catalunya, i a Girona

mateix. D'altra banda, alguns dels nomenats en cada catefloria d'oficis no
tenen parentiu entre ells. Es i.rrellevant que hi hagr parens, perqué la tria
del personal ha d'atendre a la discreció i a la conribució notable en les ta-
lles i questes. Rebat el punt c) dient que si bé hi ha alguns ocupants d'oficis
que són parents entre ells, molts d'altres no en són.

Les refutacions eren totes capcioses, i algunes falses. Per donar la im-
pressió que, malgrat I'aprovació global donada als nomenaments recents, hi
havia la sana intenció d'evitar inconvenients o irregulariuts en els parentius
denunciats, el rei dictava una breu noflrvltiva suplementária per al cas. Si
s'esdevé, diu, que algun dels secretaris rebr) comissió per a un afer concret,
acabat el qual haurá de retre comptes particulars, no els reti al rebedor de
comptes que li sigui parent, sinó als que no ho siguin. I quan els secfetaris
hauran de retre comptes conjuntament, no ho facin en poder d'un sol rebe-
dor de comptes, sinó de tots conjuntament.

Aquestes són totes les concessions que el rei, o el consell reial, fa a les
denúncies dels oponents. Es nega a revocar els nomenaments dels oficials
augmentats pel batlle, insistint que els afers de l'aljama han crescut. Tampoc
no vol revocar els oñcis donats amb continuitat a l'anterior mandat, perqu¿
només hi ha dues persones -diu- que puguin ensinistrar els nous oficials
en els negocis de I'aljama, i tots els nomenats són idonis. Completa el rosari
de despropósis amb un aforisme apodíctic que els compendia: tot est¿ ben
fet perqué en els oficis dels jueus no s'ha d'observar el rigor del dret, sinó
procurar llur benestar (nec in fficiis judmrum atendendus est rigor juris,
set pocius comodum eorumdem). L'enginy derrotava el sentit comú, i gua-
nyava la panida.

EIs podars peÍ t tstaurar el consev
Les llargues disquisicions de la darrera provisió reial només pretenien, al

meu entendre, mantenir el principi d'autoritat, que per al cas sígniñcava de-
fensar I'actuació del batlle de Girona en l'exercici de la comissió oue havia
rebut. El consell reial sabia que no valia la pena insistir en Ia valiáesa dets
nomenaments concrets, perqué el vicecanceller Pere Despens estava en
tractes per resoldre el pugilat entre els contendents per als oficis. La lluita
s'havia encés amb la concessió del privilegi de consell, del primer de marg
de 1335, i els interessats havien batallat amb arguments de diversa mena per
no perdre el control dels oficis, o per guanyarJo, seÉlons el punt de vista de
cadascú. Després de cinc anys de lluita legal, s'havia entrat per la via d'una
solució pactada, i s'aconseguia.

EI 12 d'agost de 1340, deu dies després del rebat de les objeccions, Pere
Despens donava el vist-i-plau a un dels documents més interessants de la

85
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col.lecció publicada en apéndix, resultat i plasmació de la concórdia ja es-
tablerta. Ho expressa el mandaturn: "de parcium voluntate". Posat que la
f¡icció no estava en el regiment per consell, sinó en la facultat per elegir-lo
i en el reglament amb qué havia d'actuar, les parts implicades en la seva
implant¿ció, inclbs el consell reial, abdicaren el seu poder per intervenir-hi
i el delegaren, omnímode, en dos'homes bons'. Els prohoms escollits foren
Salamó Cresques i Astruch Vidal craci¿, jueus de Barcelona.

Portant a efecte la concórdia, en M de la pau i el repós de l'aljama de
Girona i la seva col.lecta, el rei Pere expedí una comissió a Salamó Cresques
i Astruch Vidal Graciá, expressant detalladament el que havien de portar a
terme. S'hi refereix, amb raó, com un privilegi. Els poders que els atorgava
eren pleníssims, sense restriccions (doc. 27).

La comissió reial als dos prohoms jueus s'estén als següe¡ts punts: a)
dictar ordinacions per a.I'aljarna de Girona i la seva col'lecta, amb la va-
lidesa temporal que determinin, per als oficis de secretaria, auditoria de
comptes, talladors i altres qualssevol, incloent la duració dels mandats
i els intervals per a urxr reposició eventual; b) determinar el sistema de
contribució per manifest per a la satisfacció del tribut, subsidis i altres de-
mandes reials; c) dictar penes als contraventors de les ordinacions, tant
pecunñries com excomunions de vet, alatrna i nidduy; d) designar vint
consellers, o més, a criteri propi, que regeixin els afers de l'aljama, d'acord
amb els poders que tinguin per bé atribuir-los; els consellers nomenaran
els secretaris, oídors de comptes, talladors i alt¡es oficis, tots sotmesos a
la temporalitat que els dos prohoms determinin; e) resoldre les querelles i
demandes pendents entre els secretaris i oficials de I'aljama, per una part,
i qualssevol singulars, per l'altra, fins al dia de la promulgació de les no-
ves ordinacions.

La comissió era plena, de manera que el rei subrogava els dos prohoms
a ell mateix en el podef per regir l'aljama, aprovava per endavant el que de-
terminarien en els puns exposats, i prometia tenir-ho tot per v)rlid i ferm, i
fer-ho complir per qui pertoqués d'observar-ho, derogant qualssevol comis-
sions passades o futures que fossin contraries al que ells establirien. Els im-
posava un termini de tres mesos pef traslladar-se 

^ 
Giron , i no abandonar

la ciutat frns a donar per acabat el seu comés. Els prohibia de comprendre
els iueus de l'aljama de Besalú i la seva col lecta en cap punt de la comissió,
perqué n'havien dissentit expressament.

El dissentiment de l'aljama de Besalú a la comissió reial als dos pro-
homs de Barcelona no constituia un problema. El consell reial ia tenia de-
terminat de dissoldre les col.lectes de Barcelona i de Girona, creant tantes
aljames i col lectes com yegueries. Besalú era cap de vegueria. Les aliames
de la col lecta de Barcelona en serien separades l'any següent, 1.341., i l^
de Besalú independitzada de Girona el'1.342, com haurem d'explicar al ca-
pítol següent.
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El problema per a nosaltres és endevinar les qualitats de qué est¿ven in-
vestits els dos prohoms de Barcelona, que meresqueren la confianga de les
parts implicades en el regiment de I'aI¡ama de Girona, llevat de I'aliama de
Besalú, que s'estime més desvincular-se'n.

Tenim molt poques dades sobre la traiectdria d'Astruch vid¿l Graci¿. PI¿c-

ticament només en podem dir que formava part del trust de secretaris de l'al-
jama de Barcelona, tant abans com després del nou regiment instaurat l'any
1.327 . EsfA documentat com a secret¿ri l'^ny 1324,201 el 7326 -aquesta vega-

da designat pel batlle i confirmat per Jaume r-,26 i encara l'any 1338.'?@ No
devia ser-ne l'agost de 1140, perqué el juliol de I'any anterior el rei Pere hi
havia designat, per dos anys i depÉs a beneplácit, Bonsenyor Graciá, Has-

day Cresques i Samuel Benvenist.'lo Només podem afegir-hi que el febrer de

1,346 obttr:rg)é un guiatge reial particular, iuntament amb altres membres de

l'oligarquia de Barcelona, com Astruch Cohén, Escapat Malet, Ferrer Benve-

nist, Hasday Cresques, i el seu company de comissariat, Salamó Cresques.'z11

I¿ traiectória vital de I'altre comissari és coneguda molt millo¡ i expli-
ca, segurament, que els jueus de Besalú no l'acceptessin com a )rbitre de

les seves diferéncies amb els oficials de l'aljama de Girona, perqué hi havia

deüat petja.
Salamó Cresques pertanyia a una famflia tradicional barcelonina. Era ger-

má de Hasday Cresques,2l2 avi del ñlÓsof del mateix nom, que acabem de

documentar com a secretari de I'aljama de Barcelona els anys L324 i 1326,

sobre la capacitat económica del qual n'hi ha prou amb assenyalar que tin-

2o7. El fo.o7.1324 ñguú com a secretari en la venda d'un violari fet^ pet I'aliana a

cuillem Agustl, aprovada més tard pel rei Alfons uI: AcA, Canc, Reg- 487, fol 144v'146¡, e¡
data Montblanc, 15.06.1333. Els secretaris eren Astruch Vidal Gracii, Bonafós Saltell' Cresques

Enoch, Hasday Cresques i Salamó Maland.

208. ACA, Canc, Reg.228, fol.70r, en data Barcelona,01.04 1326. Pubücat per BAER, Die

Ju.den, ri¡m. 182. Els secretaris nomenats Pel batlle eren Astruch Vidal G¡'acA, Cresques

Enoch, Hasday Cresques, Issach Perfet, Rovén Vidal, més Vidal Bonsenyor, jueu de Tofosa,

si traslladava el domicili a Barcelona.

209. Figura en quinze vendes de violaris fetes els anys 1337-1338, aprovades pel rei Pere

nr. Estan ¡epartides en folis diversos dels Re g. 863-865 i 867 - Els secretaris eren Astruch Vidal

Gracii, Bonjuha Issaci de Bellcai¡e i salamó cresques

210. ACA, Canc, Reg. 950, fol. 323r-v, eÍ d^a B^rcelona, 01.07.1339.

211. ACA, Canc, Reg. 1125, fol 29v-3or, i 30r-v, en dates Tat¡agoi ,27 i 28 02'1346 (Ef]c'

134r.
212. El parentiu est¡ documentat pe¡ GRAU, /, dería de Besahi, p^g.99, amb complement's

a les pág. 109-110. TamM a l"'Anua¡io de Filologla" 5, Barcelona 1979, pág. 143-144 Manwel

Grau dedica un apartat sencer a Salamó cresques a la v Assetrblea d'Estudis del C'o"ttat de

Eesali. Pofléncies i comu¡icacions, Besahl 1983 tl986], pag 131-140, reproduint una part

de les dades aportades en ante¡iors publicacions, com les dues indicades, i encara a GIAU,

Comunit¿tt d.'Olot, png. @41 i "Anuario de Filología" 8, Barcelona 1982, pá9 161
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213. Sen parla, quan ia era mort, en una certificació expedida al mestre ¡¿cional de la
cort iustfic¿nt les usures del pÉsrec fer al monarcar ACA, Canc, Reg. 1021, fol. 79r v, en data
Peníscola, 0ó.11.1352.

214. Procés ext¡actat pet FJER , Retalk, pág. 43 111. S'hi menciona una enquesta criminal
contra el mateú Salamó Cresques (p)g. 64), acr¡sat segumment d'haver tingut accés carnal
a una c¡isüana (p)9. 71), i una banlla a la plaea pública amb el seu concunyat (pág. 89). La
declaració en favor seu esti ext¡acrada a la pág. 88.

215. ACA, Canc, Reg. 220, fol. 75v, e da¡.^ Girona, 16.08.1321. Indicada per Rf¡NÉ.
History, r'ú'n. 3197.

216- ACA, Canc, Reg. 369, fol. 102r, en dara ci¡ona,08.08.1321.
277. ACA, Ca c, Reg. 176, fol. 54v-55r, e d^á Barcelona, 13.08.1322.
218. ACA, Canc, Reg. 432, fol. 215v-21.&, en dara Cariñena, 11.08.1328. TanÍiareix. dos

mesos després trobem que la causa havia e$tat comanada a un iurista de la ciutat: Reg. 430,
fol. 3¡, eri data Barcelona, 05.10.1328. La primera comissió ha estat publicada per Josefina
MvrcÉ VI¡'ES, Política,tJrbanisnn Jt Vida ciüdadana en ka Balcelona alel Síglo xtv, Barcelon^
2004, p^9. 31t3-319.

219. Se'l menciona en la venda d'un violari feta per I'aljama el 21.01,.1,337 (Enc. l3J6),
apfovada pel fei Pe¡e ¡lr: ACA, Canc, Reg. 861, fol. 254\¡ ZS5r, e¡ data Sar¿gossa, 08.0j.1337.
Els secretaris ereo Bonsenyor Gracii, Escapat Malet i Hasday Cresques.

f¡tlé en poder seu, com aval d'un préstec, la corona, el ceptre i el pom d'or
del rei Pere ¡r.'?rl

Entre 1321 i 1328, Salamó Cresques residí a Besalú. S'hi hauria traslladat
en casar-se amb Druda, una de les dues filles de Bondia Caravida, que en
serien hereves. L'altra ñlla, Mira, era casada amb Astruch Bond¿vid Saportá,
que I'any 1325 fou víctima d'un procés calurnniós per parricidi. Salamó Cres-
ques aleshores era secretari de l'altama de Besalú, i declará en favor seu.2t¡Ja
n'havia estat secretari els anys 7327 i 1322, i s'hi comporta com la majoria de
secretaris. Va rebre el col.lector del subsidi a cops de puny, i fou obligat pel
rei a pagar mil sous per la remissió.215 El seu concunyat Astruch Saporta, que
era rebedor de comptes iuntament amb B^rzelay Benvenist, va denunciar
que ni ell, ni els altres secretaris, que eren Issach Astfuch i Caravida (Sapof-
ta), fill d'Issach Caravida, tots nomenats per un comissari reial, no passaven
comptes cada mig any, com estaven obligats a fer, i despenien més del que
estaven autoritzats a despendre.,¡ó En qualitat de secretari, Salamó Cresques
presenti demanda a la cancelleria reial contra certs singulafs de I'aliama que
devien diners a antics secretaris i es negaven a satisferlos a ell.217

Per raons particulars, Salamó Cresques abandon¿L Besalú l,any 1328, dei-
xant els negocis en mans del seu nebot Enoch Sapona i altres. i recuDerá
el domiciti a Barcelona. Estant ia a Barcelona. preienti demanda a la'ca¡-
celleria reial contra Astruch Cohén, per unes finestres de la casa d'aquest
que donaven llum a la seva. El plet fou comanat al batlle de la ciuut. oue
havia de designar-hi rres iueus que la decidissin.rto Alterná la secretaria de
I'aljama amb el seu germá Hasday. Hasday n'era el gener de ),337,21e I'any
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següent hi era ell, juntament amb Astruch vidal Graci¿, i el iuliol de 1339 hi
tofn v^ 

^ 
ser Hasday, com hem anotat. conünui ocupant la secretaria els

^nys 
7342"0 i 1,347,72\ que sapiguem. El luny de 1340, dos mesos abans de

rebre la comissió, ocupava I'ofici de secretari com a lloctinent (sic) de Sa-
muel Benvenist, detingut per malalti^.zzz L'^ny 1345 féu un víatge a Avinyó,
juntament amb Maymó Cap i Samuel Benvenist. Segons deia el rei Pere en
la cana de recomanació als senescals de Bellcaire i Carcassona, hi anaven
per afers de la cort.22r Salamó Cresques i el seu germá Hasday moriren en
I'epidémia de 134a, i encara Cresques Hasday, fill de Hasday, pare del ñ-
lósof. Els darrers anys, sembla que Salamó Cresques altern) la secretaria
amb el seu fill Cresques Salamó, aquell notable dirigent que l'any 1354 es
posaria al capdavant del proiecte de la gran alianga de les aljames dels do-
minis del rei Pere rrr, que acab) en fracás.224

Els dos comissionats trigaren més de set mesos a donar per acabada la
seva tasca. Estant a Girona, el 2 de marg de l34l (1340 de l'Encarnació),
divendres, prop de migdia, protocol.litzaren les seves ordinacions en poder
del notari Jaume Comte. Presentat el text a l'aprovació reial, fou revisat per
Arnau Destorrents, jutge de la con, i pel iurista Jaume Desfar. Sense que hi
calguessin esmenes, tal com havia estat protocol'litzat, el rei Pere hi presti
la seva aprovació, i amb una provisió adregada als secret¿ris i a l'aljama de
jueus de Girona i la seva col'lecta, en bé de I'al1ama, i per al seu benestar i
pacífica concórdia, els manava que observessin, íntegrament, els capítols de
la ordinació (doc. 28). S'iniciava una el¿pa en el regiment de la comunitat
que havia de durar, teóricament inalterat, quaranta-quatre anys.

220,ACA,Canc,Reg.873,fol.226v-227r,e..d^¡^Barce\or,26.06.1342.Elssecretariseren
Boniuha de la Cavalleria, Bonsenyor craci¿ i Salamó Cresques.

221. ACA, Canc, Reg. 891, fol. 60r; Reg. 884, fol. 187¿ Són aprovacions de veodes de
violaris, en dates Barcelona, 20 i 2a.ú.1347. Els secretaris eren Bonsenyor GmcA, Escapat

Malet i Salamó Cresques.

222. ACA, Car.c, Reg. 871, fol. 158r-l60v, en data va.léncia, 09.0ó.1340, Els secretaris eren
Issach Perfet, Perfet Issach i Samuel B€nvenist.

223. ACA, Canc, Reg. 1060, fol. 13.-v, en data Perpiny¿, 15,03.1345 @rc. 1344).

224. Eduard FEuu, .8& Acor¿Js de Balcelona de 13541 J^\rme PüER^ | Sñrs, Cu¡4 ¡xr 4 wta
kctüra cornpler.shm deb Acords, "c^lls" 2,'t r¡ega 1987, p^9. 145-164, i 1@-179.
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Ies ordlnrclons dc 1341
El tenor de les ordinacions dictades per Salamó Cresques i Astruch vi-

dal Graciá no ens ha arribat. El rei Pere xr va aprovar-les sense transcriu-
re-les. El manual del notari Jaume Comte, de Girona, on diu que havien
estat protocol litzades, no s'ha conservat.225 Forgats ara a comentar-les, no
ens queda més opció que recollir dades esparses sobre el seu contingut.
Les ordinacions ulteriors que la infanta Iolant dictá el desembre de 138ó,
en descriuen alguns punts que li serveixen de referent per justificar-ne
la reforma. Més enll)1, només hi ha indicis que obliguen a entrar per la
via dolorosa de les deduccions i les conjectures. Procurarem que siguin
fundades.

D'entrada, podem donar per segur que, en les seves línies generals, les
ordinacions per a l'aliama de Girona seguien el patró de les que havien estat

225. La série de protocols del notariJaume Comte, conservada a I'A.r-xiu histdric de Gi¡ona,
Nolaris, G 6, ha arribat al segte )oc en un estat de conservació p¿ssim. L'any d'algu¡s llibres
és diflrcil de determinar amb seglrretat. Provant sort, n'he examiriat els volums 21-30. El vol.

27 és l'únic que sembla conteoir documefis del rnate de 7341 (1340 de I'Encamació), peró no

és manual sinó llibre de vendes. Les ordinacions haurien d'estar al manual posterior a l'actual

25, que acaba el primer de marg de 1a41 (1340 de I'E¡carnació), peró no és l'actual 26, que

comenea I'abril de1342. Tots els volums estan tan perjudicats pe¡ la humitat i Ia incúria, que

en el cas que la cdpia de les ordinacions s'hi pogués localitza¡, no s'hi llegtuia.



q2
Jeuvr fuene r Sens

dictades per a la de Barcelona, I'any LJ27."6 Els dos comissaris les coneixi-
en molt bé. Eren tingudes per bones i profitoses, havien permés a Astruch
Vidal Graci¿ la continuitat en I'exercici de la secretaria, i no és lógic pensar
que es desistís d'aplicarJes a Girona.

Pel que fa a la composició del consell, els comissaris feren ús de la facul-
tat que el rei els havia atorgat d'augmentar el nombre de vint previst d'an-
tuvi. L'establiren en vint-i-sis, quatre menys que a Barcelona. Documents de
1342, 1.346,1352 i d'alt¡es anys, ens certifiquen que aleshores el nombre de
consellers de l'aljama de Girona era vint-i-sis.

Cal entendre que els dos prohoms designaren els primers consellers, tal
com la comissió disposava. Coneixien personalment els qui podien ser-ne,
i en tot cas comptaven amb amistaLs que els recomanarien. No podem en-
devinar si primaren la qualitat económica dels seus candidats, la moral, o la
religiosa. Es segur que no equilibraren la composició entre els residents a
la ciutat i als llocs de la col lecta, on hi havia contribuents de prestigi. Posat
que la convocatória del consell es feia per pregó públic, els consellers re-
sidirien to¿s a ciutat. Observant un capítol de les ordinacions de Barcelona,
s'abstindrien de col.locar-hi pare i fill, germans, i sogre i gendre

El dret i el deure de convocar el consell corresponia als secretaris. L'as-
sist¿ncia era obligatdria, sota multa de deu sous. No hi havia president. No
estava previst expressament que un escriv) llevés acta dels acords que es
prenien. Els escrivans mai no són mencionats. Sembla que era tradició que
un dels secretaris consignava els ai:ords en un llibre oficial. Com a Barce-
lona, es prendrien per majoria simple, si hi assistien tots els consellers, per
la meitat més dos o tres dels assistents, si n'hi faltaven, i per un mínim de
setze en les matéries de més entitat, com es dedueix de la reforma de 1386,

Un capítol de les ordinacions de 1327 
^utoritzava 

el consell per encoma-
nar comissions espeials a membres del consell o altres. Deduim que s'en-
tenia que la condició de conseller era compatible amb l'exercici de qual-
sevol ofici, especialment els de secretari, rebedor de comptes i jutges del
manifest. Deu ser per aixó que, en una relació nominal d'oficis cJe I'aljama
que ens ha pervingut, malauradament sense data, després de relacionar els
administradors de l'almoina (gr.tuin b-sbanab), els jutges del manifest (óe-
ruré ba-mas), els rebedors de comptes (meqabblé hesbbolt) i els secretaris
(ne'emanim), posa els consellers sota l'epígraf de sbemoné 'asar, qu.e vol
dir'di\.uit'. Tots sumats, devien formar el nombre legal de vint-i-sis.'??7

226. Es troben a ACA, Canc, Reg. 230, fol. 106r-107v. Com he indicat abans, mutilades del
llarg preámbul i la cl<rnda del privilegi reial que les imposava, fbren impreses per BAER, Dle
fudetl, rr.úrr. 1¿]9. La transcripció de Baer és correcta, llevat d'alguns lleugers detalls.

227. Es un fragment de paper recuperat de la coberta d'un manual notadal: Arxiu históric
de Girona, Notads, G 5, vol. 120(J). Ha e$tat publicat per BLAsco, Notas sobre algunos

Jragmento\ p^8.5G59.
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El mandat dels consellers havia de durar un anY, no tres com es deia a
Barcelona. No sabem si els dos comissaris establiren una data determina-
da per a les noves designacions, com faria la infanta l'any 1386. No seria
pel Cap d'Any hebreu, a la lluna nova de l'equinocci de tardor, perqué és

una festa massa solemne per col'locar-hi trasbalsos. El dret de nomenar
els consellers futurs corresponia als secretaris i rebedors de comptes en
exercici. No estaven obligats a renovar els consellers, ni en la seva tota-
litat, ni en una pafida. Havien de triar-los per majoria de vots entre ells,
mentre no hi hagués dissentiment per part de la resta. En cas de baixa de-
finitiva d'algun conseller, els secretaris i rebedors de comptes li designari-
en substitut, també per maioria de vots, mentre no hi hagués dissentiment
per part de la resta.

Les ordinacions de 1327 atribuien al consell la missió capital de nome-
nar els secretaris i els altres oficis. Quant al nombre de secretaris, sabem
que a Barcelona eren tres, i a Girona devia estar previst que fossin quatre,
posat que sovint, almenys els primers temps, en veurem actuar quatre al-
hora. Aviat, peró, s'introduí la corruptela d'afegir-hi un adjunt, o més. La

duració del seu mandat fou determinada en un any, com els consellers i
tots els altres oficis. Les ordinacions de Barcelona establien que no podien
tornar a ser nomenats fins passat un nou mandat. A Girona, com veurem,
els secretaris van fer el que van voleq al marge del que les ordinacions
dictaven. No és gens segur, per tant, que aquest capítol de Barcelona hi
estigués en vigor, ni tampoc el que obligava els secretaris a atenir-se, en
la seva actuació, a uns capítols que el consell els donaria per escrit. No te-
nim informació segura sobre els terminis per al retiment de comptes dels
secretaris. tant mentre durava el mandat com al final. Les ordinacions de
Barcelona no en deien res. A Girona fou ocasió de conflictes greus, com
haurem d'explicar.

Els rebedors de comptes havien de ser cinc a Barcelona. A Girona, sem-
bla que eren només tres. Algun document tardd fa la impressió d'identifi-
car-los amb tn betb-dín, atribuintJos la qualitat de jutges de les qüestions
económiques que se suscitaven sobre la contribució. També podria ser que
Ia nomenclatura imprecisa ens confongués.

Els talladors serien tres, com a Barcelona. Apareixen poc, peró aparei-
xen, ja I'any 7346, i frrls a les noves ordinacions de 1386.

Sobre el sentit global de les ordinacions de l'aljama de Girona, dictades
pels dos prohoms de Barcelona el 1341, i imposades pel rei Pere u el 1142,
és arriscat d'emetre un judici definitiu. Si la casuística menor no ens distreu,
i fem la deguda atenció als punts fonamentals, podem adonar-nos que les

ordinacions construeixen un mur foniñcat al voltant del poder constituit en
nombre clos. No n'hi ha dubtes: el consell nomena els secretaris i rebedors
de comptes, i els secretaris i rebedors de comptes nomenen el consell. Les

ordinacions posen el poder intern de I'aljama en les mans d'aquells que el
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mur protegeix. Eyidentment, seran sempre del mateix color. D'aixó es trac-
tava, i aixó es pretenia. Els dos comissaris de Barcelona consolidaren l'oli-
garquia financera que fins aleshores havia ponat els afers de la comunitat
de Girona, igual que havien fet, per a Barcelona, les ordinacions anónimes
imposades per Jaume I eI 1327. Per distreu¡e el personal, s'allargassaven
les cláusules i s'hi introduia casuística formal, com l'elevat nombre de con-
sellers, I'antelació de la convocatória del consell, les multes per faltar a les
reunions etc.

Tenim proves inequívoques i fefaents de la consolidació de poder re-
sultant de les noves ordinacions, que ens estalvien les suposicions. Amb
sorpresa per part nostra, o sense sorpresa, Bellshom Escapat i Bonjuha
Cresques, dos dels secretaris de 1330 i 1335, anteriors a les ordinacions, el
setembre de 1343, després de la seva promulgació, continuen documentats
com a secretaris,'?a i encara el novembre de l344.rre ¡^6la implantació del
consell, s'havia ampliat el cercle dels que detentaven el poder dins la co-
munitat, abans reduil estrict2ment als secretaris. Canviava l'aparat extem de
l'organització comunit¿ria, peró el poder fáctic continuava en mans dels de
sempre. No deixaran de batallar, com abans, perqué no els sigui arrabassat
ni disminuit.

Ia reforma de la col.lecta
Abans de passar a explicar els conflictes sorgis pels reiterats abusos dels

secretaris, convé deixar constencia d'altres episodis que afectaren l'aljama
de Girona en aquell temps, no tant en la sev^ org r:jitz ció com en el seu
fi.rncionament. El primer que ocorre de portar a col.lació és la reforma de la
col lecta, que es produí el juliol del mateix any 1342, tres mesos després de
I'aprovació reial de les noves ordinacions.

El fet és conegut de temps. El decret reial de la reforma, juntament
amb la segregació de Besalú, fou publicat per Frirz Baer I'any 1929;2, peró
Baer, i els qui han al.ludit a la separació de Besalú, que n'era una conse-
qü¿ncia, I'han presa com un fet aillat, sense relacionar-la amb dos proces-
sos simultanis que emmarquen el seu significat. La separació de I'aljama
de Besalú s'ha de relacionar, per l'un cantó, amb I'acord per a la reó^c-
ció d'unes noves ordinacions per a l'alfama de Girona, obtingut I'agost de
1340; i per l'altre, amb la reforma paral.lela de la col.lecta de Barcelona,
decretada l'agost de 1341, sobre la qual Baer no va publicar cap docu-

228. GurtBpÉ., Iesjulfs de Gelone, pá9. 195.
229. Apareixen en un requeriñent fet al bisbe de Cirona, senyor de la Bistr¿I, perqu¿ obligui

els jueus de la vi.la a pagar les questies i ralles. Publicat per Pu¡c-M^ReuFs, Iletes, pÁA. 391.
230. B$R, Dí¿ luden, núm. 214, Trob) el decret en una confirmació de l,infant Joan, de

I'any 1361. La cbpia registr¿l original és a ACA, Canc, Reg. 873, fol. 179r-v, en dara Barcelona,
27.07."1342, com vaig indicar a Rls.RA, Poders públícs, p^g. 56.
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ment.'z¡l Sense oblidar, tampoc, que les desavinences entre les aljames de
Girona i Besaltl feia més de mig segle que s'affossegaven.

Hem comentat, al seu moment, que I'acord obtingut pel vicecanceller Pere

Despens perqué les parts en litigi aMiquessin en dos prohoms de Barceloria
la facr,rltat per redactar unes ordi¡racions, no compü amb I'aprovació dels iu-
eus de Besalú, que en dissentiren expressament. Respectant el dissentiment,
la comissió reial als dos jueus barcelonins els inhibia de comprendre-hi els
jueus de Besalú (doc. 27). Es pot observar que les darreres denúncies con-
tra els abusos dels secret¿ris de Girona procedien d'alguns lueus de l'aljama
de Girona i la col.lecra, que devia voler dir, en aquest cas, Besalú (doc. 23).

No estem en condicions de refer ar¿ la história de les desavinences in-
veterades entre les dues aliames, tothora sobre la f^x ció que la de Girona
imposava a la de Besalú, perb no seri fora de lloc que n'indiquem alguns
documents expressius. Ja I'any 1313, les dues aliames havien presentat plet a
la cancelleria reial sobre la manifestació de béns i el repartiment de les des-
peses per negocis comuns. Jaume n el comaná a Famon Calvet, jutge ordi-
nari de Gi¡ona.a'? [¿ tensió era tan fona, que els jueus de Girona sospitaren
que els de Besalú estaven gesüonant la separació de les dues aljames. Per si

ho aconseguien, tement que es desentenguessin dels deutes pendens, im-
petraren una provisió reial perqué els abonessin tot seguit.tst De Poc després

ia consta que els jueus de Besalú tenien les seves própies ordinacions per a

les talles. Molest¿ts pels s€cretaris de Girona, quan anaven a ciut¿t, p€r raó
de la contribució, obtingueren una provisió de Jaume rI perqué no els inqui-
etessin, posat que s'atenien a les ordinacions dels seus propis secrearis.'?!

L'arty 132l novament es presenü plet entre els secretaris de les dues alja-
mes sobre la manifest¿ció de béns i els comptes comuns. Jaume n el comani
a un iurista, després a un altre,'55 i entret¿nt orden) als batlles de les dues
localitats que obliguessin els secretaris a mostrar els llibres de manifest i dels
comptes, i en preséncia seva, fet el balang de les contribucions, determines-

231. El decret de refoÍna de la gr¿n col'lecta de Barcelona, que la disgregava i en formáva

cinc, una a cada vegueria, de la qual prendrieri el nom (Barcelooa, vilafranca, cen€ra, MonF

blanc i T¿nagona), es trol¡¡ a AcA, canc, Re8.872, fol.53f-v, ert d^ta Poblet, 05.08,1341. CalSué

resoldre |.ma multitud de problemes económics i humans que la disgregació de l¿ col lecta pro-
vocava. L'aprovació i ratific¡ció 6¡al és al Reg. 878, fol. 195v-196v, en data Perpiny¡, 10.07.1345.

232. ACA, Canc, Reg. 151, fol. 214v, en data Girona, 27.04.1313.

233. ACA, Canc, Reg. 154, fol. 198r, en data valéncia, 20.07.1314. Té inte¡¿s remarcar que

s'hi expressa que la vinculació entre les dues aliames estara ¡efrendada añb un document

en hebreu.
234.la ptoisió porta la data Ba¡celona, 06.09.1318. ProsseSuint les mol¿sties, Jaume

n ordenl que s'observés la seva provisiór ACA, Canc, Reg. 173, fol. 155r-v, en data Gi.ona,

30.06.1321.
235. AcA, canc, Reg. 173, fol.22or-v, e¡ dz¡a Gaorla, ?2,07,1321; Reg. 176, fol. ?8v-287t,

e¡ dala Barcelona, 21.11.1322.
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sin el que pertocav^ p gar a c d^ 
^Ljama.2r 

No gaire més tard, per denúncia,
segurament, dels secretaris de Girona, el rei comunicava als baües de les
dues localitats que havia estat informat que alguns jueus de Besalú posaven
entrebancs a la bona intel.ligéncia entre les dues aljames, fent el boicot als
qui contribuien amb Girona, i els ordenava que no toleressin coaccions.rsT
Encara I'any 1,326, u¡ altre plet entre les dues aljames per raó de la contri-
bució, era comanat per l'infant Alfons a Ramon de Gornal, iutge de la cort.rs

Amb tals antecedents, encara que un poc llunyans, s'entén prou bé que,
arribat el 1J40, quan el consell reial determiná la reordenació de les col-
lectes de Catalunya, conjugant interessos, es poses llum verda a la separació
de l'aljama de Besalú de la col.lecta de Girona.

Besalú era cap de vegueria. Seguint el patró aplicat 
^l^ 

gran col.lecta de
Barcelona, era congruent que Besalú fos cap de la seva col'lecta, formaü per
les comunitats de iueus radicades dins els termes de la vegueria. per poder de-
cretar la reforma amb base segura, el consell reial desplaga un notari a Cam-
prodon, Olot, Figueres i Sant Lloreng de la Muga, i també a la mateixa Besalú,
sol.licitant dels jueus que hi residien que expressessin, sota jurament, si volien
continuar formant part de la aljama de Girona o separar-se'n. Diu que tots
optaren per romandre dins la col.lecta de Gi¡ona, llevat els de Besalú.

Les comunitats radicades a la vegueria de Girona, inclosa Banyoles, no
foren consultades, cosa que els comentaristes ocasionals de l'episodi no
han advenit, deduint, equivocadament, que en aquell moment les comu-
nitats de la col.lect¿ de Girona eren només aquelles poques. N'eren forga
més. Els jueus de la Bisbal, Monells, Peratallada, Pals, Torroella, Hostalric
etc. no foren consultats perqué es donava per suposat que havien de conti-
nuar formant paÍ de la col lect¿ de l'aljama de la ciutat i dependre'n.

El decret reial subsegüent a la consulta, després d'al.ludir a les dilatades
negociacions de I'aljama de Besalú amb Bemat d'Olzinelles, tresorer reial,
que era doctor en lleis, i diversos oidors de la con; i després d'exposar el
resultat de la consulta oficial als iueus que basculaven entre les dues col-
lectes, determinava que n'hi hauria una de sola, la de Girona, de la qual els
jueus de Besalú serien perpétuament separats. Suprimint dubtes possibles
sobre l'adscripció de la comunitat de Banyoles, fou mencionada expressa-
ment com integrada a la col.lecta de Girona. I s'hi afegia que els jueus de
la col.lecta de Girona restaven obligats a conribuir amb I'aljama de Besalú
pels préstecs fets als homes de la vila i dins la vila.

En el seu tenor literal, el decret es presenta com un privilegi o una con-
cessió feta en favor de I'aliana de Girona, augmentant i consolidant la seva
col lec¡.a (pro utilitate et aagmento eiusdeln alianrc). El tresorer reial volia

236. ACA, Canc, Reg. 176, fol. 49r, en d¿ta Ba¡celon^, 11.08.1322.
237. ACA,C^ c, Reg. 176, fol. 277r-v, en d^ta Barcelof.É, 19.10.1322.
238. ACA, Canc, Reg.376, fol.89v, en dara ciro¡a,20.01.1326 (Enc. 1325).
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treure'n dos mil cinc-cents sous.'3e Perqu¿ semblés més que efa una con-
cessió beneficiosa, s'hi afegí, com ja s'havia fet en la reforma de la col'lecta
de Barcelona, que les qüestions criminals de jueus i contra jueus quedaven
sota la jurisdicció exclusiva del veguer.4

La dissidéncia de I'aljama de Besalú es redui'a a rebutjar els dictats de
Girona. Per aixó el decret estableix la seva separació en termes que per a
nosaltres resulten equívocs. Era separació absoluta quant a dependéncia,
peró no quant a contibució. S'hi deia expressament que els jueus de Besalú
conribuien en certa part dels tributs conjunts dels iueus de l'antiga vegueria
de Girona i Besalú, i que ara hi continuaven obligats per la quantitat que el
tresorer reial determinaria. Una provisió reial posterior ens informa de I'estat
final en qué resti la panicipació dels de Besalú a la contribució coniunta.
Explica que els jueus de Besalú demanaren, per evitar despeses, que no se'ls
convoqués a la preséncia del tresorer per a cap demanda ni subsidi reial,
perqué estaven disposas a participar amb el que s'exigiria a l'aljama de Gi-
rona per aquests motius. I pel que fa a la quantitat que els pertocaria pagar,

estaven disposats a acceptar la que determinarien dos )rbitres que havien
elegit, Bellshom Escapat i Astruch Bedog, jueus de Girona, t¿nt en el subsidi
darrerament exigit com als posteriors, segons la mateixa proporció. En forma
de privilegi o concessió, el rei Pere aprová el compromís, obligant-se, per la
seva paf, a no fer cap demanda separada als iueus de Besalú.'?i|

Un dels problemes immediats de la separació, al primer moment conside-
rada definiüva, fou el balang i quitació final dels deutes muh:s entre les dues
aljames. C,om sempre, la qüestió hagué de resoldre's amb plet formal elevat a
la cancelleria reial, que el comaná a Jaspert de Tregurá, oidor de la con. S'hi
dicti senténcia el 28 de febrer de t345, *t la qual es condemnava els jueus

de Besalú a pagar 5.000 sous als de Girona. S'ha corFervat I'acta not¿rial, prou
solemne, on els contribuens de l'aliama de Besalú presten el seu consentiment
perqué Issach Escapat, Nacim Rovén i Saltell Graciá, iueus de Girona, presents

a la vila, tallin les quantitats que tinguin per bé a cadascun d'ells per a la satis-

facció de la suma sentenciada i les despeses ocasionades. Firmen I'actá tots els
que estaven obligats als deutes, tant anteriorment a 172 com despÉs, fins a la
prolació de la sent¿ncia. Són disset contribuents. Posen com a condició que la
talla es faci tot seguit, abans que els tres talladors de Girona abandonin la vila.2a2

239. El fiiateix decret reial ia confessa haver rebut els 2.500 mus. CR^u, Comunitat .l'Olot,
Ap¿ndix, oúm. l, publica Ia panidá d'in8rés als comptes del tresorer reial.

240. Ho expressava el decret de s€paració, peró s'expediren executóries sobre l'una cosa

i I'alt¡a, a més d'una remissió general de delictes ¿ls tueus de Girona i Banyoles: AcA, canc,

Reg.873, fol. 180r, l80r-v, i lS0v-181r, tot en data Barcelona, 21.07.1342.

241. ACA, Canc, Reg.875, fol. 164r-v, en data Barcelona, 12.07.1343.

242. Acf^ pvblic da Wr CIáu, Cornunitat .l'Olol, Ap¿r,dix, núm. 19, en tr¿nscripció
bastant deficient.
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Enteneff que la separació havia de ser absoluta, tal com semblava que
s'havia decretat, notícies posteriors sobre la contribució coniunta han fet
pensar que l'aljama de Besalú fou reintegrada a la col.lecta de Gi¡ona.'ar No
és cen del tot. Iá reintegració com a membre de la col.lecta no es produí.

Un risc de nova integració aparegué l'any 1351, quan el rei Pere rr insti-
tuí el ducat de Girona per al seu primog¿nit, que acabava de néixer.'?aa L'in-
fant Joan, taffnateix, quan encetl la governació general, confirmá el decret
reial de separació.'?4t En aquell moment, el rei Pere ja havia cedit les rendes
de les aljames de Girona i Besalú al primogénit, i el seu dispenser les co-
brava alhora.'6 No s'havia perdut la membria que l'aljama de Besalú "solia
contribuir" amb la de Girona, quan la contribució estava en 8.000 sous, de
manera que poc després ja es declarava que en mat¿ria contributiva els ju-
eus de Besalú formaven un sol cos amb els de Gtrona (unum corpus uobis-
cum nunc faciunt in predictis).,41

S'esdevingué després la restauració del comtat de Besalú per a l'infant
Martí, que comprenia les vegueries de Besalú i Camprodon. La restauració
del comtat fou efímera. Durá del juny de 1168 al juliol de 1372, que són
quatre anys, peró doni ocasió que els .iueus de Besalú deixessin de contri-
buir amb els de Girona.'?a3

Deixaren de contribui¡-hi durant aquells quatre anys, com es comprén,
per la peninenga a la ¡ova senyoria comtal, guanyant-hi I'agregació de la
comunitat de Camprodon com a lloc de la seva col.lecta.'?le Abolit el comtat,
la peita dels jueus de Besalú fou adjudicada a la vila. Efectivament, per po-
der regressar a la senyoria reial, les dues vegueries hagueren de pagar una
forta suma com a redempció, i en els capítols, reformats l'any 1377, fou con-
vingut que la peita dels jueus seria adjudicada sencera a la vila durant r.uit
anys, i després, durant quatre anys més, en la quantitat de cinc-cents sous.

243. GR^r, Comunitat de Camprodon, prg. 112-174, amb referéncia als documents de
I'Ap¿ndk, núm. 1, 2 i 4.

24,1. El daner estudi sob¡e el ducat de Girona, ¿mb record de la bibliog.aña ante¡ior, és

el de Jaume RIERA r SA¡¡s, El Dalfnat ¿le Girona (1387-1388), "Arinals de llnstitut d'Estudis
gifooins" 29, 1987, pá9. 105-128.

245. ACA, Canc, Reg. 1676, fol.8r-10r, en data Besalú, 12.05.1361.
246. EreÍ 7.3oo sous anuals dc l'aliama de cirona, i 800 de la de Besalú: ACA, RP, MR,

vol. 574, fol. 11r i 11v, de I'exercici de 1363.

247. ACA, Car\c, Reg. 1676, fol. 136v, en d¿ra Barcelo¡2, 16-7O.7365.

248. Ia donació del comtat de Besalú a I'infant Maní, quan era a punt de complir dotze
ar¡ys, es troba a ACA, Canc. Reg. 1578, fol. 145r-149r; tamM al Reg. 1547, fol.97r-100v,
en data Barcelona. 22.06.1,368. L'infam Maní e¡ fou lilular fi¡s al dia mateix que rebé la
investidura del cootat d'Ex¿rica, el 06.07.1372.

249. l¿ rei¡a Elionor, tutor¿ de l'infant Maní, dererminá en 600 sous el subsidi i la demanda
anual dels ,ueus de Besalú: ACA, Caoc. Reg. 1578, fol. 22r-v, en data Barcelona, 01.09.1368.
El document ofereix els noms de \.uit contribuents.
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la I'any 1,386, abans que finissin els terminis, el dispenser de la infanta Io-
lant intent¡ posar la má en la peita dels jueus de Besalú.2to Per interés propi,
els dispensers de la infanta, reina des del gener de 1387, s'hi entengueren
directament fins que la comunitat s'extingí.

Q1fi.cls menors de con¿essló rdal
Liquidada la laboriosa restructuració de la col lecta de Girona, rellanga-

da l'aljama amb una flamant organització, podem p¡osseguir la seva história
comentant la introducció d'uns oficis menors de la comunitat. Foren impo-
sats pel rei Pere, al marge de la volunt¿t del consell, dels secretaris i de I'al-
jama, per remunerar serveis de particulars.

Per paflar serveis prestats per iueus, Jaume rr inicie la práctica de conferir
oficis carregats sobre les aljames, estalviant la despesa de diners en comp-
tant, que sovint no tenia.'5l A partir del regnat de Pere rr, els serveis prestats
per jueus, molt més diversificats, foren remunerats per diverses vies. De ve-
gades, amb concessions d'oñcis, com anteriorment. De vegades, amb debi-
toris que era difícil de cobrar. Molt sovint, amb la dispensa de portar la roda,
i més escarid¿ment, amb la concessió de la familiaritat reial.

El títol d€ familiar reial repoÍava a I'agraciat, com avantatges més im-
portants, el dret a dur espasa, la irnmunitat davant els tribunals ordinaris,
i un tracte preferent per part de la con. Foren relativament molts els jueus
que obtingueren la familiaritat reial per serveis com a físics, quirúrgics, as-

trónoms, astrdlegs, alquimistes, corredors, sabaters, perpunters, velers, ar-
genters, obrers de perles, rellotgers, constructors d'aparells de precisió i de
mapamundis etc. Els membres de l'allama de Girona que trobem amb el tí-
tol de familiars del rei Pere nr no són gaires. Només quatre. Dos eren físics:
mestre Cresques Elies, de qui parlarem lot seguit, i mestre Saltell Graciá,'?5'?

que també haurem de mencionar; Vidal Lobell, que era quirurgic,tt3 i Vidal
C^r vida, corredo¡ o intermediari de préstecs.'?5a

Mestre Cresques Elies fou un personatge molt influent a la con del rei
Pere durant el breu espai de temps que en fou súbdit. El seu ascendent
s'iniciá l'any 1342, després d'establir el domicili a Figueres. Hauria anibat

250. ACA, Canc, Rcg. 1823, fol. 194.f-195r, en data Girona, 16.0¡1.1386.

251. Vaig exposar les remuner¿cjons ¡eials a jueus ¿unb oñcis, a RERA, Pod¿rsl blics, png.7443.
252. AcA, canc, Reg. 892, fol. 199e, eí d^ta Girona, 06.04.1351. Mestre Nacim Rovén,

oriünd de Cirona, obtin€iué la dispensa de la roda, amb el seu fill Rovén Nacim, quan ja havia

traslladat el domicili a Barcelonar Reg. 909, fol. 198v-199r, en data Barcelona, 03.09.1364.

253. És designat com a familiar del rei Pere e¡ la concessió feta, a ell i al seu ñll vidal, de

I'exempció de portar la rodella: ACA, Canc , Reg. 1229, fol. 4t en data Barcelona, 1,9.07 .1370.

254. La seva condició de familiar del rei Pere consta a ACA, Canc, Reg.722, fol. 183r-v, err

data Barcelona, 05.11 .1365; Rep,. 1236, fol. 65v, en data Barcelona, 10.12.1372; Reg. 1237, fol.
36v-37! en data Ba¡celoí , 30.09.7373. Poc després ia és mencionat com a difunt: Reg. 1794,

fbl. 50v, en data cirora, 30.10.1,377.
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molt amunt si l'epidémia de 1348 no se l'hagués emporrar. Era nebot de
Momet Maymó, un jueu molt ric resident a Per^Iada, que I'any 7337 havia
assefaurat el dot d'Alamanda de Rocabení, germana del vescomte Jofre v,
que es casava amb el noble Pere de Queralt.255 Era rossellonés, vassall de
Jaume de Mallorca. No és gens casual que passés a residir a la part degá
de la frontera amb el Rosselló quan el rei Pefe ja havia iniciat el procés con-
tra el seu cunyat per fabricació de moneda falsa i infidelitat feudal, procés
que serviria de base legal per a la incorporació del regne de Mallorca i dels
comtats de Rosselló i la Cerdanya.,r

Designant-lo com a físic resident a Figueres, Pere u concedí a mestre
Cresques Elíes la dispensa de portar el signe distintiu dels jueus.,57 Tots els
documents posteriors el qualifiquen de físic de la casa reial. Presü serveis
molt especials durant la campanya del Rosselló contra el rei Mallorca, portá
missatgeries a Mallorca i a Avinyó etc. Els serveis foren remunerats amb 2.000
sous sobre la multa imposada a Natan Samuel, jueu de Perpiny), per haver
proferit paraules iniuríoses a Ia dignitat reial;,$ amb mil sous sobre I'aljama
de jueus de Girona;2te amb la regidoria personal dels negocis de I'aljama de
Perpiny),4 i, pel damunt de tot, amb una franquícia vitalícia completa.,.'

Mestre Cresques Elies es preocupá perqué els seus col.laboradors fossin
igualment remunerats. Un d'ells, Hanania Jucef, ho fou amb tres beneficis,
més que oficis de I'aljama de Girona: poner del call, crida del consell, i sub-

2t5. Joan SEGUT"{ | V/Jts, Hisrória de Sahta Colo¡ra1 ale Queralr. Refosa i ordenada en la
seva ampliació pqJo¿quim Segura l¿mich, Sanra Coloma de Queralr 1971, pág. 1i8. Mesrre
Cresques Elies és qualifrcat de ¿epoJ de Momet Maymó en una conccssió feta a aquest, i als
seus fllls Maynó Momet i Astruch Momer, de passar a residir a Perpinyi: ACA, Canc, Reg. 881,
fol. 70r v, en data Lleida,14.09.1346.

256- Els actes de gove¡n i de jusrícia del rei Jaume de Mallorca foren declarars invelids a
pa¡tir del dia que li fbu presentada la cilació per al procés, a la qual no comparegué. Fou el
27 de febrer de 13421 Met/tonal bistórico ewñol\tol. 3, M^drjd 1852, pág. 29a.

257. ACA, Canc, Reg. 873, fol. 204r, en <lata Barcelona, 12.08.1342. l.a dispensa fou
reitemda dos anys més tard, a ell ia quatre familiars que l'acompanyin, amb la llic¿ncia
de transitar de nit pcr llocs no honestos (sl¿)r Reg. 876, fol. 157v-158r, en dara Barcelona,
22.09.1344.

258. ACA, Canc, Reg. 1123, fol. 92v, en dara Perpinyt, 12.10.1345.
259. ACA, Canc, Reg. 1127, fol.44¡, en data Barcelon^, 26.05."1,347.

260. ACA, Canc, Reg. 955, fol. 117v, en dara P erpinyá,21.06.1347 .l)esprés d'una revocació,
que es digué que havia estat obtinguda subreplíciament, el ¡ei Pere li confirm) les ataibucions:
Reg. 885, fol. 76v--n\ eñ d^r^ Barcelona, 05.1.Z1347.

261. La franquícia, descone¡¡uda dcls crudits quc s'han intcressat pcl personalge, p()nava
la data Perpiny), 25.12.1344. Es mencionada en dues provisions reials que en concretaven
I'abast: ACA, Caoc, Re9.878, fol. 232v, en dara Pe¡pinyá,01.10.1345; i Reg.886, fol. 215r, en
data Val¿ncia, 01.04.1348. La darera provisió estenia la franquícia de mestre CÍesques Elies al
dot que pensava dona¡ a la seva 6lla Bonadona.
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hastador del vi i de les penyores dels jueus (doc. 29). Grácies al primer ofr-
ci, Hanania Jucef podia disposar d'habitació en una cambra al costat d'un
dels portals del call; grácies al segon, cobrava salari de l'aljama, i grlcies
al tercer, cobrava comissió de corredor per les subhastes de les penyores.

Des del dia que es prengué el determini que els iueus de Girona vis-
quessin en un espai urbe ancat, que ignorem quan seria, és lÓgic que hi
hagués algú, de la confianga del batlle i dels secretaris de I'aljama, encar-
regat de tancar-ne els portals cada nit, obrirlos al matí, llevat els dissabtes
i festes, í guardar-ne les claus. El nomenament ens confrrma l'existéncia de
I'ofici, afegint-hi la informació que, des de sempre, el porter residia en una
habitació llogada en un edifici que era a tocar d'un dels ponals, segurament
I'inferior Els portals del call de Girona ia estaven documentats abans d'ara,
peró no l'ofici de poner, que deu ser tan anüc com els mateixos portals.

El segon ofici col.lacionat a Hanania Jucef era recent. Aprofitant la ins-
tauració dels vint-i-sis consellers, les reunions dels quals s'havien de convo-
car públicament per les cantonades del call, Hanania Jucef seria l'encarregat
de fer-ne les crides oportunes per ordre dels secretaris.

El tercer oñci, el de subhast¿dor del vi í de les penyores dels jueus, era
desconegut abans d'ara. La subhasta del vi dels jueus devia estar relacio-
nat amb el control que hi exercien els dirigents de I'aljama per assegurar
que complia les lleis de la casbrutb. Notícies espaÉes extretes de regnnst
i mencionades en problemes ocasionals que derivaven en plets, fan pensar
que el negoci de I'elaboració i la importació del vi apte per al consum dels

iueus era lliure. L'obligació d'obtenir el cenificat de qualitat abans de la co-
mercialització local, hauria introduit el costum de subhastar-lo públicament
entre els taverners i adquirents particulars, com encar¿ ho practiquen avui
els pescadors, que con-fien la seva mercaderia a un subhastador quan la de-
sembarquen a la platja.

Tampoc no teníem notícies, a Girona, de la subhasta pública de les pe-
nyores dels jueus, o almenys ningú no h.i havia posat atenció. L'ofici de
subhast¿dor de les penyores era més t¡ist que els anterion. I€s penyores
de jueus que sortien a subhasta procedien de dos caps diferents. Per l'un
cantó, hi sofien les penyores que havien servit de garantia de préstecs fets
per iueus. Denunciat a la cort del batlle I'impagament del deute a la dzta
prevista, anunciada la subhasta de la penyora dins els terminis establers, se
subhastava. Amb el seu producte, el creditor era reintegrat del préstec que
la penyora havia zvalat, i el romanent era lliurat al propietari de la penyora,
descomptats els drets de la subhasta. Per I'altre cantó, amb la designació de
penyores dels jueus també s'hi entenien aquells béns dels particulars que els
exactors del tribut i dels subsidis els prenien per satisfer la seva contribució,

Ahir com arui, les subhastes judicials estaven acaparudes per una máfia.
Els saigs de les corts de Girona rebutjaren la introducció del nou subhasta-
dor jueu, i no li lliuraven les penyores que havien de sortir a subhasta. Tam-
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poc no era del tot clar si Hanania Jucef havia adquirit la patent de corredoq
implicada en la de subhastador, tot i que el rei li havia ordenat dipositar la
fianqa obligada als qui exercien l'ofici de corredor. Calgué una ci¡cular del
rei Pere als oficials reials de la ciutat perqué li permetessin exercir I'ofrci
que li havia concedit.':6'?

la falta de liquidesa dels singulars per pagar les contribucions, o la seva
renu¿ncia a satisfedes, era un problema general i inveterat. El tenia present
Jaume r, I'any 1258, quan concedí a aquells cinc prohonrs designats per la
comunitat de jueus de Girona, la llicéncia de penyorar els singulars per mit-
já de qui ells triarien per a aquesta funció. Havent caigut en desús el privile-
gi, per manca de poder físic de coacció, entrat el segle xv apareix establen
que els col lectors del t¡ibut i els subsidis, que eren cristians, se servien dels
saigs de les corts locals per emprar la forga bruta en tot cas d'impagament
de deutes. Hi estaven prou avesats.

Un altre jueu de Girona, segurament parent de l'anterior, es presti a
exercirlo envers els seus coreligionaris. També devia se¡ col.labo¡ador de
mestre Cresques Elies, encara que el document no digui que I'ofici li era
concedit a preg)ries seves. Hi ha una coincidéncia de dates que difícilment
pot ser fortui'ta. El mateix dia que el rei Pere rebia l'homenatge dels cdn-
sols i els síndics d'Elna, en virtud del qual incorporava el títol de comte del
Rosselló,¡r aquell mateix dia concedia a Abraham Jucef, jueu de Girona, en
pac de serveis, dos beneficis, també més que oficis. L'un benefici consistia
en I'obligació, per a tot iueu que introduís ra\m 

^la 
ciutat, de pesar-lo a la

seva balanga, i ell cobrar-ne un diner per somada (quilibetjudeus qui emerit
uuas et ipsas tniserit in callo judayco ipsius ciuitatis, babeat ponderare d.ic-
tas uu¿|s cum tuo penso, et tu babeas pro qualibet saurnata. dictarurn uua-
ntm unun denarium a judeo emente). L'altte era poftar a terme, personal-
ment, la constricció de les penyores de iueus en tota ocasió que convingués
feúa (omnia pignora que fient decetero de judeo ad jud.eum, tam pretextu
regaliarurn nostra.rum quam alia qualibet rcrcione, facias tu et non alius),
amb el salari congruent.2d

L'ofici de pesador del raim introduit al call és singular, i serveix de prova
indirecta, al meu entendre, que les vinyes que els jueus de Girona posseien
en temps anteriom, ja havien estat alienades. Si calia pesar el raim, és que
es compr:rva a pes. L'operació de veremar no es pot entretenü. No podent
pesar el r¿im a la vinya, es pesava en el camí cap als cups on s'havia de
premsar Usant del seu poder superior, el rei hi establí una renda estancada.

262. ACA, C^nc, Reg. 9i4, fol. 228v-229r, en data Perpiny), 00.02.134i (Enc. 1344).

263. Les preslacions d'homenatge dels síndics d'Elna, originals, es conserven a I'ACA,
Canc, Pe¡g¿mins de Pere n, núm. 836 i t]38. Porten la data Campament prop d'Elna, 14.07.1344.

264. ACA, C^nc, Reg. 1121, fol. 42v, en d^r^ Elía, 14.07.1344. Publicat per BaF.R, Dre

Jud.en, Íúm. 218, mutilant 1o pudorosament en la segona paft.



E¡,s lu¿us on Grao¡¡¡ r LA sEvA oRcÁNrrz{cló 101

No hi ha dubte que l'ofrci s'exercia, perqué a la mon d'Abraham Jucef,
conegut també com 'Abraham saig', l'infant Joan sol licitá informació sobre
I'abast de I'ofici o, més ben dit, benefici, í el comaná a Francesc Vidal, cor-
redor.'65 1 encara sabem que l'any 1390, ala mort de Francesc Vidal, tant el
rei Joan com la reina Iolant el comana¡en vitalíciament a Nicolau del Mas,
sotspanicer de la reina, i la verema introduida pels jueus es continuava pe-
sant en una balanga del c ll (in assueto pondere dicti calli).'}@

El segon oñci concedit a Abraham Jucef era, expressat amb un ci¡cum-
loqui, el de saig del call. Era un oñci brut, com bruts devien ser els serveis
prestats per Abraham Jucef en la campanya militar que aquell dia assolia el
seu objectiu principal. Impugnat o contradit el nomenament quan Abraham

Jucef el presentá a les corts dels oficials reials de Girona, se'n reformá lleu-
gerament la redacció. L'expressió 'penyores que calgui fer de jueu a jueu,
tant per regalies com per una altra qualsevol raó', fou mudada en 'penyores
que calgui fer a jueusJ tant per ocasió del tribut, peiú i exaccions reials, com
per aquelles altres raons per les quals els saigs solen penyor:rr' (qnlibet
ca.usa consueta f.eri per sagianes).')61

Tant I'ofici de saig com el de corredor implicaven una certa superioritat
ocasional sobre els cristians. Algun iurista a sou dels jurats de Girona devia
indicar-los que els oficis concedits a aquell jueu anaven en contra del privi-
legi de Pere el Gran atorgat a la ciutat que sancionava I'antiga prohibició als
jueus d'exercir oficis per on poguessin obtenif superioritat sobre els crisüans.
Altres ciutats dels dominis reials no interpretaven la prohibició tan estricta-
ment, i toleraven jueus corredors. Lleida, per exemple. El rei Pere, sense en-
trar a discutir si la prohibició de I'ofici de saig i de corredor a jueus estava
compresa o no en els privilegis de la ciutat, a súplica dels jurats i prohoms,
revocá t¿nt la col lació de la sajonia dels jueus feta a Abrahzun Jucef, com les
autoritzacions que ell havia donat a jueus per exercir-hi l'ofrci de corredor
Feta la revocació, imposava als jurats l'obligació de lliurar cent sous a Abra-
ham Jucef, en compensació.26 Poc després, amb voluntat de Salamó Ravaya
i Jucef Issach, síndics de l'aljama, el rei nomenava Ramon de Pujalt, de Moñ,
per a l'ofici de les compulses sobre els jueus morosos, per qualsevol raó (a/l-
qua racinne).26 L'odiós oñci no fou confiat mai més a un iueu de la ciutat.

265. AcA, Canc, Reg. 1676, fol. 105r-v, en dat¿ Barcelona, 10.01.1365; Reg. 1787, fol. 57v

de la segona numeració, en data Batcelo¡a,22.@.1365.
266. ACA, Canc, Reg. 1914, fol.9&, eÍ data Girona, 30.03.1390; Reg.2043, fol. 11r, en data

Barcelona, 15.09.1390; Reg. lü7, fol. 198v-19r, en data Saragossa,06.06.1391.

267. I,CA, Canc, Reg. 1121, fol. 88r-v, en data Perpiny^, 06.0A.1344.

268. Llibre verd de la Ciutat de Gírona (1144-153i). Edició a cura de Chdstian Guilleré,

Barcelona 2000, n]úm. 242. La Íevocació porta la data Perpinyá, 17.03.1345.

269. ACA, Canc, Reg. 955, fol. 120v-121r, en data Barcelona, 06.07.1341. N'hi ha una
primera red¿cció, cancel.lada, al fol. 116v, en data Peryrnyd, 13.(ñ.1347.
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EIs impostos lndlfecte s
L'aljama de cirona no impetd de la monarquia el privilegi de dictar im-

postos sobre els béns de consum, mercaderies i préstecs del seu col.lectiu,
fins a I'any 1346. L'aljama de Ba¡celona l'havia obtingut trenta zLnys abans
(1316), seguida de Tarragona, Yilafranca de Penedés, Lleida i Tonosa. Les al-
james de Montblanc (1342) i de Pe¡pinyá (1345) també I'havien precedit.,70 El
motiu del reta¡d no té una explicació f)cil, sobretot quan sabem que la co-
munitat propera de Castelló d'Empúries en tenia privilegi des de 1333, con-
cedit pel comte.'z7t

El reforg d'ingressos comunitaris per miti¿ dels impostos indirectes, en
hebreu dits réuab,'z12 es plantejá com una necessit¿t derivada dels censals i
violaris que les aljames havien estat obligades a vendre per obtenir diner li
quid amb qué satisfer les demandes reials. Les llicéncies per dictar impostos,
inclosa la primera concedida als jueus de Girona, indiquen expressament
que el seu producte s'ha d'aplicar a satisfer les pensions de violaris i censals,
i a redimirJos, donant per suposat que no havien de durar molt, perqu¿ ja
no tindrien raó de ser un cop rellevada I'obligació d'abonar les pensions. Per
alxi¡ la concessió era temporal, generalment per tres o cinc anys.

La realitat superá, de molt, les previsions. Vendre un censal o un violari
significava cobrar d'immediat una quantitat crescuda. Permetia, potset re-
soldre la peremptorietat de satisfer una demanda reial urgent, peró les pen-
sions aviat superaven la quantitat percebuda. El capital rebut per la venda
d'un censal retomava a l'inversor, com a mínim, doblada. Efectivament, el
capital s'havia de retornar íntegre quan es redimia el censal, í menÍe no
aribava aquest moment, calia abona¡ les pensions anuals. Els números no
enganyen: les pensions d'un censal venut al 1070, al cap de deu anys ja
n'havien igualat el capital, o al cap de dotze si s'havia venut al 8%. Els vio-
laris es venien, generalment, a dues vides. Un violari venut per la comunitat
de jueus de la Bisbal l'any 7J45, enczra durava vint-i-tres anys més tard.,l

El ritme i el volum de vendes de censals i violaris per part de I'aljarna de
Girona i els llocs de la seva c<¡l.lecta ens és desconegut. El repás dels manu-
als notarials conservals potser en revelará alguna cosa, peró de moment els
ignorem. La monarquia controlá les vendes fetes per I'aljama de Barcelona,
que fou la primera a endeutar-se amb aquest sistema, i establí I'obligació de

270. ACA, Canc, Rcg. 873, fol. 166v, en data B^rcelon¿,22.06.7342;Reg. 878, fol. 191r-r93r,
en data Perpiny¡, 08.08.1345.

271. Miquel PuJoL r CANrir-Lr.li, Duat Tbbes beblaiques de I'AUafia.le Castelló d'Empúries,
"Calls" 4, Táffe€ia 1990, pde.7-52.

272. El nom hebreu ret)ab apTeix en lta llic¿ncia donada per l'infant Joan als jueus de
tsesalú pe¡ dictat durant quatre anys, un impost de 4 o 6 diners per lliur¿ sobre els préstecs:
ACA, Canc, Reg. 1676, fol. 4v-5r, en data Girona, 26.05.1361.

273. EscRrBi-.¡'tu{co, ,u;uments, ñúm. 465.
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I'aprovació formal o la firma reial al peu de cada venda. Quan la cancelleria
del rei Pere comengá a cansar-se de firmar vendes fetes per aljames de ju-
eus, que fou vers el 1337, opt) per concedir-ne autoritzacions per endavant
fins a una quantitat de capital determinada.2la Pel que fa a Girona, el rei ces-
sá de firmar les vendes I'any 1342, per raons que no va voler expressar (ex
certis causis rtrmare recusaueritnus in uendkionibus memoratis), i rellevd
l'aljama, els secretaris i els singulars, de l'obligació de portar les vendes de
censals i violaris a la frtma rcia1.275

El feix de pensions carregades sobre I'aljama aniria creixent, fins que no
hi bastaren les contribucions ordináries. Estant a Lleida, el 27 d'octubre de
7346, 

^ 
instdncí^ d'uns nuncis dels secretaris i de I'aljama de Girona, el rei

Pere els concedí la facultat de dictar impostos durant un període de cinc
anys, d'acord amb uns capítols que li foren presentats i ell transcrivia. La
finalitat expressa era alleugerir les c¿regues de pensions i tributs (doc. 30).

Tots els capítols dels impostos indirectes, inclosos els de l'aljama de Gi-
rona, són molt curiosos, peró l'invesügador els ha de relativitzar, perqué es-
taven estereotipats i es copiaven els uns dels altres.27ó Cal dubtar molt que
reflecteixin la situació económica del col lectiu per al qual es dict¿ven. Cer-
tament que no serveixen per fer un escandall de preus de mercat, perqué
no els indiquen. Els impostos sobre la carn i el ui van d'acord amb la me-
sura, que era sostreta al moment d'adquirirJos, i essent els principals i més
comuns, donaren el nom de cisa a tots els impostos indirectes.

I¿ cisa concreta per als jueus de Girona afectava productes d'alimentació
i cuina, vesüts, mercaderies i préstecs, enumerats sense gaúe ordre temetic.

Entre els productes d'alimentació i cuina, es menciona en primer lloc
la. carn, qtse va per pes, tingui la qualitat que tingui. Després, el ui a la
menuda, que \/a per quarteres, també sense distinció de qualitat, i el ,l a
l'engrós, que va per valor. Els cabrits í anyells, les gallines,les oques, els
Anecs 1 els polk es compten per unitats. El forrnent í I'ordi van per mitge-
res. La ll.enya i el carbó van per pes, com és comprensible. No es mencio-

n4. El Mer¡tori^l 38 de l'A¡xiu reial conté una relació de llic¿ncies de vmdes de cen-sals

morts. comenea I'any 1337, Wt 
^l'^lianta 

&. iueus de Barcelona. fa primera firfna reial a la ven-

da d'un viola¡i, tamk per pan de I'allama de Barcelona, és de 1321Rln\l, Hislory, ¡itm. 3205.
275. AcA, c^rc, Reg. 873, fol. 167r, en data Barcelo¡a, 22,06.1342. Encara I'any 1351, el

.ei aprove un viola¡i de mil sous venut per l'aljama el desembre de 1341, i un altrc que havia

estat redimit i convertit en censal el marg de 1351, que el compr¿dor no acceptava si no era

aprovat pel rei: Reg. 892, fol. 203v-204r, en d^ta Giror\a, 07.04.1351.

276. El mdndatum del privilegi o carta reial expressa que en prengué una altr¿ per model,

"ex alia consimili"; la qual devia anar adregada a una aliama que no era de la Catalunya Vella,

perqué menciona els "adelantats". Recentment han estat publicats els capítols dels impostos

indirectes de l'aljama de Taffagona, que són de l'any 1319: Jordi MopsLLó B^cn, En tomo a Lt
presíón fscal sobre las auatfias de judíos cle Tatagona, "Sefarad" 71, M^<hd 2O1,I, pa\g. 293-

34a (.patg. 345-34a, cor¡ert^ts 
^ 

les p^9. 317-327)
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na peix ftesc ni salat, llegums ni verdures, esp¿cies, ni la sal, que ia tenia
el seu impost, dit gabella.,1l

L'impost sobfe els uestlts que s'adquireixen es computa juntament amb
les Tbles i els draps. N^fur^lment, van d'acord amb el preu: 6 diners per lliu-
ra, que és el 2,5 0/0. El calqat, amb el nom de sabates, té I'impost més feble:
mig diner per parell. Les mercaderies en general també van d'acord amb el
preu: 4 diners per lliura, qrse és l'1,,666 0/0.

Finalment, en I'apartat dels préstecs, es fa dintinció entre els préstecs
amb debitori, qualificats de préstecs 'a usura', pels quals s'ha de pagar un
sou per lliura, que és el 5 70, i els préstecs amb penyora, que tenen un im-
post molt inferior, de només 4 diners per lliura.

Passant a observacions de detall, hi ha coses que criden l'atenció. Sobta, per
exemple, que l'adquisicíó d'un antell o cabrit, que no estava gens a I'abast dels
pobres, hagi de pagar tan sols un diner, i Ia mitgen de forment, només 3 di-
ners. El a a l'engros introduit a la ciut¿t té un imfrost diferent per als residents i
per als forans. Els residents han de pa.gar un sou per lliura de valor, mentre que
els forars n'han de pagar dos sous per somada. En I'impost sobre els pÉstecs,
en canvi, es declar¿ que la residéncia a la ciutat o for¿ és indiferent.

El punt fonamental dels capítols esD en els darrers apartats, on s'esta-
bleix que els secretaris i els rebedors de comptes són els administradors
nats d¿ tots els impostos, amb poder per arrendar-los, cobrar-los, posar-hi
multes al seu arbitri, i interpretar-ne els capítols, de manera que "tot qo que
per ells seri fet, ordonat ni declarat, que alló hage valor e fermetat". Amb
poder, també, per determinar quins préstecs han de pagar el 5 %, "e quals
paguen menys", igualment arbitrari i sense cap control. D'ací prové I'espe-
cial inquina dels col.lectius contra els impostos. Quan es dictaren a I'aljama
de Castelló d'Empúries, un particular no es va reprimir. Denunci¿ notarial-
ment als secretaris, no solament que les imposicions eren "molt damnoses e
en gran dan e perjudici" de seixanta famílies de l'aljama, sinó que amb elles
pretenien "ocupar renda e senyoria a vosaltres".2rs

Els impostos indirectes o cises foren sempre mal vistos, tinguts per one-
rosos i básicament iniustos. Gravaven els productes de primera necessitat,
afectant per un igual rics i pobres, és a dir, contribuint a augmentar els des-
nivells socials. El seu arrendament i cobrament fou un negoci per als arren-
dataris. Rics i pertanyents a I'oligarquia, en treien un bon marge de benefi-
cis. Tenim documentats molt pocs affendata¡is, peró n'hi ha un que val per
tots: Abraham Ravaya, que trobarem com a conseller inamovible.2Te

277. No cal dir que no hi ha conills ni porcs, dng\rts per animals impurs.
278. Requesta publicada pet PuJoL abnue6íó, p^9.241-24U.
279. Es documenta com arrendata¡i de I'impost sobre els préstecs en un plet amb Vidal

Caravida: ACA, Canc, Ref¡. '751, fol.94r, en data Barcelona, 24.01).1310: Reg.755, fol.27v i
27v-28r; Reg.756, fol. 15r-v, en data Torto¡ia, 03.01.1371.
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En el cas de Girona, és important d'assenyalar que els jurats de la ciu-
tat, quan la crisi comengá a ag)difza?se, intentaren sobreposar el seu pri-
vilegi d'impostos al de l'aljama. Al.legaven que la concessió que ells tenien
obligava tothom, de qualsevol condició que fos, fins les persones del rei i
la reina. Els jueus s'hi oposaven al legant que els seus impostos tenien per
obiectiu aiudar a eixugar els deutes propis, i adduien l'exemple de I'aljama
de Barcelona, que no contribuia amb els impostos de la ciutat. Finalment,
els iurats 1I'allama establiren una concórdia. Els jurats consentien que els
jueus cobressin la cisa de la carn, el vi, el raim, el gra i la fatina, i l'aljama
s'obligava a pagat 600 sous anuals en metál'lic com a contribució als im-
postos de la ciutat. Reunida l'aljama z la sinagoga, aprovd la concbrdia el 6
de febrer de 7359.'zn

El privilegi que comentem, de 1346, deía que el producte s'havia d'apli-
car a les pensions dels censals i violaris, "e si res ne romandrá, servesca als
tributs e subsidis de la dita aljama". Pretensió il'lus¿¡ria, pel que fa al supbsit
d'un superevit. Al cap de dotze anys, el 1358, seguint l'exemple de la majo-
ria d'aljames, el rei Pere concedí a la de Girona que els seus vint-i-sis conse-
llers, durant quatre anys, poguessin dictar impostos a discreció, no solament
sobre els aliments i tots els productes de mercat, com feien fins aleshores,
sinó sobre els béns ja en possessió dels paniculars, rellevantlos, fins i tot,
d'aplicar el producte a una destinació específica. Podien fer-ne, deia, el que
volguessin (suas L'c,luntates, doc. 37).

Al meu entendre, la concessió de 1358, que amplila els impostos a dis-
creció del consell, i la concórdia amb els jurats, de I'any següent, assenya-

len el punt d'inflexió de la davallada de l'aljama de Girona vers la penúria
económica. En tenim un testimoni que no és gens suspecte de parcialitat.
Només tres anys més tard, el jurista que havia estat elegit per fixar els ter-
minis de1 pagament dels 3.000 sous de la contribució dels jueus a les obres
dels murs de la ciutat, deia establirlos atenent la pobresa en qud es trobava
l'^lj^n (attenta paupertate quarn dicta aUanxa patüur in presenti).a1

Amb els anys, el volum dels deutes anirá creixent en forma angoixant, i
condicionara que el poder extern consenteixi que el poder intern estigui en
mans dels únics que saben sonejar les estretors, tancant els ulls als térbols
camins Der on conduien I'economia de la comunitat. Prorrogada la conces-
sió pel rei Pere el 7362,1i prengué el relleu el seu primogénit <les que as-

sumí l'administració del ducat. L'infant Joan prorog) la concessió discreci-
onal dels impostos els anys 1363, 1365, 1370, 1)75 i L379, fent-la servir de

280. A¡xiu histdric municipal de Girona, Pergaml núm. 644. Resumit al Catáleg de

Pergamins del lbns d.e I'Ajunta¡nent de Gírona (1144-1862), vol. r, núm 498. Li arrihreix la

data del 5 de gener.

281. Arxiu históric municipal de Gi¡ona, Ordinacions dels jurals, llig¿ll 6, vol. f356 1372,

fol. 2}r-21.r, en data Girona, 15,07 ,1362. Indicat per EscRrBA-FRAco, Documents, núr¡. 475.
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pretext per cobrar florins a c nvi. la infanta Iolant, esdevinguda senyora
de I'aljama I'any 1383, continue el rosari de prbrrogues el13a4, el 13a9, it
reina, novament el 1394, després dels avalots, i una danera prónoga, vilida
per deu anys, el 1404 (doc. 37). M^lgla;t la reducció paulatina dels compo-
nents de I'aliama, els impostos básics continuaren affendant-se i cobrant-se,
durant tot el segle xv, sense rebaixar els 600 sous anuals de contribució als
del municipi.a'?

C-otts e lbrs p er'rnanerrts
L'escassedat de la documentació disponible, en aquesta época, no ens

pernet de controlar les variacions en la composició del consell. Eftre 1342
i 1386, se n'han localitzat tan sols tres relacions.a3 Una és de 1352, en un
document hebreu pel qual els secretáris i el consell venien unes cases de
la ciutat que havien estat cedides al comú a compte de la contribució d'un
particular.4 La segona relació és de 1362, quan tres secretaris i onze mem-
bres de l'aljama constituiren procuradors per elegir un irbiue que fixés els
terminis del pagament de 3.000 sous com a conribució de I'aliama a la
construcció dels murs.at I¿ tercera relació és de 1369, en una acceptació
de les quantitats que els jurats havien determinat que corresponia a I'aljama
pagar en la construcció de certs trams dels murs. Diu que I'acceptació es
ñrmá a la sinagoga.6

282, Encara es pagaren el iuliol de 1492, a profl-ata dels mesos que els iueus estigueren a
la ciurat en aquell darrer any de resid¿ncia: EscRrB¡-FMc,o, Docrrnents, nú.rn. 1192.

283. Podrien ser quat¡e si el full ¡ecuperat de la relligadura d'un manual notarial (Arxiu
histdric de Gi¡ona, Not¿¡is, G 5, vol. 120) no presentés tants problemes. No es llegeix É,
no ré d¿l¿, que podria ser de 1353, i no sab€m si es t¡acta d'una proposta de nomenamenr.s
que no arib) a fer-se efectiva. Els noÍis de consellers que s'hi llegeixen, per ordrc aLfab,étic,
són aquests setze: 

^braham 
Ma)'mó, Astruch Asmies, Bellshom [Falcó|, Bonastruch Asmies,

Bonjuda Cresques, Fonén [Cere], Issach Abr¿ham, Issach Bonafed, lssach Jucef, Jucef de
Bl¿nes, Jucef Issach, Mossé Boniuda, Salamó As¡ruch, Salamó Issach, Salamó Ravaya i Saltell
[Graciá]. A.lmenys nou d'aquests se¿e noms coincideixen amb els cons€llers de 1352.

2U. Per a una Hisróña, vol. l, pág. 4X!'OO. He fet algunes coneccions als noms
¡ranscrits per Loeb. El que ell transcriu com 'Enhonan Si¡an (?)' és 'en Fonén Cere'. Són quarre
s€cretáris, un adjunt i setze conselle¡s.

285. A¡xiu his¡óric municipal de ci¡ona, Ordiriacions dels jurar.s, llig ll6, 135G1372, fol.
18r-19v, en data Pe¡pinyi, 17.ú.1%2. Resumida per EscRrBr-Fa^eo, Documents, niñ. 414.la
procuÉció és datáda a Perpiny¿, localirat on el rei Pere establí en 3.000 sous la contribució,
despés d'oits els nuncis de la ciutat i de I'aljama: ACA, Canc, Reg. 710, fol. 102v, en data
Peryiñyd,12.06.1362. Són r¡es seqetaris, onze membres de I'al,ama, més els dos p¡ocuradors,
que fen els serze corisellers.

286. A¡xiu histdric municipal de cirona, Ordinacions dels iur¿rs, llig ll 6, 1356-1372,
fol. 22r-24v, Resumit per EscR¡B¡-FMco, D@urnents, oúm. €5. Cal coÍegi¡ dos noÍ¡s. No és
Ast¡uch Bonastruch ni Samuel Sotllam, sinó Astruch Bonanasch i Samuel Salom. són vint-lsis
membres de l'a.lianrá, inclosos els dos procuradors, que deuen consdtuir tot el consell.
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Els noms dels consellers que figuren a les tres relacions es troben al qua-
dre adjunt, disposats en columnes i ordenats alfabéticament.

Relació de membres del consell els 
^nys 

1352,1362 i 1369

Els que consten com a secretaris en algun moment del període L342-I386
estan marcats amb ¡.
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Abraham Astruch

'Abmham Issach

ismies uon¡uha
Asüuch Asmies

'Astruch Lobell c¡acii
*Bellshom Falcó

'Benet Bellshom

i-onastruch Des."."tr"
*Boniuha Cresques

Fonén Cerc
Hasday Salamó

isach.¡ucef

Jucef Issach

Momet l\struch

Mossé Ravaya

'Nahman Haleví

'Salamó Astruch

'Salamó Issach

Salamó Ravaya

'Saltell Graciá

vidal l-obell

'Ab¡aham Issach

'Ab.aham Ravaya

*Astruch Bon¿nasch
*Astruch Cresques Bedoc

'A.struch Lobell Gracie

'Bellshom Falcó

'Bellshom Issach

'Be¡et Bellshom
Bonastruch Bonaf¿

'F"rra, Bonanasch

fssach de Blanes

Jucef Issach

Maymó Abraham lHalevfl

'Mossé Falcó

Abraham Ast¡uch

'Abraham Issach

Abraham Mercadell
*Abraham Ravaya

Asmies Bonjuha

'Astruch Bonanasch
.Astruch Cresques lBedoel
*Astruch Lobell Gracia

'Bellshom Falcci

'Benet Bellshom

Issach de Blanes
lssach Bonastruch

"lssach Desmae$tre

Jucef Benvenist

Jucef lssach
Maymó Abraham [Halevíi
Momet Ast¡uch

"Mossé Falcó
Mossé Ravaya

*Salamó Issach

'saltell GraciiL
Samuel Salom

'Jucef Bellshom de Blanes | 'Jucef Bellshom lde Blanesl

'vidal Car¿vida | ryidal Caraüdá
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El quadre, encara que escassament representatiu i inválid per a estadís-
tiques, es presta a obsewacions interessants. En la seva lectura, cal tenir
present que no pot expressar les variacions naturals per defuncions i can-
vis de domicili, que bé devien ser-hi. Tampoc no expressa parentius entre
els consellers, un dels quals, almenys, ens consta: Abraham Ravaya era fill
de Salamó Ravaya (d<¡c. 45). A pesar d'aixó, el quadre no pot amagar Ia
forta tendéncia dels c<¡nsellers a la perman¿ncia en el cárrec. Onze dels 21

consellers de 7352 (eI 52 o/o) repetiran conselleria; treze dels 16 consellers
cle 7362 (el81 0/o) la repeteixen o la repetiran; i divuit dels 24 consellers de
1369 la repeteixen (75 o/o). Senyalant els que ocuparen en algun moment
I'ofici de secretari, també salta a la vistá la forta propensió dels secretaris a

romandre com a consellers, cosa d'altra banda natural.
Una dada, potser inesperada, és la fortíssima preséncia d'experts en dret

hebreu al consell de I'aljama de Girona. Un document d'agost de 7373 ens
procura els noms de sis expens, tots ells ñgurant al quadre anterior: Abra-
ham Issach, Astruch Lobell Graciá, Jucef Bellshom de Blanes, Mossé Ra-
vaya, Salamó Issach i Saltell Graciá,.a1 Un altre document de juny de 1377
ens dóna els noms de tres experts més, també figurant al quadre de con-
sellers: Bellshom Falcó, Benet Bellshom i Vidal Caravida, convocats i oi'ts

en una sessió del consell de l'infant Joan.4 Als quals encara hem d'afegir
rabí Hasday Salamó, que poc després traslladaria el seu domicili a Valén-
cia, després de passar per Tudela de Navarra, contr:rctat per aquella aliama
com a rau.a

Pel que fa a les activitats públiques dels consellers, disposem d'un do-
cument que dete¡mina les que tenien més de la quarta part dels consellers
de 7369. L'any següent, 1370, el rei Pere ordená al batlle i al jutge ordinari
que obrissin enquesta contr¿ vint-i-un jueus de Girona, sospitosos de pres-
tar diners a usures excessives, superiors al triple, o més, del cot permés
(ad ingentes usuras, cotum nostrum in triplurn et amplius exced.entes), i els
castiguessin.ry Acarades les dues relacions, la de consellers (1369), i la de
difa¡nats d'usurers (1370), coincideixen en un 28 0/o. Teninf present, enca-
ra, que el fet que la majoria no n'estiguessin difamats, no vol di¡ que no es
dediquessin al préstec.

287. B^ER, Dieluden, r,.ú,,'li'. 309/2. Pona la data Ba¡celona, 18.08.1373.

288. ACA, Reial Audiéncia, Conclusions civil¡i, vol.4, fol.38v-40r, e¡ data Girona,

04.06.1377.
289. Residint a val¿ncia, Hasday Salamó obtingué un guiatge del rei Pere que declara el

seu origen gironír ACA, Canc, Reg. 934, fol 166v, en data Barcelona, 03.11.1379.

290. ACA, Canc, Reg. 1083, fol. 87r, en daa Tarragona, 1,0.05.1370. La relacid comprén
també Jahacel f)escatllar, que tenia franquícia com a successor de mestre Abraham Descatll¿l
i una dona, Blanca de Banyole$. Est¿ven impedits per formar part del consell de I'aljama.
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Relació de membres del consell (1369)
i d'uns denunciats per usures (1370)

Els que consten com a secretaris en algun moment del període 1342-13810

estan mafcats amb r.

Abraham Astruch

'Abraham Issach
Abraham Mercadell
Abraham R¿vaya
Asmies Boniuha
'Astruch Bonanasch
'Astruch Cresques lBedoe]
'Astruch Lobell Craci)

'Bellshom Falcó

'senet nelshom

tssach de ¡lanes
Issach Bonastruch
'lssach Desmaestre
Jucef Bellshom lde Blanesl
Jucef Benvenisl

Jucef lssach
Ma)'mó Ab¡aham lHalevi]
Momet Astruch

'Mossé Falcó
Mosé Ravaya

'Salamó Issach

lsal¡ell c¡aci¿
Samuel Salom

'Vidal Caravida

'Abraham Issach

Abmham Ravaya

'estruch cresques tnedogl
'Astruch Lobell Graciá
Bellshom de Blanes

'Bellshom Falcó
'Bellshom Issach

'Bondia Falcó
Bonsenyor sastre

fucef Bellshom de Blanes

Jucef Benvenist

Jucef Falcó

Maymó Abraham lHalevl

ilossé cabrit

Rovén vides
Salamó Astruch Adrel

^,Satamo vlqes

-Samuel 
Salom

Taroe Hasday

Secretarls recaL-rtra.nts
Semblava que les ordinacions de 1341 havien deixat molt ben travada la

cohesió entre el consell i els secretaris, elegint-se en ¡eciprocitat. Iá contem-
plació dels fets posteriors ens forga a recon¿ixer que el sistema no funcioná.
La desunió era profunda i assolí cotes de crispació. El clan dels secretaris
no consentia la més lleugera fiscalització de les seves gestions, i continui
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emprant la t).ctica tradicional d'obstaculitzar les eleccions i fer recu¡s a I'au-
toritat superior perqué designés els oficis al seu arbitri. Passats tan sols cinc
anys, el 1,346, el governador de la ciutat, a instincia de la mateixa aljama,
designava nomínalment els secretaris, rebedors de comptes, talladors i con-
sellers, per a un temps determinat. I per a més seguretat i fermesa de les
designacions de la superioritat, uns nuncis desplaqas a la cort n'obtenien
I'aprovació del rei (doc. 31).

Podem descartar que I'obstaculització de les eleccions procedís dels
oponents als maneigs dels secretafis. La menció expressa de I'alama., tant
a la petició de designació d'oficis feta al govemador, com a la peüció dels
nuncis que n'obtingueren del rei l'aprovació, indica inequívocament que
ambdues iniciatives procedien del poder constituit. Quan la cancelleria re-
r¿l atén la veu de la dissidéncia, I'atribueix sempre a alguns singularc, no
a I'zljama.

Sobre la nómina de secretaris en aquest període posterior a les ordina-
cions implantades e| 1.342, estem un poc més ben informats, encara que no
tant com voldríem. Heus-ne ací la relació cronológica que I'estat de les re-
cefques ha pogut documentar.

Setembre 1343: Astruch Bedog, Bellshom Escapat, Bonjuha Cresques,
Lobell Escapat.a'

Novembre 1344: Astruch Bedog, Bellshom Escapat, Bellshom Falcó,
Bonjuha Cresques.a'

1347: Astruch Deuslocrega. Issach Abraham, Issach Escapat, Salamó Is-
sach, Saltell Graci¿.é3

Octubre 1349: Saltell Graciá.a4
Setembre 1351: Saltell Graciá,.zet

Octubre 1352: Astruch Lobell Graciá, Nahman Haleví [Astruch Deuslo-
cregal, Salamó Issach, Saltell Graciá, amb Bon,uha Cresques com adjunt.s

Abans de 1354: Nacim Rovén, Astruch Deuslocrega, Astruch Lobell Gra-
ciá, Issach Abraham, Salamó Issach, Saltell Graci¿ (doc. 33 i 34).

1354: Astruch Bedoq, Bellshom Escapat, Bellshom Falcó, Bonjuha Cres-
ques, Duran Abraham, Lobell Escapat.ry

291. Gt\u.ExÍ, Iesjuífs.le (eronq pig;, 195.

292. Requereixen el bisbe perqu¿ obligui els jueus de la Bisbal a contribuir: Pulc-MaRel,'És,

Lletres, p¿,9. 391.
293. GtnúrRt, Les juiJs rle Gerone, pá"9. 1,95.

294. M^ea\ris, BaLr EmporúA, Íúm.75.
295. Atorga un document a Barcelona: l'^c^RoLEs, Rimentol, n.úm. 127.

296. Per a &na História, vol. rr, pá9. 497. Si la relació de canecs del full recuperat del
manual Gi 5, 120 fos de I'any '1353, 

^cí 
c ldr:t^ intercalar els Íes ne'enanhn qlJe hi fgr.)tenl

Ast¡uch Lobell, Benet Bellshom i Dur¿n ltucohén.
297. Gr:tLLEps, Les juífs de GérolE, pdg. 195.
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MarE 1358: Benet Bellshom, Issach Cresques, Salamó Astruch.ry

Jury 1362: Bellshom Falcó, Jucef Bellshom de Blanes, Vidal Caravida.4
Setembre 1373: Abraham Issach, Astruch Bonanasch, Jucef Bellshom de

Blanes.@
Octubre '!374: Bellshom Falcó, Boniuha Saltell, Vidal Catavida Nl

Febrer 7376: Astruch Lobell Graciá, Bellshom Falcó, Benet Bellshom !'?

Gener L377: Astruch Cresques, Bellshom Issach, Mossé Falc<i.303

Novembre 1378: ll:braham Ravaya, Bellshom Benet, Ferrer Bonanasch p
Maig 1380: Benet Bellshom, Bondia Falcó, Bonet Saltell.'5
Octubre 1382: Astruch Lobell Graciá, Benet Bellshom.s
Desembre 1384: Bellshom Benet, Bellshom Issach, Caravida Sapofa.3o7

Malgrat les llacunes cronológiques, la continuitat en l'ofici, anual en teo-
ria, és prou notable. Són trenta noms diferents, que fan la impressió de va-
rietat, perqué la meitat apareixen només una vegada, perir n'hi ha sis que
apareixen dues vegades, quatre que apareixen tres vegades, tres que ho fan
quatre veflades (Astruch Lobell Graciá, Bonjuha Cresques i Salamó Issach),
i dos que apareixen fins a cinc vegades (Bellshom Falcó i Saltell GracilD.
Alguns d'aquests apareixerien més sovint, sens dubte, si no haguessin estat

inhibits per exercir l'ofici de secretaria.
Efectivament, I'a¡y 1,353, quan la con reial passá per Girona, alguns sin-

gulars de l'aljama tingueren ocasió d'exposar-li els abusos que els secreta-
ris i els talladors cometien en l'administració dels diners comuns. Admesa
Ia complanta, el rei comaná a un oidor de la cort, Tomás de MarQá, que en
prengués bformació, com era habitual. Com era t¿mbé habitual quan els

298. Satisfan un impost local per a la construcrció del mur: EscRB,l-FRAGo. Documents,

núm. 378.

299. Encapealen la procuració per designar un ¡rbitre: EscR¡B¡-FMco, Docutnents, núm
404.

300. satisfan la pensió d'un censal: An iu histdric de Cirona, Not¿ris, G 5, vol. 404, fol 5r'

Indicació que dec a l'amabilitat de Sílvia Planas.

301. Són penyorats per un poner reia| EscRll.l¡-FRA(io, Docurnents, n]úrÍ 536.

f02. Satisfan Ia contribució a les imposicions del municipi: EscNn\-Fi-{Go, Documents,

núm.554.
303. Satisfan la contribució a les imposicions del municipir EscR¡B¡-F&^co, Docuntents,

núm. 562.

304. satisfan la contdbució a le$ imposicions del municipi: EscRrBA-FRAco, Documents,

núm.566.
305. Satisfan la contribució a les imposicions del municipi: Esrcn¡BA-F¡^co, DocLtr 'ents,

num, )/ /,
306. Mencionats com adminisÍadors d'una almoina, venent un censal als homes de Flaeá:

Arxiu histdric de cirona, Notaris, G 5, vol. 434, fol. 33v-34t.

307. Palluen el tribut anticipat de 1385 al dispenser de la infanta lolant: ACA, RP, MR, vol

617. fol. L2v.
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afectats per les enquestes eren 'intocables', la informació rest) en un punt
mort. El iuliol de I'any següent, s'escaigué una estada a la ciutat de l'infant
Pere, comte de Ribagorga, investit de la dignitat de lloctinent reial general
per abséncia del rei, que havia embarcat a Roses, el maig d'aquell any, per
la reducció de Sardenya. Aprofitant I'accés directe al lloctinent reial, aquells
mateixos singulars reiteraren la queixa pels abusos dels oficials de l,alfama,
amb proves tan evidents, que l'infant Pere es decidí a posar-hi remei amb
tres provisions.

Amb una primera provisió adregada di¡ectament a resoldre la queixa,
comissioná Guillem de Blanes, conseller reial, i Pere Desprars, jurisperit de
Girona, perqué obliguessin els secretaris, i tots aquells que Mvien adminis-
trat i administraven béns de l'aljama, a retre comptes de la seva gestió. Hi
estaven obligats per les ordinacions, peró ara els hi obligava expressament
(doc. 32). Amb una altra provisió adregada als mateixos, els comission¿ per-
qué obliguessin mestre Nacim Rovén, de qui es deia que havia rebut més
de 60.000 sous dels singulars sense retre'n comptes, a definir-los i vessar al
comú la quantftat rest¿nt (doc. 33). I amb una tercera provisió insólita, I'in-
fant Pere prohibí nominalment a Astruch Deuslocrega, Astruch Lobell Gra-
ciá, Issach Abraham, Salamó Issach i Saltell Gracii, sota pena de mil mora-
batins d'o¡ que assumissin cap ofici de regiment de l'aljama, ells i els seus
frlls, fins que haguessin deñnit els comptes de les secretaries quc, segons
diu, havien exercit durant molts d'anys (doc. 34).

Documents posteriors ens informen, amb gran estupor per part nostra,
que cap dels cinc no va definir els seus comptes, ni tampoc, versemblant-
ment, mestfe Nacim Rovén, que tres anys més tard ia havia traslladat el
domicili a Barcelona, on dirigia una escola talmúdica. Els antics secretaris
acafare¡ la inhibició, que es devia fer pública; durant els primers anys es
conformaren a no ser designats per a oficis econbmics de I'aljama, peró no
van perrnetre que es fiscalitzés la seva gestió.

Passats catorze anys, temps suficient per considerar caducada la prohibi-
ció, algun d'ells va fer per manera de ser designat per als oficis de secreta-
ria i tallador. Els seus oponents tornaren a fer valer la inhibició, que encaÍr
durava, posat que no havien retut comptes. En una altra estada de la cort
reial a la ciutat, el maig de 1358, alguns singularc de I'aliama n'obtingueren
dues noves provisions encaminades a corregir I'anomalia. Amb I'una, el rei
Pere reiterava nominalment als cinc inhibíts. sota Dena de mil morabaüns
d'or, la prohibició d'acceptar oficis económics fins que retessin comptes de
les gestions passades (doc. 35). Amb I'altra, el rei ordenava al batlle i al col-
lector de les questies que revisessin les talles fetes per Abraham Issach, Fo-
nén Cerg i Vidal Caravida, per abusos en I'ofici, perqué es deia que tallaven
els seus parents, els seus amics, i ells mateixos, en quantitats molt menors
de les que corresponien; i revisessin támbé certes ordinacions que, segons
es deia, alguns que no en tenien poder havien dictat inicuament (doc. 36).
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308. ACA, Canc, Reg. 1230, fol. 89r, en data Montblanc, 25.11 1370.

3Q9. L'any 7370, per exemple, Bener Bellshom amb els seus ñlls, Mossé cabrit i Mossé

Falcó, elevaven una queixa a la cancelleria reial per compulses, pe4udicis i g¡euges i¡concrets

irrogats pels secretaris, "voluntarie, indebite et sine aliqua iusta causa": ACA, Canc, Reg. 750,

fol. 87v, en data TaÍago¡a, 01,.04,1370.

't1.5

Les dues provisions reials es redactaren i es frrmafen, perÓ no foren ex-
pedides. Ia primera anibá a ser registrada, peró la segona enc r^ és 1l'^r-
xiu reial, amb nota expressa de no haver estat expedida, contradita per Bell-
shom Falcó i altres interessats a congelar-les. És probable que esgrimissin

contrafur, perqué les ordinacions vigents concedien plena llibenat al consell
per designar els cárrecs, perd no hem de descartar la interposició d'algun
suborn, perqué els suborns eren prlctica comuna a les corts d'aquella épo-
ca, inclosa la pontifícia d'Avinyó. La del rei Pere, per exemple, per facilitar
I'acord sobre el dot de la infanta Joana de Valois, que havia de casar-se amb

l'infant Joan, havia autoritzat els seus ambaixadors per repanir 2.000 francs

d'or "entre dues o tres persones de la cort del rey de Ffranga".ru

L'any següent, 1359, arribir a la cancelleria reial una nova queixa de
singulars jueus de Girona, també sobre les talles. La formulaven, donant
la cara, Boniuha Cresques, els descendents d'Astruch Bedog, i Abraham
Maymó, que en temps anteriors havien format pan del clan dels secretaris.

Situaven l'inici de I'opressió que patien al temps de les monalitats (1348),

anteriorment a la inhibició dictada per I'infant Pere (1354) 
' i la concreta-

ven en el fet que alguns, que no anomenaven, havien manejat les coses

per t¿l de ser designats secretaris i oñcials' i un cop en possessió dels ofi-
cis, s'eximien totalment de contribuir, ells i els seus amics, i carregaven
les t¿lles sobre els recorrents fins al punt, deien, que alguns s'havien em-
pobrit (doc. 38).

La queixa no era gens nova, peró sí la identitat dels que la formulaven.
Fins ara, enteníem que el clan era únic i peffnanent en la posició de poder.
La gestió d'aquests antics socis revela que el búnker s'havia clivellat, havien
aflorat divisions dins el grup, i les faccions encetaven la lluita per ocupar
posicions d'avantatge. la línia divisbria entre opressors i oprimiLs s'havia di-
hrit. La lluita esdevindria crdnica, amb queixes recorrents,ry alimentada per

les di.ficultats económiques generals, comunes i creixents. Observem que la
queixa és estrictament coetania d'aquell punt d'inflexió cap a la davallada'

que hem assenyalat abans (1359).

Hi havia qui enyorava els bons temps passats i procurá que tornessin.

Des de Barcelona, mestre Nacim Rovén va interposar el seu valiment per-
qué els afers de l'aljama de Girona rudlessin com convenia, és a dir, com
rutllaven quan ell hi intewenia personalment. Al cim de la fama de gtan
mestre en la Llei mosaica, va prestar el seu supon als que en aquell mo-

ment havien estat designats per als oficis, malgrat el 'lleu' inconvenient de



no haver definit els comptes. Recolzant-se en el seu dictamen, la cancelle-
ria reial va tenir per bé de remoure l,impediment que semblava dictat pel
sentit comú. Al.leganr un suposat d¿ficit de personal apte per regir l,aljama,
el ¡ei Pere va algar la prohibició d'acceptar cárrecs malgrat no haver retut
comptes de les gestions passades; va revocar l,ordinació de I'aljama que els
hi obligava; va revocar la inhibició dictada per l,infant pere el 1354. i con-
firmá les eleccions recenrs (doc. 39). Aixó éra el i36+. quan linfant Joan,
primogénit, ja exercia com a lloctinent reial i era a punt d'encetar el govern
del seu ducat de Girona.

El goaern de l'rnÍant Joan
L'administració del ducat de Girona pe¡ part de l,infant Joan, iniciada el

1365,110 seguí les pautes marcades pel seu progenitor. En relació a I'aljama
de jueus, el comportament de I'infant consistí a deixar en mans dels seus
successius dispensers avenir-se amb els secretaris o procuradors sobre les
quantitaLs que els exigien tan sovint com podien.

Sempre a canvi de diners, l'infant confirmi els privilegis de l,aljama i or-
den). als oficials reials que els observessin, tznt gen¿ricament,rr¡ com dos
privilegis en particular, I'un sobre la inscripció dels crédits dels jueus als lli-
bres del terg de la cort del veguer, i I'altre sobre la immunitat davant Ínr-
ques que haguessin estat atorgades.ru Concedí almenys cinc femissions ge-
nerals de crims i delictes.rtr Prorrogá la série de promeses de no permetre
enquestes per usures, continuant les del rei pere;r{ firmá promeses de no
concedir moratóries als deutors dels iueus.lt o I'anul.lació de les moratóries
concedides malgrat la promesa feu.rn'

11ó
JAUME RIER^ I SANS

310. La supl¿ncia d'edat concedida pel rei pere a I'infant Joan per poder regir el duc?r
de Girona i el comtar de Cervera porta la data Tonosa, 10.02j1365: ,,Memorias de la real
Academia de Buenas l€üas de tsarcelona', 6, 189g, p¿g. 315-316.

311. ACA, Canc, Reg. 1683, fol. 178v, en data peryiny¡, 20.06.1379; Reg. 76A9, fot. 252v,
en data Perpiny¿, 29.12.1384 (N^t. t3tir.

312. ACA, Canc, Reg. 1690, fol. 92v-94v, en dara cirona, l3.O4.Ba5: Reg. 1691, fol.
'142t-143v, en data Gúo¡a, 20.11.1386.

313. ACA, Canc, Reg. 1681, fol. 1.22r-1.23t, en data Saragossa, 0!.O6.7375; Reg. 1682,
fol. 198v-199r, en data Barcelona, 02.01.1577; Reg. 1684, fol, 201v-203t, en dara perpinyi,
18.06.1379; Reg. 1686, fol. 134t-135t, eÍ data cirooa, 13.o2.7382; Reg. 1690, fot. 42r-43r, en
data Caner, 30.10.1384. per aquesta dar¡em remissió confess¡ háver rebut 500 florins.

314. ACA, Canc, Reg. 1681, fol. 121r-v, en dara Sarago$sa, 01.06.137\ Reg. 1683, 1o1. 179t,
en dara Pe¡pinye, 8.06.'137\ Reg. 1690, fbl. 44v, en dara perpiny¿ , 3O..fO.Bg4.

315. ACA, Canc, Reg. 1679, fol. 32r, e^ cl^t^ tsarcelon , 12.09.1370; Reg. 1680, fol. 140r
v, en data Saragossa, 01.06.1375, confrrmant una concessió del rei pere; Reg. 16g4, fol.
20Jv-204r en dara Perpiny¡. 18.06.1J"9.

316. ACA, Canc, Reg. 1685, fol. 45v-46, en data cirona, 01.06.1381; Reg. 1686, fol.
135v-136r, en data circna, 12.02.1382; Reg. 168f, fol. 42v-4)t en dara saragossa, i0.04.1383.
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Prorrogá regularment la llicéncia per dictar impostos indirectes a discre-
ció (doc. 37). Concedí dues llicéncies per vendre censals, l'una fins a 16.000

sous. i I'altra ñns a 20.000 sous,r!7 i estabilitzá el tribut en 10.200 sous anu-
als, comprenent-hi les assignacions de pensions que ell havia fet a alguns
curials.r'8 En pla particular, dispensl a Issach Asmies de I'obligació de dur la
roda i qualsevol signe de jueu,3le i concedí el ltol de familiar seu a tres iueus
de I'aljama: un de la ciutat, Salvat Mossé, de qui parlarem tot seguit; i dos de
la col.lecta: mestre Mossé Abraham del Port¿I, quan residia a Camprodon,te
i Issach Vidal Ravaya, de Peratallada."l

El govern particular de l'infant Joan no portá canvis maiors en l'organit-
zació de I'aliama de iueus de la ciutat. Un canvi menor fou la segregació de
les comunitats de Camprodon i Torroella, que pertanyien a la col'lecta, per
assignarJes per cambra ala infan¡z Mata d'Armanyac, quan s'hi mullerl el
rrrüg de 7373, reintegrades poc després de la seva defunció.3" El malestar
intern, tarimateix, i les peticions rebudes, forgaren I'infant a intervenir en
els lluites per la secretaria, suscitades entre membres de I'est¿ment superior.

Com hem explicat a I'apartat anterior, I'any 1364 el rei havia revocat la
inhibició imposada per I'infant Pere, I'any 1354, a aquells que no havien
deñnit els comptes, per ocupar novament un ofici de regiment. Fou una
revocació explícita perb al'lusiva, sense mencionar els noms dels afectats,

i potser p€r aixó la inhibició personal cueiá encara algun temps. Set anys
més tard, fingidament el 1370 i realment el7371, 

^ 
instáncia dels nuncis de

l'aliama, I'infantJoan es presti a revocar expressament la provisió de I'infant
Pere. Iá revoci üanscriünt-la literalment, i concedí de forma expressa a As-
truch Deuslocrega, Astruch Lobell Graciá, Issach Abraham, Salamó Issach i
Saltell GracDr, i als seus fills, que temporalment poguessin acceptar la desig-
nació com a secretaris. Novament es feia servir com a Pretext el déñcit de
personal apte, atribuint-lo a les mofialitats passades, que s'havien endut els
millors, i assegurant que els agraciats amb la revocació es disüngien de la
resta de components de I'aljama per la seva discreció i maduresa (doc. 40).

Sobta que la provisió fos retrodaad¿ i redactáda barroerament, perqué
primer deia fer perpétua la concessió, tot seguit determinava la seva vali-

3u. ACA, Canc, Reg. 1690, fol. 5ov-51r, en data Perpiny¿, 11.12.1384 Reg. 1691, fol.

l?.6v-L27r, en d^ta Giron , 22.@.13ú.
318. AcA, canc, Reg. 1682, fol. 107f-109v, en data saragossa, 01.06.1375; Reg. 1684, fol.

200v-201v, en data Perpiny¿, 18.06.1379.

319. AcA, Canc, Reg. 167, fol. 31v, e¡ d^t^ Giror:¿'2O.O7.1366.

320. ACA, Canc, Reg. 1679, fol. 24r-v, en data Barcelon ,23.07.1370.
321. ACA, Canc, Reg. 1685, fol. 145v, e¡ da¡a Sant Feliu de Llobregat, 03.11.1380. Hi ha

urla nota maryinal que diu que la concessió no fou expedida, peró un document de 1388 el

tr¡crá de familiar de Joan r: Reg. 1831, fol. 82v43r, en data Barcelona, 20,04.1388.

322. ACA, canc, Reg. 1683, fol. U9v, en d¿t^ Perpiry^, 20.06.1379.
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desa des del primer de gener de l'any següent a quatre anys, i encara més
endavant parlava d'aquest termini com d'un trienni. Fa de mal dir si els equ-
ívocs de redacció eren delibe¡ats. El fet és que el juny de 7374, per a més
seguretat, Ia provisió de l'infant fou duta a la cancelleria del rei Pere, la qual
n'expedí una de nova, amb una redacció més aiustada. Aquesta també era
nominal per als cinc anterioment inhibits. Reproduia els motius retórics,
peró no transcrívia literalment la inhibició, i establia la temporalitat de la
concessió en cinc anys; cosa també quelcom incoherent, perqué si es revo-
cava la inhibició ja no calia aplicar terminis a la concessió positiva (doc. 41).

El malesta¡ intem continuava. El desembre de 1376, un membre de I'alja-
ma coniumin¡ una operació de conecció d'irregularitats económiques que,
posat que fos ben intencionada, era altament imprudent i perillosa. El per-
sonatge es deia Salvat Mossé. No devia ser un marginat, perqué fou elegit
com a iutge arbitral, juntament amb Benet Bellshom, en una qüestió entre
Salamó Issach i Pere Sunyer.s'zr Un dels documents que ara retraurem li ator-
É¡a el títol de familiar de l'infant. L'home va tenir l'habilitat d'oferir protago-
nisme a Abr¿ham Ravaya i mestre Saltell Gracia, dos membres destacats de
I'aljama que en aquell moment potser estaven disgustats amb els secretaris, i
els convencé perqué el secundessin en I'operació de redreE que volia dur a
terme personalment. També va convéncer I'expersor de l'infant Joan sobre
els beneficis que podia treure de l'operació; peró aixó era Í)cil, perqué I'ex-
pensof no desaprofitava les ocasions que orientaven cap als metalls nobles.

En cosa d'una setmana, Salvat Mossé aconseguí que la cancelleria de
l'infant Joan expedís quatre provisions de contingut molt poc usual. Amb
la primera, adree ü al batlle, l'infant Joan denunciava que Benet Bellshom
i Bellshom Falcó havien estat secretaris durant més de vint anys (!), sense
retre'n comptes en forrna deguda. Per tant, li ordenava que els obligués,
amb presó sí calia, a liquidarJos en poder dels rebedors i de Salvat Mossé
(doc.42). Amb una segona provisió, també adreeada al batlle, l'infant Joan
denunciava que en la darrera manifestació de béns feta en poder dels se-
cretafis, sot¿ jurament, amb fortes penes, segons les ordinacions, s'havien
comés moltes falsedats i peiuris. Per tant, li ordenava que detingués els de-
linqüents i n'obís enquesta, iuntament amb Abraham Ravaya i Salvat Mossé
(doc.44). Amb la tercera provisió, adregada a mestre Saltell Graci¿, I'infant
Joan el comissionava per atendre la queixa d'Abraham Ra¡raya per la talla
abusiva que li havia estat aplicada. Li ordenava que revisés el manifest pre-
sentat pel querellant, i li aiustés la talla (doc. 43). I 

^mb 
la q]U'arfa provisió,

igualment adreead^ a mestre Saltell Graci), li ordenava que obligués els se-
cretaris a pagar a Abraham Ravaya, com hereu del difunt Salamó Ravaya,

323. ACA, Reial Audiéncia, Conclusions civils, vol. 3 Q376), fc.l. 13v- Per aquell temps,
Astruch Salvat i Salvat Mossé menor de dies, obtenien de la car¡celleria del rei una momtdria
de deutes: ACA, Canc, Reg- 781, fol.68v, en dara Lleida, 04.06.1375.
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les despeses de les gestiors i serveis que havia fet, durant dos anys o més,

en favor de I'aljama (dcrc. 45).

l€s quatre provisions devien caure a l'aljama de Girona com una bomba.
Tenien en comú que obliteraven els privilegis i I'imbit de poder consolidat
de I'oligarquia, i introduien elemens altament pertorbadors. Ho era l'adiun-
ció de Salvat Mossé com a revisor de comptes i enquestador de perjuris en
la manifestació de béns, i ho eren les dues comissions a mestre Saltell Gra-
ciá per revisar la talla i per obligar els secretaris a satisfer despeses que es

deien fetes en favor del comú. Les ordinacioris de I'aljama, manipulades per
l'oligarquia, ,a tenien previstos els mecanismes per a aquests tipus d'anoma-
lies, i calia conjurar l'amenaga d'un poder fiscalitzador vingut de I'exterior.

Tingués o no üngués raó en les denúncies, Salvat Mossé calculi mala-
ment la seva iugada. Ya fer servir de pantalla, per a la seva promoció, dos
prohoms antics i venerables, com eren Abraham Ravay i mestre Saltell
Gracie, peró no li serví de res. No havien passat quinze dies, que les quatre
provisions eren revocades a petició de I'aliama (i. e., els secretaris). Decla-
rant que les provisions havien estat obtingudes subreptíciament, callant la
veritat i expressant falsedat, i expedides sense citar la pan de I'aljama que
se'n sentia agreuiada i damnificada, I'infantJoan les revocá i prohibí als seus

destinataris que n'usessin (doc. 46).
Salvat Mossé havia gosat remoure les aigües estancades, i ho pag¿ amb

la vid¿. Coincidint amb una llarga est¿da de la con de l'infant Joan a Girona,
aquell mateix any, Salvat Mossé fou denunciat de cometre crims enormes.
Feta I'enquesta pertinent, el üa 2 de ir¡y de 1'376, el lurista Pere Olzina,
com a relator, n'exposa el resultat al consell de I'infant. El consell determi-
ne, per unanimitat, que el reu fos sotm¿s a turment perqué confessés els de-
lictes que I'enquesta havia revelat. Confess¿ts els delictes per la seva boca,
I'endemi, dia 3, Mossé Salvat era condem¡rat pel consell, també per unani-
mítat, a morir penjat pels peus.3'a

La balanga de la justícia s'inclinava sempre, en aquella época, pel cantó
on hi havia més metall. Les testes coronades no ignoraven que els seus cu-
rials era venals. El rei Pere ho advenia al seu fill, impotent, amb una carta
que disposi que no fos copiada al registre. No la tenim, peró en sabem el
contingut per la resposta que l'infant hi doná, que fou enregistrada. Li feia
present que "vós, senyor, veets que entre vostres pobles ha clamor e mur-
mu¡ d'alcun temps a eng¿, que les corts vostra e mia són foft corrumpudes;

324. ACA, Reial Audi¿ncia, Conclusions civils, vol. 4 (137), fol 35v i 3h-v. Ja condeÍ¡r¡at

a mort, salvar Mossé prengué el baptisme afnb el nom de Joan Pallar¿s. I€s condemnes a

mon de fueus i moros p€r suspensió pels peus, estan recollides a Jaume RIERA, Penjar pels

peu\ d¡ns Crislianra ), judí$ en Contacto en Lc Edad Media: Polérníea, conrE sión, dít ero !
corrutuenc¡a. Re\t¡ó¡ cien¡íñca en Girona (20-24 de enero de 2004), Flocel Sabaté y Claude

Deniean eds.. Lleid^ 2W, p^g. 605422.
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de qué s seguexen molts mals".l2t Perd la corrupció era tan estesa i densa,
que s'alimentava sobre ella mateixa, i els mals que provocava no tenien re-
mei ni aturador

, N'és exemple la darrera provisió que l'infant expedí, cinc anys més tard,
en favor de l'oligarquia de I'aljama de Girona, Per neutralizar qualsevol in-
tent d'impugnació legal de les actuacions dels secretaris, I'infant establia
que els rebedors de comptes formessin part de| betb-dín que havia d'aten-
dre tot tipus de causes i querelles contra els secretaris. Només calia que n'hi
haguessin tres, iutges o rebedors de comptes, perqué els veredictes sobre
les causes fossin constrictius (doc.47). La impunitat dels secretaris quedava
blindada.

El tancament i la rigidesa de l'estructura social de la comunitat de Giro-
na al segle xv té una altra manifestació, al meu entendre, en el baix índex
d'associacionisme. La intensitat de vida jueva, de la qual es poden collir
moltes proves, no es ü:rduí en una florida de conf¡aries. Entre els jueus de
Girona només es coneix una confraria, i amb tan escassos documents que
fan un contrast molt gran amb la multitud dels que pogué recollt l'estudi-
ós Gabriel Secall en una comunitat demográficament inferior com era la de
Santa Coloma de Queralt.3¡

L'única confraria dels jueus de Girona avui coneguda és I'anomenada
Talmudtord, descrita com 'almoina dels escolans pobres del call juhic' i
'confraria dels escolans pobres'. Estava dedicada a procurar ensenyament
als infans pobres. La primera notícia apareix tan t¿rd com l'any 1184. Apli-
cant el métode rendista pracücat a l'época, la confraria havia invefit capi-
tal en la compra de censals de la ciutat, i en cobrava les pensions amb qué
pagava el salari dels mestres, el lloguer del local i altres despeses necessá-
ries.r' Els set iueus a qui el clavari de la ciutat lliur¿ les pensions dels cen-
sals, qualificant-los d'administradors de l'almoina, devien ser membres de la
confraria, autoritzats per cobrarJes. Són aquests: Abraham Ravaya, Astruch
Lobell Graciá, Bellshom Falcó, Benet Bellshom, Bonet Saltell, Ferrer Bona-
nasch i Rovén Nacim. Tots peÍanyen a l'estament dels dirigents comunita-
ris. Com que I'aljz:ma tarnbé tenia invertit capital en censals de la ciutat, es
produeix I'equívoc de designarJos, alguna vegada, com a secretaris. Sense
descartar la possibilitat que la confraria fos administrada realment pels ma-
teixos secretaris, desbancada la intervenció popular

325. ACA, Caflc, Reg. "1744, fol. 738r-v, en clata Saragossa, 23.02.1378.
326. Gabricl SrcArr r GtiF.LL, La Comunitat hebred de Se.ntat Coloma. de QueraL, T¿rr¿gorl

1986, p¡g. 155-158. Les confiaries i almoines que enllista no són tantes com sembla, perqu¿
n'hi ha d'idéntiques amb noms dife¡ents, peró no m'estic referint al seu nombre, si¡ó als
documents que les mencionen.

327. Per a una Histórk), vol. , plg. 599-603.
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El gooern de la tnfarrta Iolant dc Mr
Quan l'infant Joan celebrá el matrimoni amb lolant de Baq neboda del

rei de FranEa (1380), li constituí la seva cambn, seguint la tradició de se-
parar les economies de les reines i les infantes mullers del primogénit. En
principi foren únicament rendes: de la cíutat de Manresa, de les viles de
Cervera, Berga, To¡roella de Montgrí, Prada etc., les salines de Castellar i
Remolinos, les d'Arcos i Galell, la questia de Piera, i les aljames de jueus de
Calataiud, Saragossa, Osca, Lleida, Girona i Jaca.3'z3

Les despeses de la muller del primogénit no tenien aturador, i calgué
anar-hi sumant rendes: el peatge de Canfranc, l'Albufera, Cabra i Sarral etc.,
i elevar algunes rendes a la categoria de propietats, amb exercici de la ple-
na jurisdicció, com les aljames de jueus de Jaca, Tarassona, Girona i Cerve-
ra, i els samains de Tarassona.ra Tampoc no hi bastaven. El primer libre de
comptes del seu dispenser que s'ha conservat, corresponent als sis mesos
que van d'octubre de 1384 a abril de 1385, es tanca amb un déficit de 18.671

sous, 6 diners i malla; i el segon, que comprén de gener a agost de 1386,

que són vuit mesos, anossega un d¿ficit de 44.191 sous, 6 diners i malla.so
Els anys següents Iolant de Bar permuü rendes (llocs de la badlia de

cirona per Daroca, per exemple), i adquií més propiet¿ts. Algunes, per
donació de I'infant Joan, confiscades a lz rei¡a Sibflia i a Bernat de Forti¿
(entre elles les viles d'Alzira, Cocentaina i Borja, la ciutat de Terol i I'aljama
de jueus de Valéncia), d'altres per donació graciosa (com les aljames d'Alca-
nyís i Calataiud), d'altres per compra nominal (com les aljames de jueus de
Barcelona i Saragossa) etc. Totes les propietats i rendes eren vitalícies, perÓ

quan restá vídua hagué de cedir-ne al seu cunyat, el rei Martí (7396). Tan-
mateix la senyoria sobre I'aljama de jueus de Girona restá en poder seu des
de 1383 fins a la seva mort (1431), amb l'exercici de la plena jurisdicció, fins
al punt que I'infant Joan aprová per endavant tots els privilegis temporals,
concessions de cises, promeses de no fer enquestes per usures etc. que la
seva muller expedís en favor de I'aljama de jueus de Girona.Jrr

No era molt el que la infanta podia exprémer de I'aljama. La capacitar
económica dels jueus de Girona havia davallat molt respecte de les prime-
res décades del segle. Si en temps de Jaume II semblava que podia equipa-
rar-se amb Barcelona, ara la desproporció havía crescut. Calculem que no
aribava al^ qu rta part. Els poderosos prestamistes, de la mateixa ciutat i
escampats per llocs de la col lecta, com Besalú i Figueres, s'havien fos. La

introducció massiva dels censals, l'estagnació económica subsegüent a la
mortalitat cle 134a, i h penúria que acompanya les guerres, havien dissiPat

328. ACA, Canc, Reg. 1808, fol. 9r-10r, en data Perpiny), 11.05.1380.

J2q. ACA. Canc, Reg. I807. fol. lJr-I5v. en dara val¡ncia, 14.06.IJ82.

330. ACA. RP. MR, vol. 617 i 618,

331. AcA, canc, Reg. 1690, fol. 59v, en data Pe¡pinye, 23.12.13U.
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les seves economies. Anclats en el petit préstec, els jueus no invertiren ca-
pital en el comere, i anaren perdent liquidesa.

La situació económica respectiva de les aljames reials de Catalunya se'ns
mostra prou ñdelment, al meu entendre, en una assignació particular de
subvenció camuflada, ordida pel treso¡er del rei Pere I'any 1382. Amb el
pretext de distribuir equitativament les enutjoses despeses de procurar llis
al seguici reial quan feia estada als llocs on residien jueus, el rei pere dictá
una exacció de 50.000 sous a ¡epanir entre totes les seves aljames, inclosa
la de Mallorca, on els jueus rarament podien saludar el monarca ni prestar
llits als curials.332 La distribució de l'exacció entre les aljames de Catalunya,
amb el percentatge corresponent a aquest territori, fou aquesta,

Barcelona
Perpinyá
Girona
Tortosa
Lleida
Vilafranca
Cervera
Manresa
Montblanc
'farragoff
'fdrrega
lOrat

7.000 sous
7.000 sous
1.250 sous
1.250 sous

750 sous
500 sous
250 sous
250 sous
250 sous
250 sous
250 sous

19.000 sous

36,84 o/o

36,84 o/o

6,57 0/o

6,57 o/o

3,94 o/o

2,63 o/o

1,31 o/o

7,37 o/o

7,Jl o/o

'1,,J1, o/o

t,)7 o/o

100 %

Tant als ulls de la infanta com dels seus consellers, els iueus eren vistos,
exclusivament, com una font de diners. Quan s'adrega a ells, la hfanta tot-
hora els parla de diners que li han de donar, amb pretextos diversos. Així,
per posar un exemple illustratiu, quan el rei Pere atorg¡ a totes les aliames
de jueus dels seus dominis, el privilegi que en les successíons post morfem
s'observés el dret hebreu, inhibint els seus oficials per confiscar els béns
dels difunts,r3 privilegi que l'infant Joan confirmá, li infanta també el con-
firmá per a les seves aljames, sense que li ho demanessin.rra Amb aquest
motiu, sense mifaments, exigí als jueus de Girona 800 florins, més 30 per
drets de segell; als de Jaca i Cerver^, per un igual, 200 més 20; als de Ta-
rassona 100 més 10, i als de Besalú 80 més 5.335 Per pal.liar o comDensar

332. ACA, Canc, Reg. 1367, fol, 162¡-v, en dara Val¿ncia, t2.O5.na2.
333. ACA, Canc, Reg, 942, fol. 19r-20\ en data Tonosa, 25.04.1383. El vaig comenrar a

RIER , Pode$ pllblícs, p|g. 42-43.

334. ACA, Canc, Reg. 1815, fol. 13r-v, en data L'Almrinia de SanrJoan, 14.1,2. 3,a3.

335. ACA, Canc, Reg. 1823, fol. 49v-504 en la mateixa data. Mesos després, els jueus de
cirona e[ca¡¿ no havien satisfet els 30 florins per drets de segellj Reg. 1917, fol. 159v, en
data Lleida, 1,8.04.1384.
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l'abús, la infanta concedí una remissió general de delictes als jueus de Cer-
vera i de Girona.3s

Com a font de diners, els jueus eren, literalment, perseguits per ella. I,es

provisions que la infanta expedí en refer¿ncia a l'^li^ma de Girona no teni-
en cap més finalitat que potenciar I'exacció de diners i exprémerJos. Dels
primers anys no se sap que concedís cap privilegi que procurés el benestar
de l'aljama o hi tendís. Es limitá, el mateix any que li fou adjudicada I'alja-
ma, a escriure al bisbe de Girona perqué no permetés que els iueus fossin
malmenats i injurias.sT Concedí prórrogues temporals al privilegi d'impostos
indirectes, i al compromís de no permetre enquestes d'oñci per la práctica

de la usura, perd aquestes concessions també eren beneficioses per a ella.338

Un dels mecanismes més habituals per obtenir diners dels iueus consistia
en el muntatge d'enquestes per delictes que haurien comés. A tort o a dret;
més aviat a toft. En una ocasió que sol licitZ peremptÓriament diners, suggerint
que li anticipessin el tribut de sis anys acumulats, la infanta amenagá l'aliama
de Girona que, si hi posaven dilacions, "a nós convendria'ns cercar Íraneres
de agreujar-vos".33e Amenagava amb enquestes. Sempre en sortien diners: si

les enquestes provaven I'exist¿ncia del delicte, perqué hi havia condemna; i
si anava en camí de no descobrir{o, es molestaya l'inculpat amb presó i di-
lacions, fins que s'avenia a obtenir una remissió que hi posés fi. I en tots dos
casos, no se li estalviaven els salaris de jutges, escrivans i procuradors fiscals
que hi havien intervingut. D'ací prové que les aljames, en ocasió <Lexaccions i
donaüus, procuressin obtenir remissions generals de delictes reals o suposats

comesos fins aquell dia. N'hem mencionat abans una, atorgada en ocasió dels
florins que la infanta exigí per la confirmació del privilegi de successions. Dos
anys més tard en concedí una altra als jueus de Girona, per la qual confessá

haver rebut cent florins, i una als jueus de Besalú, a canvi de 50 florins.3ao

Dels anys primers de la senyoria de la infanta, hi ha notícia d'enquestes
per crims indeterminats,al d'una enquesta contra iueus de Girona sospito-
sos d'haver falsificat el testament d'Astruch Salamó Vides, essent Bellshom
Mossé Falcó el principal inculpat,r42 i una tercera enquesta sobre l'inventari
irregular dels béns d'una jueva de Banyoles, de nom Regina.4 De la segona

336. ACA, Canc, Reg. 1815, fol. 16v-17v, en data Lleida. 05.O4.13a4.

337. ACA, Canc, Reg. 1821, fol. 159r, er data TaÍa9orta,26.03.1382.I-a can¿ al bisbe va

seguida d'una carta al batlle perqué la hi presenti.

338. ACA, Canc, Reg. 181i, fol. 24r 1 24v, er dara Perpn\yi, 2O.12.13U.

339. ACA, Canc, Reg. 1819, fol.8v, en data vic, 15.08.1385.

340. ACA, Canc, Reg. 1823,fol. l27r-128r, en data Girona, 09.05.1385.

341. ACA, Canc, Reg. 1817, fol. 181¡-v, en data Perpinyá,07.10.1384.

342. ACA, Canc, Reg. 1818, fol. 4v, en data Elna, 18.11.13ti4; fol. 8v, en data Perpinye,

17.12.1384; Reg. 1822, fol. 68v i 69v, en d¿ta Perpinye, 20.12.1384. Bellshom Mossé Falcó seria

nomenat conseller en les ordinacions de 1386.

343. ACA, Canc, Reg. 1818, fol. 21v, en dat¿ Girona, 02.03."1385.
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enquesta, que acab) amb remissió, s'obtingueren cent florins.y4 Per com-
posició establerta amb Bonastruch Desmaestre, "inculpat que havia donat
un bufet dins en l'escola a.n Struch Abraham". el disDenser de la infanta
ingressá 50 florins.Í5 Per una remissió a Momet Momei, la infanta cobrá 30
florins; i per la que atorg) a Bellshom Benet, al seu fill Benet Bellshom i a
d'altres, atenent els serveis prestats i els préstecs que li havien aforgaf, 360
florins.vó En aquest darrer cas, és probable que la remissió fos la cobertu-
ra del subom amb qué Bellshom Benet i la seva camarilla obtingueren el
nomenament per als oficis preferents en la nova ordinació de l'aljama que
aquells dies s'estava preparant.

El senüt de la reforma del regiment que la infanta dicD el desembre de
1386 s'entén millor posant-hi el teló de fons de la necessitat de diners que
patia. No és casualitat que decidís la refo¡ma quan I'aljama acabava d'ator-
garJi un donatiu de 20.000 sous que havien d'obtenir-se amb la venda de
censals.'47 La reforma del regiment de I'aljama de Barcelona, programada a
final de I'any següent, tenia un motiu similar. La carta del reiJoan a l'aljama
en qué li ordenava que delegués representants per tractar d'aquest afer im-
portánt, que deia que volia que fos deliberat en ple consell reial, es copiá
en un registre de la séie Peccunie, que er la própia del tresorer.ls

No cal dú que I'opressió económica des del poder superior conünuava
repefcutint en la inestabilitat inrema de I'aljama. Podríem veure un indici
d'aquest¿ inestabilitat en I'aprovació que la infanta doná, el setembre de 1385,
al nomenament d'Abraham Ravaya, Bellshom Falcó i Jucef Bellshom com a
talladors designats, diu, per Ia majorpafi del consell de I'aljama. És Í)cil de-
duir-ne que no eren ben vistos per una facció, no ja de I'aljama, sinó dels ma-
teixos components del consell.le Un altre indici d'enfrontament intern entre
faccions és més seriós. Adret Aninay i Tarog Deuslocrega, secundats per un
fiscal, iniciaren procés de makinut contra Astruch Benet i Bellshom Caravida.
Subomant oportunament, els dos inculpats obtingueren de la infanta que el
seu procés fos comanat als secretafis que ella designaria en el nou regiment,
un dels quals, Bellshom Benet, era germá d'un dels inculpats.rs

14. ACA, RP. MR, vol. 611, fol. 27r, de rr,arg 13a5.
345. ACA, RP, MR, vol. 617, fol.27r, de ñ^rc t3És.
}46. ACA, Canc, Reg. 1815, fol. 47v48t, en dara cirona, 20.08.1386; fol. 53¡-v, en data

Girona, 07.12.1386. Bellshom Benet seria nomenat secretari en les ordinacions dictades aouell
mateix mes.

347. Ho expressa la llicéncia arorgada per l'infanr Joan pe. a la venda dels censals: ACA,
Canc, Reg. 1691, fol. 126v-127., en data Gircn ,22,@1386.

34tt. ACA, Canc, Reg. 1974, fol. 43v-44r, erL dataVjl^fr^nca del Pened¿s, 23.12.8a7.
349. ACA, Ca¡c, Reg. 1822, fol. 87r-v, en data Vic, 13.09.1385. publicat per B^¡R, D,¿

Jü.len, p^9. 569.
350. ACA, Canc, Reg. 1822, fol. 116r-v, en d^¡2, Ctror\ ,10.10.1386. publicat Der BAER. D¿

Juden, nítm. 385.
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Ies orünacions de 1386
Dins el mateix aL¡y 7386 tingueren lloc les reformes del regiment de les

aljames de jueus de Gi¡ona i de Barcelona, amb un paral lelisme estricte
amb les reformes del govern municipal de les ciutats respectives. La coin-
cid¿ncia temporal de les quatre reformes no era fortuita, i invita a interpre-
tarles a la llum de la doble política general feta pública aquell any: la del rei
Pere, des de Barcelona, per l'un cantó, i la de I'infant Joan i la seva muller,
des de Girona, per l'altre.

La camarilla del rei Pere, en l'ocás del seu regnat, intenD tímidament
d'obrir els regiments de la ciutat i de l'aliama de Barcelona a una participa-
ció major dels estaments de segon ordre: els menestrals de la ciutat, i les

mans mitiana i menor de l'aliamalsl Les reformes del consell de la ciutat de

Girona per pan de l'infant Joan, i de I'afama de iueus per part de la seva

muller, en constituien la réplica. Mostraven palesament la l-rnia política que
implant¿rien ara, tot seSuit, quan es preveia que la figura del rei Pere era a

punt de desaparéixer.
Estant a Girona, el 15 de novembre de 1386, la infanta Iolant suspen-

gué els oficis de regiment de l'aljama, i abolí les ordinacions publicades
I'^ny 1341, (doc. 48). La decisió sembla que no estava anunciada. Desco-

351. El nou regiment de la ciutat de Barcelona fou publicat per CaÍnen BAlur GAjTART, ¿4

Critts socl.al )¡ ecorxómica de Barcelona a media.los .lel Sígla w, Barcelona 1973, vol. r, núm

il. El nou regiment de l'aliama fou publicat per B^ER, Dieluden, n]úm 381
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neixem la composició del consell al moment de produir-se la suspensió
i l'abolició. Cefament que els regidors no devien endegar els afers eco-
nómics del tot d'acord amb els interessos de la infant¿. oeró no hem de
descartar que la situació social, externa a I'aliama, coadiuvés a decidir la
reforma interna.r5'?

El tenor del decret d'abolició sembla fora de to. El cop de forga aparatós,
suspenent els oficis, abolint el regiment que feia quaranta-quatre anys que
durava, nominalment inalterat, i anunciant una reforma madura, era volgu-
dament exagerat. Convenia que els pobles que I'infant Joan es disposava a
govemat entenguessin bé la lligó. L'abolició prenia el sentit inequívoc de
declarar periclitada una ¿poca, i mostrar la voluntat d'encetar un tipus de
govem conforme a la política que es practicaria en I'imminent regnat de
Joan I. Així s'explica que I'exordi del decret de la infanta descrigui el sistema
'viciós' que volia deixar enrere.

La referéncia a les ordinacions anteriors és precisa. No havia caisut de
la memória col lectiva que les ordinacions havién estát dictades per S;lamó
Cresques i Astruch Vidal Graciá. Retreu fins i tot que les havien dict¿des
en vifut del poder atorgat pel rei Pere amb carta del 12 d'agost de 1340, i
protocol.litzades en poder del notari Jaume Comte, el 2 de mary de 1.341..
En descriu els punts bisics, que eren les eleccions de corsellers, secreta-
ris i reb€dors de comptes; a més de la composició del consell en vint-i-sis
membres, o un mínim de setze. Al.ludeix a inconvenients oue se'n deriva-
ven, exposa que al moment present, per la discórdia dins el consell, no hi
ha secretaris elegi6, sinó només propositors, en hebreu üts makbrizim, i
enceta la part dispositiva del seu decret.

Prohibeix que es reuneixi el consell, de vint-i-sis, vint o setze membres;
suspén la facultat de tots els oñcials per ordenar, pfomoure, tractar i fegir
els negocis de l'alama d'acord amb les ordinacions dictades per aquells dos
prohoms de Barcelona, sota p€na de cent florins d'or. per raons que diu
certes, iustes, veritables, evidents i fins necessiries. les revoca. i declara nul-
la i invlLlida qualsevol gestió que pugui derivar-se'n, abolint igualment les
penes imposades als qui impugnessin les ordinacions, en públic o en privat.
Només exclou de la suspensió els jutges civils i criminals, dits berurtn de
tattiog i de m.e/o6, i els almoiners . El mandatum del decret ens assabenta
que els promotors de I'abolició del regiment eren I'expersor de la infanta,
Ramon de Boxols, i el seu procurador general, Francesc Daranü.

L'endemi mateix, amb un altre decret, fent referénci¿ a la suspensió
del consell i dels oficials de l'a!ama, la infanta nomenava Astruch Lobell
Gracii, Issach Desmae$re i Issach Bonjuha com a regidors interins, només

352. l€s línies geneBls del capítol present vaig tenir ocasió d'exposarles a II¡ER^, árr4rors
de 1391. Ara ern centraÉ en les qüestions del regiment intem, amplianr la prosopogra.ña dels
regidors.
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fins a Nadal, poc més de cinc setmanes. Deia que s'havia informat de la
seva idoneitat i suficiéncia. Els conferia poders per rebre els diners de les

contribucions, fer els pagaments necessaris, i gestionar els afers que ante-
dorment competien als secretaris i al consell de I'aljama i Ia col lecta. Amb
un curiós afegit entre línies, oblidat a la primera redacció de la comissió,
n'exceptuá el poder de fer talles, que era una de les qüestions candents
(doc. 49).

Els tres comissionats interins eren heterogenis. Per la lÓgica dels fets
posteriors, deduim que els dos primers pertanyien a I'estament dels majors
contribuents, i el tercer, débil i mal leable, al de menors pagadors. Astruch
Lobell Graciá era prohom antic, dels més 'intocables'. Era un d'aquells se-

cretaris que foren inhibis per l'infant Pere l'any 1354 i hi tornaren. L'hem
documentat com expef en dret hebreu, com a membre 'permanent' del
consell, i com a administrador de la confraria de Talmudto¡á. Issach Des-
maestre també era antic. L'any 7352 er^ c s f amb Tolrana, filla del difunt
Caravida Ravaya.3t3 Era parc de Bonastruch Desmaestre, que assolird pro-
tagonisme quan ell faltará. Issach Bonjuha devia ser iove. Ara comenga a

aparéixer en el regiment de I'aljama.
I€s noves ordinacions foren firmades per la infanta amb data del 22 de

desembre de 1386, tres dies abans de Nadal, que era el termini final de la
gestió de la comissió interina. Podem acceptar que aquell dia, al vespre, fo-
ren proclamades a la sinagoga, després de I'oració, en preséncia de la ma-
jor pan de la comunitat, i més t¿rd imposades amb excomunió maior. Cal
observar, tanmateix, que el privilegi fou regisuat a final de marg o primers
d'abril de I'any següent.3r Expressa que fou visurat per A)afzar Golluf, que
en aquell moment ia tenia el nomenament de regent la tresoreria de la rei-
na, peró no encara el 22 de desembre anterior, quan ella era infanta.r5t L'ex-
pedició diferida de les ordinacions ens autoritza per suposar que el 22 de
desembre estaven només en redacció provisional, i no es pot descartar que
sofrissin retocs abans de I'expedició del privilegi. No constant-nos els possi-
bles retocs, tanmateix, ens veiem obligats a comentar-les en la redacció que

353. Pel a ün4 História, vol. ü, pig. 493.

354. L'ordte de pagar 50 florins al p¡otonotari per drets de segell de l'expedició de les

ordinacions és a ACA, Canc, Reg. 2044, fol.9v-7ú, e¡ data Barcelona, 10.04.1387.

355. Ia infanfa Iolant no ringué tresorer fins que fou reina. El nomenament fomal
d'Alatzar Golluf com a regent la seva tresoreria s'expedl I'octubre o novemb¡e de 1387,

retrodatant-lo a I'endemá del dia que ella havia accedit a la dignita! reginal, si bé expressa que

anteriorment havia exerci¡ com expensor nomenat o¡almentr ACA, Canc, Reg. 1820, fol. 70r,

en data Ba¡celona,06.01.1387. Hi ha una monografia sobre el personatge, sense refeÉncia al

nostre episodil AsunciórBL\irco, Alazat Gollul regente de l4 Tesoreríí de la Reina de Amgón,

t sü Entomofctnílilf (SlSlos xn-xu)i d\ns Crlstianos y Judíos en Contacto en l4 Edad Media:

Polémica, conLe5ión, dtnerc ! corurtenclí. Reunión cientíñca en Girona (20-24 de enero de

2004), Flocel Sabaté y claude Denjean eds., Lleida 2009, pá9. 4i]1-580
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ens ha affibat. El seu tenor és molt llarg, en 34 capítols diferenciats, algun
subdividit fins a doue disposicions (doc. 50).¡t¿

Les ordinacions alcen moltes cortines de fum per enterbolir el seu ohec-
tiu fonamental. Oculten la veritat quan diuen que la seva esséncia coÁis-
teix en "les eleccions dels secretaris, consellers, clavari, almoymers, taxadors
e oydors de comptes", fetes fins aleshores amb "maneres desordenades,'.
Les eleccions estan descart¿des per al primer exercici anual. Totes les de-
signacions per als cirrecs, absolutament totes, són nominals. Les eleccions
obertes i els manifestos de béns eren els principals esculls on s'encallava el
regiment de l'aljama. Les noves ordinacions posaran els mitians eficagos per
suprirnirJos. Toquen una gran variet¿t de punts del regiment, i són minuci-
oses, volgudament minucioses en qüestions menors, per dissimular millor
la finalitat que es pretenia, que era posar el regiment en mans dels més rics.

Diplomáticament, les ordinacions presenten la forma de privilegi maior
i solemne, amb el signe de la infanta, el seu segell pendent, i l'aval, com a
testimonis, de sis magnats i prelas: I'infant Martí, els bisbes de Girona i de
Vic, i tres cavallers curials dels infants. Segons üt el mandatum. tenen la
garantia d'haver estat aprovades pel consell de la infanta. La seva redacció
és atribuida a uns consellers d'ella, qualificats de zelosos i vivament interes-
s¿ts en el benestar de I'aljama de Girona (in hiis zelatores et feruidí prse-
cutores). No els anomena, perb s'entén que eren Alatzar Golluf, en aquell
moment regent I'expensoria per remoció de Ramon de Boxols, i Francesc
Dar anda, procurador general.

El comentari de les ordinacions no por prescindir del llarg preámbul,
amb doble redacció, primer en lla( reproduit en catalá a continuació. Sor-
tosament per a nosaltres, descriu amb lucidesa la situació de desgavell en
qu¿ es trobava l'aljama. Justifica la reforma i dóna a entendre que hi posará
remei, peró no exagera. Sabem prou M, per d'altres fonts, que en aquella ñ
de segle xrv les irregularitats que el pre¿mbul destapa eren moneda corrent.

Diu que el regimenr no rutllava (claudicat, en ll^ríi peca, en catalá) per
un seguit de deficiéncies. La principal, que expressa en darrer lloc, era que
els oficials económics romanien en el c¿rrec més enllá de I'any establen
per les antigues ordinacions. Després, perqué en la seva designació s'apl!
cava un sistema inadequat i irregular (indecens et inordinatus), posant-hi
p€rsones insuficients i sovint parcials, o, pitjor encara, n'hi havia que, "ab
rnaneres captades, fahien que la elecció d'alcun offici o officis venia e cahia
de necessitát en ells'. En tercer lloc, perqué no hi havia control, i els ofici-
als portaven a terme actuacions que no havien estat aprovades pel consell.
No hi havia un dipositari únic responsable de rebudes i despeses -clauari,
en diu-, cosa que afavoria el descontrol. A més, el sistema impositiu era

356. Les ordinacions de 1386 no foren localitzades per Baer. Vaig extEctar-les a RrF&{,

Aualots d¿l 1391, pá9. 14F150.
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incorecte (inordirwtus), perqué alguns el pagaven i d'altres l'evadien. Les

talles, en concret, eren abusives, perqué la quot¿ que s'aplicava a alguns
era molt baixa (ktissitnus), i a d'altres exagerada (excessiuus). Situació que
provocava agravis, despeses i tensions, "bregues, mal regiment e oppressió
d'alscuns".

ta lógíca d'aquest tipus de descripcions disfuncionals porta a assenyalar
un culpable. Per formalitat d'etiqueta, el predmbul no ho carrega sobre les
ordinaciors de 1341 ni les desautori . Recorda novament que Salamó Cres-
ques i Astruch vidal Graciá havien est¿t comissionats pel rei Pere per redac-
tár-les, i ho havien fet "rahonablement e legítima". El desordre havia sorgit
"despuys, per la malícia dels hdmens, la qual crex tots joms". Ara es pretenia
"provehir de remey de correcció e revocació, e mudar-ho en millo¡ de guisa
que les malícies qui ja eren imaginades e meses en obre, sien toltes, e d'aquí
avant alcú no haja occasió de mal usar en aquell" regiment. Una magnífica
lligó de bon govern patemalista (o matemalist¿, en aquest cas).

Baixant al comentari dels capítols de reforma, cal assenyalar que I'interés
per conferir el regiment a un grup determinat i clos era tan fyan, que el pri-
mer capítol s'enceta amb els noms dels diwit consellers que designa (cap.

[1¿]). Eren setze de la ciutat i dos de la col'lecta. Fa evident que no s'atenia
a les qualitats personals sinó a la situació social. Declara expressament que
en cas de faltar-ne algun que tingui pare, fill o germ)i, el podran substituir
autom¿ticament, mentre tinguin l'aval dels secretaris (cap. l'l9bl).

I€s ordinacions reforcen al máxim els poders dels consellers. Insisteixen,
com si fos cosa nova, que els consellers "facen e pu¡¡uen fer tot go que la
dita aljama e culleta de aquella puguessen fer", "hajen poder de fer totes
eleccions de ofñcis necessaris e profitosos", "hajen encara poder de fer or-
dinacions per quina manera la dita aljama pagarl les questes, contribucions,
subsidiis e qualssevol altres exaccions o deutes" (cap. l1,b i cl). Declara que
tot alló que els consellers disposaran, "en tots affers de la aljama, haien a
sseguir e servar la dita újama e sa col.lecta e singulars d'aquella, sens tota
contradicció e embarch" (cap. t3l). Baixa al detall de reservar-los la facult¿t
de trametre missatgeries (cap. lLTaD i, naturalment, dict¿r talles (cap. [18]).

Hi havia la voluntat decidida de ba¡ra¡ el pas a infiltracions de no de-
sitjats. Amb aquest¿ intenció, es prohibia expressament que el nombre de
consellers superés els diwit (cap. [8]). No era prou. Els redactors de les or-
dinacions eren conscients que es produirien baixes entre els consellers, i
que els elements no desitiats podrien trobar-hi un miti¿ per ingressar al cos
de regidors. Amb un sistema enginyós i quelcom complicat, es resolgué
I'aparenga de renovació dels membres del consell, i alhora el reaom dels
secretáris a la categoria de consellers.

El sistema de recanvi de consellers era nou, i caldria felicitar el seu in-
ventor. Consistí a crear un cos de reserva, anomenat de "suficients a con-
sell", compost d'onze membres residents 

^ 
la ciufaf, i cinc de la col lecta.
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El cos serviria per omplh les baixes, tant estructurals com ocasionals. No
cal dir que els setze sufrcients a consell també eren designats nominalnent
(cap. [11á]).

Ja esfava calculat que un dels tres primers secretaris era alhora conseller,
i dos no. Al cap d'un any, en finir el seu mandat, el primer secretari torna-
va a la c legori^ de conseller. Dels altres dos es disposava que "no tornen
en offici de secretaria ne de consell de dos anys esdevenidors" (cap.l77a)).
Aquesta era l'única renovació estfuctural pre]/ista: que czda any, exclós el
primer, tres dels enllistats a la reserva entressin al consell, suplint els secre-
taris sortints, i un cop restaurat el consell de divuit, es procedís a I'elecció
de tres nous secretaris d'entre els membres del consell.

A-nanqat el nombre clos de consellers i 'suficients a consell' amb la de-
signació nominal, les elecciors eren encomanades a la sort dels rodolins.
Totes, tant la dels tres nous consellers procedents de la reserva, com la dels
tres nous secfetaris, com les substitucions eventuals. La forma concreta, des-
crita minuciosament, era aquesta. Despedits els secretaris, els 15 consellers
efectius, més els aptes per a consell, que eren 16, havien de congregar-se a

la sinagoga, i cada grup repartir-se en dos subgrups, "la una part dels majors
pagadors, e I'altre part dels menors pagadors". Era una divisió insólita, que
ells devien operar sense gaires vacil.lacions. És possible que el criteri p€r a

la línia divisdria estigués en la propietat de béns per valor de mil sous, com
s'establia per a I'elecció de clavari (cap. [16a]), peró no podem endevinar en
quina proporció es trobarien els components de tot el coniunt.

La divisió era necess¿ria, perqu¿ els nous oficials havien de procedir
d'un grup i altre en nombre divers. Els rodolins havien de designar dos
consellers nous del subgrup dels majors pagadors dels aptes per a consell,
i havien de designar el nou tercer conseller del subgrup dels menors paga-
dors dels aptes per al consell. Més encara. A continuació, fetes les eleccions
dels tres nous consellers, apartats els de la reserva que la sort no havia de-
signat, els rodolins havien d'elegir dos secretaris nous del novell subgrup de
consellers majors pagadors, només els residents a la ciutat, i elegir el tercer
secret¿ri del subgrup de consellers meno¡s pagadors, també d'entre els re-
sidents a la ciutat (cap. Í71c i d). En cas que la sort designés alhora, per a

secretaris, sogre i gendre o oncle i nebot -€xclosa la possibilitat que hi ha-
gués pare i frll o dos germanr es disposava que s'avinguessin entre ells, i si
no s'avenien, els rodolins dirimissin quin dels dos seria secretari (cap. Í11e1).

L'elecció dels tres ptges o betb-dín (que escriu 'bedin'), també s'havia de
fer per rodolins, no pas d'entre els consellers, sinó dels enllistats com aptes
per a consell residents a la ciutat, igualment repafits en majors pagadors i
menors pagadors. Dels majors pagadors els rodolins designarien dos iutges,
i un dels menors pagadors (cap. 11.2a i c)),

En cas de baxa de consellers per defunció o canvi de domicili, llevat
que tingués pare, fill o germ¿ que 

-poguessin 
substituirlos, el successor ha-
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via de sortir de la reserva d'aptes per a consell, igualment per la sort de rG
dolins (cap. [19a]).

lá potenciació del consell comportava un rebaix dels poders dels secre-
taris en el que era fonament¿I, compensat amb un augment de preeminén-
cia i responsabilitat en la gestió. Se'ls reservava la convocació del consell
(cap. Í4al). Presentar I'ordre del dia de les sessions (cap. l4bl). Examinar la
validesa de les excuses per la no assisténcia de consellers a les reunions
(cap. t5bl), i autoritzar-ne I'abandó (cap. [6D. Rebre el iurament dels nous
consellers, en preséncia de cinc pagadors de questia (cap. [7D. Aprovar la
suficiéncia dels parents próxims que se substituien (cap. f1,9bl). Determi
nar la fianga que el clavari hauria de prestar (cap. [16c]), i revisar els seus
comptes cada quatre mesos i al final del seu mandat (cap. [16] i k]). Al cos-
tat d'aixó, no podien ordenar t¿lles ni trametre missatgeries sense I'autorit-
zació del consell (cap. lllal i f18l): no podien despendre més de cinc sous
sense la seva autorització, sempre per má del clavari (cap. [15]), i les ordres
de pagament havien de ser firmades per dos secretaris, I'un dels quals fos
dels malors pagadors, i I'altre dels menors pagadors (cap. [16g]). Tampoc
no podien executar afers que no haguessin obtíngut una maioria de vots al
consell, sota pena de cent sous (cap. [21]).

En acabar el seu mandat, els secret¿ris tenien un mes de temps per pre-
sentar els comptes, no en poder dels rebedors, sinó dels secretaris elegits
per a I'exercici següent. En cas de no haver presentat els comptes en aquell
mes, havien de tenir ostatge dins la sinagoga, comprés el pati i la casa de
Bellshom Benet, que era al costat, amb multa de cent sous si violaven l'os-
tatge (cap. [20c]). Pel seu cantó, els secretaris següents teníen un mes de
temps per definir els comptes dels passats, t¿mbé sota la mateixa obligació
de tenir ostatge a la sinagoga, amb idéntica multa (cap. [20ll).

Els secretaris havien de ser residents a la ciutat, com els jutges (cap.

[12c]), perd en cas d'abséncia o impediment personal, podien nomenar
lliurement un lloctinent, que els iutges havien d'aprovar (cap. Í20a1).tti la
substitució dels que faltessin per defunció o canvi de domicili també fou
prevista, en la mateixa línia del conjunt. Sí el secretari difunt o absent era
dels maiors pagadors, calia elegir-ne un, per sort de rodolins, d'entre els
majors pagadors suñcients a corsell; i d'entre els menors pagadors en l'altra
possibilitat (cap. 120 bl).

Com ja era obligat des del segle )flrr, els secretaris havien de port¿r un
Ilibre oficial d'actes de les eleccions i del dictat d'ordinacions o baskamotb
(cap. [13] i [23¿D. Es disposa que els secretaris habilitin un membre del con-

357. La ñgura del lloctinent procedeix del dret comú. Tot just aprovades les ordinacions,
t¡obem Ferrer Bonanasch exercint com a secretari, sens dubte en qualitat de lloctinenr,

iuntament amb Bonet Saltell. tá reiria li recriminava no haver present4t uoa ordre seva a

I'algutzir Pere d'Avinyó: ACA, Canc, Reg. 1819, fol. 99( en data Barcelona, 23.05.1Ni.
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sell perqu¿ les copii al llibre, i les firmi al capdavall, ell i un testimoni, per
a la seva validesa pública.3s Es prohibeix que s'accepti cap despesa que no
estigui expressament prevista i consignada al llibre (cap. Í23b i d).

Des del punt de vista de I'estructura administrativa general, l'únic canvi
major que les o¡dinacions introdueixen és la figura del clavari, en hebreu

^nomenaf 
goué.

La funció del clavari, similar a la dels tresorers de les associacions mo-
dernes, era la de comptable i caixer; rebre les contribucions i pagar les
despeses autoritzades, portant-ne un llibre comú d'entrades i eixides. Feia
molls d'anys que el clavari havia estat implantat a les principals ciutats i vi-
les, a les diputacions, i en algunes aljames majors. A¡ribava a l'aljama de
Girona amb un retard notable, com també hi havien arribat el consell i els
impostos indirectes. Les ordinacions Ii dediquen dos capítols, l'un per dir
que hi designa NaEanell Cerc (cap, [10]), i un altre, prou llarg, sobre les se-
ves funcions i obligacions (cap. [16]).

El mandat del clavari durava un any [cap. [16e]). Per als anys successius,
s'havia d'escollir, per la son dels rodolins, d'entre els aptes per a corsell que
fos propietari d'un cabal de mil sous o més (cap. l16a i bl). Havia de jurar
el drrec (cap. [161D, i prestar fianga si els secret¿ris ho jutiaven convenient
(cap. [16c]). Havia de retre comptes cada quaúe mesos en poder dels secre-
taris i quatre consellers, tres dels quals havien de ser dels majors pagadors i
un dels menom pagadors (cap. [16i]); i un cop aprovats els comptes parcials,
havia de transferir-los a un llibre ma,or (cap. Í161D, í aI final de la gestió fer-
hi constar I'aprovació per part dels secret¿ris "e la major partida del consell"
(.cap. [76k]). El seu salari es determinava en 240 sous anuals (cap. [16lD.

Les ordinacions mencionen adesia¡a els rebedors de comptes. Sembla
que no els entenien com a funcionaris estables. Els comptes dels secretaris
s'havien de retre als seus successors, i els del clavari als secretaris i a quatre
consellers. Pel tenor del cap.l23cl sembla que hi entenien aquesls mateixos
funcionaris quant a responsables de la revisió.

Pel que fa als jutges ordinaris, bentrim de tauiog i, de auerog, juntament
amb els administradors de l'almoina, anomenafs gabbaim, i encara el mes-
tre de minyons, les ordinacions disposen que els actuals romanguin en els
seus oficis fins acabar el mandat respectiu. Encarteguen al consell els no-
menaments posteriors, anuals, de la manera que es feia abans, recordant
que la maioria de vots de consellers abans estava en setze membres, i ara
estará en dotze (cap. Í241).

Els capítols t221, l27l i [28] es dediquen a la col lecta de diners a l'interior
de la comunitat. La cont¡ibucíó indirecta, per mitjá de les imposicions, conti-

358. D'aquesta disposició és foreós deduir que l'aliama no disposava d'un escrivá oficial
propi i assalariat. De fet, no se n'ha trobat cap menció, i hi ha més proves de la seva

inexist¿ricia a Girona.
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nua en el mateix estat en qu¿ es trobava, amb la possibilitat d'augment¿r-les
a discreció, d'acord amb les prórrogues concedides per la infanta. L'arren-
dament de les imposicions continua a c¿rrec dels secreta¡is (cap. [22]). El
sistema de la contribució fofa, en canvi, resta sense concretar, perqu¿ la
infanta diu voler deliberar-hi (cap.I27l). Preveu que caldrá fer una talla per
als dos anys primers, punt major de conflictivitat, i li dedica el capítol [281.

Per a aquesta talla de dos anys, la infanta deixa clar que ella designara
els talladors, que seran dos (cap.l28al). Explica com hauran de procedir per
fer-la. Cadascun es reclourá en una habitació, amb un vigilant, completa-
ment aillats de tot contacte entre ells i amb elemens exteriors. Han de jurar,
en poder del dispenser de la infanta, que faran la talla "bé e leyalment", "fo-
r^gifada toÍa amor, oy e mala volentat, favor e rancor". Deteminar¿n Ia talla
corresponent als "pagadors de questa" de la ciutat i la col lecta, i la consig-
narzn en un llibre o quadem. Un cop acabada, lliuraran el llibre als secre-
taris, tornant a jurar que no revelaran res del seu contingut (cap.l28b-d).

Rebuts els dos llibres, els secretaris sumaran la doble quantitat de cada
contribuent, la dividiran per dos, i procediran a cobrar-la (cap. [28/). Tot és
desc¡it tan per menut, que es preveu que caldrá elegir talladors que facin
la talla particular als dos talladors i els seus familiars, "los quals no és rahó
que sien taxats per lurs parents" (cap. I28e)).

Els capítols restanfs són complementaris. Les eleccions es faran el 2 de
gener, si no és dissabte, o el dia l, si ho és (cap. [30]). I¿ preséncia del batlle
és obligada (cap. [11c]). No és ell I'encarregat de rebre el jurament dels con-
sellers elegits, sinó els secretaris, en preséncia de cinc "pagadors de questa"
(cap. [7]), perb continua cobrant les multes que els secretarís dictin per la
no assist¿ncía al consell (cap. 16,,.

La validesa prevista de les ordinacions foren vint anys, "o tant com la
<lita senyora (Infanta) vol¡i", deixant oberta la possibilitat de fer-hi alguna
reforma, mentre obtingui la unanimitat dels di!'r.rit consellers i I'aprovació
de la infanta (cap. Í261).

Durant cinc anys, Astruch Sullam és rellevat de contribuir en les t¿lles i
en les imposicions dels préstecs i del raim, perb no en la de la carn. Deduim
que se li respectava la franquícia particular com a rau contractat per I'aliama
(cap. l32l). També durant cinc anys es prohibeix tugar amb diners que es
puguin guanyar o perdre, "dins la ciutat ni a cinch leugues luny d'aquella",
sota pena de vet i de cent sous per cada vegada que es contrafará; excep-
tuat el joc de taules amb sis diners per partida (cap. 133D.'5'

Sota grans anatemes i pena d'exilí de la ciutat, es prohibeix que cap sin-
gular obstaculitzi algun punt de les ordinacions o impetri de la cort reial
"alguna carta, letra, albará, manament, inhibició, prechs o altre provisió" per

359. Les primeres notícies dels naips són d'aquesta d¿cadá penúltima del segle xrv. La via
d'introduc'ció fou I'alta noblesa. Els iueus contiriuaren especialitzals en el ioc de daus.
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no haver d'acceptar clrrecs, o per ser-hi nomenat, o per pagar menys del
que indicare la talla (cap. [29]).

Disposa que es dicti una excomunió, "a1'tan solemnialment e ab aquell
millor dictat que fer se puga, e en aquella manera per qué mils e més deja
esser temut", obligant tots i cadascun dels componens de l'aljama a obser-
var les ordinacions, "per bé e profit de bon regiment de la dita aliama", "ab
madur consell e ab gran delliberació fetes". No solament després de publ!
cades, sinó dues veg¡ades c da any, concretant que ha de ser "lo dissapte
de la Pasqua dels dits juheus, e lo dissabte de les Cabanyelles" (cap. [31]).

En un capítol final, que no se solia ometre en les ordinacions autorita-
tives, la infanta es reserva el poder de fer aclariments de dubtes, esmenes,
interpretacions i correccions que cregui convenients, "una e moltes vega-
des" (cap. [34]).

No podem cloure el comentari sense assenyalar que no manquen capí-
tols fútils destinats a distreu¡e el personal. Entre ells hi ha l'horari d'antela-
ció per convocar el consell, si la reunió és al matí o a l^ tarda (cap. [5J); la
prohibició d'abandonar la reunió sense llic¿ncia dels secretaris, sota multa
de deu sous (cap. [6D; I'obligació dels consellers de jurar el cárrec dins els
tres dies següents al nomenament (cap. [7]), i els secretaris dins dos dies,
davant deu pagadors de questia (cap. [14D. Un capítol s'entreté a assenya-
lar el salari del missatger tramés fora de la ciutat: "un florí per jorn lo dia
que caminará, entre b¿stia, macip e altres messions, e mig florí los dies
que aturara en ciutat o en vila" (cap. Il7 bl). Frega el rídicul quan disposa
que els rodolins han de ser "de cera comuna, de pes cascú de un quart
d'unga", i que el "fadrí petit" que ha de treure'ls del bací d'aigua, "ple o
qualx", ha de ser "de edat de vl a vrr anys, assats iflnocent", l'elecció del
qual és reservada al dispenser de la infanta, si és present 

^ 
l^ ciuf^f, o al

batlle (cap. [11c]).
Les ordinacions són prolixes, i el nostre comentari ha hagut de ser llarg.

Tot comptat i debatut, 
^parfad^ 

la parafernália i la casuística menor, les in-
novacions d'interés efectiu, o dignes de ser notades, respecte de les dispo-
sicions antedors (que no s'observaven), són poques, per bé que decisives.
La principal és la designació nominal, Que perdurará en les reformes pos-
teriors, i en segon lloc, la introducció de les eleccions per sort de rodolins.
L'invent del cos de reserva, que s'extingire tot seguit, és lluny de signifrcar
una maior participació en el regiment; més aviat és per dissimular que no
s'hi vol. Está en la mateixa línia de reduir el consell a 18 membres, 16 de la
ciutat i 2 de la col lecta. La introducció de dos forans, encara que s imposi
com obligatória (cap. [21), tampoc no és prova de voluntat participativa,
sinó d'integració dels potents en el regiment. Com que tots eren d'un ma-
teix color, les ordinacions autoritzen que els acords es puguin prendre amb
I'assisténcia de dotze consellers, i encara per majoria simple de vots en cas
de discrep)ncia (cap. l5c i 2ll).
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Els secretaris continuen essent tres, com als darrers temps de la validesa
de les ordinacions de 7347, i el seu mandat havia de durar un any. Els no-
menats foren Bellshom Benet, Bonet Saltell i Issach Bonjuha (cap. [8J). Els

dos primers, que havien de tornar a la conselleria acabat I'any, eren pro-
homs antics. Bellshom Benet, que tenia el domicfi al costat de la sinagoga,
havia estat secretari el 7378 i el 1384'@ i Bonet saltell, fill de mestre saltell
Gracii, el 1380.r' Els anys 1385-1390 tots dos eren administradors de I'al-
moina-r'¿ El tercer secretari, Issach Bonjuha, acabava de ser nomenat regi-
dor inte¡í. Pertanyia sens dubte al grup dels menors pagadors, perqué havia
de restar fora de la conselleria durant dos anys.

El clavari designat fou NaEanell Cerg (cap. [10]). Segurament era fiIl de
Fonén Cerg, peró no se I'ha trobat en cap ofici de regiment abans d'ara.

Els jutges o betb-dín foren tres, i tenien la condició d'expefts en dret
hebreu. Se'ls comanaven "tots contrasts que alscuns e singulars de la dita
aliama o col lecta d'aquella hajen ab I'aljama". Foren Abraham Cabrit, Ro-
vén Nacim, fill del difunt mestre Nacim Rovén, i Salamó Saporta (cap. [9J).

Els talladors per a la talla dels dos primer anys foren previstos a les ordi-
nacions, peró no designats, perqué la infanta se'n reservá el nomenament.
Passats deu mesos, ia reina, comunicá ''secretament" els seus noms al batlle.
Foren Issach Rovén i Salamó Saporta.ró3 EI primer era fill de Rovén Samuel,
de Castelló d'Empúries, i l'any 1380 apareix casat amb Bellaura, ñlla d'As-
truch Lobell Graciá, el principal conseller inamovible.#

Les conecc'lotts fetes Per Alotzer Gouuf
La solemne excomunió pe¡ imposar el nou regiment s'havia de dictar

"tantost que les presents ordinacions seran publicades e lestes en la sina-
goga de la ditz aljarna de Girona" (cap. L37b)), com sí volgués dir el mateix
dia. No fou aií.

La publicació tingué lloc a la sinagoga el 22 de desembre de 1386, que
és el dia de la firma de la infanta. Era dissabte. L'excomunió no fou el ma-
teix dia, sigui perqué no era dia apropiat, sigui per una altra raó que apun-
tarem. El fet és que l'acta en hebreu de l'excomunió, inclosa al doc. 51

vertida al catali, es refereix a la publicació en passat, peró la seva data és

incena. La que hi llegim és aquesta: "En I'escola de la ciutat de Gerona, di-

360. Documentat pagant pan de la contribució de les imposicions del municipi: EsGiB^-

FR^co, Docutnens, ¡.írm. 566; i avangant el tribut: ACA, RP, MR, vol. 617, fol. 12v, de desembre
13U.

361. Documentat en el mateix pagament al municipi: EscFrB¡-FRAGo, Docutnents, n]úrn.

577 i 518.

362. EscRrBi-FRAc,o, tocuments, r'úm.617 i ss. Per enor se li diu Benet Saltell.

363. AcA, canc, Reg. 2037, fol. 63v-64r, ei data Barcelona, 10.10.1387.

364. ACA, Canc, Reg.806, fol. 156v-157r, en data Barcelona, 11.02.1380.
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luns que hom comptava x dies del mes de janer en I'any de cinch milia cent
cinquanta-set al creament del món"; la qual datz és impossible. Hi ha error
manifest en I'any, que no pot ser 5157, sinó 5147. No existeix un mes he-
breu dit 'janer', i el deu de gener de 1387 no fou dilluns sinó diious. Hi ha
massa errors acumulats per poder aclarir-ho amb certesa.

L'embull del dia de I'excomunió sembla derivar del desig de justificar les
correccions introdui:des per Alatzar Golluf a les ordinacions, que no estaven
gens previstes. l,es ordinacions admetien fer-hi alguna reforma en el futur,
mentre obtingués la unanimitat dels diluit consellers i I'aprovació de la in-
fantz (cap. [26]), perd no insinuaven gens que calguessin coneccions d'im-
mediat, ni atorgaven a Alatzar Golluf el poder de dictar-ne.

Tenint en compte la registració diferida dels documents relacionats amb
les ordinacions, la successió dels fets es podria reconstruir de la manera se-
güent. l€s ordinacions, aprovades pel consell de la infanta peró encara no
expedides en forma, es llegeixen i proclamen a la sinagoga el 22 de desem-
bre de 1386, dissabte al vespre. Immediatament sorgeixen debats sobre el
nombre reduit de consellers, que no permet que algunes famflies hi tinguin
prou representació, i els marginats alcen protestes. Es crea un clima que
fa improcedent o inviable el dictat de I'excomunió que obligará a observar
les ordinacions tal com s'han proclamat, perqué ha de ser acceptada una-
nimement a fi que no hi hagi dubtes de la seva vinculació. Per sonir del
mal pas, es pren el determini polític d'encomanar a Alatzar Golluf que per
tot el mes de gener hi faci unes esmenes que se suposa que resoldran les
protestes d'uns i altres. Unes possibles esmenes préües no estaven previs-
tes al text de les ordinacions, ia firmat i publicat, peró es podien preveure
a l'excomunió. Aprofitant que encam no era dictada, s'hi introduí un incís
pel qual I'aljama conferia poder a Natzar Golluf per mudar els capítols de
les ordinacions, "tots o paÍida", i els acceptava per endavant. Un dilluns,
potser el 31 de desembre, que era el 10 del mes sbeuar, es dicta l'excomu-
nió, per la qual la comunitat accepta les ordinacions proclamades el dia 22,
amb les esmenes que datzar Golluf hi fará, per escrit o davant testimonis,
un dia del mes de ¡¡ener.

A partir d'ací, sembla que tot lliga forga M. Ala¿ar Golluf no podia en-
tretenir-s'hi gaire, perqué l'esperaven afers d'importáncia a Barcelona com a
regent la resoreria de la reina. Sería el 21 de gener, estant encara a Gifona,
quan lliure les seves declaracions per escrit al notari Simon de Bossegais, no
en públic, sinó en pres¿ncia de tres testimonis (doc. 51).

L'extensió en net de I'acta de l'entrega de les declaracions no pogué
fer-se d'immediat. Havia d'incloure els poders atorgats a Alatzar Golluf per
ferJes. Estipulas els poders en I'excomunió, calia integrar l'acta de I'exco-
munió. L'excomunió havia est¿t dictada en hebreu. Per integra a en un
document válid davant els tribunals, calia fer-ne una versió autoritzada pel
jutge ordinari de la ciut¿t.
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La formalitat de l'autorització de la versió poti2 l^ data de l'onze de juli-
ol de 1387. Fins passat aquest dia, doncs, els interessats en les declaracions
d'Natzlr Golluf no pogueren sol licitar-ne cópia al notari, perqué no era a
punt. D'altra banda, com he indicat al principi, I'expedició del privilegi de
les ordinacions per part de la cancelleria de la reina tingué lloc cap a final
de marg de 1387, quan Alatzar Golluf ja exercia com a regent la seva tre-
soreria. L'aprovació de la reina a I'act2, notarial dels aclariments o esmenes,
que és el darrer document de l'afer, fou expedida el 14 de gener de 1388
(doc.53).

No podem deixar d'assenyalar el fet excepcional que, a propósit de I'or-
g nitz ció de I'allama de Girona, ens hagi aüibat una versió catalana d'una
excomunió amb hérem.'6t No se'n coneix cap més. Com totes les versions
de documents en hebreu dels quals se sol licitava l'autorització judicial, re-
presenta que fou feta oralment davant el ,utge ordinari de la ciutat, per or-
dre seva, consignada per escrit pel notari de la seva cort, i firmada al final
pel jutge.

En aquest cas, s'endevina que el trámit fou formal. No s'assenyalen peti-
ciona¡is amb noms i cognoms. L'acta de la versió es limita a dir que la peti-
ció fou feta per alguns singulars de I'aljama que deien actuar en nom d'ella,
i els calia que el document hebreu fes fe davant els ribunals. Diu que el jut-
ge convocá jueus perits en lletres i en Llei judaica, i els prengué iurament de
vertir fidelment el document. Foren Astruch Lobell Graciá, l'omnipresent, i
Enoch Bonjuha Saporta, iueu de Tárrega, amb casa a Barcelona, que es tro-
bava aleshores residint a Girona. Tots dos eren realment perit.s. Representa
que se'ls lliurá el document hebreu, i en pres¿ncia del jutge donaren la ver-
sió catalana tots dos alhora. La realit^t devia ser que ja pofiaven la versiÓ
per escrit per lliurar al notari. Les anomalies de la cópia del notari, amt¡ els

noms propis bastant estrafets i la data final embullada, deuen provenir de
les correccions manuals de la versió que li fou lliurada.

Les declaracions d'N'¿tzar Golluf són breus, compreses en sis únics
capítols.

EI primer no tenia cap transcend¿ncia. Determinava que Jucef Bellshom
[de Blanes], "per rahó com té studi públich de Ia Ley", era convenient que
fos exclós de la secretaria, "mas que contínuament romanga en lo consell".
L'ofrci li impediria la seva funció primordial de director d'escola talmúdica,
"de qué's seguiria dampnatge e desonor a la aljama".

El segon i tercer capítol procuraven assegurar que deu economies fa-
miliars, potser les més potents de I'aljama, no deixessin d'estar presents al

consell. Quan s'esdevingués que algun de deu consellers concrets, pel fet

365. tsido¡e EpsrÉrN, The 'Responsa' oÍ Rabbí Solomon ben Adret oJ Barcelona (1235-

1310, as a Source ofthe History os StMín, Londres 1925, p)g. 71-78, dedica un capítol sencer

a la casuísfica, i també al text, de les excomunrons.
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d'haver sofit secretari, no podia tornar al consell, el seu fill o germi passa-
va automiticament a la llista d'elegibles a consell. Els corsellers potencial-
ment compatibles eren exclusivament aquests:

Abraham Cabrit amb el seu fill lMossé Cabrit];
Abraham Issach amb el seu ñ11 Uucef Abrahaml;
Bellshom Benet amb el seu germá lAstruch Benetl;
Benet Bellshom amb el seu germ¿ lMossé Bellshom];
Bonjuha Saltell amb el seu germá lBonet Saltell];
David Mossé Falcó amb el seu germ) [Bellshom Mossé FalcóJ;
Issach Bonjuha amb el seu fill;
Issach Desmaestre amb el seu fill [Bonastruch Desmaestre];

Jucef Falcó amb el seu germá lBellshom Falcól;
i mestre Mossé del Portal amb el seu fill [Abraham Mossé del Port¿l].

EI quart capítol estava en la mateixa línia. Autoritzaya la subrogació en-
tre dos germans i pare i fill, de manera que si els rodolins n'elegien un, el
parent próxim el pogués substituit mentre obtingués l'aprovació de Ia resta
de consellers.

Els dos darrers capítols disposaven que, acabat el mandat dels tres secre-
taris del primer any, directament, "sens sort ne redoliris", els dos de la ciutat
fossin substituits com a consellers per Rovén Nacim i Salamó Sapofa, i el
de la col.lect¿ per Bonjuha Vidal.

Relació dels regidors previstos en les ordinacions de 1386,
amb les co¡reccions fetes DerAlatzar Golluf

l$ñh^rr C^btil, jutge i apte per al consell
N)raham lss¿'ch, consel ler
Abraham Mercadell, apt¿ p al coTlsell

Abr^ham Fav ay a, c on se ller
Adrer ArúAay, aPE ¡*r al corsell
Astruch Benet, cot?-tel/¿/

Astruch Cresques, apte F¡er al con*ll
Asm¡ch Lobell, colaelbl
Bellshoñ Beneq seclebr¡
Bellshom Bonjuha, apt¿ per al consell
Bellshom Falcó, cor¡sel/e/
B€llshom Issach, apre ¡nr al consell
Bellshom Mossé Falcó, colrselrer

Bonet Abr¿ham Cohén, ap¡e per al consell
Boret Sakell, secrcbi i consellel
|k)niuha Mayn\ó, conse er

l\b$Ilam C^bir, cotuPatible anb elrt
Abr¿l\ün lssac]t, cotnpatíble afib elf

óeusnom benel, cornpauote amo et germa

:

uene¡ tJet$hom. ronprltole amb et 8?mul



Boniüh^ vid2J, apte per al consell

cresques Bonafós lcracid], conseller

Enoch Boniuha Saport¿, apte P 4l consell

F efi er Boflaflas,ch, cor\se ller
Issach Boniuha, s¿crcrañ i conseller
Issach Desrnaestre, 4pre trEr al coTttell

lss ch Rlvaya, conseller
lssach Rovétr, coúseller

Jucef ltr)r^h^nr, consellel

Juc.ef Bellshom lde Blar¡esl, conselltzr

Jucef lss cl]., dpte per al consell

Mossé lAbrahaml del Por¡al, consellel
Nagañell CEre, claLúñ i apte per al consell

Ro]'én Nacj'i¡, jütge i apte W al consell

Salamó S^por^, jury í apte per 6l consell

Sullam de Blanes, ¿?t?serrer
'far oa; Hasüy, conse I le/
Yida,l Boíe\ apte pr al conse

viclal lntr-ll,, apte pr al cott*ll

Bonjuha Sahell. cornPatible amh elgermd
Bonjuha Vidal, cot¿teller des del segon anJ/

David Mossé Falcó, cofip. amb el gerna

Issach Boniuha, compatíble amb elill
f,ssach Desmaestre, compatíble 4mb elf

Jucef Bellshom lde Bla¡ed, conselbrÍs

Jucef F^lcó, corrúatible 
^mb 

el genñ

Mossé A. del Portal, comparílrle amb elrt

Rovén Nacim, corceller des clel segon an1

S:alamó Saeofia, co,?^sellef delt del Won anl
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Mala.maror
Les noves ordinacions i les correccions d'Alatz ar Golluf mancaren de vir-

tut per retomar la pa:u a I'aljama. Els mals procedien d'una situació general

molt deteriorada, tant a I'interior com a I'exterior. El remei no estava en el
repartiment de les funcions intemes, ni en la casuísüca d'un reglament mi-
nuciós. Própiament. no hi havia remei.

Encara era fresca la tinta de la firma de les ordinacions, que la reina ma-
nava a un funcionari, "per bon stament de la dlta aljama e per posar aquella
en tranquil litat de pau", que enviés presos a Barcelona Bonet Saltell, que
era un dels secret¿ris, i Baró Issach, Bonsenyor Graciá, Dayot Issach i Vidal
torner, que probablement eren els instigadors de I'oposició.ú

Aquell mateix mes d'abril de 1387, es manifestaren desequilibris de po-
der entre els secretaris i el ple del consell. Ens consten per una ordre de
la reint adregada conjuntament als uns i als altres. La reina els exposa que
se li ha fet saber -per part dels secretaris, evidentment- que el consell, per
majoria de vots -al marge, cal suposar, dels secretariF, ha ordenat que nou

366. AcA, canc, Reg. 1819, fol. 96r, en data Barceloná, 18.M.1387. Dayot lssach, inculpar

de delictes personals, fou obiecte d'uria enquesta par¡rculiar: Reg, 2044, fol 22v, en d^¡a

B^rcelona, 22.04.'1387.
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d'entre ells es recloguin en ostatge a la sinagoga, i no l'abandonin fins que
hagin concordat la forma de satisfer les peites i les cárregues de I'aliama,
amb la disjuntiva de taxació direct¿ o manifestació de béns. Segons alguns,
el procediment enr corecte, i tenia la categoria d'baskatnab, pos t que h^-
via estat aprovat per la majoria del consell; peró segons el parer d'altres (i.
e., els secretaris), al qual la reina s'adheria, el consell no ho havia decidit
a proposta dels secretaris, que eren els únics autoritzats per fer propostes
al consell.

I¿ qüestió real no era la validesa del procediment, sinó el temor que la
comissió concordés una contribució oer manifestació de béns. cosa oue els
secretaris volien impedir. i la reina éb secundarra, afirmant que seria "en
gran dampnatge del bé públich de la dita aljama". Amb refer¿ncia a les or-
dinacions, que disposaven que els secret¿ris eren els únics autoritzats per
fer propostes al consell, la rein¿ ordena a tots plegats, sota pena de cent
morabaüns, que observin les ordinacions a la lletra. Han de ser els secret¿ris
els qui proposin al consell la manera de satisfer les cárregues, i la concor-
din tots iunts, "segons que üobarets esser maior profit de la ütz alpmq e
go que concordat seri a les més veus, se haia a tenir e complir sots aquella
matexa pena" (doc. 52).

L'espectre de la manifestació de béns fou coniurat. Mesos després, amb
cana al batlle, la reina li comunicava que havia designat dos talladors,
com havia prevíst a les ordinacions. Serien Issach Rovén i Salamó Sapor-
ta. El batlle els havia d'intimar la designació, i després rebre'ls el iurament
en forma reservada. Dilulgar-ne la notícia abans d'hora, podia entorpir
I'operació.ó7 Peró la precaució no serví de gaire. Feta la taxació, alguns
singulars es negaren a satisfer-la, i calgué una ordre expressa de la reina
per obligar-los-hi.ff

El treball ia referit, sobre els avalots a Girona I'any 1391, exposava di-
versos enfront¿mens d'aquells anys entre els components de I'aljama.r6r El
que mantenien Benet Bellshom i Bonastruch Desmaestre tenia rep€rcussi-
ons col.lectives. En una carta particular al batlle, la reina li recomanava que
el resolgués ("se leu de carrera"), perqué l'aljama "estigue en tranquil.litat
de pau e concórdia".3to Un enfrontament violent, que probablement estava
en relació amb el regiment comunitari, es produí entre tres atacants i dos
defenents. Sabem els noms de tos per les ordres de la reina de trametre
I'enquesta a la cort,311 mantenir a la presó dos dels atacants,rT, i per la sub-

367. ACA, Canc, Reg. 2037, fol. 63v44t, eí dat^ Barcelona, 10.10.1387.

368. ACA, Canc, Reg. 2044, fol. 63v44r, e¡ dara Vilafranca del Peoedés, 21.01.1388.

369. RIER, Aaalots de 1 391, pt9. 1Ol-105.

370. ACA, Canc, Reg. 1822, fol. 188r, en data Barcelona, 20.03.1388.
371. ACA, Canc, Reg. 2029, fol,74r, e¡ d^r^ Montsó, 04.05.1389.
372. ACA, Canc, Reg. 1818, fol. 134v, en data Monrsó, 18.06.1389.
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següent remissió atorgada per I'algutzir Pere Febrer, a canvi de 260 florins,
tprovada per la reina. Els ag¡essors eren Bonastruch Desmaestre, Maymó
Bonjuha ñll de Bonjuha Maymó, i Bonet vidal, de Girona, fill de Vidal Bo-
net, de la Bisbal, tots úes pertanyents al regiment. Els dos defenents no hi
pertanyien. Un era Issach Bondia, juponer, i l'altre Abraham Jassua, que hi
perdé un ull i restá amb Ia cara desfi¡¡urada.r7'

Notícies recollides esparsament assenyalen que alguns punts de les ordi-
nacions no s'observaven. El betb-dín, per exemple, que havia de di¡imir els
contrasts dels singulars amb I'aljama, no funcioná amb els membres previs-
tos. L'abril de 1387, la reina dispos) que no s'executessin multes per fraus
en les imposicions dels deutes si no estaven adverades per Astruch Lobell
Graciá, Astruch Sullam i Jucef Bellshom, experts en dret hebret (in jure
ebrayco experti).3'a I encara l'any següent, totes les causes derivades de les
imposicions, incloses les de I'arrendatari Lleó de Quercí, que havia deman-
dat Abraham Cabrit, eren comanades per la reina a Abraham Issach, Astruch
Lobell Gracii i Astruch Sullam.r'5

h composició del consell sofrí alguns canvis naturals. Abraham Issach
traslladá el domicili a Narbona. En presentá acta notarial feta en aquesta ciu-
tat el 5 de maig de 1390. La substitució pel seu ñll Jucef Abraham ja estava
preyista en les declaracions d'Na¡zar Gollul Tanmateix el consell i el bab-
dín el declarare¡ suficient amb c rÍ2, del 12 de maig en poder del notari
Simon de Bossegais, i la reina aprová, la substitució, malgrat que Abraham
Issach no havia jurat el cárrec (!).r'ó Tarog Hasday també mudi el domicili,
no sabem on, peró el consell declará inhábil el seu fill Hasday Tarog, i cal-
gué con.fiar la designació del substitut als rodolins. Els rodolins hi designa-
ren Naganell CerE, el qual, segons llegim al document que ens ho explica,
havia estat designat secretari per N^Ízat Golluf per a I'any 1388, cosa que
igno¿vem. Atenent que la designació era nul la perqué la reina no I'havia
aprovat (!), i tampoc no havia usat de la secretaria (!), la reina ordeni que
Nacanell Cere fos admés com a conseller,i'

373. ACA, canc, Reg. 1815, fol. 131r-v, en data Monlsó, 27.0t3.1389. Als comPtes del

tresorer de la reina ñguren ingressats 210 florins per aquesta remissió (ACA, RB MR, vol. 514,

fol. 5r-v), perqué els 50 restants penocaven a Guillem ldamon de Llo¡et, casth de la Torre
ceronella, que tenia el quint de les composicions establertes a la ciutat. L'apoca dels 50

florins, ñmada pel casde a Pere Febrer, és a l'Arxiu hisrbric de Protocols de Barcelona, notari

A¡nau Piquer, 50/2, en d^t^ 27 .08,1392.

374. AcL, Caíc, Reg. 2044, fol. 19v, en data Barcelon^, 19.04.13a7.

375. ACA, Canc, Reg. 2044, fol. 86r i 87r, en dates valldonzella, 18 i 24.04.1388.

376. ACA, Canc, Reg. 2044, fol. 143r, en data Girona, 07.07.1390.

377. AcA, Canc, Reg. 2044, fol. 142r-v, en data Girona, 30.06.1390.
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Ia refoxma dal consell
Després d'una breu temporada de banys a les termes d'Arles del Valles-

pir, la reina Iolant arribá a Girona el diumenge 5 de juny de 1390. La situa-
ció de malestar que li devien exposar uns i altres fou alarmant. Urgia ap -
renga¡ que hi havia voluntat de resold¡e els problemes. No prengué temps
per meditar, i llangá Ia solució cap al futur. L'endem) mateix autoritzava que
el consell deliberés una reforma del regiment (doc. 54).

L'autorització s'inicia amb el reconeixement del fracis del regiment ins-
taurat per la mateixa infanta tfes anys i mig abans. Confessa que els jueus
de Girona no estan bé (extra ordinern esse), i no aconsegueixen posar-se
d'acord sobre les talles i les contribucions. No vol admetre oue el fracls
procedeix de la composició humana que havia conferit al conráll, i .l fu d.-
rivar de factors externs. L'atribueix a desgrácies naturals (malicia tenporis
excrescente), al trasbals de la invasió de les tropes comandades per Bernat
d'Armanyac (ex guen arutn discriminibus), a baixes de consellers per de-
funció (que no eren significatives), i a I'empobriment d'alguns que abans
eren rics (que probablement Empoc no era cert).

La reina continua confiant plenament en els consellers nomenafs per
ella. Disposa que els presents a la ciutat revoquin l'excomunió amb bt+ern
que prohibia criticar les ordinacions, i els autoritza per reunir-se, d'ara fins
a Nadal, i deliberar sobre la reforma del consell. Drocurant el seu benestar
i la utilit¿t de I'aljama (bonum consitii et comodum dicte aljame). Ns seus
ulls, les dues finalitats s'idenüficaven.

Ia gesf.^ció de la reforma fou lenta, i excedí en quatfe mesos el termi-
ni previst. Els secretaris i el consell l'encomanaren a quatre prohoms dels
més antics i bregats en els afers de l'aljama, que no necessitaven credencial:
Abraham Ravaya, Astruch Lobell Graciá, Ferrer Bonanasch i Jucef Bellshom
de Blanes. Ignorem el dia que el consell aprová la reforma. Vidal Desmaes-
tre, tramés com a nunci a la corf, n'impetr¿ la confirmació de la rekla el27
d'abril de 1391 (doc. 55).

Resta clar que no es pretenia dictar unes noves ordinacions generals,
sinó reformar el regiment, concretat en la composició del consell i l'elec-
ció dels secretaris. Molts dels trenta-quatre capítols de les ordinacions de
1386 quedaven explícitament intactes (cap. [9D, inclosa la validesa per vint
anys (cap. [12]). La reforma tenia només quinze capítols. Alguns no eren
significatius.

EI nombre de consellers fou augmentat. No serien dilrlit, sinó vint-i-tres.
Vint-i-un havien de ser de la ciutat, i dos de la col.lecta (cap. [11,.

Se suprimia el cos de teserva, que devia portar massa problemes. Setze
consellers e¡en declarats vitalicis i no es renovaríen. Els altres set, conse-
llers temporals dits "affits al consell", es renovarien anualment, en un cicle
de tres anys. Cinc havien de ser de la ciutat, i dos de la col.lecta (cap. [2]),
Acabat el tercer exercici anual, el cicle es repetiria.
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No es reprimia la voluntat compulsiva d'expressar els noms de tots. Els

setze iriamovibles, en primer lloc (cap. [1]), i a continuació, els grups dels
móbils de la ciutat (cap. [2]), i de la col lecta (cap. [3D, tant del primer any
com dels dos posteriors del cicle.

La substitució discrecional dels parents próxims, establerta per Natzat
Golld tampoc no devia funcionar. Algunes economies fones compafides
per pare i fill, o entre gernans, volien estár simultlniament presens al con-
sell, fins i tot en la categoria d'inamovibles. Abandonant la substitució indi-
ferenciada, s'establí un sistema quelcom complicat, tothora nominal.

En la categoria dels inamoübles, Bonastruch Desmaestre seria conseller
el primer any i el tercer, i el segon any seria subsütuit pel seu pare Issach
Desmaestre. Bellshom Mossé Falcó seria conseller el primer any, el seu ger-

mi David Falcó ho seria el segon, i Falcó Mossé el tercer, donant-li facultat
per renunciar la seva conselleria en favor del germá primer. Bonet Saltell
també estava facultat per renunciar, l'any que volgués, en favor del seu ger-

má Bonjuha Saltell. Astruch Benet, en canvi, només tenia llicéncia per re-
nunciar, el tercer any, en favor d'un dels germans Benet Bellshom i Mossé
Bellshom (cap. [1D.

En la categoria dels consellers temporals, Bonet Vidal, resident a la ciu-
tat, podia renunciar la corselleria que tenia prevista per al iercer any en fa-
vor del seu pare Vidal Bonet, o del seu germá Boniuha Vidal, si es trobaven
a ciutat (cap. [2D.

El nombre total de consellers previstos, sumats vitalicis i temporals, aug-
mentava lleugerament. Així com abans eren trenatinc, ara arribaven a qua-
ranta-dos. En cas de defunció o trarisportació de domicili d'algun conseller,
tant dels fixos com dels grups de temporals, la substitució era encomanada a

una comissió composta d'onze persones: els tres secretaris, els tres membres
del betb-dín, i cinc consellers elegits per la sort dels rodolins. Se suposava,
ing¿nuament, que concordarien en la designació del subsütut (cap. [10]).

L'absentisme dels consellers continuava, i ara es preveu. Es declara que,

mentre siguin doue, les decisions valen tant com si fossin tots vint-i-tres. Iá
qüestió de la discrepáncia d'opinions es matisa. En principi, preval la ma-
joria de les dues terceres parts, peró cal fer atenció als votants, perqu¿ els
parents entre ells valen per un sol vot (cap. [8]).

Els secret¿ris conünuen essent tres. I¿ seva designació s'encomana a dos
electors designats per la sort dels rodolins. l¿ forma seria aquesta. Reunits
els 23 consellers, s'havien de fer 23 rodolins, en un dels quals s'escriuria la
budleta 'Elegidor dels secretaris', "en ¿braych 

^ppella.t 
boret''. Repafits els

rodolins, la butlleta designaria un primer elector. A continu¿ció, apartats els
seus parents, un nou repartiment de rodolins designaria el segon elector
(crp. f1al).

Els dos electors havien de jurar que designarien els secret¿ris "a profit de
I'aliama", i tenien un dia natural per fer-ho. Si el deixaven passar, calia fer

r43
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una nova designació d'electors, exclosos els dos primers. Podien escollir-hi
individus de dins el consell o de fora, mentre residissin a la ciutat, no fossin
parents entre ells, ni parents dels dos electors. Només podien ser parents
d'un d'ells (cap. Í5bl).

Els secretaris havien de jurar el c¿rrec, sense expressar en poder de qui
(cap. [6b)). El seu mandat duraria un any. No podien tornar 

^la 
secretaria

fins passat un altre any, peró tornaven a la condició cle consellers, en cas
que ho fbssin (cap. [5c]). No se'n disposa res més, perqu¿ es remet a les or-
dinacions de 1386 (cap. [9]).

EI clavari (gouó del primer any fou designat nominalment. Era el mateix
Naeanell Cerg, amb facultat per posar-hi un substitut. El seu salari continu-
¿va en 240 sous (cap. [4]).

El clavari per als anys següents havia de ser un contribuent "en tayl per o
sol. de bona moneda o més", i prestar ñanga a coneguda dels secretaris. El
salari era només de 120 sous, la meitat del de Naganell Cerg, i ho diu expres-
sament. I-a seva elecció era similar a la dels secretaris, amb un sol elector.
l¿ forma seria aquesta. Feta la designació dels secretaris, reunits els restants
consellers, es farien els corresponents rodolins, en un dels quals es posaria
l^ butlleta'Borer, elegidor de clavari'. El designat pel rodolí de la budleta ele-
giria, ell sol, el clavari, que no podia ser parent dels secretaris (cap.l6a i b)).

Es determina que l'elecció <JeI bab-dín ("besdín") es faci després d'ele-
gits els secretaris i el clavari, segurament per no impedir als jutges I'accés
als oficis de regiment. No podien ser parents entre ells ni amb els secretaris.
L'elecció era encomanada als dos mateixos electors dels secretaris (cap. [7]).

D'acord amb una correcció rl'Na¡zzr Golluf, Jucef Bellshom de Blanes,
conseller vitalici, és rellevat d'assumir la secret¿ria i d'assistir al consell (cao.
[14]). En cas que les eleccions no es poguessin fer el dia previst a les ordina-
cions de 1186, que era el 2 de gener, o l'endemá si queia en dissabte o festá,
es deixa a la determinació del batlle, assessorat pel jutge ordinari (cap. [15]).
Finahrrent, els quatre comissionats per a la redacció rubriquen que han ac-
tuat pel poder conferit per la reina el 6 de iuny de 1390, "ab acordamenr
del consell de la aljarna, e per manament del batle; e entenen haver fet agó
a)'tant quant a la dita senyora plaurá e no més avant, e en cars que a la dita
senyora no placie, que tot sie cas e nul.le e per no fef'(cap. [13]).

La reina aprová els capítols de reforma, com hem indicat, el 27 d'abrl, de
1391, estant a Saragossa, i maná que fossin observats. L'endemá, per a més
fermesa, ordenava al badle i al jutge ordinari que imposessin penes als que
contr¿diguessin o actuessin en cont¡a de la reforma. No li semblava prou que
hagués estat concordada pef unanimitat. Temia que es manifestessin dissi-
déncies a posteriori, i convenia descartarJes. Els encarregava, doncs, que dis-
posessin el dictat d'una excomunió de berem i nitduy, 1 conegtda d Astruch
Sullam i de Jucef Bellshom de Blanes, els millors experts en dret hebreu de la
ciutat, a més de la pena de cinc-cents sous que ella hi afegia (doc. 56).
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Relació dels regidors previstos en les ordinacions de 1386 i de 1391

Els qui consta que exercifen en algun moment com a secretaris est¿n mar-
cats amb '.
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Abtül¿r¡ C¿.bn¡, ju8e i apte F al cotsell
Abraham Issach, colaserrgr

Attt hAm I'lercadell, aW F ol consel

'Ab¡¿'ham Pav ya, consllel
Adre¡. Anit\ y, aW per al conell
'Astruch Benet, corrserle¡

'Astruch Cresques, 4pr" Wal corcell
'Astruch lobell [cracA], cot¡rerrsr

'Bellshom Benet, secrer4¿

B€llshom Bonjuha, 4pte pr al consell

sellshom Falcó, corceller.

'Bellshom tssac'h lde B.l, 4E pr al consev

Bellshom Mossé Falcó, cor¡selbr

_
Bonet Abr¿ham Cohér, apb pt al consell

'Bonet Saltell, socf¿r¿li i conse el

&¿f),j.'llr^ l"l^yrtr6, conse ller

:wr1ufa vdal, apn pr al conselt

Cresques Bonafós lGracid], conellet

fnoch non¡uha Sapona , aW F at consetl

'Ferrer Bonanasch, col¿telb¡

'lssach Bonjuha, seczefa rí i consetter

Issach De$naestre, qDre per al consell

l$sadr Ravaya, co te|l¿l
l$sach Rovén, cottser¡"r

Jucef AbralrÉ'ñ, c oise ller
Jucef Belshom [de Bla¡es'1, conseller

J\tcef Issach, apte Pel al collell

"o* ^Oo*o,l 
*, , onzl, conseller

:llrr to Pauaya, 
"oror.4¡oA&ef Ai'tnAy, adjunt el4on an1

'AsJ.)ch Bf-r\el, conseller ftc
Astruch C,ofrn, a¿junl el telcer 

^nl
'Astruch Cresques, cor¿r¿rr¿r&

'Asruch Lobell Graca, co¡se erÍx
As¡^rcl RAvaya, ad|unt el tercer 4n!

Beflshom Boniuha, adlnt el priña anJ)

]se[shom lssac]¡ de s la es, adj. et tercar
Bf-llshor Mosú, conseller 

^ll¿¡rtatiuBellshom MosÉ Falcó, conelbr albnatiu
'Benet Bellshom, cores . aü. t adjunt el 3 dnt.

'Bonastruch Desmaestre, cor'tsellel 
^ltenútiu

.W¿rjler Sdtell. conseller fttc

Bofra Vidal, adjunt el tercet an1
Bonj\ttla MayÍ\ó, adjunt el Primer 4n!
'Bo¡i:utt^ SaJte[l. coraselbt abelratiu
'Boniuha vidal, cor¡t. 1 an! t adj. ab. el 3
Bonsenyor Gracii, a¿junt el segon anJ)

Cresques fBonafósl GracÁ, cor$. el I an)l
D^vid F^lcó, corteller alenutíu
Enoch Bonjuha Saporta, adjutt el qon 4n!
'Fak6 Mos*, conselbr 

^lunuth.t
'Feft et BaJr]a¡asch, conseller f.x
Hafuy'Í^toq, adjurr, el Ercet an!
'lssach Boriuttú, c oíse llet fJc
Issach Desfiiaestre, cofisellel alEnkztiu

lssp'ch Rov éf), conse I br fx
Ivcef Abral'¿,rlj', cotts errtt
Jucef Bellshom de Bla'¡es, conelleliJc
Jucef F alc6, co¿sel bl rtr
J\tcef ls ch, adjunt el segon 4n!
lÁayÍ\ó Bc,¡iuta, adjuflt el tercet 4n!
Mossé [Abraham del P], adjunt el pr'mer
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L'acarament de les dues relacions de consellers, separades per quatre
anys i mig, facilit¿ molt el comentari de la reforma.

La primera relació, la de 1386, compren 35 noms, i la segona, l^ de 1391.,

42. Malgrat I'augment de set unitats, 26 noms es repeteixen.
Els conselle¡s de 1386, absents el 1391, són nou. No tots efen baües per

defunció, com afirmava la reina. Podrien ser-ho Bellshom Benet, Bellshom
Falcó i Bonet Abraham Cohén. D'Abraham Issach i Taroe Hasday consta
que havien mudat el domicili, i probablement també Issach Ravaya. Podem
retenir, doncs, que la comissió de la reforfrla no dica I'ostracisme a cap an-
tic conseller Li estava bé que els consellers de 1386 continuessin figurant al
regiment. Ells mateüos s'autodeclararen consellers pernanents.

Els consellers introduits de nou en la reforma de 1391, són setze. Sem-
blen molts, peró signifiquen escassa novetat, perqud la majoria són subs-
tituts potencials de consellers que ara es declaren fixos. Set ho són cer-
tament: Bellshom Mossé, Benet Bellshom, Bonastruch Desmaestre, Bonet
Vidal, Bonjuha Saltell, David Falcó i Falcó Mossé. Jucef Falcó entenem que
substituia Bellshom Falcó, difunt o incapacitat. Els consellers realment nous,
doncs, no són més de n.út, i salta a la vista que la comissió tingué la precau-
ció de no col locar-los a la conselleria del primer any. Astruch Cohén, As-
truch Ravaya, Bonet Vidal, Hasday Tarog, Maymó Bonjuha i Mossé Astruch,
estan tots previstos per al tercer any.

Els consellers que l'any 1391 es declaren permanents, ho són tots en
continuitat des de 1386, llevat de Jucef Falcó, que jutgem que substituia
Bellshom Falcó. Després de la reforma, doncs, la composició social del con-
sell de I'aljama de Girona era la mateixa d'abans.

les botses pek at)alots
Tot just implantada la reforma, sobrevingueren els cruels avalots contra

les aljames de iueus. Fou un fenomen general, iniciat a Sevilla, i propagat
per les principals capitals dels regnes de Castella i de Valéncia, i frnalment
Mallorca i el principat de Catalunya.

Naganell Cerg, clawA i apte ¡*r al consell

'Rovén Nacim, /rrge t dpte pr al consell

'Salarró Sapor¡^, Julge í apte W al consell
Sullam de Bl¿'nes, coflseller
Tarog H^sday, conseller

Mossé Astruch, a4r¿t el wcer onl)
Mossé Bellshom, cor¿selre¿ adj. i alt. el 3 drry)

Mossé Cabir, adj nt el sqon ary
Nae¿nell CEre, consellerfe í clatmrí el 1 any
'Rovén NaclÍr, conseller fJr
'Salarñ Sa¡nrta, conseller f"r

vrd^lBonet, apte W dl consell I Vidal Bonet, cons. el 1 anj I adj. alt. el 3 anJ)

\daj lobell, apte pet al corcell | \idallbL\e[, adjünt el prímel 6nl
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A¡ribaren a Girona el dia de sant Lloreng, 10 d'agost de 1391, continua-
ren alguns dies després, amb una rebroada el 18 de s€tembre. Els episodis

ia han estat explicats i esgrunats per menut en la mencionada publicació
anterior.su No cal retreure'ls de nou, posat que ens interessen solament les
baixes humanes que afectaren I'orgarutzaciÓ de la comunitat.

Ies baixes de jueus es produiren per causes diferents, tant en homes i
dones com en criatures. Algunes poques famflies s'havien absentat de la
ciutat, cercant refugi a Castelló d'Emprlries i t Perz¡allada, i s'hi quedaren
determinadament. Una part d'homes i dones moriren assassinats a mans
de cristians p€r negar-se a rebre el baptisme. Una part de dones i criatures
moriren en mans de parents próxirns que no volien veure'ls practicant la
idolatria. Algunes criatures foren arrabassades de mans dels seus familiars
i bateiades per la forga. Una part d'adults acceptá el baptisme, tant els pri-
mers dies com al llarg de les setmanes següents, per efecte de l'angoixa que
perdudr fins a novembre. Encara hi ha una darrera categoria particular: els
jueus que es trobaven ocasionalment en altres localitats, i regtessaren a la
ciutat havent acceptat allí el baptisme.

El cómput parcial de cada grup és molt difícil d'establir, i també el tot¿I.
Ia informació numérica de qué disposem es refereix al resultat dels tres pri-
mers dies, dins la ciut¿t. En cartes del 13 d'agost, els iurats comunicaven al
rei i a la reina que s'havien informat bé de les baixes de jueus. "Ara, senyor
-deien al rei Joan- havem-los sabuts, e són )g., entre Srans e petits, aquels
que adés havem trobats morts, iatsia éls díguan que més lus en falten; dels
quals n'i ha molts que'ls juheus han morts, axí com són infans pochs, e al-
cunes dones. An-se-n'hi fets alcuns de christians".tD Els jurats no deien res

sobre les proporcions respectives d'homes i dones, ni sobre la seva condi-
ció social. Més tard, minimitzant els estralls, informaren els monarques que
I'aljama es podria refer hcilment perqué molts dels iueus morts no partici-
paven "en talles ne en questes".fl

Abans del 18 d'agost, els jueus que restaven a la ciutát foren reclosos a

la Tore Geronella. Hi romangueren tancats ñns a mitjan desembre. I¿ Torre
fou expugnada per les turbes el 21 de setembre, peró la documentáció no
assenyala més episodis amb assassinats.

Rabí Hasday Cresques, en la seva coneguda carta als iueus d'Avinyó,
escrita el 19 d'octubre, compendiaüa al resultat dels avalots a Girona dient
que els rabins havien moft santifrcant el nom de Déu, i uns pocs s'hávien
batejat.4' Sembla que també minimitzava les conversions, perqué consta
que els dies 5, 1,1, 1,3 i 16 d'octubre, i encara més endavant, continuaven

378. Rrú^, Aualots del l-t97, especialment les plg. 115-135.

379. Crl^, Band6, vol. r, pa8. 179.

38o. Ctl^, Band6, voL r, pñg. 181 .

381. Cara publicada i complementada amb iúrfonn ció per FúJu, Lle?a.
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els baptismes de famílies de iueus ala catedral, si bé la majoria eren pobres
persones.332 Tenia raó en l'assassinat dels rabins. Astfuch Sullam i Jucef Bell-
shom de Blanes, experts en dret hebreu, desapareixen de la documentació.

Els membres de l'estament polític de I'aljama que ens consta que es con-
vertiren en aquell any 1391 són molt pocs, certament. Només en podem
enllistar sis.

Tal com vaig assenyalar a la publicació anterior, el convers més destacat
de Girona, en sentit social, era el metge Saltell G¡aciá, que prengué el nom
d'Amau d'Anglesola.si Devia ser d'edat molt avangada. Sens dubte és el
mateix que quaranta i tfenta anys abans havia estat repetidameru secreran,
peró feia temps que s'havia apafat del regiment de I'aljama. Dos fills seus
hi participaven activament. L'un, Bonjuha Saltell, no es convertí. L'altre, Bo-
net Saltell, també metge, es convertí amb el nom de Francesc Guillem de
Vilarig.3e

Un altre regidor que consta que acceptá el baptisme a Girona és Benet
Bellshom. Prengué el nom de Pere Benet de Rexach.st Era germá de Mossé
Bellshom, que continu¿ jueu, i de Vidal Bellshom, que l,any següent consta
com a difunt i potser moí assassinat.s Llur pare Bellshom Benet suposem
que havia mort abans dels avalots, perqué no estava previst entre els con-
sellers del mes d'abril.

Un tercer regidor que pregué el baptisme fou Jucef Falcó. Es digué pere
de Banyoles, i morí l'any següent. La seva viuda també s,havia convertit,

382. Per a uno História, vol. ¡r, p¿g. 6ll-612, M^\aL:ts, I4dotaires, pag. 1,45 í 1,49.

383. Per a una História, vol. ¡, pdg.613. CoeAniamenr, hi ha segon Saltell cmcii, rabí
i metge, amb casa a Barcelona. Aquest residí una temporada a lf,eidl, 

^ 
Fraga i a Castelló

d'Empúries. L'any 1386 torn¿va a ser a Barcelona. pUoL CorrtErsíó, pig.72, el confon amb el
de Giroria. Enca¡-¿ hi ha un tercer Sahell craci¿ a Vilafranca del pened¿s.

384. El 27 de setembre requerí la seva muller Tolrana perqu¿ es convertís i conrinuessin Ia
vid¿ narital, peró ella s'hi r\egd: Per a una Hktóría, vol. \, p^g. 614-617. Residint a Barcelona,
amb títol de mestre erl medicina, la reina Iolant li atorgá llic¿ncia per vendre la c¿sa del call
de Gi¡ona: ACA, Canc, Reg. 2048, fol. 184r, en data Barcelona, 28.04.1409.

385. El 28 de setembre actuá de procurador de la conve¡sa Constanqa, abans anomenacJa
Bellaire, per requerir el scu ma¡it Issach Rovén perqu¿ es convenís i continuessin la vida marital,
peró ell s'hi neg¡: PuJoL, Conuelsió, fÁg. 248-251, L'aíy j.41,7 era un dels compromrssarrs per
ananiar la contribució als deutes de l,aljama entre els jueus i els converijos: ACA, Canc, Reg.
2052, fol. 23r i,23r-24v, en data Barcelona, 07.Oj.t4li.

386. Els dos germans, Pere Benet de Rexach (Benet Bellshom) i Mossé Bellshom. hereus
per parts iguals de lluts pare i germ), aprovareÁ la venda d,t¡na casa del call de tsarcelona
feta pel seu procurador a Pere Pasqual, dooor en tots dos drets: Arxiu históric de protocols de
Bacelona, notari Arnau Pique¡ 5014, fol. 31r, en dat^ 04.03.1394. u notari embull) la ¡edacció
del document, donant a entendre que els dos germans eren ñlls de Vidal Bellshom i germans
d'un altre Vidal Bellshom. Eren ñlls de Bellshom Benet. Cal esmenar el resum publicat a
'Anuario de Estudios medievales" 3711 , Barceloí 2OO7 , p^g. 197 .
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amb el nom de Blanca de Banyoles. El seu fill menor fou bateiat amb el
nom de Miquel.337

Mossé Cabrit, de Banyoles, amb casa a Girona, es batejá amb el nom de
Pere Joan. La muller prengué el nom de Joana, i els fills els de Joan, Barto-
meu, Blanca i Clara.r33

Enoch Bonjuha Saporta no era a Girona aquell mes d'agost. Es trobava a

Terrega, i allí es bateje amb el nom de Pere Oldomar.re
El quadre adjunt fa la relació completa dels regidors de I'aljama entre

els anys 1386 i 1391, i mostra la son de cadascun en els avalots de l'estiu
i tardor d'aquest any fatídic. La informació procedeix de fonts disperses.
Malauradament, no ens ha arribat c p relació completa de jueus adults as-

sassinals, ni tampoc de conversos d'aquells dies.
Salvat I'engany d'una possible homonímia, la informació que el quadre

ens procura sobre els regidors que continuaren vivint com a jueus a Girona
es pot acceptar bonament, perqué reposa en documents positius. Per for-
tuna, ens ha aribat un document del 6 de novembre de 1391, on consten
els noms de trenta-r'uit jueus i deu jueves refugiats a la Torre Geronella, la
majoria pertanyents a l'estament superior de I'aljarna.tx

I¿ informació sobre els regidors conversos pot ser incompleta. El mateix
any 1391 i posteriors tenim documentats alguns conversos dels quals igno-
rem el nom com a jueu.

La sort dels regidors que desapareixen de la documentació és forgosa-
ment indeterminada. El fet que a partir de 1391 no se'ls trobi documentats,
no peñnet afirmar amb seguretat que morissin mánirs ni que es convertis-
sin. És possible que morissin de mort natural. Entre ells hi ha Rovén Nacim.
Estigué recltrs a la Torre Geronella, i encara era en vida el 27 d'agost, quan
consigná un plany rimat al dors del primer full d'un Séfer Torab,rt' perd no
figura a la relació del 6 de novembre ni se'n té cap menció posterior.

387. Pel a una História, vol. rr, pdg. 613. Ella es torn¡ a casar amb el convers Ferrer de

Montcada (Cresques Benvenist), oriünd de Barcelona. El rei Joan I'autoritzi per conservar la

tutoría del seu ñll Miquel: Reg. 1904, fol. 98r-v, en data Sant Cugat del Vallés, 02.10 1392. E$e

amplameot documentada per Pl.ANAs, a:onuit)¿ncia, p^F,. 458-460.

38a. L'^rry 1394 manifest) el propósi( de traslladar el domicili a Barcelona, amb els seus

familiars, perd temia ser molestat per l'inquisidor dels heretges: ACA, Canc, Reg. 1a62, fol.
67v, en data Barcelona, 08.10.1394. L'any següen! venia la casa de Girona al seu cunyat Mossé

Astru(h: E{RIB\ FR^úo, l)rrcrm.,t?/s, núm. -6I
389. ACA, Canc, Reg. 1851, fol. 186r-v, en data Barcelona, 18.07.1392.

390. Arxiu histbric de Girona, Notaris, G 5, vol. 434, fol. 33r-\. Document cedit gentilrnent

pel prof. Christian Guilleré.

391. RIE'.^, Au.tlots de 1391, p|g. 121-128 i 156.

749
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Relació dels regidofs de l'aljama de iueus de cirona,
entre desembre de 1386 i abril de 1391,
amb la se sort en els avalots de I39l

Els noms en cursiya corresponen als reclosos a la Torre Geronella,
atorgants del document del 6 de novembre 1391.

Regidor

Abr¿ham Cabrit
Abmbam ksacb
Ab¡aham Mercadell
Abralum Ravay¿

Adret Anina!
Astrucb Benet
Astrucb Cobén
Astnrcb Cresques

Astrucb Lolcll GMciA
Astruch Ra 

'?Bellshom Benet

Bellshom Bonjuha
Bdlshom Falcó

Bellshom Is,sach [de Bla.]

Bellshom Mossé
Belbbom Mossé Fqlcó
Benet Bellshom
Bonástruch Desn¡aestre
Bonet Abr¿ham Cohén
Bonet Saltell
Bonet Vidal
Bonjuba Mqnnó
Boniuha Saltell
Boniuha Vid¿l
Bonsenyor Gracie
Cresques Bonafos lGraciá]
Dat|íd Falcó
David Mosse Falcó
Enoch Bonjuha Saporta

FaLó M6sé
Ferre¡ Bo¡anasch
Hasd4J, Tarcg
Issacb Bonjuba
Issach Desmaest¡e
Issach Ravaya

I$sach Rovén

C-ontinüa

,ueu de
Gircna

x

X
X
X
x
X

.

;

;

X

;

.

;
X

;

Rep el baptisme

Pere Benet de Rexach

Francesc G. de ¡ig

Pe¡e Oldoma¡

Desaparcix

;

X

X

Ob6eñacioñs

At6ent de la ciutat

Kesr(e a frguef€s

MoÍ ab4; de 1r1

Mort aba¡s de 1391

Res. a Per¿tallada

¡¡ort 
"l)áro 

¿" f¡gf

..'

Re6. a Peratallada

Kesloefl a frguefes

*,", 
it 

n *

nes. a Peraalla¿a

Mu.ller barejada
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J'lcef Abraham

Jucef I3ellshom lde Bl.i

Jucef Falcó

Jucef lssach

MaJmó Bonjuba
Mossé [Ab.] del Por¡al

Mossé Astrucb
Mossé Belkbom
Mossé Cabrit

Naeanell Cerp

Rovén Nacim
Salamó SaPorta

Sullam de Blanes

Tarog Hasday

Vidal Bonet
vidal Lobel

X

;
x

;

x

X

Pere de Banyoles

1.." jo"r,

x

;

on,rn u O*UO

¡b".rt de la ciutat

Resident a l.a Bisb¿l

Un col lapse total no s'havia produit. Els consellers que restaren en vida
eren suficients per reprendre el regiment de I'aliama. Astruch Benet i Sala-

mó Saporta, dos dels secretaris que es trobaren havent de fer front a la cruel
emerg¿ncia, podien continuar en l'ofici. Tanmateix Ia reina Iolant, represa

la normalitat, opü per dictar un regiment interí, amb una provisió del 16 de

iuliol de 1392 (doc- 57).
La reina hi lamentava que les ordinacions recents, aprovades I'abril de

'!,391., no havien pogut entrar en vigor. A-frrmava que els avalots, tant a la
ciutat com a la vegueria, havien ponat Ia destrucció de la major part de I'al-
jama, i una disminució notable dels seus consellers pels assassinats, per les

conversions, i per la fugida a llocs més segurs, Segons ella, els iueus restants

eren molt pocs (in modica quantitafe), i mancaven de regiment adequat,

sense consell, sense secretaris elegits i sense administradors. A súplica dels

membres restants de I'aljama, la reina avtorifzava que els consellers darre-

rament nomenats que es trobessin a la ciutat, mentre fossin mit, poguessin
pfendre decisions, per majoria, sobre els negocis comuns, elegir dos secre-

taris, clavari, rebedors de comptes, jutges i almoiners, i tamh dictar talles,

seguint les pautes de l'ordinació aprovadt.
Els cárrecs havien de durar només un any, i el regiment interí a bene-

Dlácit. Preveia dictar una ordinació més est¿ble. I-a dicñ dos anys més tard

1.51





CAPfTOLvII

1394 - 1437

La contraec-tó
El govem de la reina Iolant sobre I'allama de jueus de Gi¡ona s'havia

car^Ltei¡z t per un control estricte, t¿nt de les persones que designava per
al regiment, com de la gestió comunit¿ria que port¿ven a terme- El control
continua.

Dictat un regiment interí el 16 de juliol de 7392, vitlld per un any, for-
mat per un consell indefinit que podia administrar mentre fossin vuit, en
complir-se el termini la reina el prorrogá per un altre any. Sigui cert o no,
com diu, que ho feia a petició de la mateixa aljama, el fet és que no aflui-
xava el seu control sobre el marc que regulava el suposat benestar intem
de l'aljama (doc. 58). Per aixb, I'octubre de 1'394, tar. bon punt li amibaren

notícies d'una innovació perillosa, la reina s'apressá a aílrar-Ia amb un ma-

nament adregat als regidors i als singulars de I'aljama, t¿nt de la ciutat com
de la col lecta.

Li havia aribat -ls deia- que "ab tractament e induccions d'alguns de
vosaltres, havets sobre la dita allama e comú de la col lecta e contribu-
ció d'aquella imposada cena ordinació e capltols penals que tots singulars
juheus e juhies de la dita allamahalen e sien tenguts a fer manifest o denun-
ciació de tots e sengles deutes, préstecs e contractes". Era del domini comú
que els préstecs i el tr¿fic de censals constituien l'ocupació preferent dels
membres més conspicus de l'aljama. Objectivats i consignats pe¡ escrit, hi
havia el greu perill que transcendissin. De cara enfora, refermarien la per-
cepció del col lectiu com a parásit social; i de cara endins, donarien ocasió,
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molt a curt termini, a una contribució proporcional a la riquesa, espectre
que calia conjurar abans no arrelés.

La reira no estalvia argumentació per impedir el que qualifica de novetat,
mot aleshores amb connotacions fofament negatives. Segons ella, feia més
de t¡enta anys que uns capítols similars no eren "servats ne usitats en la dita
aljam ne entre vosaltres". Els titlla de "dampnoses e prejudicials, en deÍi-
ment e abús dels nostres drets e diminució de vosaltres". Retreu els avaloLs
recents relacionant-los amb els capítols de manifestació de préstecs. Preveu,
alarmada, que si els capítols es mantenen en ügor, provocaran "tals e tan
grans casos e rumor e desviament entre vosaltres, que a nós e a nostres drets
e re¡¡alies porien a majors perills, dans, prejudicis e detriment evenir".

"Pe¡ les dites rahons e altres nostra intenció a aeó inclinants", la reina in-
terposa la seva autoritat per revocar els capítols del manifest dels préstecs,
i ordena a tots els singulars, sota incoriment de la seva ira i indignació,
i pena de cent floÍins d'or, que apliquin el sistema contributiu més usual,
"axí e en aquella manera que acostum¿vets ans de les dites ordinacions e
capítols" (doc. 59).

No és difícil endevinar quin estament encomanava l'alarma a la reina,
Eren aquells homes mateixos que, al mes segúent, n'obtenien una nova or-
dinació feta a la seva mida, en perfect¿ continuitat d'objectius amb les ordi-
nacions anteriors a lJ!1: consolidar els més ¡ics en el poder Fins a l'exin-
ció de l'aljama, els fics seran tothora, poc més o menys, els qui sintonitzaran
millor amb I'auto¡itat superior, i es prestaran més dócilment als seus dictats.

El pretext per a la nova ordinacíó, firmada per la reina el 9 de novembre
de 1394, era la minva de personal que obligava, segons ella, a restringir el
consell previst I'any 7397. Fa baixar el nombre de consellers de vint-i-tres a
onze, i els dóna llicéncia, menÍe siguin vuit, per prendre decisions vincu-
lants. No cal dir que tots els consellers són fixos i designats norninalment.
Per a major seguretát, la reina també nomena Íes secretaris per al primer
exercici anual. Són Bonastruch Desmaestre, Falcó Mossé i Vidal Lobell.
Tots, consellers i secretaris, procedelxen del consell designat l'abril de 1391,
i la majoria també havien format part del consell de i386.

l¿ nova ordinació de 1394 no dissimula gens que els regidors són els més
rics de I'aljama. No solament la reina disposa que Astruch Benet, que és el
major contribuenf (qui ett major contribuens), sigui adjunt als secretaris, a

més de corseller vitalici, sinó que l'autoritza expressament perqué col.loqui
al consell un, dos o tres més escollits d'entre els malors contribuents (ex ma-
joribus contr¡butoribus dicte aljame), a ñ d'^glífzar les gesüons. També dis-
posa que Bellshom Issach, Bonjuha Vidal i Vidal Bonet, jueus de Per¿tallada,
essent dels maio$ contribuents (crn, sint es tnajoribus contibuentibus), for-
min part del consell tota vegada que es trobin a la ciutat. Diu que pare i fill,
sogre i gendre, i germans, no poden substituir-se entre ells, peró un cop dit,
remet fhabilitació de les substitucions a la deteminació del consell (doc. 60).
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392. ACA, Canc, Reg. 2040, fol. 81t-v, en data Perpiny), 24.01 1396.

393. El fiianual del notari B€rnat Pintor que hauria de contenir la mencionada acta sembla

que és el vol, 73 de la notaria G 1 del fons conservat a I'Arxiu histdric de Girona. Ta¡mateix l'4cta

no hi ñgura, pots€r petqué el notari ponava llibres especials. Indiquem, com a complement

erudit, que Bernat Pintor eÉ p¿rent de fra Francesc Eiximenis, mestre en teologia, de I'orde de

framenors, que I'any 1380 Ii obtingué del rei Pere una franquícia d'host i cavalcadá'

1.55

De '1-,394 e¡davant, les ordinacions dictades per la monarquia mostren
una confianga plena en els gestors que nomena. Aquella preocupació que

a voltes aflora per establir un sÍmil de fte a I'arbitrarieat de I'oligarquia, desa-

pareix. Els consellers, decidint per maioria, sense incompatibilitats ni sort

de rodolins, est¿ran facultats per designar els secretaris, el goué o clava;i,

els berurim de tauiog í d.e arcrog, els gabbabim o almoiners, i el betb-dín.
Coniurant unes eventuals variacions inopinades que orientessin el regiment
cap a opcions no desitjades, la reina té cura de determinar una validesa de

cinc anys 
^ 

la rev^ ordinació, i després a beneplácit.
L.a constitució d'un consell monocolor devia suscit¿r alguna protesta per

part dels exclosos, manifestada amb sordina Per complú l'expedient de si-

mular donarlos oida, pocs mesos més tard, la reina rectificava parcialment la

seva darrera provisió. Malgrat hi hagués ordenat que els secret¿ris, iuntament
amb Astruch Benet, que era el maior conuibuent, prenguessin un, dos o tres

dels majors contribuents com a consellers, ara consenüa, i firs ordenava, que

els prenguessin d'entre els mitians i menors. Ho iustificava, en pla teÓric, ex-
pressant que de vegades s'esdevé que les persones més b€n dotades econü
micament no són les més hábils i expenes per al regiment de la cosa pública,

i el bé de I'aljama requeria que el nombre de regidors fos ampliat (doc. 6l).
El manament de la reina era peremPtori, sota la seva ira i indignació' i

pena de cinc-cents florins si hi contravenien, perÓ els secretaris, i I'adjunt As-

truch B€net, es resistiren a ampliar el consell per aquest cantó. Pel que sem-

bla, només n'elegiren dos. Al mes següent, i encara més tard, la reina reite-

rava l'ordre d'elecció d'un tercer corseller supletori, triat, diu ara, d'entre els

maiors contribuens. Ampliacions sens€ control, ceÍament que no estaven

previstes. El 1398, havenFse produit la defunció de tres consellers, la reina

els substituia amb la desigrnció di¡ecta de Bonastruch Maymó, Bonsenyor
Samuel i Mahi¡ Bellshom (doc. 62). Proves de confianga de la reina en els

consellers, no en falten. El gener de 73Ñ 
^Jtorifzavl 

que el consell concedís

el monopoli de la introducció del vi al call, inclosa una imposició o gabella

dict¿da a discreció, amb una altra gabella sobre el lloguer de les cases i sobre

tot alló que plagu és al consell (dicn consilio uel e¡us taiori p^r'tt pl^aErit).e'?
Malgfat la composició monocolor del consell, les eleccions intemes dels

clrrecs anuals es produien amb tensions. El 10 de maig de 1400 se'n celebrá

una, congregats els representants de I'alpmt al pati de la sinagoga El nota-
ri Bernat Pintor en llev)¡ acta.3e3 Després, per a maior validesa, un nunci es
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desplagá a Barcelona per recaptar I'aprovació de la reina. Tots els punts de
l'elecció hi foren especificats: els quatre regidors elegits -sense donarlos el
nom de secretari:;-, que eren Abraham Mossé del portal, Astruch Benet, tso-
nastruch Desmaestre i Vidal Lobell, el primer dels <¡uals seria també clavari;
la duració exacta del seu mandat -fins a Nadal, i un any desprér, i I'abast
del poder que se'ls conferia, tant sobre la forma de la contribució com en
el nomenament de berurim de tauiog i de aterog, i els almoiners (doc. 63).

Dos anys més tafd, la reina tornava a donar Droves de mantenir el con-
trol directe sobre el personal que consentia que aclministrés la seva aljama.
Succeí que Berengue¡ de Cofilles, el 13 d'octubre de 1401, en virtut de les
seves atribucions com a procurador de la reina, suspengué Bonsenyor Sa-
muel com a conseller, i disposá que el jutge ordinari de la ciutat, en els tres
anys següents, mudés anualment un conseller. No feia É¡aire que Bonsenyor
Samuel havia estat nomenat conseller per la reina. Vindicant el compliment
de la seva voluntat, la reina revocá les disposicions de Berenguer de Corti-
lles, restituí Bonsenyor Samuel en l'ofici de conseller, i ordeni ateni¡-se, en
tot i per tot, a la seva ordinació i als seus propis nomenamens (doc. 64).

Quan les circumst)ncies de la vida treuen de l'escena algun regidor, una
nova provisió de la reina ordena qui I'ha de substituir. Aií ocorregué l,any
7407.lJn malaltia greu semblava que deixava .{struch Benet senie fo¡ces
per continuar portant la direcció dels afe¡s comunitaris. La reina el rellevá
d'ocupar oficis, i el substituí pel seu ñll, Jucef Astruch tsenet. perd donant,se
el cas que aquest s'havia mullerat a Solsona i, absent de la ciutat, no podia
ocupar-se contínuament del regiment de I'alfama, la reina li adjuntava Fal-
có Bellshom. tle manera que lun i Ialtre. indiferentment, actuessin com a
consellers i assumissin els oficis quan fossin presents a la ciutat (doc.65).
Aquell mateix any 74Q7, i encara els dos següents, es registra una mena de
febre per nomenar consellers en les persones de mestre Astruch Zabarra,
físic, Bonet Vidal, Mahi¡ Bellshom Caracosa, Bonastruch Tucef i Falcó Bell-
shom (doc. 66). Mossé Bellshom Benet, en canvi. obtingué la grácia cle no
s€r forgat a formar part del consell;re4 i Nacim Ferreq similarment, obtingué
llicéncia per renunciar l'ofici de secretaría i dedicar-se plenament als seus
negocis.rt5 Una circular de la reina prohibí que Bonjuha issach fos admés al
refliment de l'aljama,:x perb la prohibició es devia al€ar tot seguit, perqu¿
I'hi veiem figurar Hasday TaroE, per motius que la rell.n calla,, fou rellevat
d'exercft l'ofici d'almoiner per al qual havia estat elegir (doc. 68).

Després de 7391, tant o més que abans, la raó de ser del regiment co_
munitari era l'economia. L'o¡dre intern funcionava per in¿rcia. servint-se de
velles ordinacions convertides en cosrums. Nous piivilegis organitzatius no

394. ACA, Canc, Reg. 2033, fol. 19v, eñ dau Barcelona, 10.07.1408.
395. ACA, Canc, Reg. 2A49, fol. 22t, en dara Ba.celona, 21j2.ÁOa.
396. ACA, Canc, Reg. 2049, fol. 38v, en dara Barcelona. 17.07.1409.
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es veien necessaris. Regir I'aljama significava ara, pel damunt de tot, "esta-
tuir e ordonar en e per qual forma e manera se pagaran los cárrechs".

El 9 de juliol de 1408, prescindint de les formalitats que antigament
s'havien observat, la reina nomene una comissió especial per fer front al
problema angoixant dels censals i les altres obligacions económiques de
l'aliama. Atorgava poders pleníssims, per dos anys, als cinc més rics de I'al-

iama, que eren Abraham Mossé del Ponal, Astruch Benet, Bonastruch Des-
maestre, BonastruchJucef i Vidal Bonet. No s'hi adregava com a consellers,
secretaris ni regidors, sinó com a particulars. Els poders que els conferia
s'estenien a dictar talles, fogatges, "imposicions, drets e exaccions", per la
forma que arbitressin; rebre els diners que en sortirien, personalment o per
delegats seus, i pagar "los cárrechs damunt dits". Havien de prestar jura-
ment, abans d'iniciar la comissió, que s'hi componarien "bé e leyalment",
"tota favo¡ oy, e rancor a part posats". Suprimia, per al cas, els rebedors de
comptes. La reina imposava als comissionats l'obligació de retre comptes
als secretaris (doc. 67).

I¿ comissió de 1408 representa I'inici de la dissolució de l'estructura tra-
dicional d'oñcis i funcions de regiment, compartimentats i deñnits. Aquell
mateix any, ordenant satisfer una antiga assignació de pensió als hereus del
cavaller Joan Janeq la reina ia no disüngia responsabilitats d'oficis interns
de secretaris i consellers. S'adregava nominalment, qualificant-los de regi-
dors, als dotze següents: Abraham Mossé, AsÍuch Benet, Astruch Cofén,
Bonastruch Desmaestre, Bonjuha Issach, Bonjuha Maymó, Bonsenyor Sa-

muel, Hasday Tarog, Mahir Bellshom, Mossé Bellshom, Nacim Ferrer i vi-
dal Lobell.re? Un any més tard, en una citació per presentar-se a la cort, per
querella del fiscal, la reina s'adregava nominalment, també com a regidors,
als catorze següents: Abraham Mossé, Astruch Benet, Bonastruch Desmaes-
tre, Bonastruch Jucef, Bonjuha Issach, Bonjuha Maymó, Bonsenyor Samuel,
Hasday Tarog, Jafudi Alfaquim, Jucef Astruch Benet, Mahi¡ Bellshom, Mos-
sé Bellshom, Nacim Ferrer i Vidal Lobell.ss

L'historiador de I'organització de I'aljama dels jueus de Girona, quan
contempla I'etapa posterior als avalots de 1391, no pot sostreure's a una
cert¿ sensació de precarietat, per no dir decadéncia. I¿ nomenclatura dels
oficis i les seves funcions es difuminen. Consellers i secret¿ris comencen a
ser designats conjuntament com a regidors, diluint les compet¿ncies que al
segle xv es consideraven própies dels uns i dels altres. Les prerrogaüves del
consell es confonen amb les dels secretaris, sobretot amb la preeminéncia
concedida a Astruch Benet com a secretari adiunt vitalici. Les eleccions sem-
pre havien estat més putáüves que reals, peró ara desapareixen, transfor-
mades en un repartiment intern de funcions entre uns pocs. Uns pocs que

397. AcA, Canc, Reg.2049, fol.8r9r, en data Barcelona, 15.09.1408.

39U. ACA, Canc, Reg. 2033, fol. 63v44r, en dara Pedralbes, 26.11.1409

t)l
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copen tot el poder Poden fer-ho, perqu¿ fianegen capital propi i tenen el
vist-i-plau de la que seu en sedal endomassat.

Sistemes d'exatc-tó
La citació de catorze regidors alhora per querella del fiscal, a la qual

acabem d'al.ludir, mostra que continuava la pr)ctica inveterada d'imputar
delictes i crims als jueus, especialment als rics, i molestar-los amb enques-
tes i denúncies per obligarJos a afluixar els diners que se'n volien treure
particularment. Les inculpacions de delictes solien acabar en una remissió,
concedida a canvi de diners. Tenim documentades remissions senerals a
I'aljama de Girona atorgades per la reina Iolant els anys 1400, 7404, 7406,
1408 i l409.3ee L'any 1406 apareix una variant en el sistema d'exacció. És
Ia comissió formal a un convers de Barcelona, Lluís de Queralt (Benvenist
Descortal), qualificat de doméstic de la reina, per inquirir delictes dels jueus
de Girona, concretant I'abast dels seus poders.4co El rerefons de la comissió
no devia ser gaire transparent, perqué en aquelles dates la reina confessa-
va deure 300 lliures al convers.$r L'abús de citar particulars jueus per pre-
sentzr-se a Barcelona i respondre de suposats delictes era una vexació tan
clara, que mogué fins i tot els iurats de la ciutat a formular-ne una queixa al
jurista Bernat de Gualbes, vicecanceller de la reina.s,

"Moguts de pietat que havem dels jueus habitants en aquesta ciutat", els
iurats li denunciaven "las calamitats e mis¿ries d'aquella [aljamaj, e las ve-
xacions, mol¿stias e exaccions excessivas que sovín e molt sovín, segons
havem entés, lurs són fetes". Li exposaven que, a rel dels avalots de 739L,
per "la multiplicació de censals e violaris e altres deutes e cárrechs a qué
són obligats", així com "per rahó de las vexacions e exaccions excessives
e greus novitats que, segons havem entés, tot jorn lus són fetes contra lurs
privilegis", "los dits jueus són venguts en tanta inópia e pobresa, exceptats
alcuns, fort pochs, que a penes han de qué víschan".

Amb la seva carta, els jurats sol.licitaven del vicecanceller que procurés
fer cessar una vexació concreta als jueus, i la descrivien amb aquestes pa-
raules: "Car assí vénen soyín alcuns dients són orocuradors o comissaris de

399. ACA, Canc, Reg. 2042, fol. 152v-153r, en data Saragossa, O5.02.140O; Reg. 2048,
fol. 50¡v, en data Barcelona, 30.10.1404, aquesta a canvi de 365 florins, i amb la menció
d'have¡-se'n concedida una altr¿ amb dara cirona, 03.09.1406; Reg. 2033, fol. 20r-21f en dara
Barcelona, 09.07.1408, aquesta imperrada pels nuncis Bellshom tsenet i Jafud¿ Alfaquim; Reg.
2M9, fol. 49t-50f, en d^ta Barcelona, 15.12.1409.

400. ACA, Canc, Reg. 2048, fol. 122\r-123t i l25v-126r, e^ dares Barcelona, 28.0a.1.4¿6 i
Girona, 03.09.1406.

401. ACA, Canc, Reg. 2060, fol. 46v-48r, en dat^ Barc.elona, 21.08.1406-
402. Publicada a Per a una llístóría, vol. r, p¿g. 59-60. Ia seva ¿^ra és el 21.04.1411,

dumnt I'interresne.



Er,s Jurus on Gnoue f LA sEvA oRGANITZACIó 159

la senyora Reyna, qui presenten letres de la dita senyora Reyna a singulars
de la dita aljama, qui contenen que, per rahó de crims de qué dien ésser

inculpats, compareguen personalment davant la dita senyora".
Els iurats no exageraven gens. D'aquells anys, tenim documentades ci-

tacions i imputacions de delictes a Bellshom Mahir Caracosa i el seu fill
Mahir Bellshom;e3 a Jacob Salvat;a@ a Boniuha Vidal;aot a Tolrana, muller
de TaroE Deuslocrega, per exercici fraudulent de la medicina;n* a Bonet
Vidal, que composá en 200 florins;4o7 i Ia citació de Bonastruch l)esmaes-
tre. i al seu frll del mateix nom. així com a Ab¡aham Issach i la seva néta

Bellaire, que motiv) la queixa dels jurats al vicecanceller de la reina.ao3

"Si aixó dura" -li deien-, los jueus se'n hauran exir, e aquesta aliama será

desolada e destruida". No foren oits. La tramesa de comissaris per inqui-
rir delictes continue. Del novembre d'aquell mateix 

^ny 
1477 n'hi ha una

contra els jueus de Camprodon, que continuaven pertanyent a la col lecta
de Girona.s

La raó óbvia de les extorsions als iueus era que la seva peita ordinária
estava bloquejada per pensions de censals venuts forqadament, i per assig-

nacions de diners que la reina hi tenia fetes i conünuava fent-hi. Cent flo-
rins que concedí a Bemat de Gualbes, el seu vicecanceller, foren carregas a

l'aljama de Gi¡ona.alo La tramesa de comissaris i les inculpacions de delictes

constituia el sistema més ñcil i expeditiu per procurar ingressos a la tresore-

ria de la reina. En un moment d'ofuscació, amb una generositat poc habitual
en ella, la reina concedí als jueus de Girona que poguessin aprofitar-se dels
privilegis i concessions fets als ciutadans.4rr Quan la seva tresoreria adver-

tí que la tramesa de comissaris per inquirir delictes hauria de cessat posat
que els ciutadans tenien privilegi de rebutjar comissaris, la reina revocá el
privilegi concedit als jueus,al'sense retornar, és clar, els florins que havia
cobrat per la concessió del privilegi.

403. ACA, Canc, Reg. 2O32, fol. 1,43r, en data Barcelona, 29.041404

r04. ACA. Canc. Reg. 20J2. tol. Igov. en d¿(a lJarcelona. 09. l0 laoú

405. ACA, Canc, Reg. 2048, fol. 151v, en data Barcelona, 10 06.1407

406. ACA, Canc. Reg.2033, fol.7v€r, en data Barcelona, 22.03.14t]€.

407. ACA, Canc, Reg. 2033, fol. 23r, e¡ data Barcelona, 09.07 1408. 180 florins de la
remissió consten ingressats al llibre del tresorer de Ia reina. Els altres 20 foren lliu.ats al

conveE Pere Beoet de Rexáci "per los trebals que ell havia sostenguts en los dits fets': P!-Es,

Situación económica, p¿Lg. 371.
408. AcA, Canc, Reg.2033, fol.83v-84r, en data Barcelona,26.01.1411; Reg 2049, fol.7Ov,

en d¿ta Bellesguard, 04.06-1471.

409. ACA, Canc, Reg. 2056, fol. 2r-v de la 3" numeració, en data Barcelona, 12.11-1411

410. ACA, Canc, Reg. 2o48, fol. 63v-64r, en data Barcelona, 28.01.1405.

411. AcA, canc, Reg. 2Ma. fol. 1924 eri data Barcelona, 03.07.1408

412. ACA, Canc, Reg. 2033, fol. 43r-v, en data Barcelona, 20.10.1408.
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Ia Jurls dlccló compartlda
Després que la reina Iolant de Bar restá viuda de Joan r, tant el seu cu-

nyat, el rei M^ftí (7396-7470), com el seu nebot, el rei Ferrando r (1412-
741,6), i el fill d'aquest, el rei Alfons tv (1,41,6-1458), li retallaren moltes ren-
des substancials, peró li respectaren la possessió de l'aliama de jueus de
Girona. L'any 1400, per exemple, el rei Martí ordend al governador de Ca-
talunya que revoqués un bandejament que havia dictat contra uns jueus de
Peratallada, adduint expressament que pertanyien a la reina Iolant, la qual,
recentment, els havi¿ atorgat una remissió de delictes.al3 Tanmateix el res-
pecte no era tan absolut que, en alguna ocasió, la reina no es veiés obligada
a impetrar circulars expresses dels monarques perqué les rendes dels llocs
que encam tenia assignats per cambra no li fossin escamotejades.4r4

Els jueus de Girorn, procurant no ofendre la susceptibilitat de la seva pro-
pietiria, no deixaren de reconéixer I'autoritat reial superior, i fer-hi recurs per
resoldre algurs conflictes que anaven sorgint. Quan el rei Maní regressá de Si-
cflia, li feren un donatiu graciós de 150 florins.al5 Anys més tard, li sol.licitaren
les habituals canes al bisbe, al vicari episcopal i al veguer perqué posessin els
mitjans oponuns a fi que no fossin "apedre¡¡ats, batuts ne maltractats",116 així
com I'autorització perqu¿ els secretaris o regidors, iuntament amb Nacim Fer-
ret poguessin administrar l'almoi¡ra instituida per Vidal Hasday.all

Els monarques, pel seu cantó, també aprofitaven algunes ocasions per in-
tervenir en afers que fregaven la jurisdicció de la propietiria de l'aljama. El rei
Mafií, per exemple, I'any 1400 concedí llic¿ncia als cónsols i prohoms de Fi-
gueres perqué poguessin assignar call a nous pobladors jueus que contribuis-
sin amb la vila, fingint ignorar que des de temps immemorial els jueus que hi
residien formaven part de la col lecta de Girona.a'3 Iá maniobra secessionista
fou aturada per la reina Iolant nomenant ella el badle dels jueus de Figueres.¡le

En puiar al tron Ferrando r, els jueus de Girona li sol.licitaren la con-
firmació genérica dels seus privilegis.a'?o Com era habitual, n'impetraren la

413. Els bandejats eren els ge¡mans llonet i Ca¡avida Vidal, ñlls de Vidal Bonet, i Bonjuha
Vicial: ACA, Canc, Reg. 2129, fol. 27v-28r, er dat¿ Barcelona, 2fJ.05.1400. Una provisió similar
del rei Alfons, al Reg. 2435, fol. 10r, efl data Barcelona, 22.12.1476.

414. ACA, Canc, Re!!. 23A4, fol.5l,v-52t i62v, en data Barcelona, 25.05.1413. Indicades per
E-rcNB^, Tlte Tortosa Dttputatbn, núm. 107 i 708.

41i. El rei Martí confessá haver rebut els florins p€¡ m) de Bonastruch Desmaestre: ACA,
Canc, Reg. 2255, fol. 5t, en d^ra Barcelo¡a, 14.ú.1397 .

416. ACA, Canc, Reg. 2246, fol. 85v, en data X¡riva, 17 .O3.14O4i Reg. 2183, fol. 35v 36r, en
data Barcelona, 07.04. 1408.

417. ACA, Canc, Re¡¡. 2175, fol. 110v-111r, en data Valéncia,06.07.1402.
418. ACA, Canc, Reg.2195, fol. 197r-v, en data Barcelona, 16.11.1400.

419. ACA, Canc, Reg. 2032, fol. 85v-86r, en data Val¿ncia, 11.03.1403.
420. ACA, Canc, Reg' 2392, fol. 65v-66t, en dat¿ Barceloná, 27.02.1413. Indicada per

Ev::trBA, me To¡'tosa Disputatbn, ñ]úrn. .



E¡s Jueus p¡ Gr¡.oN¡ ¡ r-¡ swe oncr¡rrzrc¡ó

protecció amb ordres als oficials reials i als iurats de la ciutat perqué els de-
fensessin.a'zr Sol.licitaren provisions per a h fecil recup€ració dels seus cré-
dits, contínuament entorpida per incidents diversos.l" No falte qui apel'lá a

l'Audiéncia reial senténcies agravatóries dictades per iutges locals. Ho féu
Bonastruch Desmaestre en una causa que duia amb Tohana, viuda de Bon-
juha Saltell.{'¿3 TamM hi hagué un jueu que sol'liciti del monarca la llicéncia
per esposar una segona muller. Ho féu Caravida Vidal,a'?¡ peró la reina aturá
aquest intent d'erosionar la seva autoritat. Li prohibí primer que prengués
una segona muller, i poc després li ho autoritzá.4"

El pes polític de la reina viuda, t¿nmateix, minve a poc a poc, sobre-
tot amb el canvi de dinastia, I'any 1412. Prou que es va esforgar defensant
els drets a la successió del seu nét Lluís, ñll de la seva filla Violant, casada

amb Lluís d'Anjou, comte de Provenga i rei ütular de Nápols. El monárca
designat pels compromissaris reunits a Casp, com es compr¿n, no li tingué
gaires miraments. Feia més nosa que servei. Molt aviat, entre 1415 i L418,
justament a propósit dels jueus de Girona, els monarques de la nova dinas-
tia hagueren de mantenir una lluita aferrissad¿ en defensa de les regalies,
lr:lnerades per la constirució apostdlica de Benet xn. L'ocasió propicie que
la reina Iolant fos relegada a poca cosa més que una figura decorativa. Ba-
queteiats per uns i altres, els jueus de Girona s'enfonsaven en la rui'na.

Ia c-rlsl fuLs at),s l4l5 - 1418
lá crisi desencadenada per Benet xn en el seu intent d'erradicar el luda-

isme dels paisos cristians, constitueix una ñta maior en la histdria dels iueus
de Girona. El trasbals que produí a la comunit¿t esti al mateix nivell que el
setge de 1285 i els avalos de 1391. Tingué un signe diferent, perd els resul-
tats foren igualment catastrófics

Els antecedents de la crisi es poden col locar en la convocatÓria de
la Disputa de Tonosa. L'allama de Girona, com la majoria d'aljames de

421. ACA, Canc, Rer.23f,2, fol. l7r, en data Barcelona, 25.02.1413. La provisió anava

acompanyada d'una carta closa. Totes dues foren publicades als "Anales del l¡stituto de

Estudios gerundens€s' 14, Girona 1960, p^A. 17 i 18, i anteriorment per Cirbal, a panir de

cópies eústent$ a Girona.
422. AcA, c-a¡c, Reg. 2382, fol. 15v-16r, en data Barcelona, 13.02.1413. Indicada per

Eisl,r{,l,A, Tbe Tofosa Dtspülatlon, rú;rn 84, i anrerioment per B*n, DíeJuden, nlúm. 484.

423. ACA, Canc, Reg. 2363, fol. 92t-v, en d^ta Barcelona, 17.02.1413. lndicada per ESCRIBA,

Tbe To|tos4 Diputatioz, núm. 80.
424. ACA, c^ c,Re$.2393, fol.94r-v, e¡ dz¡a Montblanc,05.12.1414. Indicadá per EscRrBr,

Tbe Tofiosa Disputatío¿, núm. 456. L'intent de big¿mia suscia oposició per p¿rt de la primera

rñuller' Ib¡dem, fol. 214v-215t, en dala v^léncia, 08.02.1415. Indicada per EscRrE¡, Tbe Tofiosa

Dlspuat¡on, fr]úm. 482.

425. AcA, canc, Reg. 2034, fol. 2at i 35v-35r, en dates Barcelona, 08.01. 1415, i caldes de
Montbui,23.05.l415.

161



162 J,ruur fuenr. r Sens

Ia Corona d'Aragó, fou obligada a panicipar-hi. Amb una carf^ del 26 de
novembre de 1412, Benet xru li ordená que escollís quatre, tres o almenys
dos representants, triats d'entre els més erudits (de sapientioribus ex ao-
úrs), i els trametés a la seva preséncia, juntament amb Hasday "laroe, 

^qui ja havia lliurat els capítols que servirien de guió per a la instrucció
que volia procurarJos, referent a I'exaltació de la fe crístiana i la salvació
de les seves ánimes. El papa també volia que hi assistís Bonastruch Des-
maestre, no tant perqu¿ fos perit en Llei mosaica, penso jo, sinó perqu¿
era descendent directe de Bonastruch Saporta, el mestre de Girona que
havia portat la Disputa de Barcelona de 7263, precedent de la que ara es
prepar va.

El bisbe de Girona lliuri personalment la c rfa papal de citació a cinc re-
gidors de I'aljama, entre els quals hi havia Hasday Tarog i Bonastruch Des-
maestre, els dos convocats nominalment.a'?6 La reberen agenollats, en senyal
de reveréncia, i se'n llevá 

^cta 
notarial.421

La disputa fou inaugurada a Tortosa, en preséncia del papa, el 7 de fe-
brer de 1413. Les actes llatines ometen la relació completa dels rabins que
hi eren presents. Els de Girona hem d'espigolarJos en documents dispersos.

Bonastruch Desmaestre consta que hi assistí. Trameté particularment
una breu relació de les primeres sessions a la seva comunitat, en hebreu,
informantlos.a2s Seguia I'exemple del seu avantpassat llunyá, que també ha-
via posat per escrit un compendi de la disputa que fou obligat a mantenir
amb fra Pau CristiA. Cal suposar que Hasday TaroE també participaria a les
sessions, posat que hi havia estat convocat expressament.a2e Astruch Zabarta
i Bonastruch Desmaestre, de Girona, es compten entre els nou rabins que
abandonaren Tortosa sense llicéncia del papa. L'abril de 1414 foren casti-
gats amb un ofec económic, de mecanisme prou simple. Sota pena d'exco-
munió, els comissaris papals ordenaren als oficlals reials que no executes-
sin cap deute que els cristians haguessin confessat en favor d'aquests jueus

426. Observem que Perfet Bo¡senyor, el delegat de l'aljama de Castelló d'Empúries a la
cofi papal, també era regidor: PuJoL, ConLet'síó, p^9. 100.

427. Per a una História, vol. r, p)g. 59 i 109. La convocatória és u¡ dels pocs documents
expedits personalment per Benet xn en relació a la Disputa. Per als iocidents que s'hi p¡odui'ren,
i per a l'aplicació de les mesures que dict¿ al final, el papa designá tres comissa¡is, que fbren:
Gonz¿lo de Santa María, ardiaca de Briviesca, auditor de c¿uses del palau apostdlic, Salvador

de Anguas, clergue de la cambm apostdlica, doctor en decrets, i ¡aume Ballaró, doctor en tols
dos drets. Els comissaris papals, pel que sembla, expediren la docume¡tació sense portar-fle
registre ni dietari que ens permeti seguir les seves activitats.

428. Relació publicada, en üaducció, per Jaume RIEM r SANS, Ia Croníca. en bebreu d.e La

Díspub de Torlosa, B^tcelona 1974.

429. No és cen que hi assistís Nacim Feffer, de cirona. Ho diuen Tbeleúísb Enctclapedirr
i l'autora del treball publicat a "Materia judaica" Vl / 2, Florenea 2001, pá9.16'l-182.
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quan els exigissin.4e Els dos represaliats devien regressar a la con papal,
perqué l'agost del mateix any es pada de dos jueus de Girona participants
en les disputes que hi tenien lloc.{,t En total, doncs, serien tres.

Les seixanta-dues primeres sessions de l'assemblea es dedicaren a dis-
cutir les condicions del Messies. Acabaren el 19 d'abril de 1414. Foren co-
ronades, aquell estiu, amb multitud de conversions de rabins i notables de
les aljames d'Aragó. Dos mesos més tard, el 15 de juny, les sessions foren
represes a Sant Matell, dedicades a inventariar els errors i les blasfémies del
Talmud. Aquell dia ja era del domini públic que Benet xr projectava aplícar
mesures expeditives perqué les conversions de jueus continuessin.

Trobem un ressó d'aquesta veu pública en una provisió de la reina lolant,
del 5 de juny, adreqaü als regidors i al consell de la seva aljama de Girona.
Sense circumloquis, la reina manifesta el temor que el papa prohibirlL les re-
lacions creditícies i comercials entre cristians i jueus, que portaran a la "total
destrucció i desolació" de les aljames. Alarmada pel daltabaix que provocaria
la defalcació de les pensions i de les rendes situades a I'aljama de Girona, la
reína dict¡ mesures contributives extraordin¡rries per liquidar les cárregues
existents. Ordená imposar una quota del 4 0/o sobre els crédits, una alta del 4
0á sobre els béns soÍnesos a talla, totes dues complementades amb un fogat-
ge (doc. 69). Fou una operació de gran alé, que no ha deixat gaires rastres
documentals,a? peró algun ben significatiu. Angoixats, eI 21 d'ag<xt de 1414,
els mateixos lueus de Girona sol.licitaven a la reina Iolant que intercedís da-
vant del rei i del papa perqué es veiessin lliures "de les grans vexacions e
molésties qui ns són fetes", "e que.ns déjan lexar viure e estar axí com nosal-
tres e nostres predecessors havem est¿t a¡tró al üa de vuy".n::

Al llarg dels mesos que durá la disputa, Benet xr i els seus col laboradors
estigueren massa absorbils en la qüestió de les vies per a l'extinció del Cis-
ma. I€s actes de la disputa ens informen que la constitució apostólica amb
les mesures conversionistes ja fou anunciada, i fins publicada, a la darrera
sessió, tínguda a Sant Mateu el 12 de novembre de 7474, i l'endemá llegi-
da en vulgar per a millor informació dels jueus. Per raons desconegudes,
tanmateix, la famosa constitució ¿tsi doctoris Eenlium no fou firmada fins a

l'onze de maig de l'any següerrr. '1,4'1,5.

Dins I'aljama de Girona, no consta que es produissin conversions du-
rant la disputa, ni tot seguit d'acabada. Les conversions vingueren despÉs,

430. La circula¡ dels comissaris papals con¡¡"a el$ nou rabins fugitius e$e copiada a

I'Arxiu diocesá de Barcelona, Notularium comunium 52, fol. 105v-108r. Pofa la data Tortosa,
17.04.1414.

431. EscRrBA-FRACio, Docufients, rúm. 850.
432. Els fragments notarials extr¿ctat$ per MAReuis, Nota sobre Cn¿dlrs, sembla que

pertanyen a aquesta gran operació de liquidació de censals.
433. C^rlA publlc d^ per CrÍ^, Bandat, vol. r, pág. 256.
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quan els comissaris papals comengaren 
^ 

aplicar els capítols repressius de
la constitució papal. Tampoc no fou l'endemá de l'onze de maig, sinó pas-
sat l'estiu d'aquell any 1415.

El primer capítol de la constitució apostólica fou el primer a ser portat

^ 
Ia prdctc . Ordenava als bisbes que recollissin els exemplars del Talmud

que estiguessin en poder dels jueus, amb les seves glosses i comentaris. No
deia com havien d'obtenir-los. Ho deixava, de fet, a la competéncia dels
comissaris.

Els comissaris papals idearen un mecanisme infal lible per aconseguir
que els jueus lliuressin els exemplars del Talmud, amb prou garanties que
no n'ocultarien. El mecanisme era molt simple. En nom de papa, expediren
una primera circular, firmada a Perpiny¿ el 2 de setembre de 1415, prohi-
bint a tots els cristians que satisfessin els seus deutes a jueus, absolent-los
dels juramens, censures i obligacions personals que haguessin interposat
a I'hora d'obtenir els préstecs. Un cop bloqueiats tots els cr¿dits dels jueus,
els comissaris expediren una segona circular, datada a Perpinyi el 15 d'oc-
tubre. Expressaven que el papa tenia la intenció de comportar-se benigna-
ment envers els jueus. Ara ordenaven algar la prohibició anterior, no en for-
ma absoluta, sinó condicionada a tres punts. I¿ primera condició pe¡ algar
la prohibició, era que cada jueu que volgués beneficiar-se'n, havia de lliurar
al prelat diocesá un inventz.ri especi.ficat de tos els llibres, de qualsevol ci-
éncia i rnatéria, posseits al p¡esent i des de dos anys enrere. Líl segona con-
dició era que els jueus no podien exígir els seus crédits als cristians en virtut
del jurament o d'alguna censura eclesiestica, sinó només com a contracte
civil. I en te¡cer lloc, que no podien exigir cap rédit dels seus préstecs, sinó
el pur capital. Aquestz era la benignitat del papa.

Guillem Mariner, prevere de la catedral de Girona i vicari general en seu
vacant, es mostre. molt diligent en l'aplicació de les mesures repressives que
depenien d'ell. Publicá, al seu moment, la prohibició als cristians de satisfer
als iueus els seus préstecs. El 2-l de novembre ja expedia la seva ci¡cular

^utotitz 
rrt la satisfacció condicionada dels deutes dels jueus, perqué ja ha-

via rebut, de les seves mans, els exemplars del Talmud í els inventaris jurats
dels llibres que posseien.{34

En la clausura de les sinagogues, prevista en un altre dels capítols de la
constitució apostólica, el vicari general es mostre més zelós que cap altre
bisbe o vicari general. Per aconseguir la clausura definitiva de la sinagoga
de Girona, va fer recurs a la fama d'haver estat antigament capella cristiana
dedicada a sant LlorenE. El dia 7 de novembre del mateix any 1415, Guillem
Mariner tenia el goig de clausurarla. L'afer ja ha estat explicat en un altre
lloc. i no cal tornar-hi.¿3t

434. Circular publicada a Pel a una Hístóría, vol. r, pig. 330-333.
434. PrLR , Pod¿ts púbks. pá9. 106-109.
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Els conflictes provocats per l'actuació del vicari general de Girona, de-
safiant l'autoritat dels oficials reials, t¿mbé han estat exposats amb prou de-
tall.{r Recapitulant-los, descriurem ara breument els fronts hostils que deter-
minaren l'ensulsiada moral i económica de la comunifat de jueus de Girona,
a partir del setembre de 1415.

El front més actiu fou, sens dubte, I'eclesiisüc. Els comissaris papals se'n
constitulren motors, i Guillem Mariner fidel executor el poc temps que en
tingué l'oportunitat. Comenqaren amb forga, impedint als jueus la recupem-
ció dels seus crédits, cosa que significava privados del miti¿ propi de sub-
sist¿ncia. Creien que era la millor manera de coaccionarlos a acceptar eI
baptisme, perqué la prohibició de recuperar els crédits cessava al moment
que el jueu es convertia.aJT També els privaren dels seus llibres talmúdics i
de l'ús de la seva sinagoga.

Entrat l'any 1.416, els comissaris papals hagueren de cessar en les seves
activitats, per la substracció d'obediéncia a Benet xr, dictada pel rei Ferran-
do r, peró moltes jerarquies perseveraren en la voluntat d'aconseguir I'erra-
dicació del judaisme. De l'any 7417 s'han consewat fins a quatre cartes de
la reina Iolant al bisbe Dalmau de Mur implorant la defensa dels jueus de
Girona. Primer, en ocasió d'un jueu detingut i un altre remés al governador;
després, en acostar-se la setmana santa, perqué els protegís de sermons in-
cendiaris; i més tard, repetidament, perqué no tolerés conversions obtingu-
des amb coacció.4$

Guillem Mariner fou destituit com a vicari general, peró Pere Ermengol,
abat de la col.legiata de Sant Feliu de Girona, li prengué el relleu, amb més
furor. Fent l'ofici d'inquisidot l'abat tenia arrestada una jueva al monestir
de Sant Daniel perqué es neg v^ a seguir I'exemple de conversió mostrat
pel seu marit, i ordená al governador de Catalunya que detingués cinc o
sis jueus que reputava heretges pel fet de defensar els interessos de I'alja-
ma. Del conjunt de les seves activitats, el batlle general de Catalunya de-
duia que l'oficial del bisbe pretenia "destruhir e dissipar del tot ['aljama i
els jueusl, en forma que d'ací avant dels dits juheus no sie memória sobre
la terra".a3e

436. RrJj.\,, Pode6 públics, pdg. 1,23-126.

437. Els comissaris ho expressaren en una ci¡cular datada a Perpinyá, 1i.f1.1a15. És

publicada per Pqor, Conuersió, p¿Lg. 253-254.
438. ACA, Canc, Reg. 2052, fol. 11r, en data Barcelona, 09.01.7417; fol. l8r, en data

B^rcelo'r,04.04.1477;fol.23v,endataBarcelona,07.0i.l4l7jfol.3lv-J2r,endatatsellesguard,
23.09.14\7.

439. S'explica en dues ca¡tes de Pere Basset, badle gene¡al de Caralunya, una al matei\
abat, reprenenFlo per la seva conducta cont¡ina a les regalies, i u¡a al¡a als jur"¿ts, per
la seva aquiescéncia. Es troben a AcA, RB Batllia general de catalunya, vol. 864, fol. 5r i
5v. Ponen la dala Ba¡celona, 12.12.1418. Foren publicades a l"'Anuari de I'Iflstitut d'Estudis
catalans", anys 1911-1912, p^9. 590 i 650.
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Altres fronts hostils cooperaren de bon grat amb el front eclesilstic. Les
mesures repressives dictades per la jerarquia religiosa estigueren acompa-
nyades per avalos populars expeditius. El 10 d'agost de 1416, un ajust de
pagesos de la vegueria, en nombre de quatre-cents, segons estimació dels
jurats i dels oficials reials, es congregaren al pla de la ciutat disposats a "bar-
rejat invasir, robar e auciure los juheus d'aquesta aIjam , e trencar la carce-
llaria reyzl de la dita ciutat, e traure'n e soltar los qui eren preses en la dita
carcellaria, e fer altres malifficis".ae Rebuda la notícia, el rei Alfons orden) a

les autoritats que s'informessin secretament dels incitadors d'aquella revol-
ta i els detinguessin.ql Detingut un pagés de Sant Medir, els oficials comu-
nicaven al rei que l'oficial del bisbe els havia requerit que li'l remetessin,
perqué era clergue.s'?

Pocs mesos més tard, es formá un altre escamot de cinquanta homes
de la pagesia amb el mateix designi que els anteriors, portat parcialment a
efecte. Rebuda la notícia, el rei ho comunic) al governador de Cat¿lunya. Li
deia que "má armada, són venguts en la vila de Caules de Malaveya, qui és

de la baronia de Moncada, e ensenyoriren-se dels portals de la dita vila, e
fahents resisténcia al bade de la dita vila, arranquaren les poÍes de la casa

de un juheu apellat Vidal Petit, e aquell e sa muller degollaren, e se'n por-
taren tots los béns".a3 Encara I'abril de 1418, aprofitant el pas del legat pon-
tifici per Girona, es promogué un saqueig de la sinagoga.4

L'estament civil de la ciutat també es girá en contra dels interessos dels

iueus. Fins en aquest moment, els iurats havien fet accions positives, en
repetides ocasions, en favor dels jueus. Recordem, per exemple, que l'any
1389 havien protestat per la quantitat de censals que la reina Iolant obli-
gava els jueus a vendre.aa5 No feia molt, havien escrit al vicecanceller de la
mateixa reina exposant-li els abusos dels seus comissaris extorquint diners
als jueus i vexant-los, tot manifestantli que "la destrucció, deminució e de-
solació" de I'aljama seria "gran damnatge a la ciutat".aa6 L'any 1414 enczra

440. ACA, Canc, Cartes reials d'Alfons N, núm.254 i2i6, er: d^tes Gimna, 13 i 14.08.1416.

441. ACA, Canc, Reg. 2665,fol. 60r, er d^t^ Barcelona, 1,1.08.1416. Segueixen cares a un
innomi¡at i als jurat-s de la ciutat agraintlos la bona diligéncia nanifestada en la repressió

de I'iment. La carta coniunta de resposra, dels jurats i els oficials de la ciutat, és a ACA, Canc,

Caftes reials d'Alfons ¡v, núm. 259, en data Girona, 15.oa.'1,416.

442. ACA, C^Íc, Canes ¡eials d'Alfons N, núm. 286, en data Gi¡ona, 19.08.1416. Indicada

per EscRrBA, Cafias reales, núm. 1331.

443. ACA, Canc, Reg. 2665, fol. 1.04r-!, eí data Sant Boi de Llobregat, 09.12.1416. Segueix

ca¡ta als oñcials reials de Girona againt-los la bona cus!ülia del call de la ciuta!, i una al

noble Bernat de C¡uilles perqué procedeixi conll? els homes d'aquell escamot. Tres dies més

ta¡d el rei reitemva la carta al govemador: Reg. 2641, fol. 50r en data Barcelona, 12.12.7416.

444. Pel 4 una Hístória, vot. r, peg. 67-ó8; EscRrRi-FRAc,o, Documentt, núrn.906 i 7.

445. RrELa, Aualots del 1391, p)r9. 104, amb refer¿ncia a cHla, B.tndos, vol. r, pá8. 181.

446. Per a una Hístórir¿, vol. r, p)g. 60.
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gestionaven la confirmació dels privilegis de la ciutat juntament amb els
dels lueus.&7

L'adirud de tolerencía positiva dels ,urats envers els tueus locals prengué
fi, justament, aleshores. Com diu Chía, "las relaciones entre la aliama y la
ciudad no fueron, en lo sucesivo, las mismas de antes".$ A part:r de 7416,
els iurats ündran els jueus al punt de mira, i donaran proves continuades
de manifesta hostilit¿t. Secundaran, amb ardor peró sense ¿xit, el propó-
sit clerical de convertir la sinagoga en capella de Sant Lloreng;{{e insistiran
a reinstaurar les ordinacions papals quan el cardenal legat les suspendñ,
fent recurs, fins i tot, al nou papa Martí v, manifest¿nt-li els bons fruits de
conversions que se n'havien obtingut;aa dict¿ran ordinacions prohibint als

iueus sonir del call els diumenges i festes crisüanes;a5r i promouran la re-
ducció dels límits del call, i la completa separació de jueus i conversos, tant
per iniciativa prdpia,lt' com aliant-se amb el capítol de la catedral, i els in-
quisidors.at, El desembre de 1418, en una cafa ja cir^d^, el badle general
de Catalunya reprenia durament els jurats pel consentiment que presaven
a I'oficial del bisbe en les múltiples vexacions que infligia als iueus, mos-
trant-se "negligents e remissos en exequir nostres manaments".4r

Ies males obres dels jurats no discordaven de les seves paraules. El ge-
ner de 1417, quan el noble Bemat de Cabrera advení als jurats que haurien
de reprendre els capellans que, des de les trones, predicaven contra els ju-
eus i instaven l'aplicació de mesures repressives, els jurats li replicaren que
no era missió seva corregir els possibles excessos del clergat, i entenien que
predicar i urgir I'aplicació de les ordinacions papals penanyia a la seva mis-
sió.att El desembre de 1419, el jurats manifestaven al seu síndic tram¿s a les
corts, obertament, que "haudem gran plaer que los iueus hic exissen, per
privilegi que.n hagués la ciutát" {s

També a panir d'aquestes dates entrá en activitat un altre element hostil
als jueus que, en ceftá manera, es podria qualificar d'intern: els conversos.

447. EscRrBA-FRAGo, DocurnenE, núm. 853.
448. CHI^, Ban¿os,,'tol. ¡, p)9. 258.

449. RrEr^, Poders públics, plg. 12&130.

450. EscRrBA-FR c,o, Docuítents, ñúñ. 9lO, 912, 922-9¿6 i 932-9)7.
451. la rei¡ lolant ordena al batlle que no publiqués les o¡dinacions: ACA, Canc,

Reg. 2034, fol. 51r, en data Barcelona, 27.ú.1416. El rei Alfons ordená als iura¡s que les

revoquessin: Reg. 2609, fol. 10r, en data cirona, N.06.'1416.
452. EscRrBA-FM(;o, Docunents, núm.905 i 1074.

4i3. E-scNB,\-FR^co, Documetts, f].úm. 7úZ i "1134-1137.

454. C^rr.^ d^t^d^ a Barcelona, 12.12.M1a. Publicada a l'"Anuari de I'Instih.¡t d'Estudis
catálans", anys 19"11-1912, p^9. 650.

455. CaÍa publicada per CHt^, Ban¿os, vol. t, pÁg.264-265,
456. A¡xiu históric de la ciutat de ciroru, Ordinacior$ dels iurats, lligall 9 (141&1420,

741&1446). Íol.1ot.
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El maig de 7417, en una llarga carla a Guerau Alemany de Cervelló, expli-
cantli la creenga que havia de ponar al rei Alfons, la reina Iolant li ponde-
rava la contínua hostilitat que patien els jueus de Girona. "Agó fan e insti-
guen alguns conversos -li deia-, pochs en nombre, e hómens qui sots nom
de christianisme consiten e avaloten los pobles contra los dits juheus sots
spécia e cubena que.s facen ch¡istians".at7 Consta expressament que alguns
conversos secundaren la iniciativa de I'oficial del bisbe de Gi¡ona en un al-
tre saqlleig de la sinagoga, el febrer de 1419.458

La intensitat de les pressions multiplicades provoci, amb paraules de
Chía, que "no pudiendo los judíos resistir el continuo estado de alxma y
de peligro en que vivían, se vieron muchos de ellos obligados a recibft el
agua del bautismo".l5e

Ia calguda dcmogrdfica
El vicari general de Girona va portar a terme, amb prou meticulositat,

I'operació de segrestar els exemplars del Talmud i obtenir els inventaris de
llibres dels jueus. Gricies a ella disposem de la relació dels jueus de Girona
dedicats als préstecs, font apropiada per aproximar-nos a la seva demografia.

Efectivament, I'entrega de I'inventari de llibres hebreus a l'autoritat dio-
cesana, per part de cada jueu, havia estat posada com a condició necessária
per algar la prohibició dictada pels comissaris papals a la reintegració dels
seus crédils; en concret, era la condició perqud els oñcials reials atengues-
sin les reclamacions dels jueus per deutes. La relació dels jueus de Giro-
na que presentaren inventafis ens procura, doncs, amb bona seguretat, els
noms de tots els jueus prestamistes que en aquell moment residien a la ciu-
tat. Són 55 homes i 22 dones. Per descomptat, els dirigents de la comunitat
figuren tots a la relació.

Jueus i iueves de Gilona i la col.lecta, documentats amb motiu
de la presentació dels inventaris de llibres, l'any I 4 I 5

La relació comprén els personatges que ñguren als dos treballs publicats a

Per a una Histdria, vol- r, pág. 283-334. Els que ocuparen I'ofici de regidor estan
marcats amb *. Els números ent¡e pa¡¿ntesis expressen el nombre de volums de
l'inventari fespectiu, en els pocs casos que consten.

Abraham Jacob (6)
Abraham Maymó

'Abraham Mossé [del Portal]

4i7. ACA, Canc, Reg. 2052. fol. 23t, en dala B¿rcelona, 07.05.1417.
4i8. RIER^, Poders públiar, doc. 366.
-t59. Ctir^. Bandos. vol I pág. 265 i 26-.
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Asmies Falcó
Astruch Aninay (33)

'Astruch Cofén
Asmrch Nathan

'Astruch vidal lobell, fill de vidal Iobell
'Astruch zabara, fftic
Bellshom Mahir, fill de Mahi¡ Bellshom

'Bon¿struch Desmaestre serrror
Bonastruch Desm^estre junlor
'Boriastruch Jucef
Bonastruch Vidal
Bondia Graca, fisic

'Bonet Vidal

'Bonjuha Issach

'Bonjuha Maymó
Boniuha Vidal
Caravida Mercadell
Caravida vidal, [de Peratallada]

'David Astruch
David Jacob (lD
'Falcó Bellshom (42)

'Il^sd^y T^rog (22)
Imanuel Jafudá Alfrangil
Issach Bonavia (29)

'Issach Boniuha
Issach Rimoch (5)

Jafudá A.lfaquim

Jatud) Jucef
Jossua Jafude
'Jucef Astruch Benet

Jucef Boniuha

Jucef Issach, de Figueres resident a Girona (16)
I€ví Jasquell
'Mahir Bellshom (30)
Maymó Boniuha

'Mossé Astruch (32)

'Mossé Bellshom Benet
Mossé Cohén
rMossé Falcó (47)

'Nacim Ferrer Ol)
Salamó Boniuha, de Figueres
Salamó Hasday, fill de Hasday Tarog (2)
Salamó Samuel (8)
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Salvat Jacob
Samson Vivant
Samuel Natan (29)
*Vidal Bonsenyor
Vidal Cofén

'vidal Lobell (66)

Vidal Mossé ldel Portal]
Vidal Nacim, [nét] de Ferrer Bonanasch (1)
Vidal Petit

Astruga, viuda de 'Ferrer Bonanasch (1)
Astruga, muller de Hasday Tarog
Astruga. viuda de Jucef Asmies
Bellaire, muller de Bonastruch Desmaesfie junior
Bevenguda, muller de LevíJasquell
Blanca, muller de Mahir Bellshom
Bonadona, viuda de Nacim Rovén
Bonafilla, ñlla pupila de Nacim Rovén
Bonañlla, muller de Bonastruch Desmaestre senior
Bonañlla, muller de Bonet Vidal
Bonafilla, viuda de *Bonsenyor Samuel
Dolga. viuda de Bellshom Mahir
Estei.lina, muller de Jafud) Alfaquim
G¡ácia, viuda de *Naganell Cerg
Pandina, lmulle¡] d'Astruch Vidal
Prigosa, muller d'Astruch zabaffa
Regina, lviudal de 'Cresques Graciá
Regina, lmuller) de Vidal Cofén
Regina, muller de Vidal Lobell
Tolrana, muller d'Abraham Mossé [del Po¡tal] (9)
Tolrana, lviuda) de Taroq Deusloc¡ega

L'operació de segrestar els exemplars del Talmud i recollir els inventaris
de llibres tingué lloc el setembre-novembre de 1415. Com hem determinat
abars, obrí el camí cap a la crisi. A partir d'aleshores comencen a docu-
mentar-se noves conversions de jueus. Bondia Gracñ, per exemple, encara
figura com a ,ueu entre els qui lliuraren l'inventari dels seus llibres, peró el
febrer de 1416 ja apareix convefit amb el nom de Francesc Graciá, preocu-
pat perqué també ho fes la seva muller Goig.a@

Aquells mateixos anys, les conversions de jueus foren generals a les iue-
ries del bisbat de Girona. A Castelló d'Empúries, el baptisme col lectiu d'un

460. EscprB¡-.FRAco, Docum.ents, nitm. 885t Per a una Históría, \oI. t, p^8. 226.
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centenar de jueus i jueves tingué lloc el 18 de febrer de 7417.6t Pel que fa
a Besalú, tres mesos després la reina Iolant recomanava al seu cambrer que
rebaixés I'exigéncia de peita als jueus de la vila, perqué "de pochs dies eng)
se són fets christians alguns, en gran part de la dit¿ aljvm ".a62

Segons I'estat actual de la investigació, els jueus de Girona convertits
durant el quadrienni 7475-7478 són una vintena. Segurament foren bastants
més. El febrer de 7477, abans d'alguna conversió més sonada, la reina Io-
lant intentava persuadir el comissari reial per a les demandes de la novella
cavalleria i matrimoni del rei Alfons que rebaixés I'exigéncia de 50 florins
que feia a I'aljama de Girona. Li advenia que "luy, en la dita aljama no ha
sinó fon pochs pe¡ers e pagadors". Deia que alguns havien traslladat el
domicili a tenes de barons, "e molts dels principals pagadors se són fets
christians".43 El marg de 1417, els capitulars de la seu de Gi¡ona declaraven
al rei Alfons que els nous cristians eren molts més que els jueus.6

Pocs o molts, segons el criteri de cadascú, destacarem la conversió
dels qui ocupaven oficis de regiment. D'algun convers, comJaume Falcó,
desconeixem el nom hebreu i no podem verifica¡ la sospita de pert¿nyer
a I'estament dirigent.65 Aquells que ens consta que hi pertanyien són
quatre: Bonet Vidal, Falcó Bellshom, Jucef Astruch Benet i Rovén Bon-
senyor. No seri fora de lloc que indiquem algunes dades sobre la seva
trajectdria vital.

Rovén Bonsenyor era fill de Bonsenyor Samuel, que panicipava en el
regiment de l'aliama des de 1398. Ell havia estat nomenat conseller directa-
ment, per la reina Iolant, el juny de 1,413.6 la seva mare Bonafilla, viuda,
figura a la relació del novembre de 1,41,5, peró ell no. Sabem que s'havia
convertit amb el nom de Gabriel de Queralt.a6t

Bonet Vidal era fill de Vidal Bonet, resident a la Bisbal, germá de Ca-
ravida Vidal, i nebot de BonjuM Vidal, resident a Peratallada. Tots quatre
eren molt rics, com es comprova per la quantitat de préstecs que estáven
capacitats per fer@

La dada més antiga que tenim de Bonet Vidal és de 1389, quan fou obli-
gat 

^ 
p g r una remissió per raó d'una agressió col lectiva a Abraham Jas-

461. PutoL, CoME siíó, especialnent p¿g. 145-151.

462. AcA, Canc, Reg. 2034, fol.12v, e¡ dara B^tceloia, 06.05.14'17 .

463. ACA, C^rrc, Reg. 2034, fol. 64v, en data Barcelona, 16.02.1417.
464. ACA, CaÍc, Cartes reials de Martí ¡, Ap¿ndix i sense data, núm. 34.

465. Jaume Falcó esa documentat a M¡reu¡^s , Cr¿d.its, pig. 334, i ES'CJdBA-FR co,I)ocutuents,
núm. 938 i 1016, peró no s'hi expressa el sel¡ nom estant jueu.

466. ACA, Caflc, Reg. 2057, fol. llav-119t, en d¿ta Barcelona, 01.06.1413.

467. ACA, Canc, Reg. 2470, fol. 9r, en dara Barcelona, 07.08.1419. També esa documentat

^ 
l,tt^Rauqs, Cl¿díts, p^9. 335.

468. M^Rau¡i, Cr¿dits, patg. 334.
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sua.4óe Figura entre els consellers de I'aljama, primer I'any 1391, i després
a partir de 7407 (doc. 55 i 66). EI mateix any 1407 es diu que havia estat
agredit per Astruch Benet i el seu fill Jucef Astruch Benet.a7o Essent ric, no
és estrany que li fossin atribuits delictes i hagués de pagar composicions i
remissions. Per un dels delictes imputats fou obligat a una composició de
200 florins.aTr Per una remissió, juntament amb el seu oncle Bonluha Vidal,
pagd mil florins.¡7'?Tot seguit fou acusat de falsificar el testament del seu on-
cle.{7r L'any crucial 1415 era secretari de l'aliama, iuntament amb Jucef As-
truch Benet, que tampoc no trigaria a rebre el baptisme.a1a El gener de 1417
ja s'havia fet cristiá. Lr reina Iolant, sospitant que havia donat el pas per
veure's lliure d'imputacions, ordená al batlle que segrestés els seus béns.a7t
Prengué el nom de Guillem Vidal. Encara vivia I'any 1423.416 Sembla que es
converl al mateix temps que el seu germá Caravida Vidal. Aquest ja ho era
el juny de 1418. Prengué el nom de Bernat Vidal.aT

Falcó Bellshom iniciá la seva carrera política el setembre de 7407. La
reina Iolant el nomeni adjunt de Jucef Astruch Benet quan aquest fou de-
signat substitut del seu pare Astruch Benet com a secretari vitalici (doc.
65). Un poc més tard, el juliol de 7408, era nomenat conseller permanent
(doc. 66).

Tot encaixa per pensar que Falcó Bellshom es convertí vers l'any 1417,
ell prenent el nom de Bernat Falcó, i la seva muller el de Blanca. Foren
pares de David Falcó, que continue jueu, i dels conversos A¡toni, Pere,

Jaume i Bernat Falcó, a més d'Elionor i Violant.aTs El juliol de 7428 impe-
tr) de la reina lolant un manament a l'^Ij^ma perqué li fos abonat el sala-
ri de gestions diverses, fetes quan era jueu. Deia que havia estat set anys
clavari, que havia regit les escoles durant molts 

^nys, 
í h^vi^ oficiat a la

sinagoga i impartit prédiques sense cobrar.aTe Morí l'octubre d'aquell ma-
fetx 

^ny 
7428-

469. L'hem retret al capítol antedor. Consta, entre d'altes documenLs, a ACA, Canc, Reg.

2029, fol.74t-v, er data Montsó, 04.05.1389.
470. ACA, Canc, Reg. 2048, fol. 155v, en data Barcelona, 1a.06.1407.
471 . Pllts, Siluación, pdg. 37'l .

472. ACA, Canc, Reg. 2033, fol. 24r-v, en <l^ta Barcelor\^, 2O.O7.140E.

473. ACA, Canc, Reg. 2033, fol. l2r, er dara Barcelona, 01.06.1408; tol. 14v-754 et <lztz

Barcelona, 30.06.1408; fol. 45! en data tsarcelona, 01.03.1409.

474. EscRrBl-FR^6o, Documents, n:úr¡. úO i 863; Per a una Histórid, vol. r, pág. 224-226.

475. El comentari de la reina a la conversió de Bonet Vidal fou aquest: 'Déus \a la ho haja

fet a bofla intenció, e no per pahor de crims, ne per fogir a nostre juhí, segons creem": AcA,
Canc, Reg. 2052, fol.14v, en data Ba¡celona, 30.01.1417.

4'76. Per a &na Históría, vol. r, pig. 390; vol. rr, pá9. 613.

477. Per a uno Hbtóría, vol. r, peg. 566; ESCNB¡-FR co, Docufiells, nirr\. 879.

4i 8. Pt^\^s, Aportación.
479. ACA, C^¡c, Reg. 2036, fol. 91r, en dau Bellesguard, 23.07.1428.
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Jucef Astruch Benet era fill d'Astruch Benet, el major contribuent de l'al-
jama els anys del pas del segle xv al xv. No apareix a la vida pública fins a
I'any 1407, quan la reina el designá substitut del seu pare (doc. 65). El fa-
tídic any '1,415 era sectefari. El mes de novembre, enmig del conflicte dels
oficials reials amb les autoritats eclesiástiques, la reina Iolant deia que ha-
via treballat molt bé en favor de l'aliana, i ordeni que se li pagués salarí.e

I€s ci.rcuÍ$Ancies dramátiques del seu baptisme , el 4 de nnrg de 1,417,

no tenen precedents coneguts. Aquell dia, quan el governador de Cat¿lu-
nya es disposava a fer penjar Gui.llem Sen-¿tós a la forca, com a principal
inculpat de I'assassinat de Vidal Petit i la seva mulle¡ perpetrat el desem-
bre anterior a Caldes de Malavella, Jucef Astruch Benet en sol liciti I'indult
davant de tothom, oferint a canvi la seva conversió. Diu que les autoritats
i el poble assistent a I'espectacle s'uni.ren a la petició d'indult que el jueu
feia. El governador, tanmateix, no atorgá I'indult d'immediat, limit¿nt-se a
diferir l'execució de la sent¿ncia capital. Tot seguit, peró, Jucef Astruch Be-
net fou portat a la pica baptismal, i allí batejat. Li foren padrins Dalmau de
Muq bisbe de Girona, i I'abadessa del convent de santa Clara. Prengué el
nom de Dalmau Benet.€r No visqué molt de temps. El febrer de 7419 ia és
mencionat com a difunt en l'ordre donada pel rei Alfons de lliurar la seva
filla Tolrana, que manifestava la intenció de convertir-se, al seu oncle Lluís
Cardona, convers resident a Solsona, que n'era tutor.s'?

Els quatre iueus regidors convertits, i alguns més dels quals ignorem el
nom, representaven, sens dubte, el bo i millor de I' jama. El 18 de marg
de 1417, pocs dies després del baptisme de Jucef Astruch Benet, els jurats
de la ciutat, ufanosos, exposaven al rei Alfons que la sinagoga es podia bé
dedicar a capella cristiana perqué "mols en nombre, e dels millors juheus
d'aquesta ciutat són, per gr)cia de Déu, a la santa fe cathólica convertits".l83
Poques setmanes més tard, la reina Iolant expressava que les conversions

480. ACA, Canc, Reg. 2034, fol.46r-v, en data Perpinya, 28.11.1415.

481. L'episodi és conegut peÍ urvr carta dels iurats al rei Alfons N sol licitant I'indult
de Guillem Serfatós. Porta la data Ci¡ona, M.03.1417. Es publicada a Per a un4 Histórí4,
vol. ¡, p¿g. 63-ó4. No sembla que el rei estigués incliriat a concedir I'indult, Havia nomenat
un procurador expÉs per p¡esentar els clams de pau i treva davant el govemador amb
motiu d'aquells assassinats (Reg. 2748, fol. 60vó1r, en data Tonosa, 22.01.1417), i desp¡és
de rebuda la petició d'indult, ordene al veguer i al iulge ordinari que no intervinguessin en
I'afer, ni admefessin ningú a composició, perqu¿ volia que es fes iustícia de la mort del jueu

i de la iueva de Caldes (Reg. 27¿8, fol. 14v, en d¿ra Calaraiud, 26.03.1,417). El dia 6 d'abril,
el governador donava compre al rei de la seva gestió a Girona. Li deia que hi havia po{tat
a terme 'los procehiments que he poscur ni iustícia ha permesos fer conrra los delats dels
insul$ que s feyen contra lo cayll de aquell¿ ciutat, e de les moÍs dels juheu e juhia de
caldes": canes reials d'Alfons rv, núm. 451. Indicada per EsctuBA, Cartas redl6, nltm. 335.

482. ACA, Canc, Reg. 2470, fol. lt i 6v, en d¿tes Barcelor¡á, 15.02 i 04.03.1419,
4A3. R¡;R^, Podets ptiblics, d.r. 367
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havien reduit I'allamz' a vint-i-t¡es o vint-iquafe casats, i no creiem que
exagerés.e

Mancada I'aljarna de "compte complit de consell, segons era acustumat
en los dias passats", el 20 de maig de 1.420la reina nomenava tres nous con-
sellers, a beneplácit d'ella, en les persones d'Astruch Vidal, David Astruch
i Vidal Bonsenyor (doc. 70). Dos anys més t¿rd, el marg de 1422, "con los
juheus de la alluna de Gerona sien en tanta diminució venguts e constituits,
per moltes rahons que ací no cal splica¡ que al present no basten a nombre
de consellers per qui sien regits e governats segons solien en temps passat",

la reina disposava que cinc consellers dels que ja ho eren poguessin cons-
ütuir consell ple per regir i administrar els afers comuns, inclós el nome-
nament de dos secretaris o bewim, i el dictat d'impostos (doc. 7l). Era la
darrera provisió coneguda de la reina Iolant sobre I'organitzacíó dels jueus
de Gi¡ona, la més simple de totes.

Les conversions de membres destacats de l'aljama, tanm¿teix, continua-
ren. Un fill de Bonastruch Desmaestre, que portava el seu mateix nom, el
desembre de 1419 ia era bateiat amb el nom de Guillem Bernat Desmaes-
tre.45 Mossé Falcó, un dels possei:dors de més llibres en els inventaris de
141,5,l'any L4)2 ja, s'havra batejat amb el nom d'Asben Falcó.ae Nacim Fer-
rer, un altre posseidor de molts llibres, secretari repetides vegades, que ha-
via aguantat tantes tempestes, en aribar l'any 7437 es feia batejar i prenia
el nom de Narcís Ferrer A propósit d'ell, un document reial no té empax a
declarar que els jueus de Girona, en aquell moment, a penes es podien dir
aljama, perqué la quasi totalitat s'havien fet crisüans.a7

Pluralltat de tuteles
La reina Iolant de Bar mo¡í a Barcelona el 3 de juliol de 1431. L'endemá

mateix, el batlle general de Catalunya ordenava al seu lloctinent a Girona
que comuniqués a les autoritats locals que I'usdefruit de la reina sobre I'al-
jama de jueus de la ciutat i la col.lecta s'havia extingit, i la seva propietat
havia revenit a la corona.rs

484. ACA, Canc, Reg. 2052, fol. 23r, en data Barcelona, 07 .05.1417.

485. Pel a una Hístória, vol. , pá,g. 407 i 613; EsctuB¡-FRAco, D.Eunents, nt3,m. 916, 917
i 945.

486. Mencionat en la llic¿ncia de venda de la casa de Fr¿ncesc Roca, abans aDomenat

vidal Cofén, com a propietari d'una finca adjacem: AcA, Canc, Reg. 2583, fol. 120v, en dáta

Barceloía, 21.05.1432. La identitat de perso¡ra amb els dos norns, con"sta pel Reg. 3134, fol.
137v-138r, en data Lleida, 10.06.1440.

487. "In Presentíarufl, in auama prcdicta sunt ita IMucí ju.dei qüod üi, potest aut debet

aAama nuncupor' cum otnnes, Illius gratia tQdi^nte ct¿ius Spiritus uU uüh splqt, Íuerínt
ad saflcta¡n cqtbolícafl,fdan conLe6i et cblbtiani e[ecti, p^ucistír4¡s demptis"t ACA, Canc,

n.eg. 25r, fol.89r-v, en data Barcelona, 06.06.1431. Publicat per BAER, DíeJuden, n]úrn. 533.

488. ACA, RB Badlia general de Catalunya, vol. 869, fol. 53v, en data tsarcelo 
^, 

04.07.1,431.
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Amb la propietat, t¿mbé havia revertit a la corona la mínima renda que

l'allama podia produir. La cort reial, tanmateix, no s'apressá gens a repren-
dre el dictat de mesures de govern sobre els jueus de Girona, sigui per-
qué el rei Alfons estava ocupat en la preparació de la segona paftida cap
a terres italianes, que seria definitiva, sigui perqué la Ilimona ia estava ben
espremuda.

Foren els mateixos jueus de Girona els qui s'avangaren amb una peti-
ció al monarca, nou propietari, per pal liar el d¿ficit económic que arros-
segaven. Reiterant el motiu prou evident de la disminució dels seus com-
ponents, i reconeixent una completa bancarrota, sol licitaren llicdncia per
desviar les rendes de les almoines destinades als pobres (certarum elemo'
siTrarum uocatarum hebrayc¿ hecdesot, distribuendarum inter pa'uryes), i
també de la conf¡aria de Talmudtore, i aplicar-les als deutes col lectius de
censals morts i violaris. Prévia deliberació del seu consell, per les conse-
qü¿ncies generals que se'n podien derivar, el rei els ho concedí, per temps
durador a beneplácit.s

L'any següent, la con reial prenia el determini de nomenar un nou badle
dels jueus de Girona, sens dubte per iniciativa de I'interessat.

En aquell moment ja era vella tradició que els iueus de Girona tinguessin
un badle propi. L'any 1387, quan la infanta Iolant esdevingué reina i con-
solidi la seva jurisdicció sobre l'aljama, comengá a expedir nomenaments
de badle dels seus jueus. Els dos primers, Guillem de Crespñ iJoan Albert,
eren les mateixes persones que el rei Joan t designava com a batlles de la
ciutat. El maig de 1391, la reina comaná "lo regiment de la batlia de la aL
jama dels juheus de Gerona" a Francesc de Gomal,ry que no era badie de
la ciutat, ni ho serien els seus successors. Ara, traspassada la reina Iolant, la
fein Maria expedia una comissió a Nicolau Roca, escrive reial, per regir la
batllia dels jueus de Girona.aer Els jurats pretengueren que l'ofici fos tornat a
adjudicar al badle de la ciutat,ae2 peró ñns al final del segle, gairebé sense in-
terrupció, un Roca de la nissaga de notaris de Girona será batlle de la jueria.

En relació a la comunitat de jueus de Girona, es compleix aquella estra-
nya lleí social segons la qual, a mesura que disminueixen els membres d'un
col.lectiu, augmenten les autodtats que se n'ocupen.

La reina Iolant, sense deixar de confiar en el batlle que hi tenia col locat,
a p^rfir de 'f402 frobar ocasions per fer interessar el jutge ordinari de la ciu-

489. AcA, Canc, Reg. 2583, fol. 132v-133\ eñ data Barcelon , 30.03.1432. Publicada dins

Per a una Hislór7¿¿. vol. r. pág. 545-546.

490. ACA, Canc, Reg. 2050, fol. 47t, en data Saragosa, 23.05.1391.

491. AcA, canc, Reg. 3123, fol. 167r, en data Barcelo¡a, 04.09.1433. L'any anterior, el rei

li havia fet donació de la casa que havia est¿t del difunt Mossé Bellshom Be¡et : Reg. 2583,

fol. f2lr, en data B^rcelon ,24.05.1432.
492. EscRiB,\-FrAGo, Documents, Ílúm. 1002 i 1009.
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tat en els conflictes dels seus jueus. S'hi 
^dreg^va 

com a "protector" (doc.
64). Dos anys més tard, conferia la "custódia" dels jueus de Girona alhora a
Pong de Muntaner, llicenciat en lleis, ¡ a Jaume de Besanta;4er I'any següent
al cavaller Dalmau de Darnius,aq i en l'endemig encara nomenava Guillem
de Plegamans com a sosbatlle de I'aljama.{rs

Sota la capa de vetllar per la inregritat i augment del patrimoni reial, els
conflictes de l'aplicació de la constitució apostólica de Benet xn donaren
ocasió al batlle general de Catalunya per intervenir en la defensa dels jueus
de Girona i la seva sinagoga. S'escau que aleshores ho era el iurista Pere
Basset, que fou batlle general entre 741,6 i 7430, i en part era lógic que s'hi
interessés, perqué era oriünd de la ciutat. Després també veurem actuar-hi
els gironins Joan de Corbera, que ocup) la batllia general, com a substitut,
entre L442 i 7446, i el noble Joan Sariera, des de 1468 fins al ñnal. De fet,
I'any 1418 fou Pere Basset qui comengá, des de Barcelona, a expedir provi-
sions en relació als jueus de Girona, i ho continuaren fent els seus succes-
sors, fins a 1492.

Des d'una plataforma jerárquica més elevada, el governador general de
Catalunya també s'ocupi dels jueus de Girona amb una intensitat fins ales-
hores desconeguda. L'interegne (1,410-1412) procuri fonalesa i prestigi al
cárrec, que culminá els darrers anys del regnat d'Alfons ry, quan l'ocupá el
noble i despótic Galceran de Requesens. A la nostra col.lecció documental,
el govemador comenga a comptar com autoritat sobre els jueus de Girona
des de I'any 1420 (doc.70).

Al capdamunt de l'escala feudal, du¡ant molts anys del segle xv, hi haurá
dos caps rectors. A més del monarca titular, hi haurá un lloctinent plenipo-
tenciari. Tots dos actuaran alhora. Primer, els anys que Alfons rv residí en
terres ultramarines (1,420-1423 i 1432-7458), seran lloctinents la seva muller
M^fia i el seu germá Joan, rei de Navarra. Després, en temps de Ferrando rr

(1479-151,6), quan será absent dels seus regnes patrimonials, fins a1492, en
será el seu cosí, I'infant Enric. Els dos caps sovint governaran sense coordi-
nació, i no sere e$rany que els plans de l'un siguin desbarat¿ts per l'altre.

493. ACA, Canc, Reg. 2048, fol. 37v, en dárá Barcelona, (ñ.09.1404.

494. ACA, Canc, Reg. 2M8, fol. 62v-63\ eÍ d^¡2, Barcelona, 24.01.7405.
495. ACA, Canc, Reg. 2048, fol. ilr, en dara Barcelon^,27.'11.14M.



CAPÍTOLV[

1437 - 1459

Stmpwfrcació de I'est actura.
Ia darrera forma de govern de l'aliama de jueus de Girona, concedida

a benephcit I'arty 1422, es podia considerar caducada a la mort de la reina
Iolant. Almenys en teoria. A la p¿ctica, habituats els cinc consellers a ma-
negar els afers intems al seu criteri, sense oposició ni control, no sentien
la necessitat d'actualitzar el seu col lectiu, ni devien tenir interés per fer-ho.

Quan els consellers ja no arribaven a cinc, s'hi decidiren.
L'á:cíL^lització del regiment fou concedida per la reina Maria, lloctinent

reial, amb una provisió del 5 de novembre de 1437 expedida, segons diu, a

petició de la mateixa aljama. Consistí en la designació de set consellers, dils
també regidors i governadors, atorgant-los la facultat, mentre fossin cinc, de
portar a terme tots els actes de govern que podria fer I'aliama, inclós el no-
menament dels administradors de les almoines i dels mestres. Una primera
versió de la provisió, que fou cancel'lada, preveia nomenar sis consellers.
El document definitiu els augmenti a set. Foren aquests: Abraham Mossé,

Benvenist Samuel, Bonastruch Desmaestre, Bonastruch Jucef, Bonastruch
de Piera, lssach Maymó i Vidal Boniuha. Per a més estabilitat del grup, la
reina disposava que en cas que algun faltés o transportés el domicili, els
restants, mentre fossin cinc, podien nomenar-li substitut. Tot condicionat al
beneplácit del rei Alfons i d'ella mateixa, per temps indeterminat (doc 72).

Estem en condicions de poder certificar que els set consellers que ara la
reina Maria designava es comptaven entre els membres de més considera-
ció de I'aliama. Tres eren antics residents a la ciutat, havent estat consellers
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amb continuitat, i quatre eren nous, els quals també serien consellers, amb
continuítat, 

^ 
partir de 7437.

Bonastruch Desmaestre era el més antic. L'any 7394 enfrd al consell de
l'aljama, succeint el seu pare Issach Desmaestre (doc. 60), i mai no deixá
de formar-ne part. Segurament no úigaria a morir, perqué no se'l mencio-
na més. Abraham Mossé deu ser el mateix Abraham Mossé del Ponal cue
I'any 74O0 s'estrená com a regidor (doc. 62). Ho será fins a la seva món,
I'any 7448 (doc. 82). Bonastruch Jucef era conselle¡ des de 1408 (doc. 67),
i morire tot seguit, del.(ant Benvenist Samuel execut<¡r del seu testament i
administrador de la seva fortuna.aÍ

Dos nous consellers havien pertangut a la dissolta comunitat de Besalú, i
pensem que s'haurien establen a Girona en data recent. L'un era Bonastruch
de Piera, Es trobava a Barcelona quan hi fou prohibida la residéncia de jueus
(1423), i manifestá la intenció de posar el domicili a Girona.4q L'any 't446 en-
cara seria regidor (doc. 77). L'alte conselle¡ procedent de Besalú era Issach
Maymó, que continuari formant pa¡t del consell almenys fins a 7456 (doc. 90).

Benvenist Samuel i Vidal Bonjuha, els dos darrers nous consellers, no
semblen fills de Girona. No tenim dades sobre la seva trajectória anterior-
ment a I'ingrés al cos de regidors, peró com tots els altres, formaran pan del
consell de l'aljama fins al final dels seus dies.

L'ordinació de 1437 reconeix que l'aliama és minúscula (plurimum di-
minuta). I¿ reina hauria pogut instaurar-hi un refiiment obert, si hagués
volgut, amb participació de tots els contribuents. Segurament ni hi pensá.
Sancíoná la concentració del poder íntern en un consell reduit, accentuant
la tendéncia que descobríem en la recessió posterior als avalots. Simplificat
el regiment, ja no calia entretenir-se a assenyalar incompatibilitats i to¡ns de
c¿rrecs. No es preveien controls de gestió ni s'obligava a retre comptes. Ni
tan sols s'establia un mínim contrast de funcions. La reina Iolant, en la seva
darrera ordinació de 7422, encara mantenia que el consell havia de nome-
nar dos secretaris, que podien operar com un pol de contrast al consell.

A partir de 1437, la composició se simplifica al má,rim, i els secretaris
desaparelten. El consell s'ha transformat en un club d'amics que es repar-
tel\en les funcions de govern comunitari. Tothom serveix per a tot. Proba-
blement sense pretendre-ho, es crea una situació propícia perqué una fona
personalitat, amb taranná de dictador, s'erigeixi en president, redueixi la
resta de consellers a comparses, i com la cosa més natural del món, inter-
preti els interessos del comú de I'a,Ijama en funció dels propis.

En aquesta primera provisió sobre el regiment de I'aljama, la reina Ma-
ria continuava referint-s'hi com a cofre i tresor de la monarquia (erarium et

496. ACA, Canc, Reg. 3133, fol. 127v-128r, en dara l4arcelona, 03.12.1438.
497. AC-4, Canc, Reg. 2036, fol. 11r-v, en data B^rcelon ,18.02.7424. Hi és mencionat

juntament amb Issach de Pier¿ i Salamó de Pier¿.



thesaurus domini Regis et zrosrn). Només podia fer-ho per inércia redacci-

onal. L'antiga expressió s'havia buidat de contingut. Era anacrÓnica, per no
dir sarcástica. Les assignacions i les anualitats de censals consumien tota la
renda. El poc que la reina lolant en treia, als seus darrers temps, era per via

de demandes. exigéncies i extorsions.
El tribut anual havia esdevingut simbólic, i fins deixá de ser percebut.

L'any 7441,, deu després de la mort de la reina viuda de Joan I, el batlle gene-

ral de Catalunya considerá inadmissible que els iueus de Girona estiguessin

dispensats d'un tribut o peita reial ordinaria. Assegurava que la reina lolant,

un mes abans de morir, amb una provisió que no s'ha retrobat, havia esta-

blert el tribut en 10 florins, equivalents a cent vint-i-un sous. Ara, el batlle
general, atenent I'opressió i vexacions sofens per I'aljama, reduia encara més

la peita anual. Per als res anys vinents, i després a beneplácit, la dexava
en 8 florins, equivalents a 1'uitanta-!'uit sous af Pel que fa a les anualitats de

la peita que, segons ell, "era deguda e cessada pagar al dit senyor lReil de

deu anys complits", pacD amb Benvenist Samuel un capmás de 35 florins.ars

Vet ací, peró, que els 35 florins del capmás no consten ingressars al llibre
de comptes de la batllia general corresponent a I'any 1441, i els 8 florins
del tribut anual tampoc no consten ingressats als llibres dels dos anys se-

güents.fl Fatalment, els comptes de Jucef Zabatra, clavari de I'allanz I'any
1443, discrepen del que havia esubleft el badle general. En concepte de

tribut abonat al batlle general, el clavari no posá en data 9 florins, sinó 30,

repartits en dues pagues de maig i setembre.5or

Els vuit florins que un document oficíal manifesta que eren legalment exi-
gibles, es transformen en trenta al document que hauria de reflectir la seva

satisfacció. Podria ser una incongruéncia documental, com tantes n'hi ha,

peró és possible donar-hi una explicació altemativa. No és prudent descar-

tar que ens trobem davant un cas, també habitual, de funcionaris corruptes.

lucef Zabana en presenta indicis, per no dir proves. Amb el pretext que no

tenia a ma eb 15 florins per ala paga del tribut de setembre, diu que hagué

de manllevar-los; per la qual operació carregá un interés de cinc sous' al 3 0/o

Com que no diu a qui hagué d'abonar l'interés del préstec, podem suposar,

sense malícia, que s'embuü(acá els cinc sous, ultra la possible estafa major
de consiqna¡ 30 florins com a tribut anual, en comptes dels 8 establerts.r'?
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498. ACA, RP, Batllia gene¡al de Catalunya, v ol. 871 , fol.1 4v , e¡ da¡a Barcelona, 2L .02 1447 '

499. orde del batlle general al seu lloctinent a cirona Perqué obligui l'aljama a satisfer a

Benvenist Samuel els 35 florins de la peita endarrerida que li ha abonat: Ibidem, fol.74\ en

data Barcelona. 20. 02.1441.

500. AcA. RP. MR, vol. 10ú-1066.

501. Fnuu, Ilibre de Comptes, n(tm. 36 i 63.

5O2.FÉt,Ilíblede(hmptes,n¡lm.64.l^aversióqueendóriaFeliunoéscorfecrta.Hauriadedi'
"Item p¿guí per la co¡secució de la dita quantitat, perqu¿ no teni¿ a Íü diners per satisfer-la: 5 sous"
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Blpartdlsme
El quadern de Jucef Zabarra, clavari per a l,any L443, conté els únics

comptes de l'aljama de jueus de Girona que ens han pervingut, o els únícs
a\,'ui coneguts. Es presten a comentaris molt inte¡essants, tant en els con-
ceptes pels quals el clavari anota rebudes i despeses, com en les mateixes
quantitats, com, támbé, en I'abséncia d'alguns cónceptes. Ací cal limitar-nos
a treure'n partit pels reflexos de l'estructura comuniaria i del bipartidisme
que turmentáva I'aljama els anys centrals del segle xr. Sofosamenr, la dia-
léctica entre els dos partits enfront¿ts, que els comptes en hebreu permeren
entrellucar, es troba il.lustrada amb escreix per la documentació emanada
de la cancelleria reial.

Aquell any 144J, la demografia de I'aljama no podia ser molt elevada.
Havia d'estar a la ratlla dels trenta contribuents. Malgrat la seva exigúitat,
es trobava dividida en dues faccions. per l'un cantó, hi havia els set conse-
llers que, sot2 el punt de vista del clavari, són ,els bons,, els quals es troben
insidiats per un grup d'oponents, que són .els dolens'. El primer grup está
dirigit i presidit per Benvenist Samuel. L'altre está format per Mossé Dayot
i els seus adherents.

Els comptes de Jucef Zabana ens assabenten, indirectament, que Mos-
sé Dayot i els seus seguidors havien obtingut del batlle una llicéncia per
reunir-se, i que els regidors en pÍotestaren i aconseguiren deixar-la sense
efecte (núm. 20 i 22). Els comptes mostren, t¿mbé, que els qui ocupaven el
poder veien tan perillosa aquella llicéncia, que Benvenist Samuel es despla-
qá a Barcelona, 'per manament del consell', per gestionar-hi que el gover-
nador ordenés al batlle que la revoqués, i alhora expedís una ordre a tors
els components de l'aljama perqué observessin les o¡dinacions dictades pel
consell (núm. 27). Nguna acruació concrera de Bendit Dayot, fill de Mossé,
es considerava tan nociva, que se li obrí procés, sense estalviar-hi despeses
d'advocat i procurador, procés que finí amb una sent¿ncia dictada per l,as-
sessor del governador (núm. 43-49).

Les despeses per coniurar les actuacions dels oponents al consell no
foren escasses. Sempre segons els comptes de Jucef Zabana, la cédula de
protesta coste dos sous i mig (núm. 20); la cópia de la llicéncia que es volia
impugnar, quatre sous (núm. 2L); la revocació de la llicéncia, sis sous (núm.
22), zmb altres dos sous i mig de despeses concomitants (núm. 23). El viat-
ge de Benvenist Samuel a Barcelona cost¿ onze sous i nou diners (núm. 30),
i els cinc dies d'estada a Ia ciutat, onze sous (núm. 27). La preparació del
manament del governador al batlle i a l'aljama, diu que coste vint-i-set sous
i quatre diners (núm. 28), i la seva expedició un sou i sis dine¡s (núm. 31).
L'empara registrada a la con del governador perqué no s,impetressin docu-
ments contraris al consell, costá dos sous (núm. 29). Etc. Tores les gestions
foren pagades amb els fons comunitaris, sense fer-se escrupol per áquelles
despeses que, pagades per tots, peiudicaven uns contribuents en concret.
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I€s pretensions de Mossé Dayot i els seus seguidors, aiÍ com els motius
perqu¿ els consellers consideraven les seves reunions pemicioses, no es fan
explícits sota la ploma de Jucef Zabarra. Els documents reials conservats ens
ho revelen amb prou detall. Pretenien, pura i simplement, desbancar-los de
la seva posició de poder.

No solament ho pretenien, sinó que ja ho havien aconseguit amb un nou
regiment de l'afama que, en acabar aquell any 7443, encara estáva pendent
d'aplicació. Els coruellers apoltronats gaudien de tracte preferent a les corts
de la reina Maria i del goveÍiador de Catalunya. Com que els seus oponents
no podien plantefar-hi reformes, es desplagren al regne de Ndpols, a la cort
del rei Alfons, i allí trobaren el supon necessari per a les seves aspiracions

Iá nova ordinació fou firmada pel rei Alfons, estant en campanya militar,
el 9 d'octubre de 1442.et D'acord amb les pragrnátiques reials, no es po-
dia aplicar sense I'executória de la reina lloctinent. Presentat el privilegi a

la reina Maria, I'executória no s'expedí fins al 14 de juny de 7443 @oc.7i.
Els interessats sembla que no gosaren exigir-ne la implantació d'immediat.

Per primera vegada a la seva história, el govern de I'aljama de Girona
s'obria a la participació de tots els contribuents. No en forma efectiva, perÓ

sí potencial. El rei Alfons encoma¡ava la gestió comuniüria a set consellers
elegits anualment per sort. Per assegurar el bon rodatge del nou sistema,
quatre dels set consellers del primer any foren designats nominalment. Els

tres restants, i tots els dels anys successius, s'havien de treure a la sort. A
més, comegint la permissivit¿t de les darreres ordinacions, els consellers ha-
vien de retre comptes.

Mossé Dayot i els seus fills tingueren el seny de no fer-se designar con-
sellers. Els quatre designats foren: Adret Aninay, Bondia Aninay, Issach
Abamari i Issach Jucef. Una de les primeres gestions dels nous consellers
consisú a obrir procés contra B€nvenist Samuel. Foren a temps d'iniciar-lo,
peró no de prosseguir-lo, perqué el regiment apefturist¿ duri tan sols unes
poques setÍvmes de I'any 1444. Els comptes de Jucef Zabarra no reflectei
xen que dins l'any 1443 els antics consellers fossin destituits; només ens cer-
tifica que Adret Aninay, entrat I'any \444, exercia com a clavari s

Dos dels nous consellers eren germans, segurament perqué els partidaris
de la reforma eren molt pocs. Aquesta irregularitat, i d'altres que s'hi troba-
ren voluntiriament, serviren d'excusa a la reina Maria, el febrer de 1444, per
suspendre el nou regiment firmat a la cancelleria del rei Alfons.

Benvenist Samuel s'havia desplagat a Valéncia, on era la reina llocünent,
per obtenir la suspensió del nou regiment. La susp€nsió fou acompanyada

503. Malauradament, el text íntegre d'aquesta primeÉ ordinació del rei Alfor$ no s'ha

localizat. L'executória de la reina (doc. 73), i més ta¡d Ia seva revocació (doc. 75), en descriuen

alguns punrs.

504. Frtru, Corrr?tes, oúrr.. 4 i 74.
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d'una carta closa de la reina al badle dels jueus de Girona on el reprenia
fo¡tament perqué consentia que alguns s'atrevissin a contradir les ordinaci-
ons de "lo regidor" (sic) de I'aljarna. Era cosa de molt mal exemple que ell,
el badle, secundés la malicia dels que torbaven la pau interna. L'obligació
primera dels oficials, segons la reina, era "levar scándols e perills". Li anun-
ciava la tramesa d'una provisió, firmada el mateix dia, destinada al "repós e
benavenir" de l'aljama (doc.74).

La provisió anunciada descartava qualsevol tipus de reforma del regi-
ment. Disposava la suspensió del que s'havia impetrat del rei Alfons el 1442,
i el retorn pur i simple al de 7437. Per formalitat d'etiqueta, la suspensió del
regiment firmat pel rei s'intentava justificar amb pretextos, evidentment fú-
tils, perqué la rctna ja afrrtnla d'entrada que havia estat obtingut falsament
i s\breptíci^ (minus uere et subrQtkl), i que ella li hayia concedit executd
ria perqué fou enganyada. Acabava i resumia el rosari de sofrsmes denunci-
ant que el nou regiment al>ocava I'aljama a la destrucció, mentre que el de
!437 havia procurat una gran utilitat al comú. En conclusió, fins que el rei
no fos consultat sobre el cas i hi expressés la seva voluntat, la reina orde-
nava que els set consellers que ella havia nomenat continuessin regint els
afers de I'aljama (doc. 75). Tot havia de tornar a la normalit¿t anterior. Per
tancar dignament el procés que l'aliama havia obert a Benvenist Samuel, la
reina n'encoman¿ la conclusió a un iurista de la ciutat que, sense dubte, li
seria favorable (doc. 76).

Els oponents no es conformaren ñcilment al frads, i no desaprofita-
ren oportunitats per desbloquejar les seves aspiracions. Dos anys més tard,
l'agost de L446, Mossé Dayot i els seus fills Bendit i Vidal presentaren que-
rella per raó de La talla, i en concret per la lalla que els regidors pretenien
imposar als fills no emancipats.

La qüestió de la talla dels ñlls no emancipats sembla que feia temps
que s'afrossegava. Els comptes de Jucef Zabarra inclouen la despesa de
protocol'litzar una ordinació, dictada el 8 d'agost de 1.442, que obligava els
'fadrins' a pagar505 També era, amb tot¿ probabilitat, el motiu del procés
que els regidors tenien obert contra Bendit Dayot, perqué es negava a pagar
la talla que li imposaven.

Ara, I'agost de 1446, pare í fills Dayot denunciaven que els regidors,
moguts d'inquina per I'oposició que els feien, els tallaven excessivament i
per majors quantitats que pertocaven al seu estament. Acollint la queixa, la
reina orden) als regidors que pef a tota talla que afectés Mossé Dayot i els
seus fills, prenguessin Bernat de Vilarmau, ciutadá de Girona, com adjunt,
declarantla inv)Llida si en prescindien (doc. 78).

Pel que es veu, Mossé Dayot efa la'béstia negra'dels consellers, com
Benvenist Samuel ho era dels oponents. Aquests acabaren encarant-s'hi de-

5O5. FF.Ltu, Comptes, núm. 43.
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cididament. Fent-se portaveus de la majorpart de l'aliama, denunciaren a la
cancelleria de la reina que Benvenist Samuel volia acapar:,r el regiment de
I'aliama; que en benefici propi havia obtingut la suspensió del regiment del
rei Alfons i la restáuració del regiment de 1437; i que havia carregat sobre
el comú els mil sous que deia que li havia costat la suspensió, sense apor-
tar-ne comprovant. Hi afegien que no era admissible que esügués dispensat
de retre comptes, i protestaven perqué amb els seus maneigs es trobaven
impediB de reunir-se i preparar la defensa dels seus interessos.

L^ rein Maira, aquesta vegada, acollint I'exposició dels abusos que li
eren denunciats, condescendí a atorgar llicéncia als suplicants per reunir-se,
sempre en preséncia d'algun oñcial reial, tractar-hi els afers que havien ex-
posat, constituir procuradors que els defensessin a les altes instáncies, i re-

collir els diners que convingués per a les despeses (doc.77)'
Ia venjanga dels consellers no es féu esperar. Abans de quinze dies, afir-

mant constituir la major i má salra part de I'aljama, els consellers impetra-
ren de la cancelleria de la reina que comanés al governador de Catalunya,
el ferotge Galceran de Requesens, la resolució de les qúesüons pendents
entre Bendit Mossé i els regidors. No s'est2ven gens d'assenyalar-li qui eren
'els bons' i qui era 'el dolent'. Descrivien Bendit Mossé, prlcücament, com
un facinerós. Deien que, emparant-se amb provisions que havia obtingut
de la reina, associant-s€ amb tres o quatre de la seva corda, no procedint
amb zel de iustícia sinó amb malícia i inicuament, es dedicava a calumniar i
vexar els regidors, fatigant I'aljama i alguns singulars amb enuigs i despeses
(doc. 79). Jutiant per episodis similars, no és temerari suposar que Bendit
Mossé, com a mínim, fou exiliat temporalment de Girona.

MIÜansfucorcMla
L'enverinament de la situació s'accelerá. Aquell mateix any 1446, el 5

d'ocnrbre, reconeixent els danys i menyscaptes que frns aleshores I'aljama

dels jueus de Girona havia sofen, per sedar els odis, rencors i males volun-
tats derivats de la discórdia en el regiment, la reina Maria en promulgava
un de nou (doc. 80).

Com a pre)mbul, feia memória de les dues darreres ordinacions. De la
seva primera, Ia de 7437, destacava el punt central, que eren els consellers
nominals i la facultat que els atorgava de nomenar substinrt quan algun fal-
tés. De la provisió del rei Alfons, de 1442, |.Jr¡sístia a declarada subreptícia i
no gens congruent amb la primera. SusPesa aquesta ordinació, i tomada a

posar en vigor la primera fins que el rei fos consult¿t, diu que el rei tingué
per bé d'encomanar la resolució del conJlicte al bon criteri d'ella.

La reina, doncs, presenta la seva segona ordinació com el mitj¡ més
eficag per abolir les dissensions i debats suscitats dins l'aljama per raó del
regíment. Analitzada en perspectiva, peró, no feia més que emplagar la so-
lució dels problemes cap al futu¡ intentant conv¿ncer uns i altres que hi
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havia voluntat de resoldre els enfrontaments personals que ja feia massa
que duraven.

L'ordinació consta d'onze capítols. El seu tenor no és gens innovador, ni
menys revolucionari. l€s variacions que els capítols aporten, respecte dels
usos precedents, consisteixen en retocs de procediment.

Disposa que els regidors continuin essent set, representin l'aljama, i les
seves decisions tinguin el mateix valor com si fossin ordenades per tota la
comunitat (cap [1J). Els autoritza per designar els oficis que convingui, dic-
tar ordinacions penals amb multes que no excedeixin els cinc sous, que
s'aplicaran al fisc reial, i també excomunions (cap. [7]).

Divideix els set regidors en dues categories. Fent una mixtura de les
dues ordinacions anteriors, declara que quatre consellers seran pennanents
i vitalicis (ca.p. [2al), i tres hauran de ser elegits anualment.

L'elecció consistidL a extreure tres cédules, "una aprés I'altra", d'una bos-
sa on s'hauran introduit els noms de "los restants juheus qui huy són en la
dit2 aljama" . La reina ho diu així, peró cal entendre que no es refereix a tots
els membres (masculins), perqué afegelr, tot seguit, que han de complir les
condicions de ser majors de 25 anys, tenir o haver tinflut muller, i contribuir
a les talles i c)rregues de l'aljama.

L'elecció dels tres consellers anuals es far) el primer de gener, o el segon
dia del mes si és festa dels jueus, en preséncia dels regidors que aleshores
es trobaran a la ciutat i d'aquells que tinguin el gust d'assistir-hi. Les cédu-
les seran extretes per "un infant juheu menor de deu anys". En cas que els
noms dels extrets corresponguin a parents, es tornaran a Ia bossa i se n'ex-
trauran de nous. La bossa será guardada pel clavari, segellada amb el segell
del badle (cap. IZcl).

Preveu que aquells que al present encara no tenen 25 anys, quan hi ar-
ribin, si volen i compleixen les alÍes dues condicions, podran ser inrodu-
its a la bossa d'elegibles (cap. [3al). També s'hi podran introduir els noms
d'aquells nous pobladors que compleixin les mencionades condicions i ho
vulguin (cap. [3&J),

Preveu que els consellers nomenaran dos oidors de comptes del clavari.
L'un haurá de ser conseller i designat pels consellers, i l'altre extret de la
bossa d'elegibles (cap. t4D.

Totes les designacions, tant de consellers com d'altres oficis, s'hauran
d'escriure en un llibre oficial, signades per dos jueus, l'un dels quals sigui
regidor, i I'altre de fora del consell (cap. [5J).

La reina no al ludeix al nomb¡e de cédules que caldria introduir a les
bosses, perir no podien ser moltes. Suposem, fundadament, que aleshores
I'aljama no tenia més de trenta contribuents. Els noms dels regidors vitalicis
i els d'aquells que no complien les tres condicions, no hi eren introduits.
Com que les cédules no es tomaven a introduir d'immediat, es preveu que
la bossa no trigaria gaire a buidar-se. Només quan la bossa será buida, i tot-
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hom haurá tingut algun ofici o altre, s'hi introduiran de nou les cédules amb
els noms dels elegibles (cap. [6D.

No manca el capítol habitual que reserva a la reina I'aclariment dels dub-
tes que puguin sorgir (cap. [8]), i el que dicta pena de cinquanta florins als
qui impetrin de les autoritats alguna carta o provisió que atempti contra els
capítols i, més en concret, diu ara, "haver algun adjunct o comissari ch¡istiá
sobre les peytes, talles o cárrechs de la dita aliama" (cap. [10]).

La nova ordinació tenia una duració prevista de deu anys, "per terme
dels quals la dita concessió sia finida e extincta" (cap. lTIb). Com haurem
d'explicaq només en durá set.

La novetat potser més important que la segona ordinació de la reina Ma-
ria presenta és que, en cas de faltar un dels quatre regidors permanents,
per defunció o trasllat de domicili, la seva substitució no és encomanada als

restants consellers, com era normal des de feia més d'un segle. El dret de
nomenar el substitut es reserva al batlle general de Catalunya, que se supo-
sa que s'haurá info¡mat de qui n'és apte, deíxant a la seva determinació si

I'escollit ser) conseller permanent o només un temps determinat (cap. [2&]).

Consta que el batlle general, quan va faltar Abraham Mossé, el substituí per

Jtscef Zabana, fentlo conseller permanent i vitalici (doc. 82).
Com tantes altres vegades, la reina no deix) passar l'ocasió de fer el

nomenament directe, no solament dels quatre consellers permanens, sinó
també dels tres 'elegibles' del primer exercici, que en aquesta ocasió s'este-
nia al temps comprés entre la data de la firma de la provisió (5 d'octubre) i
el primer de gener següent, i encar¿ un any després. D'aquesta manera, la
primera elecció dels tres consellers temporals no es faria fins al primer de
gener de 1448.

Els quatre consellers perrnanents que la reina Maria nomene per als deu
anys esdevenidors, ja feia nou que n'eren. Eren aquestsi Abraham Mossé,
Benvenist Samuel, Issach Maymó i Vidal Bonjuha. Els tres consellers que
havien d'ocupar el cinec els primers quinze mesos, i que la reina també
nomena, eren Bonastruch de Piera, Issach Abanari i}ucef Zabarra (cap, [9J).

Era il.lusori pretendre que ltrposició s'hi sentís representada.

l'ombra allalgada de krfler.¿st Samuel
Al ñl dels documents organitzatius, presos singularment, Benvenist Samu-

el sembla un regidor com els alt¡es. Analitzats conjuntament els documents
que el mencionen, des de la seva aparició a Girona, l'any 7434, frns a la seva
desaparició, l'any 1462, les nombroses activitats que port¿ a terme, dirigint
i gestionant els afers comunitaris, forcen a consider¿rlo un cacic prepotent.

El nom complet que fa servir en el seu testament, Benvenist Samuel
Benvenist, revela que era fill d'un Samuel Beflvenist.e El que presenta més
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probabilitats de ser el seu pare, és el que I'any 1389 tfobem establert a Sa-
mgossa, segurament procedent de Burgos.5o7 No era home que passés desa-
percebut. L'any 1406 tenia demandes d'aljames de jueus d'Aragó obligades
per la reina lolant,ts i I'any 741,4 era adelafÍ2,f de I'aljama de Saragossa.@

Els motius i la data del trasllat de domicili de Benvenist Samuel a Gi-
rona ens són desconeguts. Es pot plantejar, com a hipótesi plausible, que
s'hauria casat amb una filla de Bonastruch Jucef, mort I'any 1438.tr0 El fet
és que l'any 1434 aparerx per primera vegada a la documentació gironina,
cobrant pensions de censals.t" Ho faria repelidament al llarg dels anys, tant
en nom propi i administrador de I'heréncia de Bonastruch Jucef, com per
procuració rebuda d'altres, inclosos conversos rics de Barcelona, com Fer-
rer Beftran.5t2

Designat conselle¡ l'any 7437,Ies seves gestions en nom de l'aljama són
també constants. L'hem documentat I'any 7447 pactant amb el badle gene-
ral la satisfacció de la peita dels deu anys anteriors. Els comptes del clavari
de I'any 744J el mencionen fins a nou vegades: gestiona la provisió de la
reina M^ia perqué l'anüga sinagoga, desafectada des de 7475, sigui restitui-
da a I'aljama;5'r es desplaga a Barcelona, amb procuració formal de l'aljama,
per obtenir de la cort del governador la reducció al silenci dels oponents al
consell;jra administra la confraria de Talmudtorá,t15 i reparteix suborns en-
coberts als oficials reials inferiors.5l6

L'hivern de 7443-1444, quan la truita es girá en virtut de la primera or-
dinació del rei Alfons, els seus oponents li obriren procés, peró no trige
gens a continuar guadint del favor de les autoritats altes, mitjanes i locals.
L'any 1,446 el trobem fent de clavari de l'aljarna, pagant ell la contfibució a
les imposicions del municipi.5l' És el mateix any que fou denunciat d'haver

507. El ¡ei Joan r li concedí un guiatge per sis mesos: ACA, Canc, Reg. 1872, fol. 139r-v,
en dara Monrsó. 02.08.1389,

508, Pr.¡s., Situ¿4ción, peg. 95, 98, 103 etc,

509. Manuel SEiRATNo y SANZ, Orígenes de la Dottin¿1ción española en Améica, Mad¡ld
1918, p^9. 32.

510. t-a hipbtesi té dos indicis al seu favor' Bonastruch Jucef, que també era mol! ric,
nomen¡ Benvenist Samuel administr¿dor de la seva her¿ncia. i l'hereu de Benvenist Samuel
portar¡ el p¡enom tsonastruch, com el seu hipot¿tic avi matem. SerA el famós Bonastruch
Benveníst, clavari del sindicat dels remences,

511. EscRrRA-FRAc,o, Docufients, r.úm. 1012, 1048, 1050 i molts d'altres, 6ns al núm. 1123.

512. EscRrBi-FRAco, Docúthetts, íím. 1062, 1064, 1ú7 i 1071.

513. FELt'r, Comptes, núm. 8 i 12. És el document public f per R]r,v, Podets ptirllcs, núm-
399.

514. FELtu, Compteq ñúm. 19, 27, 31 t 42,

515. FEüu, Compte\ nl)m. 71.
)lo, ¡EUr. cor¿p¡es. ñum. )u | )2,
517. Escru¡¡ Fr-rco, Do cumenLt, núm.1099 i 1101.



obtingut la suspensió de l'ordinació del rei Alfons, no retre comptes, i voler
ensenyorir-se de I'aljama perpetuant-se en el govern (doc. 78).

L'any 7447 se'l documenta novament a Barcelona, gestionant una altra

vegada Ia devolució de la sinagoga, que no s'aconseguí per l'oposició dels
jurats.tls L'any següent I'hi tornem a trobar, present¿nt un vell privilegi de

I'allama a l'oficina del batlle general.tle L'any L449 el batlle general li confiá
I'ajust d'una talla general sobre els contribuents de I'aliama (doc. 84).

L'any 1451, el clamor popular pels seus abusos forqi la reina Maria a

ap rfar-lo del regiment de l'aljama. La destitució fou redactada amb molta
diplomácia, expressant que ell mateix havia sol licitat el rellevament de les

cárregues comunitáries, a causa de suposades indisposicions personals que

I'impedien dedicar-s'hi (doc. 87A). Tot era fingit. Quinze dies més tard, amb

informe favo¡able del badle dels jueus de Girona, la reina aüecava la pro-
hibició, i ordenava a Benvenist Samuel que continués la direcció dels afers

de l'allama, que tan útil s'havia demostrat (doc. 87B).
Bloquejats o neutralitzats els mitians ordinaris de qué disposaven els seus

oponents per frenar-ne els abusos, empraren mit ans indtectes no Saire re-

comanables: amenaces formulades des del col lectiu cristiá. Els comptes de

Jtcef Zabarra, de l'my 144J, ja paden d'una excomunió dict¿da a la sinagoga

per raó de les amenaces fetes als consellers, procedents de crisüans.t2o Cinc

anys més tard, la cosa continuava.Ia rein Mai^ comunicava al badle que li
havia estat denunciat que "alguns juheus de aquexa aljama, moguts de malí
cia e iniquitat contra los regidors de aquella sobre alguns fets tocants a la dita
aljama, per mig¿ de chdstians fan pregar e merurgar als dis regidors de fer
a lur voluntat, les quals pregáries e menaces saben a ells a terror". Convenia
perseguir-ho i fer-ho cessar, deia la reina al batlle, altrament, "no s trobaf¿

algú qui gos ni mlla pendre cánech dels fets o regiment del comú de la dita
aljama" (doc. 83). Probablement esan en relació a aixó mateix unes altres

cartes que la reina adregá als jurats de la ciutat i a l'inquisidor dels heretges,

l'my 1,453, prohibint-los pressionar Benvenist Samuel, "director e defenedor"
de l'aljarna, perqué abandonés la ciutat, denunciant que ho feien amb el pro-
pdsit que, "si ell se n'anava, ab poch treball desbaratarien" l'^liarna.t'z1
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518. RIER , Poders públics, rúrn. 406t Per 4 una H¡stórta, vol. n, pág 566.

519. AcA, RP, Batllia general de Catalunya, vol. 929, fol. 62v-63\ e¡ data 26.02 M4a. El

p¡ivilegi datava de I'a¡y 1339, i versava sobre franquícies.

520. FEüu, Cotnptes, núm. 38.

521. ACA, canc, Reg. 3099, fol. 45r-v í 45v, en data tsarcelona, 26,@ 1453. Les cartes es

troben ¡lencionades per Esc¡rB¡-FeAco, Docúments, ñúm 1126, i per CoNDE, Ia Erpúkión,
pág. 8, tots dos amb errors, en la data o en la referéncia arxivlstica. L'agressió sofefta per

Benvenist Samuel i els seus familiars per part d'uns servidors del bisbe, l'abril de 1+56,

p¡obablement tenia el mateix origen. Intentaven, per la forga, ueure'l de la casa del convers

amb qui convivia. En p i4 Ctf,^, Bando' Plg. 386, i s'hi refereixen EscR¡B¡-FMGo, Doclúen,s'
núm. 1132 i 1133.
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Benvenist Samuel va fer testament, a Barcelona, el 15 de febrer de 1462.
Encara va ser a temps de veure implantat a l,aljama el sistema de designació
dels oficis per insaculació (745D. EI15 de gener de 1,464, e¡ fer l,extracció
de rodolins per a primers regidors, sortí la butlleta amb el seu nom. Ia era
mofi. La butlleta fou esquinqada.5r,

'es 
tallcs semt¡re cottfllctlaes

La problemática sobre les alles ha aparegut, en forma intermitent, al
llarg de tots els capítols anteriors. Hem comentat, al seu moment, el punt
de les ordinacions de la reina Iolant, de l,any 13g6, que descrivren un me-
canisme concret per establir-ne una, servint-se de dos talladors que ella
designá reservadamenr (doc. 50). La inestabilit vt de l,^lj^ma a mitjin segle
xv ens procura la descripció de dos mecanismes més, prou diferents, que
inviten a comentados.

D'entrada, ja té interds d'observar que les descripcions dels tres meca-
nismes per a les talles procedeixen de les instáncies superiors cristianes, en
uns moments que el desacord inte¡n de I'aliama impedeü d'establir-les se_
gons el sistema que se suposa ordinari. La ralla que disposá el batlle general
de Catalunya, amb una ordre del 2 d,octubre de 7449, menciona expressa-
ment la discó¡dia entre I'aljama de Girona i els seus regidors sobre li forma
de la talla o comparriment que calia fer cle present, i éb perjudicis i perills
que el desacord podia arrossegar.

la talla de 1,449 fott encomanada pel batlle general a tres individus:
Adret Aninay, Bellshom Mahir i Issach Maymó. És probable que, uns amb
altres, compensessin les tend¿ncies partidistes que podien áfavo¡ir. Tots
tres havien de fer la talla en base a cent sous, de manera que les quantitats
tallades sumessin cent sous, inclosos ells mateixos en la totalitat dels con_
tribuents.5z3 Abans de ferJa, havien de jurar que s'hi captindden lleialment,
i establida en forma totalment independent els uns dels altres, sense co-
municarJa a ningú.

Consignades les tres talles en el termini de tres dies, els talladors ha-
vien de lliurar els quaderns a Benvenist Samuel, encarregat de determi_
nar les quantitats finals per a cada contribuen¡. En el cas que la quantitat
posada per dos talladors fos idéntica, havia de prendreJa com a definiti-
va, perd en el cas, més versemblant, que les quantitats divergissin, havia
de- dcscan¿r la quantitat major i la menor, i prendre la d'entremig com a
válida.

522. Arxiu hisróric de cirona, Notaris, c 1, vol. 46j bis, fol. 10r 11v.
523. l,es talles no compartien sempre quantilats importants de deutes comunitaris. Era

més práctic establir quotes que servirien de coeflcients per exigi¡ la cont bució, fos quina
fos la qua¡titat del deute al qual s'aplicarien. Algu¡Ls historiadors han pres les quores com a
quantitats de contdbució absoluta, i n,han dedult que les aljanles e¡en miserables.
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Fins ací, el procediment sembla racional i equitatiu. La continuació no
n'és gens. Cada talla oríginal sumava €ent sous, peró I'operació de des-
cafar una o dues talles de cada contribuent desfeia la proporcionalitat, i
la talla resultant ja no sumava cent sous. El batlle general resolia el des-
nivell concedint a Benvenist Samuel la facultat de modiñcar les quantitats
al seu criteri, aiustant-les al total de cent sous. La facultat concedida era,
exactament, que "lo dit Benvenist puxa e haja aquella créxer o minvar,
reduhinrJa, segons més o menys, a cent sous justs". Evidentment, sense
cap tipus de control.

Escrita de la seva m), Benvenist Samuel havia de lliurar la talla definitiva
a un notari perqué la protocol litzés. Es preveia que la talla serviria ara de
present, per als tres mesos que restaven d'aquell any 1449, i despÉs a vo-
luntat de l'aliama (doc. 84).

Aquest sistema d'estáblir la talla era impugnable i fou impugnat. El batlle
local intenti posar-hi la má, provocant I'enuig dels regidors. Un síndic de
l'aljama es desplagl expressament a Perpinyá, on es trobava la reina Maria,
i n'obtingué una ordre perqué el batlle s'abstingués d'intervenir-hi, més que
més "no procehint delliberació e concdrdia o ordinació dels regidors". El
batlle havia de limitar-se a exec]u¡af-Ia.'24

A primers de l'any següent, el badle general suprimí eficagmenf "la zit-
zdnia e discórdia" que la talla suscit¿va. Amb consentiment dels regidors,
segons manifestava, dicti la talla personalment, i la trameté als oñcials re-
ials de la ciutat perqu¿ l'apliquessin en els propers dos anys, i després a
beneplicit seu. I així es féu, perqué al cap de dos anys la prorrogá per dos
anys més (doc. 86).

La talla determinada pel badle general també estava ajustada a cent sous.
Deia que havia pres informació dels béns posseits pels singulars, i que ha-
via compulsat talles antigues i recents. Si la plasm)r amb rectitud de consci-
éncia, només podia dir-ho ell. Talles justes, potser no se n'ha fet mai cap.
El resultat fou aquest.

Talla de cent sous sobre els iueus de Girona (1450)

Esti ordenada per quantitats, expressades en diners, amb el 0/o coÍesponent.

Benvenist Samuel
Issach Maymó

Jucef Zabana
Estel.lina, viuda de Bonastruch Jucef
Salamó de Tolosa
Bondía Aninay

78 6,50 o/o

70 5,83 o/o

68 5,66 vo

66 5,5Q 0/o

66 5,50 vo

64 5,33 vo
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524. ACA, C^nc, Reg. 3150, fol. 182v, en data Perpiny|, 20.11.1449.
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56
)+

49
46
42
42
40

36
54
z)

31.

30
30
)'\
2a
24
18

16

12

72
't2

Total: 1.200 dnr.
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4,66 vo

4,50 0/o

4,33 o/o

4,tB o/o

3,83 o/o

3,50 0/o

3,5O o/o

3,33 o/,:'

3,0O o/o

2,8J o/:

2,66 o/o

2,66 0/a

2,58 0/o

2,58 o/a

2,50 0/o

2,50 0/o

2,41o/o

2,33 0/o

2,00 o/o

7,50 0/o

7,33 0/o

L,00 0/o

1,00 0/o

7,OO o/o

Bellshom Mahir Caracosa
Estel.lina, viuda d'Issach de Piera
Vidal Mossé
Bendit Dayot
Astruch Abraham i la seva mare
Abraham Vivag
Adret Aninay
Astruga, lviudal de Hasday Tarog
Vidal Dayot
Vidal Astruch
Issach Rimoch
Sahadia Surí
Mossé Dayot
Vidal Bonjuha
Issach Abamari
Mossé de Piera i el seu fiIl
Salamó Samuel
Samuel Salamó
Mossé Mercadell
Vidal I,eví
Astruch Bonjuha
Vengues, mulle¡ d'Astruch A¡inay
Mossé Salamó
Na Graciana
(30)

La relació permet extfeure'n informació interessant, des de molts punts
de vista. La més substancial és que I'any 1450 els contribuents de l'alja-
ma de iueus de Girona eren trenta. Aquell document de 7445, tan citat,
que deia que els iueus de Girona no cabien al call, i aquell altre, de 1448,
que mencionava un augment Íecent de població, ja no ens inquietaran
més.t'?5 L'augment a qu¿ es referien no podia significar gran cosa. De l'un
cap a I'altre del segle xv, els parámetres demogr)fics dels jueus de Giro-
na són, definitivament, molt estrets. D'altra banda, queda conflrmat, una
vegada més, que els regidors de les aljames es reclutaven entre els més
rics; advenint, peró, que l'afirmació inversa no és cefa. No tots els iueus
rics participaven en el govern de les aljames. Bonastruch Benyenist, per
exemple, el clavari del sindicat de remenses, fill de Benvenist Samuel, no
hi participe mai.

)¿>, cHrA, uanaos, pag, J lo | 5/ /,
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Insubordlna.eió cfeix eflt
l¿ prepot¿ncia dels consellers permanents era replicada amb una insu-

bordinació perrnanent. El desembre de 1,446, tres mesos després d'haver
implantat el nou regiment, la rekn Maria ja htvía de renyar tots i cadascun
dels jueus i iueves de I'aljama perqué recalcitraven (s-¡?) i contradeien les
ordinacions dels regidors que ella havia designat, es negaYen a pagar les

talles que dictaven, firmaven de dret contra elles, impetraven guiatges i so-
breseiments de causes, i empraven d'altres subterfugis per sostreure's a la
seva subordinació (doc. 81). La rcirL ameíaQava amb penes pecuniáries els
contraventors de les seves ordres, peró era pícar ferro fret.

Es produiren alguns relleus entre els regidors. Mon Abraham Mossé, el
batlle general el substituí per Jucef Zalnna, com ja hem assenyalat (doc,

82). Aixó era el gener de 1448. El novembre de l'any segúent, 7449, es pre'
sentava un cas insólit. Jucef Zabarra, que era conseller permanent, i Astruch
Bonjuha, que la sort havia designat conseller per aquell any, presentaren la
renúncia als cárrecs. Les renúncies no havien estat previstes a cap ordina-
ció. Consultada directamen¡, la reina decidí qte Jtcef Zabxra fos substituit
per Adret Aninay, i que Astruch Bonjuha fos substituit, interinament, per un
altre tret a la sort de la bossa d'elegibles, fins que arribés el primer de gener
i es pogués fer l'elecció anual (doc. 85).

La consciéncia de la precarietat de l'element humá de l'aliama va fer que
la reina ordenés expressament que els dos dimissionaris fossin inclosos a

la bossa d'elegibles, si bé durant cinc anys no podien exercir cap cárrec.

Quant a Jucef Zabarra, la provisió esdevingué innecessária. El 22 de geter
de 1453 es feia brtejar ala catedtal, en preséncia dels jurats i de gran con-
curs de poble, i prenia el nom de Joan Narcís Sariera. Hi ha la sospita que
la decisió de fer-se batejar no obeia a la convicció d'obtenir la salvació eter-
na per mitiá de la fe cristiana. En aquell moment, ltcef Zabarra tenia els

béns embargats per un comissari reial.t'?b

Aquell matelr any 1,453, el primer de setembre, aparentment per propia
iniciativa, el rei Alfons dicta h seva segona ordinació per al regiment de
I'allama de Girona. En realitat, l'ordinació formava part d'un nombrós lot de
grácies i concessions que les aljames de Catalunya obtingueren del monarca
a canvi del donatiu graciós de 1.500 ducats d'or. Les grácies foren impetra-
des al regne de Nipols pels germans Issach Adret i Cresques Adret, iueus de
Cervera, portadors del donatiu.t2T Acorseguida pagafi forf, no hi ha dubte

526. Per a uno Hisrórír], vol. r, pig. 73-75.

527. l,es concessions generals i paniculars a les aljames de catalunya es troben copiades a

ACA, Canc, Reg. 2622, ¿p fti del foli 23. l¿ salvaguarda reial als dos nuncis per al seu viatge

de regrés, es troba als fol. 44\-45r, en d^t^ Castell de Fontana, 08.11 1453 Malauradament, no

es fa la relació completa de les aljames de catalunya afavorides amb les concessions generals

Les concessions paficulars es referehen a les de Cervera i Gi¡ona.

'19'l
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que la nova ordinació era a mida dels interessos de Benvenist Samuel i els
seus comparses (doc. 88).

El monarca no justifica la reforma amb teories sinó apel.lant al sentit
precdc: "Moltes coses a vegades són ordenades que la qualitat del temps
variable requer ésser mudades". Reconeix que el sistema actual de govern
de l'aljama no funciona, tot i haver estat ordenat, com es deia sempre, amb
madura deliberació. Confessa, fins i tot, que si el sistema continua, porta-
rá l'aljama a una destrucció total. Defineix aquest sistema com "en part per
consell ferm, i en part per consell de sort". S'havia dit que era bo. Ara con-
venia dir que les coses no rutllaven, ni podien rutllar, si el consell no era
permaneff.

La nova ordinació s'articula en onze capítols, que presenten molt poques
novetats respecte de1 que ja sabíem i es podia esperar. Les novetats princi-
pals reforcen el poder dels regidors.

El consell es compondr) de set membres, tots permanents, que repre-
senten I'aliama i poden decidir, mentre siguin cinc, tots els afers de govern
intem. Quatre consellers enllacen amb l'anterior regiment, i tres són nous.
Ja ho eren Adret Aninay, Benvenist Samuel, Issach Ma¡.irnó i Vidal Bonjuha.
Són nous, Abraham Vivag, Salamó de Tolosa i Vidal Mossé Vides (cap. [1]).

En el cas que algun regidor mudi el domicili, falti, o renuncil -ara sí que
es preveuen renúncies-, la seva substitució no és encomanada a una auto-
ritat externa, sinó al mateix consell, mentre siguin cinc (cap. [21). En aixó es
torna a les antigues ordinacions. També s'hi torna en la llicéncia donada als
regidors per delegar les seves funcions, a voluntat, en algú de fora del con-
sell, sense perdre la prerrogativa personal (cap. [3D. El rei diu que d'aquesta
manera els negocis de l'aljama es dirigiran millor (!).

El consell tindrá plenes facultats per designar tots els oficis, com sempre,
peró ara amb una limitació. La c\trada máxima dels oficis seran dos anys,
"perqué justa cosa és que los officis sien compartits entre los jueus de la dita
aljama" (cap. [4]). Es referia, naturalment, als oficis menors. Els maiors eren
patrimoni dels 'intocables' que ell nomenava.

Els o'rdors de comptes queden tal com est¿ven (cap [5J). Es reitera ['obli-
gació de consignar les eleccions en un llibre (cap [6J). S'estableix que el
quadern dels comptes del clavari anual s'ha de traslladar a un llibre major,
amb les sumes subscrites per un regidor i un de fora del consell (cap Í1l).

Dos capítols aborden directament la qüestió de la insubordinació, esde-
vinguda mal endémic. Es prohibeix impugnar les talles i les ordinacions,
com ja s'havia fet altres vegades (cap. [9¿]), peró ara es ya més enllá. Per
l'un cantó, es prohibeix al batlle que interfereixi les ordinacions dels regi-
dors, declaranr que n'és mer executor (cap. t9bl); i per l'altre, es bloqueja
la immunitat dels regidors. Com un capítol més del regiment intern, s'orde-
na "que algun singular de I^ díta aljam no gos ne presumesca fer ofensa
en persona de algú dels dits regidors, ni aquell desonrar ne vituperar, axí
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poch com si fos official real". No era b¡oma. El mateix capítol faculta els re-
gidors per multar el rebel frns a la quantitat de deu morabatins, detenir-lo,
tancar-lo a la presó reial, o lliurar-lo al batlle de I'aljama perqué el castigui
(cap. [8]).

Es preveu que el regiment durará deu anys (cap. [11]). No anibá a com-
plir-ne set, i el mateix rei Alfons no trige gaire a fer-hi retocs.

El primer d'abril de 1456, el ret Alfons afegia Vidal de Pier¿ com a luité
regidor. Deia que si no ho havia fet tres anys abans, era perqué no tenia
I'edat suficient. Ara, peró, atenent que ell i la seva mare contribuien tant o
més que qualsevol altre --cosa que no era certa-, i per altres raons que no
era moment d'explicar, el rei ordenava que, aií com eren set els regidors,
ara, amb Vidal de Piera, fossin ruit (doc. 89).

L'agraciat pel monarca era fill d'Issach de Piera i d'Estel 1ina.5'3 Ja era orfe
de pare l'any 1450 quan el batlle general dictá la talla que hem exposat. La

seva mare Estel.li¡ra no hi ocupa el primer Iloc com a contribuent, sinó el
vuité. El fet és que el nomenament de Vidal de Pier¿ no fou ben rebut. El
rei presentava la seva adjunció com a "útil benavenir, augment e pacificació
de la dita aljama, habitadors e república de aquella, e encara servey nostre".
Tampoc no era cert, o la majoria dels regidors no ho veien de la mateixa
manera. Es plantaren, decididament, per rebutiar-lo.

S'arraparen al privilegi de 1453, que només parlava de set consellers. Set

era, precisament, el nombre tradicional i estereotipat dels regidors de les

comunitats de jueus de la Dilspora, en la literatura postbíblica. Per motius
personals, o potser fastigueiats pe¡ les intrigues dins el consell, Issach May-
mó i Vidal Bonjuha presentaren notarialment la renúncia dels c)rrecs. EIs

restants consellers els susbtituiren per Issach Mercadell i un Issach de Piera
que suposem parent próxim de Vidal. A ell, el deixaren al marge, Denun-
ciada la maniobra al ¡ei Alfons per part del mateix Vidal, el rei orden) als

dos dimissionaris que assumissin l'ofici, i a tols plegats que complissin les

seves ordres al peu de la lletra, i admetessin Vidal de Piera com a vuité re-
gidor (doc. 90).

Per aturar l'admissió que els era <.¡rdenada, els consellers exageraren la
discórdia interna que provocava, i feren recurs a I'infant Joan, rei de Navar-
ra i lloctinent general del rei Alfons. L'infant Joan s'avingué als interessos
dels consellers. Esmoli la contradicció aparent entre el privilegi que parlava
de set, i la provisió reial que els augmentava a !'uit, i susp€ngué les provisi-
ons reials que Vidal de Piera havia obtingut de la cort de N)Lpols, fins que,
consultat el rei, hi expressés la seva voluntat (doc. 91A). EI rei A-lfons ratifrce
el nomen¿rment de Vidal de Pie¡a (doc. 91B), i I'infant Joan n'expedí l'exe-

528. Algunes rclacions familiars d'Estel lina, no gens sinples, estan cor$ignadcs al scu

testament, atorgat l'any 1470, quan ia €ra molt cntrada en anys. Tmduil al castellá, el lestament

es pot llegir a Per a una Httórü., vol. r, p)g. 382-3ti6.
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cutbria (doc. plC), peró mentrestant Benvenist Samuel ia havia enraulat plet
a l'Audiencia reial contra el fiscal i contra Vidal de Piera, Astruch Abraham
"e altres adherents" jueus de l'aljama.tzt

Curiosament, el febrer de 7457, abars qtse el rei Alfons resolgués la con-
sulta sobre l'admissió del vuité regido¡ des de la cort del mateix llocrinent
reial es llangá una sonda a I'aljama de Girona plantejant una nova reforma
del regiment. El lloctinenr es referia, una vegada més, a les discórdies que
des de feia tant de temps turmentaven I'allama "per causa de la forma del
regiment". No amagava que la forma actual propiciava Ia col.ligació d'uns
quants! que es dedicaven a marginar la ¡esta i maltractarlos "en talles e al-
tres coses". Per iniciativa del procurador fiscal i alguns singulars de l'aljama,
el lloctinent ordenava a tots els seus components que es reunissin a la si-
nz,goga i, "postposada tota passió e voluntat", s'esforcessin a concordar una
forma de regiment que suprimís les passions i apuntés a la "restauració de
la dita al1'ama". En el cas -no gens probable, és clar- que arribessin a un
acord, els ordenava posarJo per escrít i ferJo arribar, dins el temini de tres
dies, al lloctinent de tresorer reial general, per poder preparar el nou privi-
legi. En el cas que no arribessin a concordar res, els ordenava que rametes-
sin a la seva cort un o dos delegas, amb poders suficients pei parlamentar
amb ell, a fi que ell, "visles les rahons perqué la dita forma de regiment no
seria entre vosaltres estada concordada", hi pogués proveir. De passada,
sens dubte per intimidar-los, els ordenava que fessin arribar al lloctinent de
tresorer una cópia dels comptes de l'aljama de setze anys enrere, des de
1440. Dei^ que l'operació no poftaria gaire treball, perqué ,,los dirs comptes
són cosa poca e de poch volum" (doc. 92).

Malauradament, no consta si l'aliama anib) a posar-se d'acord en un sis-
tema de regiment. No era impossible, peró hauiia estat la primera vegada
en la seva história. En tot cas, la implantació d'un nou sistema no es va fer
de forma immediata. De moment, I'autoritat superior continuá actuant al
marge dels privilegis.

El gener de L459, mort Adret Aninay, el rei Joan n, germa i successor
d'Alfons w, el substituí autoritativament. Reconeixia que la facultat de subs-
tituir consellers pefanyia als restants membres del cónsell. Amb el pretext,
peró, que havien deixat passar més d'un any sense fer-ho, per desídia o
intencionadament, per tal de completar el nombre de !uit, el substituia per
Astruch Abraham del Ponal (doc. !l).

Aquest individu tampoc devia caure bé al trust de fegidors. Amb el seu
germi Bonjuha Abraham, que era metge, i amb el ja mencionar Vidal de
Piera, havien intentat sostreure's a l'autoritat del badle. per a la resolució del
seus plets, impeÍaren del lloctinent general que les causes fossin vistes per

529. ACA, Canc, Reg. 3301, fol. 102v-103r, en dara Barcelona, 01.02.1457.
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Pere Miquel, doctor en lleis,5r peró els regidors s'oposaren a la concessió.
Argumentant que algunes causes podien afectar les talles, i ells, els regidors,
n'eren els únics jutges competents, obtingueren del lloctinent la revocació
de la provisió d'exempció.53'

Hi havia motius, doncs, perqué Astruch Abraham no caigués bé. D'acord
amb aixó, aribi a oides del governador de Catalunya que en I'acte de la
presa de possessió del nou conseller, Benvenist Samuel i Salamó de Tolo-
sa havien manifestat desacord, o fins i tot hi havien posat obstacles. Ripi-
dament, el governador de Catalunya, a instáncia del fiscal, ordená al badle
de I'aljama que li trametés cópia de I'actá per determinar la gra.vetat de la
desobediéncia o rebel.lió que s'hi havia manifestat, i en I'entretant imposés
una fianga personal als dos presumptes rebels, amb pena de mil florins en
cas d'incompliment, frns que rebés una nova ordre.

Tramesa la cópia de I'acta i examinat el seu tenor, el governador co-
municá al batlle que I'acta no revelava que els dos regidors haguessin fet
oposició a la dísposició reial. U ordená que alcés les manlleutes imposa-
des, peró no deixés d'investigar el fonament que podia haver fet néixer el
rumor (doc. 94).

530. ACA, Canc, Reg. 3302, fol. 31t, en data Barcelona, 26.02.1451.

531. Iblde?n, fol. 36r-v. en data Barcelona, 07.03.1457.
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CAPfTOL D(

1459 - 1492

La s.rrt com a pretext
Un mes després que el rei Joan de Navarra, lloctinent reial, invités l'alja-

ma a concordar una nova forma de regiment, implantava a la ciutat de Gi-
rona I'elecció de jurats, consellers i els altres oficis municipals pel sistema
de la insaculació.53'? Dos anys més tard, ja rei d'Aragó per successió del seu
germ) Alfons, concedia a l'^lj^m de jueus el privilegi del mateix sisterna
d'elecció d'oficis (doc. 95). La proximitat de dates entre les dues implanta-
cions no sembla casual. Repetint el gest de Joan t I'any 1386, el pas forqat
en I'evolució del regiment del municipi de Gifona r€ssonava i s'acomboiava
amb el mateix pas forgat en l'aljama de jueus local.

Entre els historiadors moderns, la insaculació ha trobat simpatitzants i
detractors. Hi ha qui abona el sistema veient que reduí -no pas suprimí-
les lluites panidistes per ocupar cerrecs, mentte d'altres en reneguen per
haver propiciat la rutina i Ia manca d'iniciativa, promovent als oficis per-
sonal inepte. Alld que no té dubte és que la monarquia se serví de la insa-
culació per augmentar la seva influéncia a les institucions. Cal destacar, en
aquest sentit, que el rei Alfons tv, I'any abans de morir, ordená al seu germá
i lloctinent que implantés la insaculació a totes les aljames de jueus i moros

532. El pdvilegi fou publicat per Santiago SoBREeuÉs VTDAL, R4irren nunicip¿,l geflandense

en kt Baja Edad Media, "Anales del Insriruto de Estudios gerundenses" 70, 7955, pág. 165-234,
a partir de la cdpia at Llibre de Privilegis. L¿ cópia registral és a ACA, Canc, Reg. 3301, fol.
141r-146r, en data Ba¡celona, 18.03.1457.
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del regne d'Aragó que encar¿ no la tenien.5¡ Deixa de ser cert, doncs, com
algú ha afirmat, que la insaculació fos el remei que la monarquia aplid, al-
ternativament, a aquelles institucions que presentaven problemes greus de
lluites pel poder. Més aviat és el contrari: les lluites pel poder serviren de
pretext a la monarquia per barar-ne l'accés als qui no sintonitzaven amb
els seus projectes socials.

L^ ma¡etv de presentar el sistema d'insaculació fou deliberadament
mistificadora. La denominació am g , en aquest cas, un bell parany.
Aparentment, es tractava d'introduir els noms dels elegibles en una bos-
sa, amb cédules o rodolins, i extreure'ls per una m) innocent. El mateix
Santiago Sobrequés es deixava seduir per les aparences quan añrmava
que, en la insaculació, "todo dependía del azar; dependía pura y exclu-
sivamente del azar". No advertia que la sort en I'extracció dels rodolins
dissimulava la pretensió dels patrocinadors del sistema, que era reser-
var-se la decisió sobre els noms inclosos a les bosses. Els primers privi-
legis d'insaculació no accepten llistes d'elegibles confeccionades lliure-
ment per les institucions, sinó que imposen llistes tancades elaborades
per la monarquia o els seus servidors. La insaculació és un sistema per-
vertit. La me innocent que treu els ¡odolins de la bossa és la pantalla
opaca que oculta la consecució infal lible de I'objectiu que es pretenia:
sigui quin sigui el nom que la sort produiri, ser¿ sempre un addicte als
projectes de Ia monarquia.

No hem de recular davant I'adjectiu pervers aplicat al sistema d'in-
saculació, si advertim que dissimula les exclusions que opera. En molts
casos, el secretisme fou bisic. El privilegi que implantava la insacula-
ció a I'aliama de iueus de Girona, que és el que ara ens correspon de
comentar, descriu minuciosament el procediment, perÓ no fa pública la
llista dels noms que s'insacularan. Com si la relació dels elegibles fos ac-
cidental, no interessés, o, pitior encara, donant a entendre que compren
els millors contribuents. No diu ni quants són. Quan arriba al punt que
hauria de donar-ne la llista, el monarca fuig d'estudi dient que ha dis-
posat insacular aquelles persones "les quals havem per ábils, sufficients
e dispostes a regir lo dit offici de regidors e altres ofñcis davall escrits"
(cap. l2bl).

Es fingia que tot es confiava a la sort, peró el marge que s'hi deixava era
irrellevant. S'estudiava molt bé qui podia sorttu elegit per a cada ofici, i qui
hi tenia vetat I'accés. En algun cas extrem, cada ofici tenia la seva llista prÓ-

pia d'elegibles, multiplicant les bosses sense rubor. Recentment ha estat de-

533. Per aturar la previsible oposició per palt de les aljames, es deia que la insaculació

se¡ia només a un cefi temps. EI rei Joan de Navarr¿ comission) Juan d'Exea, de la tresoreria

¡eial, per aplicar el nou sisterna a cada aliama: AcA, canc, Reg. 3315, fol. tnv-9ov, en data

5arasossa. u¿l.tt,t9)/.
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dicat un treball a la insaculació dels oficis de I'aljama de jueus d'Osca, que
pot introduir-nos bastant bé a la de Girona, molt més simple.ta

L'aljama d'Osca fou una de les primeres a ser obligades a practicar el
sistema d'elecció d'oficis per insaculació. No en sabem la data, perqué no
s'han conservat els registres específics del rei Joan de Navarra com a lloc-
tinent reial a I'Aragó. Per documentació notarial consta que a les eleccions
de I'any 1455, que no eren les primeres, la insaculació es feia amb més de
setze bosses, cadascuna amb rodolins propis.

I¿ bossa d'on s'havien d'extraure els adelantats per la m¡ major contenia
nou rodolins. La d'adelantats per la m) mitiana, onze. La d'adelantats per la
má menor, Írefze. la de jutge per la mi majo¡ cinc. La de jutge per Ia m)
menor, nou. La de clavari, divuit. La de consellers per la mi major, dotze.
La de consellers per la má mitjana, setze. La de consellers per la má me-
nor, dínou. La d'escrivans, quatre. La d'almoiners, vint-i-dos. La d'oidors de
comptes per la m¿ majot calorze. La d'oidors per la mi mitjana, calofze. La
d'oidors per la má menor, vint. La de mostassafs, tretze. Iá de talladors per
la má major, tretze. I encara hi havia algunes bosses més.

No tofs els noms eren diferents. Era incompatible ser regidor i oidor de
comptes, posem per cas, peró era obvi que un mateix individu podia estar,
i de fet estava inclós a les bosses per als dos oficis. Si era extret per a un se-
gon oñci que fos incompatible amb el primer, es tornava el rodolí a la bossa
i se n'extreia un altre que no presentés incompatibilitat.

Per a,I'aliarna de jueus de Girona, molt infe¡ior a la d'Osca, i sense tants
oficis, el priviiegi contemplava la formacíó de dues bosses, sense expressar
quants noms o rodolins podien o havien de contenit o contenien de fet. El
privilegi les designa, amb poc encefi, com a "Bossa de primers regidors" i
"tsossa de segons e tercers regidors" (cap. l2al). Es fabricaria una caixa, tan-
cada amb tres panys, per guardar-hi les dues bosses (cap. [3J).

Tots els oficis majors havien de sortir de les dues bosses, en proporcions
diferents. De la primera bossa havien de sortir el primer, el segon i el tercer
regidor, a més del clavari, un oidor de comptes i un tallador. De la segona
bossa havien de sortir dos regidors (que completarien el nombre de cinc),
un segon oidor de comptes i un segon tallador. Els almoiners serien de lliu-
re designació dels cinc regidors, com anteriorment (cap. [32]). L'aljama de
Girona, amb tradicions diferents de la d'Osca, mancá sempre d'escriüL i de
mostassai i en aquesta época, també de consellers.

El privilegi disposa que les eleccions es faran el dia 15 de gene¡ o I'en-
demá si és dissabte o festa dels jueus, amb la intervenció del badle de I'al-
jama i un notari, i en pres¿ncia dels regidors sortints i d'altres singulars que
vulguin assistir-hi (cap. [4]).

534. Eugenio BE\TDlcro GRAclA, Docurnenlos 
^cerca 

del Funcionamíenb del SisEma de

Insaculacíón en la AAa¡najudía de Huesca (Síglo xu), 'Sefatad" 66, rtadrrd 2OO6, pitg. 309-344.
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L'elecció dels oficis, o l'extracció dels rodolins, és descrita amb molta ce-
rimónia. Posada la caixa damunt una taula, el notari n'extrauri la primera
bossa, aquella que porta el títol de "Bossa de primers regidors". Obena la
bossa, els rodolins s'hauran de mostrar damunt la taula i comptarlos. Des-
prés, "un fadrí menor de deu anys, segons son aspecte" -que se suposa que
haurá de ser jueu- prendrá els rodolins, i amb "lo brag arremangat o trossat
fins al colze, e demostr¿nt no tenir res en les mans", posará els rodolins en
un bací ple d'aigua. "E com mesos hi seran, decontinent metr¿ la má en lo
dit bací lo dit fadrí, e mesclar) e menará los dits redolins per I'aigua". Un
cop mesclats, en traur¿ un i el lliurará al notari. Aquest l'obrirá i publicará el
nom del primer regidor de l'aljama per a aquell any. Immediatament, el ro-
dolí será refet amb el mateix nom cue contenia. i introduit a la seva bossa.
Amb el mateix procediment s'extraúran del bací els noms del segon i tercer
regidor (cap. [5]), i encara el clavari, un oidor de comptes, un tallador i el
sobretallador, en cas que convingui (cap. [6J). En acabat, tots els rodolins
antics i nous es tornaran a la bossa, comptantJos novament, i la bossa ser)
segellada (cap. [71).

Després, es posard sobre la taula la segona bossa ti¡ulada "Bossa de se-
gons e tercers regidors". Amb el mateix procediment d'abans, s'extrauran
del bací dos regidors, no simultániament, sinó "hu aprés l'altre", un oidor
de comptes, i un tallador. Refets els rodolins, i tornats a comptar, seran no-
vament introduits a la segona b<¡ssa, i la bossa segellada (cap. [8]). De la
segona bossa, doncs, no sortiran mai els tres primers regidors ni el clavari.

Curiosament, es dedica un capítol exprés a insistir que siguin refets els
rodolins, "de cera de semblant color, forma e pes dels altres en la dita bossa
stans". No convé que les bosses es buidin, i se n'encarrega el notari. Tots els
noms extrets de les bosses s'han de tornar a insacula¡ llevat que aparegui
el norn d'algú que sigui mort o s'hagi fet cristh (cap. [12D.

Es preveien baixes i altes ordin)ries entre els insaculats. Alguns, com és
natural, faltarien per defunció o transportació de domicili. Succeiria, tam-
bé, que els menors d'edat es farien gfans, i que alguns forans s'establirien
a la ciutat. Quan s'esdevinguin aquests casos, si el qui ha acedit a la majo-
ria d'edat i el nouvingut seran hábils, "o per qualsevol altre respecte será
vist als dits regidors, o a la més part de aquells, augmentar los dis sachs o
bosses", el privilegi, aparentment generós o liberal, atorga als regidors, "o a
la major pan de aquells", la facultat per insacular anualment dos nous ele-
gibles, sempre amb la intervenció d'un notari (cap. Í34)). Com haurem de
mostrar més endavant, el fet ocorregué en molt escasses ocasions.

I,a caixa amb les dues bosses es conservaria a la sinagoga, tancada amb
tres panys de claus diferents, guardades pel primer regido¡ el clavari i el
primer oidor de comptes (cap. [3J). Tots tres, en rebre la seva clau, havien
de jurar en poder del batlle, i en preséncia dels altres regidors, que es com-
poftarien lleialment en la seva custódia, "e que per si ne per altre, pública-
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ment o occulta, no obriran ne obrir faran ne consentran o permetran que
sia uberta la dita caxa sinó en los casos e forna en les presents ordinacions
contenguts e ordenats", i que no posaran impediment a I'obertur¿ de la cai-
xa sempre que convingui, amb imposició de pena capital (!), en cas contra-
ri, "per ésser torbadors del stat públich", i privats d'oficis i beneficis perpé-
tuament (cap. [20]). En cas d'abséncia perllongada, els custodis hauran de
comanar els seus oficis i la clau a un lloctinent, el qual haurá de prestar un
jurament similar (cap. [21]).

Amb aixó queda descrita la insaculació com a sistema d'elecció dels ofi-
cis a l'aljama de jueus de Girona, que es practicaria des de 1460. Una gran
part dels capítols del mateix privilegi, tanmateix, afectaven qüestions de re-
giment que ja havien estat reglamentades en provisions anteriors, i ara es

modificaven o eren reiterades.

Ana. reÍorma. més
Per a nosaltres, els capítols de regiment del privilegi de 1459 presenten

un valor més substantiu que I'anecdotari del fadrí, el bací i els rodolins. A
p ftir d'^f^ -repetim-he, els regidors seran cinc, tres extrets de la primera
bossa, i dos de la segona. El clavari será únic, com sempre. Ser¿ extret de
la primera bossa. Els oidors de comptes i els talladors seran dos, extrets un
de cada bossa. El sobretallador, o tallador dels dos talladors i dels seus fa-
miliars prdxims, ser¿ extret un any de cada bossa, alternativament. S'entenia
que aquests eren els oñcis majors de la comunitat, o els de més rcsponsa-
bilitat, i per aixd s'havien de treure a la sort. El regiment comunitari própi-
ament dit continuava en mans dels cinc regidors (cap. [9D.

Es important rem rc r que, per primera vegada a la histbria (docu-
mentada) de la comunitat, s'establia un ordre entre els regidors. Des de
la instauració del consell (7342), i abans, des de la creació dels secretaris
(1,257), s'havia ent¿s sempre que actuaven col legialment, sense prelaci-
ons ni presid¿ncia. El privilegi de 1459 no sembla que tingui la intenció
de marcar una jerarquia formal entre els regidors, peró estableix, ben cla-
rament, un ordre de prelacíó. Un ordre que el privilegi observa des de la
matel{a intitulació de les bosses d'insaculats, dites "de primers regidors" i
"de segons e tercers regidors". No era un pur formulisme. Tindrem ocasió
de comprovar que I'ordre ser) respectat pels notaris quan arribañ l'ocasió
de relacionar els regidors. Fa de mal dir si I'aljama acceptá la introducció
d'un ordre dels seus regidors inadvenidament, per mimetisme de la socie-
tat enyoltant, o hi havia algú que preparava el camí per tornar a un régim
presidencial, com el que havia abolitJaume r. Algú com Benvenist Samuel,
per dir ara un nom.

Els oficis no eren acumulables. S'ordenava que "algú o alguns jueus de
la, dita a,ljama no puxen en hun mateix any dos dels damunt dits officis
obtenir" (cap. [11]). Els oficis es podien exercir dos o més anys consecu-
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1ius, si la sort ho determinava, Ilevat el de regidor, que no es podia allar-
gar a un segon any. Aquesta norma particular es justificava amb un prin-
cipi general: "A bon regiment de cosa pública pertany que los cárrechs
e honors de aquella sien ¡ahonablement entre los singulars de aquella
distribuits, e la continuació de aquells en unes mateixes persones aporta
damnatge al univers, e ent¡e los sin€iulars engendre odis, enveges e dis-
cbrdies". Cal una bona dosi de cinisme per formular aquest principi en
el context de la insaculació, inventada justament per predeterminar els
elegibles als oficis. Óbviament, el privilegi 

^ntoritzav^ 
els regidors per

passa¡ l'any següent, a un altre ofici (cap. Í221), i tots, llevat dels oldors
de comptes i talladors, podien nomenar un substitut en cas d'abséncia o
necessitat personal (cap. t33J).

Es disposava I'obligació d'acceptar els oficis, sota pena de cent florins
d'or i inhabilitació perp¿tua per a carrecs (cap. [13D.t3t També es feia obli-
gatori prestar el jurament previ a I'exercici, establint terminis concrets. Els
elegits que eren presents a I'acte havien de prestar el jurament immediata-
ment; l'endema, si es t¡obaven en ciutat, i tenien fins a trenta dies de temps
en cas que en fossin absents, passats els quals, si no el prestaven, es proce-
di¡ia a una nova elecció (cap. [10]).

Pare i fill i dos germans (exclosos els altres parentius) no podran exer-
cir símultániament els oficis de regidor, oidor de comptes i tallador, ni el
clavari podri tenir els mencionats parentius amb els oidors de comptes,
ni els dos talladors entre ells. La incompatibilitat no es resoldrá deixant-la
a l'arbitri dels afectats, sinó tornant a la bossa el rodolí del parent elegit
en segon lloc, i extraient-ne un altre que sigui compatible (cap. [74,75
i 171).

El clavari no podr) pagar més de cinc sous sense l'autorització dels ¡e-
gidors, amb el benentés que la suma de les quantitats inferiors a cinc sous
que despengui durant l'any, no podrá superar els seixanta sous (cap. t31D.
Finit el seu mandat, el clavari tindrá dos mesos de temps per presentar els
comptes als oidors, i aquests tindran igualment dos mesos per definirJos.
En el cas que el clavari resti deutor a Ia comunitat, tindrá un mes de temps
per fer la transfe¡¿ncia, sota pena de cent florins. En el cas que resti credi-
tot el novell clava¡i tindri un mes de temps, un cop definits els comptes,
per rescabalarJo (cap. [16]).

El dos talladors, extrets un de cada bossa, no podran tenir parentiu pró-
xim entre ells, com hem assenyalat. Hauran de iurar que s'hi comportaran
lleialment (cap. [19]). Un cop feta la talla, c¿ldr) elegir un sobretallador que
faci la talla als dos talladors i als seus parents próxims. El primer any, el so-
bretallador se¡d extret de la primera bossa, i els anys successius altemativa-

535. Fou relativañent ñcil de trobar un procedimerit innocu per no haver d'acceptar
cirrecs i evitar la p€nalització- A I'apanat següent veurem en qu¿ consistia.
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ment, remarcant que l'elecció del sobret¿llador s'haurd de fer, no abans de
la talla, sinó després (cap. [l8l).

Sense circumloquis, com a novetat absoluta respecte de les ordinacions
anteriors, s'imposa una primera manifestació general de béns, tant mobles
com immobles, per part dels components de l'aljama, dins els dos primers
mesos de la publicació del nou regiment, i després cada cinc anys. Diu que
la manifestació s'haurá de fer "en la forma e manera que per los regidors
que huy són, o per avant seran en aquell temps, o per la major pan de
aquells, seri ordenat", sota peria de perjuri i inh¿bilitació per a cdrrecs (cap.

[24D; peró a continuació diu que els capítols de la manifestació es redactin
"en la forma que en los temps passats són stats ia fets los dits manifests en la
dit^ 

^lj^m 
", coses difícils de concordar (cap. [25D. No sabem explicar-nos,

tampoc, que prohibeixi als regidors imposar drets o contribucions per sa-

tisfer les cárregues de I'aljama, sinó només per la mencionada via del ma-
nifest i les tradicionals imposicions del pa, el vi i la cam, sense facultat per
variar-los, cosa que estava autoritzada des de feia més de cent anys (cap.

[26]). Prohibeix als regidors que apliquin les rendes de les almoines i de la
confraria per eixugar els deutes del comú, al marge de la voluntat dels seus
resp€ctius administradors, cosa que feia més de mig segle que havia estat

^utoritzAdA, 
si bé temporalment (cap. l27l).

Els restants capítols del nou regiment presenten poca novetat. S'insis-
teix en lobligació de portar un llibre oficial d'ordinacions, afegint-hi que es
guardi dins una caixa, iuntament amb els privilegis de l'aliama, amb dues
claus, I'una de les quals estigui en poder del primer regidor, i I'altra en po-
der del clavari (cap. [28]). A propósit de la mateixa caixa, s'ordena que els
singulars de I'aljam,', dirs un mes, lliurin als regidors tots els llibres d'ordi-
nacions i privilegis que tinguin en poder seu, sota pena de dos-cents florins
i inhabilitació perpétua per a oñcis (cap. [30D.

També estava manat, peró ara es torrut a disposar, que es porti un llibre
major on es copiln tots els comptes dels clavaris, amb les seves aprovaciors,
"perqué tots temps la veritat dels dits comptes puixa ésser vista". El llibre
també es guardará a la caixa ia mencionadá, iuntzment amb els quaderns de
les talles, "perqué appareguen en lo sdevenidor" (cap. [29D.

El nou regiment est¿va previst que havia de durar vint anys, i després a
benepllcit reial (cap. 123D. L'any 1479, qu,rn es complien els vint anys, el
privilegi fou confirmat per a vint anys més per part del rei Ferrando n, fill i
successor de Joan r (doc. 97). En duri encara Íetze, truncats per I'expulsió
de 1492.

C-ottttntpn ele lrclMs
El privilegi del nou regiment costi diners. El físic Bonjuha Abraham del

Ponal, en qualitat de síndic i procurador dels regidors de I'aliama de Gi-
rona, oferí al monarca un donaüu graciós i avangá les costes del privilegi,

203
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de la confirmació general de privilegis, i "altres coses".5Jó Calia pagar d'im-
mediat cent noranta-sis florins, i el rei disposa que es fes una talla entre els
singulars de I'aljama, dins el termini de deu dies, i es tfansfeís la predita
quantitat a la cort.5r'

Es possible que I'aljama encara trametés algun altre nunci a la co¡t -per
fer confirmar els privilegis per pan de Ferrando u, per exemple-, peró Bon-
juha Abraham és el darrer nunci de l'aljama de jueus de Girona que ens ha
arribat. Com tants d'altres nuncis, conclosa la seva missatgeria, Bonjuha del
Portal tingué problemes perqué li fossin abonades les dietes. El rei mateix
les taxa en sis sous diaris. Ordená als re¡¡idors de I'aljama que les hi abo-
nessin lrrit dies després d'haver presentat els seus comptes al primer oidor
de I'any present i al major dels de l'exercici anterior.t$

A¡ribat en aquest punt de la nanació, I'historiador té la sensació que, al
llarg del temps, les persones passen peró les situacions pefseveren o re-
tornen. L'entrada en funcionament del sistema d'insaculació no lliscá sense
incidents. Tot just havien estat elegits els pdmers regidors per la son dels
rodolins, ja es plantejaren conflictes.

Ignorem els noms dels instigadors. Sabem només que els conflictes ver-
saven sobre Ies atribucions dels regidors en dos punts concrets: la insacu-
lació de nous elements, i la destinació de les rendes de dues almoines. Els
dos punts es resolgueren amb una sent¿ncia arbitral dictada, sorprenent-
ment, per tres prohoms cristians elegits per les parts.

El capítol [34] del privilegi de 1459 concedia als regidors,"o [a major pan,
d'aquells", la facultat d'insacular nous elements, sense condicionar-ho a
qualitats objectives en el candidat ni a l'aprovació de I'assemblea. Era justa-
ment aixó, ens diuen, el que establia un dels capítols de la senténcia arbitral
que resolgué el conflicte. Per insacular nous elements, calia concórdia entre
els regidoru, i calien qualitats personals dels candidats. L'acta d'una reunió
de I'aliama, del febrer de 7464, que planteja la insaculació del jove Nacirn
Benvenist, permet deduir que el conflicte, aleshores ja resolt, sorgí quan al-
guns regidors pretengueren insacular un personatge que no era ben vist per
un grup dels que ja estaven insaculats.53e

i36. La conflrmació gener¿l de privilegis és a ACA, Canc, Reg. 3368, fol. 175v, en data
Morvedrc, 16.07.1459. Als folis 173v-175r, en dala Cala¡¿iud, 20.09]459 -la mateixa data del
privilegi d'insaculació- hi ha una provisió obtinguda per Boniuha del Ponal en relació a les
rendes de I'almoina iostiluiida per Vidal Hasday.

i37. ACA, Canc, Reg. 3367, fol. 137v, en data Saragossa,22.10.1459. Indic¿t pe¡ BA¡R, l)re
Juden, p^g. 862.

538. ACA, Canc, Reg.3328, fol.89v-90r, en data tsarcelo¡a,03.01.1460.
539. Arxiu histbric de Girona, Notaris, G 1, vol. 16l his, fol. 12v-I5v. És el protocol del

notari Nicolau Roca, descrl molt per damun! 
^ 

Per a una llistórid., vol. t\ pdq. 649-652.
S'inicia el desembre de 1463 i acaba el sener de 1475.
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L'altre punt del litigi era la destinació de les rendes de dues almoines.
Benvenist Samuel les havia administrat seguint el seu criteri, aplicant-les a
la confraria de Talmudtori. I¿ sent¿ncia arbitral les restituí als ¿lmoiners de
I'aljama.

La senténcia arbitral fou dictad^ 
^ 

Barcelona, el 12 de juliol de 1460, per
Francesc Sampsó, Francesc Despuig i Lluís Moles, ciutadans de Girona ele-
gits per les parts enfrontades. La cort reial es trobava aleshores a Barcelona.
Els tres ciutadans hi eren presents en missatgeria de la seva ciutat, i aquell
mateix dia el rei Joan expedí la confirmació de la senténcia en la part dels
poders dels regidors (doc. 96), i una carta executória en la pan de reinte-
gració de les rendes de beneñcéncia als almoiners, malauradament, sense
transcriure la senténcia en cap dels dos documents.ro

Cinc mesos després, el 2 de desembre de 1460, el rei Joan r, estant a
Lleida, empreson¿ el seu primogénit, el pfíncep Cades. L'acte inicu del mo-
narca fou el primordi de les torbacions de Catalunya, que esclataren I'esüu
de 1462 i no es resolgueren fins deu anys més tard, I'octubre de 1472, amb
la capitulació de Pedralbes.

Els jueus que més sofriren en aquella guerra civil foren els de Cervera. El
dia 22 de iuny de 1,4621a iueria de la vila fou saquejada pels rebels a Joan
n, i els jueus espoliats de tos els seus béns.a1 Els de Girona, igualment ad-
dictes a la monarquia, el mateix esüu de 14ó2 es posaren al cost¿t dels de-
fensors de l^ reina Joana i el prÍncep Ferrando, assetiats a la Forga Vella de
la ciutat. Iá seva lleialtat fou premiada pel reiJoan r eximintlos de la peita
anual, que els darrers anys ja no es cobrava.r'

En aquella guena, com en tantes d'altres, tothom hi soní perdent. Els
jueus de Girona també en sofriren males conseqü¿ncies. Anys més tard, el
1.477, la decadéncia demográfica i económica de I'a\ama era atribuida a la
guerra de 1,462-1,472. Ho exposava la infanta Joana, reina de N)pols i llocti-
nent reial a Catalunya, en una carta closa a Joan Sarriera, capit¿ de Girona i
badle general. Lí recomanava que procuÉs reduir les cdrregues que ofega-
ven I'aliama. Li posava l'exemple de la ciutat, que havia pactat una rebaixa
de les pensiors amb els seus censalistes. L'aliama de jueus, continuava di-
ent, es trobava molt disminuida per la guerra, més que la ciutat. Presentava
xifres: abans que esclatés la guerra, l'aljama tenia trent¿ focs, i ara es troba-
va reduida a ¡retze o catorze, íncloses les viudes, "e de richs que ladonchs
eren e oppulents, són an, p€r causa de la dita guerra, paupérrimos".r,

540. ACA, Canc, Reg. 3333, fol. l65v-166v, en data Barcelor ,12.07.1460.
541. Doue anys més tard encara tenien esperanoes de recuperar el-s seus llibres, que

creien venuts a jueus d'A¡agó, Valéncia i Catalunya: ACA, Canc, Reg. 3388, fol. 51v-i2v, en
data Barc'elona. 05.02.1,47 4.

542. ACA, Canc, Reg. 3444, fol. 47v48r, en daa Campament d¿vant Alcover, 14.M.1464.
543. ACA, Canc, Reg. 349, fol.25v-26v (k la 2" nume.ació, en data Barcelon ,78.03.1477.
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No podem certificar en quina data I'aljama de Girona tenia trenta focs,
peró havia de ser molt abans de la guerra. Hem pogut documentar que
I'any 1.450, en aquella talla elaborada pel batlle general, els contribuents -
no els focs- eren exactament trenta. Justament I'any anterior, els jurats de
la ciutat estimaven que els jueus formaven uns dinou o vint casats.4 Dinou
casals podien equivaler als trenta conribuents de la talla de 1450. Di¡íem
que la infanta Joana multiplicava per tres la població de I'aljama anterior a
la guerra perqué fes contrast amb la trista realitat de 7477 , amb només tret-
ze o catorze focs.

La valoració de la infanta sobre la davallad.a de l'aljama en capacitat
econbmica, certament que era distorsionada. Els jueus de Girona no eren
opulents abans de la guerra, ni havien esdevingut tots miserables per cau-
sa d'ella. La decadéncia general d'aquella minoria era un procés imparable
que havia comeneat molt abans de L462, continuava encara l'any -1477, i
prosseguiria f,ns a 7492.

El protocol a qué ens hem referit suara ens procura informació cabal
sobre la demografia de I'aljama, enue el desembre de 1463, un any i mig
després del setge de la Forga Vella, i el gener de 7475. Tot just encetat el
protocol, el gener de 7464, trot>em uns capítols o taba sobre la imposició de
la farina, que menciona trenta-tres sublectes a l'impost.rj Són persones sub-
jectes a un impost general i, per tant, una xifra máxima. EscLndides al llarg
del protocol, hi ha una dotzena de talles consignades als folis del volum i
en papers solts, tant en lletres hebrees com en lletres llatines. Cap talla no
sobrepassa els vint-i-quatre noms.

La informació del protocol que ara més ens interessa destacar són els
incidents ocorreguts en les eleccions. Tal com estava ordenat, les eleccions
tenien lloc cada any el dia quinze de gener.

Totes les actes d'elecció consignen el no¡nbre d'insaculats de cada bos-
sa. La primera acta, del 15 de gener de'1,464, diu que la primera bossa, titu-
lada'De primers regidors', conté dotze rodolins, i la segona, la'De segons
e tercers regidors', vuit rodolins. Essent trenta-tres els subjectes a I'impost
ordinari de la farina, i vint els insaculats, resta clar que un minim de tretze
membres de l'aljama, dones incloses, no eren considerats h)bils per als ofi-
cis de regiment.

Com hem avangat abans, el privilegi de 1459 omet la relació dels insa-
culats. Sortosament, les actes de les eleccions peÍneten reconstruh la llista
sencera, referida al gener de 7464. Ala primera bossa hi havia els rodolins
amb els noms d'Abraham Vivag, Astruch Abamari, Astruch Abraham del
Port¿I, Bellshom Mah( Bendit Mossé, Benvenist Samuel, Issach Maymó,
Lleó Aninay, Salamó de Tolosa, Vidal Bonjuha, Vidal Mossé i Vidal de Pie-

544. Per a una Histñria, vol. l, p)g. 72i EscRrB¡-FMGo, Documents, íítm. 1L13.

545. Arxiu histdric de cirona, Nofaris c 1, vol.463 bis, fol.4r-v.
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ra. A la segona bossa hi havia els noms d'Astruch Aninay, Astruch Bonjuha,
Duran Vidal, Ferrer Mahi¡ Issach de Piera, Maymó Issach, Samuel Salamó
i Vidal Mahir.

Curiosament, la primera acta d'elecció, la del 75 de gener de 146+, ja
manifesta baixes. En extreure un rodolí per a primer regidor, aparegué el
nom de Benvenist Samuel. Com que era difunt, el pergamí amb el seu nom
fou esquinqat. Els rodolins d'Astruch Abamari i Bendit Mossé foren donats
de baixa el gener de 1466; el d'Issach Maymó el gener de 1467; i els de
Salamó de Tolosa i Vidal Bonjuha el gener de 1468; tots ells per defunció.
Ferrer Mahir fou donat de baixa el gener de 1466 perqué havía traslladat el
domicili a Montsó.

Durant el periode 1,464-7475, les set baixes segures de la primera bos-
sa, i potser alguna més que no fou consignada, foren compensades tan
sols amb tres altes. Nacim Benvenist, fill de Benvenist Samuel, fou insa-
culat a la primera bossa, en una reunió del ple dels insaculats, a proposta
de Salamó de Tolosa, el 26 de febrer de 1,464.t46 Issach Mercadell ho fou
el gener de 7466, per iniciativa de tres regidors. Mahir Bellshom fou insa-
culat el gener de 1.473 per ordre del lloctinent reial. Amb aixó, en arribar
I'any 1475, la primera bossa només contenia sis rodolins, la meitat dels
que tenia el 1464.

I€s variacions de la segona bossa foren similars. Issach de Piera fou do-
nat de baixa el 1467; Astruch Aninay el L468, i Vidal Mossé el 1475. Les altes
foren només dues: Momet Astruch, el gener de 7466, per iniciativa de tres
fegidors, i Leví Issach, per ordre del lloctinent reial, el gener de 7473. En
arribar l'any 1475,la segona bossa només contenia cinc rodolins.

A més dels rodolins reti¡ats per defunció, constantment, a cada elecció,
calia reitera¡ extraccions. En la categoria de regidors, les més de les vega-
des, perqué sortia el nom d'un que acabava de ser-ho, i I'ofici no era pror-
rogable un segon any.taT En totes les extraccions, i en especial a la catego-
ria d'oidors de comptes, calia reiterar-ne per incompatibilitats familiars,5as
i també per una provid¿ncia que es practica encara a!'ui en dia, peró que
no hem trobat prevista a cap ordinació medieval que hem comentat: els

546. Ibklem, fol. 12\¡-15.y.

547. E¡ I'elecció del 1i de gener de 1464, per exemple, de la primeÉ bossa sortiren els
rodolins d'AsÍuch Abama¡i, Vidal de Pie¡a i Bellshom Mahi¡ com a regidors, i de la segona
els d'Astruch Aninay i Issach de Piera, peró calgué descartarlos perqu¿ tots cinc ho havien
esrat el 1463: Ibidem. fol. 10r.

548. En l'elecció del 15 de gener de 1465, Ast¡uch A¡inay, extret de la segona bossa,
no pogué ser regidor perqu¿ ja n'havia sortir elegit, de la primera bossa, el seu germá Ileó
Annay: Ibidem, fol. 21v-22r. En l'elecció de sob¡etallador del dia 5 de setembre de 1466,

es confessa obet¿ment que, a la segon¿ bossa, Samuel Salamó és l'únic que no presenta

incomo.aldbrlifats lbidem, fol. 31r.
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que en aquell moment es trobaven deutors al comú no podien ser elegits
pef a cap ofrci.

A les dotze sessions d'eleccions d'oficis que ens han arribat, la primera
actuació, abans fins i tot de posar sobre la taula les bosses guardades a la
caixa amb les tres claus, era la proclamació, per pan del clavari, dels mem-
bres que es trobaven deutors al comú. A I'acta del 15 de gener de 7464, per
exemple, es declara que Ferrer Mahi¡ és deutor per quinze "centenars" (?),

Issach de Piera per 10 sous i 10 diners, na Vengues per 4 sous i 11 diners,
Bellshom Mahir per set diners, i Mossé Dayot per dos diners.qe

Set diners i dos diners són quantitats ridícules. L'any següent, Bellshom
Mahir i Mossé Dayot no figuren com a deutors. Podem suposar, doncs,
que per raons personals que ells sabien, aquell any 1464 no volien sortir
eleÉiits pef a cap ofici, i empraren el fecurs hcil d'estar devent quantitats
irrellevants.

Lamentablement, no ha estat retfobat el protocol del notari Nicolau
Roca, especial per als afers de I'al1ama, continuació del que ens ha procu-
rat tanta informació sobre les eleccions entre 1,463 i, 1475. Ben segur que, si
disposéssim de la informació cofresponent als disset anys compresos entre
1.476 i 1,492, ens seria donat de palpa¡ els efrems de la decadéncia del col-
lectiu dels jueus de Girona.

L'Afxiu reial ens procura informació interessant. Per ella sabem que les
envegetes dins el grup d'insacula¿s continuaren provocant malestar i recur-
sos a l'autoritat superior. L'any 1483 Astruch Abraham protestava a la cance-
lleria de l'ínfant Enric, lloctinent reial, per una maniobra maquiavélica dels
regidors. Deia que els regidors de l'any anterior havien fet una cessió nomi-
nal i fingida a un singular de tots els emoluments de l'any present, amb la
qual cosa ell, que havia sortit clavari aquell any, era clayafi només de nom,
perqué no tenia diners per administrar; fins al punt que els regidors també
havien cedit a una tercera persona les restes de les clavaries passades. Ad-
mesa la denúncia, essent tot en frau i lesió dels privilegis, el lloctinent re-
ial comissionava el sotveguer de la ciutat perqué hi fes lustícia (doc. 98A).

Abans de quinze dies, perd, el lloctinent revocava la comissió al sots-
veguer. Deia que havia estat impetrada subreptíciament, pe¡qué el sotsve-
guer no era jutge ordinari per a les causes internes de l'aljama (doc. 988).
El mateix dia ordenava al batlle dels jueus que prengués informació sobre
les activitats d'Astruch Abraham, inculpat de "metre sedicions, malícies e
malvolenqas, e treballa de cada día en consitar, no sols discórdies entre los
singulars de Ia dita aljama, mas lot^ l^ dít^ aljama molesta e vexa de despe-
ses, e del tot traballa en destruyr aquella". Considerant que les males obres
l'haurien 'fet inhábil, insuficient e incapzrx per alegrar-se de offici ni bene-
fici de la dita aljama", a súplica de I'aljama, el lloctinent reial ordenava al

549. Ibiden, fol. 10r.
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batlle que en prengués informació, i si la denúncia es confirmava, el desin-
saculés (doc. 99).

Els darers regldors
Reduits a unes poques famílies, els jueus de Girona continuaren subsis-

tint com a grup diferenciat dins la ciutat ñns que compliren, obligas, els
decrets d'expulsió. El gener i febrer de 7492 ¡o dexaren de participar, a la

seva manera, en les festes populars per celebrar la caiguda de l'Alhambra, i
el regne de Granada sencer, en poder dels reís Ferrando i Isabel.55o

El rei Ferrando firmá el decret d'expulsió estant a Granada, el 31 de
marc. Fra Tomis de Torquemada I'havia firmat a Santa Fe el dia 20.55r Com
ja ha estat assenyalat, els jueus se n'anaren, no pas perqué rebessin, col-
lectivament, una ordre d'exili, sinó perqué a cada lloc on residien es pu-
blicaren els decrets del rei Ferrando i de l'inquisidor Torquemada que no
els permetien continuar I'est¿da al país, com a iueus, passat el 31 de juliol.

El mecanisme burocr)tic per resoldre els incidents que es presentarien
en l'expulsió, centrat en uns comissaris locals, fou previst meticulosament.
Ha estat exposat amb detall en un altre lloc, i no cal repetir-lo.tt'? S'ha con-
servat el procés notarial de les actuacions dels comissaris de l'expulsió a

Girona.tt3 Els comissaris foren, com arreu de Catalunya, el veguer o regent
la vegueria, que era Miquel de Vilanova, i el batlle de la ciutat, que era Joan
de Terades.

El dia 30 d'abril de 7492, de m^ns d'un notari tram¿s pel tribunal de la
lnquisició de Barcelona, tots dos van ¡ebre la documentació que feia al cas:

un exemplar del decret reial d'expulsió, el seu nomenament com a comis-
saris, i la carta de I'inquisidor en qué intimava l'expulsió dels jueus a totes
les autoritats del bisbat de Girona.

L'endemá al matí, primer de maig, els dos comissaris ordenaren prego-
nar els dos decrets. Immediatament, en senyal de salvaguarda reial, posa-

ren senyals reials a la sinagoga i a les portes de les quatre cases de jueus

que donaven al carrer de Sant Lloreng, i procediren a inventariar els t¡éns

mobles dels jueus.
Comenqaren per la sinagoga, en preséncia d'una dotzena de jueus L'in-

ventári del mobiliari del local els ocupá tot aquell dia i part de I'endemá.

Continuaren els inventaris de béns a la casa de Leví Issach, la casa on habi-
tava ,q..struch Taroc. la casa on habit¿va Bonadona viuda d'Abraham Vivag,

5i0. B^T]"LE, Fíestas.

551. Els dos decrets d'expulsió velids pe¡ als jueus de Girona són els publicats pe¡ CoNDE,

Expukíón, pig. 4144 i r97 199.

552. Jaume RIERA r SaNs, L'Eüatlsió dels jue6 .le Toltosa, "Recerca" 3, Tortosa 1999, pá9.

25-49.

553. ACA, RP, Apéndix gener¡l, vol. 88.
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Ia que habitava Bendit Tolosa, la d'Astruch Abraham, la de LIeó Aninay, la
que habitava Tolrana viuda d'Astruch Bonjuha, la casa de Jucef de Piera,
la casa de Mossé Vidal, la de Bonastruch Benvenist, i la que habitava Vi-
dal Caracosa. El procés diu expressament que Salamó Samuel, Orfila viuda
de Salamó Samarell, i Salamó Esdrá, vivien de lloguer en una part de cases
d'altres jueus- Descartats aquests tres, descanada la casa de Vidal de Piera,
que diu que era buida, i descartades les cases que habitaven Astruch TaroE,
Bonadona viuda d'Abraham Vivag i Bendit Tolosa, que havien estat con-
fiscades per la Inquisició, si el recompte és precís, l'a¡y 7492, els jueus de
Girona propietaris de les cases que habitaven eren només nou.

El dia 10 de maig els comissaris feren una crida pública perqué tothom
qui tingués cr¿dits contra jueus o deutes a favor d'ells, es presentessin a
declarar-los. Els jueus que presentaren un memorial autógraf dels seus c¡é-
dits contra cristians foren cinc: Astruch Abraham del Portal, Bellshom Ma-
hir Caracosa, Bonastruch Benvenist, Jucef de Piera i Lleó Aninay. El clavari
d'aquell any, Mossé Vidal, presente el memorial dels censos i censals pro-
pietat de l'aljama i de les almoines.

Els comissaris concediren molt poc protagonisme als regidors de I'alja-
ma. Acabat l'inventeri de la sinagoga, confiaren formalment els seus béns
mobles segrestats a Lleó Aninay i Salamó Samuel, regidors. Més tard, el 22
de juny, Lleó Aninay, primer regidor, es presenti davant els comissaris, i
en nom propi i de l'aljama els intimá I'observanEa d'una provisió reial, amb
dzta del 74 de maig, que autoritzava als jueus la venda lliure dels seus béns.

S'han conservat els instruments de venda de la sinagoga vella i de la si-
nagoga que els jueus tenien en ús aquell any l4)2, i també I'instrument de
donació del fossar al noble Joan Sarriera.5sa Tots tres documents són atorgats
per quatre regidors i un grup de set o vuít jueus de la ciutat, que represen-
ten la totalitat. Els regidors són mencionats per ordre de prelació: Lleó Ani-
nay, Salamó Esdrá, Salamó Samuel i Leví Issach. Diuen expressament que
haurien de ser cinc, segons el privilegi del regiment de l'aljama, peró que
el gener d'aquell any, per la reducció del personal, només en pogueren ser
elegits quatre.

Akí com els quatre regidors es posaren al capdavant de la liquidació
dels béns comuns de I'aljama, podem pensar que també es posarien al cap-
davant de les gestions per organitzar el comboi que havia de conduir-los
tots, a final de juliol, cap a la capital del Rosselló, aleshores sota el domini
del rei de Franqa.

Si alguns ploraven pel camí, les cróniques no ho diuen. L'escenari que
els jueus de Gi¡ona abandonaven, forgats, no eren palaus de fantasia. L'in-
ventari del mobiliari de la seva sinagoga manifesta una pobresa e)<trema.555

554. Per a una bistñria, vol. r¡, pág. 239-245i Jornades Cirona, p^g. 238-244.
555. ACA, RP, Ap€ndix general, vol. 88, fol. 18v-20v.
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Hi havia tres tores o rotlles amb els cinc llibres de Moysés Els cobertors
de les tores no e¡en de brocat, sinó de seda groga i vermella, dues d'elles
esquingades. Les tores tenien corones, peró no eren de plata daurada, sinó
de llautó, "de poca valor". Una de les corones tenia "lo cap de fust, ab un
cascavell de leutó petit"; una altra tenia dos o tres cascavells de llautó, i la
tercera era "de launa de ferra pintada, ab lo cap de leutó, ab una pedra de
vidre". Uns poms d'argent que havien ornat una tora, no hi eren perqué
est¿ven penyoÍr6.

La conina de I'armari on es guardaven les tores no era de brocat, sinó de

tela simple groga i vermella. A part, hi havia sis caixes. Una caixa amb dues

tores més, "guarnides cascuna de la forma de les alres dessús designades",
tres caixes plenes de llibres hebreus, la caúa on es guardaven els privilegis,
i "una altra caxa petita, buyda", segurament destinada a les almoines.

Per a l'oficiant del culte hi havia "una camisa apellada en judaich alme-

xia, de drap de li blanch". També hi havia "un drap de saya sotill, vermey e
groch, ab flochs grochs sotils", i encara "un drap de tela vermeya e groga".

La rest¿ del mobiliari consistia en dues taules grans, catorze escons per
seure, un banc de fusta, un armari gran, vint-i-sis ll)nties de vidre, cinc es-

tructures de ferro per sostenir llánties, una bacina gran d'aram, i dues gerres

de tenir oli, buides.

211.
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Taula dels documents

1,. Priuilegi per designar cínc jueus que atenguin les demandes contra els se'
cretaris. Tottosa, 31 de mare 1258.

2. Extensió dek priüilegís dels jueus de Barcelona. sar¿gossa, 8 de desembre

1271.

J . Priuilegi Ete els jueüs demandats per un altre jueu no puguin ser oblisa.ts

afer dret en poder de jutges no jueus. Girona, 15 de maitg1272.

4. Prioilegi d'establir uns proboms que resolguin les causes uertents, ,ant en-
tre jueus com d¿ crisüA contra. jueu, i castiSar delictes d'acord amb el
dret bebreu. Tar¡agona, 31 de ,uliol 1280.

5. Ordre a I'aljama d.e proced.ir a I'el.ecció d'adelantats. Barcelola,6 d'octubre

1242.

6. Ordre de suspensió dels of.ci.als d.e les aljames. Terol, 4 de gener 1285 (Enc.

1284).

7. Concessió de continuitat en les funcions dek of'ciak de I'aljama. Gitora,
19 de marg 1286 (Enc. 1285).

8. ordre al jutqe ordinari de redactar ordinacians sobre l.t contribució i so-
bre les eleccions d'ofcis de I'alJama. citron , 27 d'^bfil1313.

9. Ord.re de forgar ek secretaris a retre comptes. Girona, 29 de setemb¡e 1318.

lO . Comissió per inquirir fraus económics i extorsions dels secretaris . cro¡a,
29 de setembre 1318.

77. Ordre d'obseruar ek prtuilegis i el dret bebreu en Ia conissió anterior.
Cúona,6 d o(tubre l318.
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72. Ordre a uns juristes perqu¿ deternxinin la forma de la contribució de
Ies aljames d.e Girona i Besalú, i en designin ek secretaris i rebedors de
comptes. Torrcella de Montgrí, 14 de setembre 1321,

|J. Ordre als oficials reiak perqu¿ en les d,emandes ciuils entre ¡ueus assig-
nin jutges jueus que determinin les causes segons el dret bebreü, si bo sol'
liciten, Safagossa, 22 de febrer 1329 (Enc. 1328).

74. Conissió al batlle i al jutge ordinari perqu¿ designin els secretaris, rebe-
dorc de comptes i talladors, t dirlmebin les qüestions de la contribució.
Tanagona, 5 de Í\arg 1332 (Enc. 1331).

1.5. Autorització perqu¿ els secretaris i ek rebedorc de comptes redactin les
ordinacions de Ia contribució juntan'rent amb el batlle. Valéncia, 8 de gener
1333 (Enc. 1332).

76. Concessió d'un consell de uint proboms, tal com el tenen, de trenta, ek
jueus de Barcelona. Va,léícia, primer de marg 1335 (E¡c.1334).

17. Confirmació del priuilegi de Jaune t d'estar a dret, en caLlses ciuik, da-
uant jutges jueus (1272). valércia,13 de maig 1335.

1.8. Noua confirmació del priúilegi de Jaume r. Lleida,20 de iuny 1336.

19. Executória de la confirmació de l'anterior priüilegi. ].lerdz,25 de juny ),336.
20. Comissió al batlb, a un juritta i a un tnrter reial perqu¿ designín üint

consellen de I'aljama. saragossa,15 de iuliol 1338.

21.. Ratücació de Ia comissió anterior. Saragossa, 10 d'agost 1338.

22. Concessió dek mateiJcos priuilegLs i costums de I'aljatna de Barcelona.
Val¿ncia, 10 de ma¡C 1339 (Enc. 1338).

23. Prouisió per a la renouació triennal d¿k secretaris i rebedory de comptes.
Gi¡ona, 4 de desembre 1339,

24. Reuocació de la prouisió anteriof. Barcelona, 9 de desembre 1339.

25. Conxissió al b.ttlb per d.esignar ek secretaris, rebedoE de comptes i ta-
llado6, i entendre les causes uertents entre elk i els singulars. Saagoxa,4
de fnaig 1340.

26. Prouisió rebatent les objeccions posades als nomenanents fets pel ba.ttte.
Barcelona, 2 d'^g6t 1,340.

27. Comissió a Cresques Salamó i Astrucb Lobell Graciñ, jueus de Barcelo-
na, W redactar les ordinacions i nomenar el consell. Barcelona, 12 d'agosr
1340.

28. Aprouació de les ordinacions d.ktades pek dos jueu.s de Ba.rcelona. Ba'-
celona, 13 d'abnl -1,342.

29. Concessió a Hanania Jucef dels oficis de pot'ter d.el call, subbastador del
ui i de les peryyores dek jueus, i crida d,el consell. Valéncia, 17 de novembre
1343.

30. Concessió de cises per cinc anys. Lleida,27 d'ocrubre 1346.

31. Aprouació de la noua planta dictada pel gouernador eida,20 de novem-
bre 1346.
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J2. Erigéncia als secrelaris passats i presents perqu¿ retin comptes. Giúona, T

de juliol 1354.

33. ExiS¿ncia a mestre Nacim Rouen perqu¿ reti com'ptes. Girona, 7 de juliol
't354.

34. Inbibició a cinc jueus W ser nouament secretarisrtns que retin comptes.

cirona, 12 de iuliol 1354.

35. Reiteració als cinc inhibits perqu¿ retin comptes (No expedida). GitoÍ ,

28 de maig 1358.

36. Ordre d'atendre les queixes peh abusos en les talles i les ordinacions (No

expedidQ). Girona, 28 de maig 1358.

37 . Concessió tetnporal d'impostos a discreció dek consellels Gi¡ona, 8 d'agost

1358.

38. Ordre d'atendre les queixes per abusos dels secretar"is Barcelona, 12 d'ab¡il

1359.

39. Reuocació (Per part del rei Pere) de la inbibició per exercir ortcis malgrat
no hagin retut comptes. Barcelona, ) de maig l'364.

40. Reuoc¿¿ció (per part de l'infant Joan) de l4 mateixa inbibkió Barcelona,

12 de setembre 1370.

47. Concessió als cinc inbibits, i ak seus filk, d'exercir ofcis durant cinc
anjs. BarcelorLa,3 de itrny 1374.

42. Ordre de forgar dos antics secretaris 4 retre comptes Barcelona, 18 de de-

sembre 1376.

43. Comhsió per reuisar una talla qüe es diu iniusta. Barcelon , 18 de desem-

bre 1376.

44. Comksió per obrir enquestes sobre fraus comesos en la manifestació de

béns. Barcelona, 21 de desembre 1376.

45. Ordre de fer pagar ek serueis prestats per Salamó Rauaia. Barcelona, 23

de desemb¡e 1376.

46. Reaocació de les qu¿ttre prouisions dateres. Barcelona, i de ge¡er 7377.

47. ITLttauració d.eb rebedoñ de comptes conx a iutges adiunts d.e les deman-
des contra els secretaris. L'Almúnia de Sant Joan, 21 d'octub¡e 1383

48. SuEensió dek oficis i reuocació de les ordinacions de 1341. Gitro¡a,15 de

novemb¡e 1 386.

49. Nomenament d'una comissió Sestora interína Giron , 16 de novembre 1386.

50. hnptannció d'un nou regiment per part de la infanm lolant Girona,22

de desembre 1386.

51. Declaracions d.Alatzar Golluf al nou regiment. Girona, 21 de gener 1387.

52. ordre ak secretaris i al consell d'atenir-se al procediment. tsarcelona, 30

d'abril 1387.

53. Aprouació de les declaracions d'Alatzar Golluf. vilaf¡anca del Pened¿s, 14

de gener 1388.

54. Autorització per d.eliberar sobre una reforma. Girona, 6 de juny 1390.
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55. Aprcuació de les ordinacions redactades per quatre d.elegats. saragossa,

27 d'abnl 1,391.

56. Ordre de dictar excomunió rnajor i inxposa.r penes per a I'obseruanga de
Ies ordinacions. Saragossa, 28 d'aúil1391,.

57. Reducció temporal del regiment a uuit consellers. Barcelona, 1ó de iuliol
1392.

58. Prónoga del regiment temporaL Tortosa, 14 de juliol 1393.

59. ReL'ocació d'una. ord.inació sobre Ia manifestació de béns. Barcelona, I
d'octub¡e 1394.

60. Desgnació nominal d'onze consellas i tres secretar"is. Barcelo¡u,9 de no-
vembre 1394.

6'1. Ordre d'integrarrtns a tres conselle6 dels mttjans i meno6 contribl¿ents.
Barcelona, 22 de f)i,aig 1395.

62. Ordre d'integrar un conseller dek majors contribuen s. Barcelona, 21 de

iúny 1395.

63. Aproaació d'una elecció de regidols. Barcelona, 21 de iuny 1400.

64. Reposíció d'un conseller. pedralbes, 15 de setembre 1402.

65. Substitu.ció d'Astrucb Benet. Barcelona, 2 de setembre 1407.

66. Nomanam,ents parliculars de consellers, Barcelo¡a, 2 de novembre 1407.

67 . Nomenament d'una cornissió gestora. Bal.celona, g de tuliol 1408.

ffi. Dipensa d'exercir com alflroiner- Barcelona, 2o d'agost 14o9.

69. Dictat d'una contribució er.traordindria. Barcelona, S de jur,y 7414.

70. Nomenanent pafticular de tres consellers. Barcelona, 28 de maig 1,420.

77. Reducció del consell a cinc membres. Barcelona, g de marc !422.
72. Ordinació de I'aljama dktad.a per La reinn Maria. Barcelona, 5 de novem-

brc 1437.

73. Executória de I'ordinació dictada pel rei Alfons. Val¿ncia, 14 de iuny 1443.

74. Reprensió al batlle per consentir d.issensions. val¿ncia, 15 de febre¡ 7444.

. 75. Suspensió de I'ordinació del rei Alfons i retorn a I'anterior. val¿ncia, 15

de febrer 1,444.

76. Cotnissió del plet entre Benuenist Sanxuel i I'aljama. Valéncia, lJ de febrer
1444.

77 . Llic¿ncia per irnpugnar I'ordinació uigent. Barcelona, 11 d'agosr 1446.

78. Reprensió per abusos en. bs talles. Barcelona, 71 d,agost 1446.

79. Comissió dek plets entre Bendit Mossé i els regidors. Barcelona, 25 d'agost
1446.

80. Noua ordinació dktada per la reina Maria, Barcelona, 5 d'octub¡e 1446.

81.. Ordre d'obseruar les ord.inacXtns i pagar les talbs. Barcelona, 2 de desem-
bre 1446.

82. Nornenament d'un re€lidor aitalici. Barcelorv,8 de gener 1448.

83. Ordre de reprimir les intimi.dacions fetes als regidors. Barceloru, 26 de ge-
ner 1448.
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84. Nomenament de talladots per a una talla de cent sous Barcelona, 2 d'oc-

tubre 1449.

85. Substitució de d.os regtdors que ban renunciar. Pe¡pinya, 10 de novemb¡e

1449.

86. Talla dicta.da pel batlb general. Barcelona, 11 de gene¡ 1450.

üA.. Concessió a Benuenist Samuel de no bater de regir ofcis. Barcelona, 19

de rullot 14)1.

878. ord.re al ,nateix d.e tornar a assumir la regidoria. Ba¡celona, 2 d'agost

1,451.

8. Nou regirnent dictat pel rei Alfot?s. Camp reial, primer de setembre 1453

89. Augment a uuit regid.ors. Castell Nou de Nepob, primer d'ab¡il i456.

90. Intiffia.ció a admetre el nou regidor. ToÍe octavio, 21 de iuliol 1456.

91L. Suspensió de les dues darreres prottisions reials. Girona, 14 de setembre

r{)o.
978. Rafirtcació del nou regidor. Foggia, 24 de desembre 1456.

97C. Executória. de la ratificació. Barcelona, 23 de febrct 1457.

92. Inuita.ció a concordar un nou regiment. Barcelona, 10 de febrer 1457.

93. Nonena.ment d'un conseller. Molins de Rei, 15 de gener 1459.

94. EnquesÍa. contra dos resistents a I'anterior nonenan eltt. B^rcelofjLa,6 de

febrer 1,459.

95. Priúlegi d'insaculació i nou reSiment. calataiud, 20 de setembre 1459.

96. Aprnació de la sent¿ncia arbitral sobre les funciorts. B^rcelon , 12 de i'r-
liol 1460.

97. Conf.rmació dek príuilegis de regiment. Barcelo¡a, 18 de setembre 1479.

98A,. Denúnci.a de frau en la clauaria. Caldes de Montbui, 23 de iuliol 1483.

988. Reúocació de la comissió per examinar elfrau de Ia cl4uari6. c^ldes de

Montbui, 5 d'agost 1483.

99. Desinsaculació d'A*rucb AbratTr. caldes de Montbui, 5 d'agost 1483.

I
Tortosa, 3l de marq 1258.

El rei Jaume t concedeix ak jueus de Girona i Besalú que puguin desiS-

nar cinc jueus que atenguin les d.emandes contra els secretaris per raó de
Les talbs, sense intenenció del batlle ni del jutge loca| tal com fins arafeien
els mateixos talladors . Autoritza que els elegits puguin penyorar ek sinqula6
per les quantitats amb les quals ban de contribuir.

Nos Jacobus et ca. Per nos et nostros volumus, statuimus et concedimus
quod vos, fideles nostri judei Gerunde et tsisulduni, possitis eligere v iudeos
vestrum, quos volueritis, qui predicti electi aut maior pars ipsorum auctori-
tate nostra possint compellere et pignorare, vel compelli aut pignorari face-
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re pef quoscumque ípsi voluerint vel statuerint ad dicta pignora facienda,
omnes judeos de collecta vestra, intus villas et extra villas, et omnia bona
eorum, ad solvendum omnes questias et pe''tas quas nobis dare tenebimi-
ni, et etiam ad solvendum partes suas de questiis quas in preterito tempore
nobis dare debuistis, quas nondum solverunt, et ad solvendum ornnes ex-
pensas et missiones quas habebitis facere de comuni, secundum quod per
secretafios vestros sunt vel fuerint talliate; ita tamen quod dicti electi, statim
cum elegerentur a vobis, jurent secundum legem vestram quod secrete te-
neant et habeant quicquid eis revelatum fuerit per dictos sec.etarios vestros
super bonis vestris, et quod fideliter se habeant in eorum ofñcio supradic-
to; volentes et concedentes quod si aliqui judei de collecta vestra conquesti
fuerint de secretariis vel de aliquibus aliis aljame super tallia quam fecerint
dicti secretarii, quod dicti electi audiant dictas querimonias et eas terminent,
secundum quod consueverunt facere talliatores Gerunde, ita quod vicarius
vel bajulus vel judex Gerunde vel Bisulduni inde se in aliquo non intromit-
tant nec intromittefe possint, set vos possitis dictos electos quandocumque
et quotiescumque volueritis a dicto oficio removere et alios quinque eligere
et constituere in eodem; mandantes vícariis, bajulis, judicibus et uníversis
aliis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quod predicta om-
nia ut superius scripta sunt faciant inviolabiliter observari, et contra non ve-
niant vel aliquem venire permitant. Datum et c' [Dertuse n kalendas aprilis
anno Domini M cc n'rn"l.

ACA, Canc, Reg. 10, fol. 54v. Indicada pe¡ l{fc\É, History, n'úfli'.97. Publicada per
B^FR, D¡e Juden, núm. 97 .

2
Saragossa, 8 de desembre 127L

El rei Jaume r concedek ak jueus d.e Girona i Besalú que puguin gaudir
dels priúilegk concedüs W ell ak jueus de Barcelona.

Per nos et nostros, de speciali gracia, damus et concedimus vobis, judeis
Gerunde et Bisulduni, ac etiam tocius collecte vestre, presentibus et futu-
ris, omnia instrumenta et privilegia que a nobis sunt usque modo qualibet
racione concessa judeis Barchinone et colecte sue; volentes et vobis nichi-
lominus lconcedentes] quod de ipsis instrumentis et privilegiis vos iuvare
possitis in omníbus et per omnia, si necesse fuerit, ut predicti judei Barchi-
none liuvare] possunt; mandantes vicariis et c". Data ut supra lcesarauguste
n idus decembris anno Domini r'r cc rx< primol.

ACA, Canc, Reg. 14, fol. 128r. Indicada per RÍc$, H¡sror?, núm. 499.
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3
Girona, 15 de rí ig 1272.

El rei Jaume t anunci^ bauel corrcedit a I'aryan a d.e Jueu's d¿ Girona í
B*atú que quatseuot jueu demandat per un *ltre iueu nornés pugui ser obli-
gat a estar a dret daaent iutges iueus í segons el dret bebreu. Declara que

7a concessió s'estén a les demandes fetes per iueus aliens a l'4Ü4m4, i 4 les

demandes traspassad¿s a terceres pe8oncs Albora autoritza Per dirt¿r etc-

conuniofls i multes ak contrauentors de la Probibició. N'scclou les denan-
des W injúries.

Noverint universi quod cum nos Jacobus Dei gracia rex A-ragonum, Ma-
joricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispes-
sulani. concesserimus toti aliame iudeorum Gerunde et Bisulduni quod su-

per omnibus peticionibus, questionibus et demandis, averis vel honoris'
que moveantur inter eos vel aliquos eorumdem, Pars conventa non possit

compelli vel distringi faciendi jus nisi in posse judicum judeorum, idcirco
per nos et nostros constituimus, volumus et mand¿mus quod si aliquis vel

áliqui judei vel ludee cuiuscumque loci fuerint moverint vel fecerint petitio-
nem aliquam vel demandam decetero contra aliquem vel aliquos judeorum

vel judearum Gerunde et Bisulduni, vel contra aliquem aliorum locorum ad

eorum collectam peninentium vel contra eorum bona, quod ille judeus vel
judea contra quem vel quam illa peticio vel demanda moveretur' non possit

compelli ad faciendum jus illi querelanti nisi in posse iudicum judeorum, et

secundum jus judeorum, sive quod ille conquerers sit de judeis Gerunde et

Bisulduni vel quorumcumque aliorum locorum.
Item volumus et mandamus quod si ille conquerens judeus vel judea,

undecumque fuerit, dederit suum locum alicui iudeo, vel etiam christiano,
contra aliquem ludeorum Gerunde et Bisulduni vel aliorum locorum ad eo-

rum collectam pertinenüum super aliquibus petitionibus et demandis, averis

vel honoris, quod ille iudeus vel iudea contra quem vel quam illa deman-

da moveretur non possit compelli ad faciendum ius illi querelanti, sive ha-

beat cessionem vel non, nisi in posse iudicum judeorum et secundum jus

iudeorum.
Et ad cesssandum quod aliquis judeus vel judea contra predicta veni-

re non valeat in futurum, damus licenciam et plenariam potest4tem iudeis
Gerunde et Bisulduni quod ponant super hiis cessandis vet¿rnenta' exco-

municationes et alatrnas que hebrayce vocaffur berem et nitduy, et per]¿'m

peccuniariam que sit nostfir.
In hiís tamen non intelligimus aliquam demandam injuriarum que de ju-

deo ñeret ad judeum, verbo vel facto.
Mandantes vicariis, bajulis, fudicibus, curiis et aliis officialibus nostris

presentibus et futuris quod predicta observent et faciant ut supradicn:m est

inrriolabiliter observari, et quod aliquem contravenire non permittant modo
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aliquo vel racione, si de nostri confidunt qratia vel amore. Data Gerunde
idus madii anno Domini v. ccuocr.

Signum Jacobi Dei gracia regis A-ragonum, Majoricarum et Valencie, co-
mitis Barchinone et Urgelli et domini Montispessulani.

Testes sunt: Guillermus de Castronovo. Raymundus vicecomes Cardone.
Raymundus de Capraria. Gaucerandus de pinos. Bernardus de Aquaviva.

Signum Michaelis Violeta, qui mandato domini Regis hec scribi fecit
loco, die et anno prefixis.

ACA, Canc, Reg. 21, fol. 17r, aml.> la intitulació reial etzete¡adá, i sense el signe i les
firmes. Publicada per k)rAlLLtL, Ja¡me I y los judíos, núm. 114_ Resumicla per fucNÉ, ¡Jrs-
tory, Íúm.520. El tert complet, a panir de l'original p¡esenrar a la Cancelleria reial, es
troba insen a la conñrmació per part del rei Alfons nr, el 13 de n1aig 1335. La qual con-
fi¡mació es troba inserta a l'aprovació per part del rei pere nr, el21 de luny 1336.

+
Tarragona,3l de juliol 1280.

El rei Pere n concede¡rc a les a\ames de jueus de Catalunya que puguin
establir entre dos i set probons, arnb faculat per resoldre ek litigis sorgits
tant entre jueus com de cristiñ contra jueu, i peneguir i castigar d.elictes
d'acord amb el dret bebreu. Reseraa al batlle tocal t'exacció de tes penes dic-
tades, i I'euentualitat de peqeguir els matekos delictes.

Noverint universi quod nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, concedi-
mus et licenciam damus vobis, univefsis aljamis judeorum Catalonie, quod
quelibet aliama possit perpetuo constituere de duobus usque ad septem
probos homines de dicta aljama annuatim. vel ad aliud rempus, sicút eis
expedire videatur, qui possint cognoscere et terminare questiones, con-
troversias et querimonias que venantur inter judeos et iudeos, vel inter
christianum et judeum de peticionibus christianorum, et possint corrigere,
condempnare et punire judeos et judeas dicte aljame vel locorum qui sunt
de collecta ipsius aliamc. vicinos scilicet seu externos, de percussionibus.
verbis injuriosis. sRilticüs, maleñciis et omnibus aliis in quibus deliouerint
vel eisdem probis hominibus visum fuerir ipsos debere puniri vel ürrigi.
secundum jus ebraicum, vel preter ipsum jus ad arbitrium eorumdem; qui
quidem probi homines possint eos capere et capi facere et procedere ad pe-
nam exilii contra eos. Possint etiam facere statuta et prohibitiones. districtus
et ordinationes super gestibus et acdbus eorum, er ponere vetiu et alatmes
et nitduy. Possint eciam predicte aliame cum aliis aljamis dominacionis nos-
tre consilium et deliberacionem et vistam habere super predictis. predictam
vero concesionem facimus in hunc modum, quod judeos quos ceperint te-
neantur tradere bajulis nostris, et omnes penas in quibus predicti probi ho-
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mines aliquem vel aliquos judeos condempnaverint, sive criminaliter sive
civiliter, teneantur denunciare baiulis nostris, et ipsi baiuli nostri exequantur
incontinenti et habeant ipsas penas pro nobis. Similiter ipsi probi homines
non possint diminuere, relaxare vel diffinire aliquas penas criminales vel
civiles quas ipsi judei propter culpas vel delicta ipsorum pati vel recipere
mereantur, immo baiuli nost¡i possint per se, sine ipsis probis hominibus, si
voluerint, contra illos judeos qui culpabiles fuerint procedere et eos capere
et condempnare, prout de iure fuerit faciendum; mandantes universis offici-
alibus nostris quod omnia et singula superius exequantur, compleant et ob-
servent, et faciant inviolabiliter observafe, et non contraveniant nec aliquem
contravenire permittant aliqua racione. Data Terrachone n" kalendas augusti
anno Domini M cc" L)oof.

Petrus Marchesii de mandato domini Regis et consilii.
Signum et c".
Testes sunt: Bernardus Guillermi de Entenga. Guillermus vicecomes

de Castronovo. Petrus de Queralto. Guillermus de Bellera. Bernardus de
Montepavone.

ACA, Canc, Reg.44, fol. l87v-188r Indicada per RÉcNÉ, Htsto{/, núm.823. Publicada

Wr B^F.R, DleJuden, rtúm. 121.

5
Barcelona, 6 d'octubre I 282.

L'infant AWns, portanh,eL.s reial, ordena ak jueus de Girona que proce'
deixín a escollir ek adelantats sense atendre les impugnacions que alguns
bi fan.

Infans Alfonsus, illustris regis Aragonum primogenitus, eius vices gerens,
fidelibus suis aljame iudeorum Gerunde, salutem et graciam. Intelleximus
quod aliqui vestrum prestant impedimentum super eleccione quam facere
consuevistis, cum alatma et vetito, de adelantatis voc tis ebrayce beru'rim
de tauioz; quare volumus et vobis mandamus quod justa tenorem privilegi-
orum domini Regis patris nostri ac aliorum predecessorum nostrorum pro-
cedatis ad eligendum dictos adelant¿tos, si maior pafs vestrum concorda-
verit in premissis, non obstante turbacione seu impedimento quod quidam
prestánt, ut dicitur, vel prestiterunt in premissis. Datum Barchinone " nonas
octobris anno Domini M" cc r-xxx" secundo.

Acá, Canc, Reg. i9, fol. 115v. Indicat per RfcNÉ, ¡/attot?, núm. 974. Publicat per B^ER,

DieJuden, núm. 123.
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6
Terol,4 de gener 12a5 (Enc. nA4).

El rei Pere ordena als secretaris, adel.a.ntats i alÚes oficials d.ek jueus
de Barcelona, sota pena d.e cos i d'bauer, que no procedeixen a cobrar cap
contribució, fins a ulM noua ordre, perqué uol corregir ek fraus que es diu
que ban com¿s. Vol que dipositin els diners que tenen recollits en poder d'un
canuiador, i suspén I'ofici dek adelannts nrnb,4 fins a noua ord.re.

Un manarnent similarfou tramés a les aljames de Lleiáa, Girona, Besalú,
Valéncia, Xdtiua i Moruedre.

Aliame, secretáriis, adelantatis et aliis ofñcialibus judeorum Barchino-
ne. Cum super facto compotorum vestrorum temporis preteriti et aliorum
de quibus iam vobis scripserimus, oppoÍeat nos videre ne decetero, prout
temporibus retroactis actum fuit, ut intelleximus, fraudes alique inter vos in
nostri seu alicuius vestri preiudicium fieri attemptentut mandamus vobis,
sub pena corporis et bonorum, quatenus non procedatis in aliquo ad faci-
endum inter vos peltam aliquam sive talliam, prestitum, manuleutam nec
tacxacionem aliquam seu exaccionem super aliquibus exaccionibus nostris
temporis preteriü vel presentis, nec super eis innovacionem aliquam facia-
tis, donec a nobis mandatum aliud habueritis super eo.

Pretera volumus quod ponatis seu comandetis penes aliquem campso-
rem ydoneum omnes denarios quos teneüs de tempore transacto.

Similiter volumus adelantatos vestros cessare eorum officio donec super
predictis mandarum aliud habeatis. Data ut supra lTurolii n" nonas januarü
anno Domini M" cc" L\oof quartol.

[Similes:] Ilerde. Gerunde. Bisulduni. Valencie. Xative. Muriveteris.

ACA, Canc, Reg. 43, fol. 97v-98r. lndicat pe¡ tu.NÉ, History, ¡rúm.1257.

cirona, | 9 de marq 1286 (Enc. f285).

Després del saqueig de la jueria en ocasió de la inasió de I'ar¿rcit fran-
c¿s, el rei Alfons rr concedeix a I'aljatna de jueu.s de Girona t Besalú, a be-
neplAcü, que les talles, ek pagaments a la cort, i el manáat deh secretaris i
benffim continuín segons el sistema babitu.tl.

Noverint et c". Volumus et concedimus vobis, fidelibus nostris alame ju-
deorum Gerunde et Bisulduni, ac aliorum locorum expectantium ad eorum
collectam, quod in r2lliis et manuleutis Mc solucionibus nostfis, et in facto
secretariorum vestforum, et in vestro baronim, utamini prout actenus ipsis uti
consuevistis, dum tamen nostre placuerit vohrntati; mandantes vicariis, bajulis
et universis alüs officialibus nostris quod hanc concessionem nostram fiÍnam
habeant et teneant, et etiam compellant ornnes judeos ex vobis et bona eorum
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qui contribuere debent in dictis talliis ad solvendum partem eis contingentem in
eisdem. Data Gerunde xm kalendas aprilis lanno Domini u cc r¡co<v].

ACA, Canc, Reg. 64, fol. 17v. Indicada per tuoN4 History, núm. 1503.

E
GtroÍa, 27 d'abril I 3 I 3.

A petició de I'al;jama de jueus de Girona., el reiJaume n encaffega al iul
ge ordinari la redacció d'unes noues ordinacions sr¡bre la contribució per
sou i lliura, i sobre I'elecció dek oficiak de la comunitat. Ha caducat la ua'
lidesa de les ordina.cions que estauen en uiqor, i ek components de I'a|ama
no es posen d'acord per establir-ne. Li ordena també que forci els jueus de
Besalú i del bisbat de Girona que pertanyen a la col'lecta de I'aljama, a con-
tribuir amb ella com fi.ns ara.

Jacobus et c" ffideli suo Raymundo Calveti, judici ordinario Gerunde,
salutem et ca. Intelleximus ex parte aliame judeorum Gerunde quod cum
tempus efluxerit infra quod duratura erat ordinacio facta per ipsam aljamam

super solido et libra faciendis inter se in questiis et aliis contribucionibus et

sumpübus eorum, necnon et super constituendis secretariis, receptoribus
compotorum, talliatoribus et aliis necessariis dicte aljame, nunc super faci-

enda ordinacione consimili judei dicte aljame inter se aliquatenus nequeunt
convenire; quapropter ad suplicacionem nobis factam pro parte ipsius alja-
me, vobis comitimus et mandamus quatenus, habita de predictis certi.ficacio-

ne summaria, si inveneritis ita esse, provideatis et ordinetis pro pafte nostra

super predictis, ac faciatis fieri id quod ad utilitatem et necessitatem iamdicte
aliame cognoveritis faciendum. Mandamus etiam vobis ut iudeos Bisulduni
ceterosque infra gerundensi diocesi constitutis qui de collecta aliame predic-
te existunt, faciatis compelli ad contribuendum cum ipsa aljama in eorum
talliis et contribucionibus prout inveneritis usit¿tum, diffugiis et malicüs qui-
buslibet retrojectis. Nos enim in premissis vobis per presentes comitimus vi-
ces nostras. Date Gerunde v" kalendas madii anno Domini ¡¡ ccc xr.

Bernardus de Fonte pro iusta.

ACA, canc, Reg. 151, fol. 221r

9
Girona,29 de s€tembre 1318.

EI rei Jaume n comissiona el batlle de Girona perqué forci ek secretaris
passats de l'aljama áejuew de la ciutat a retre coffiptes de la seua Sestió en
poder de qui perloca. i a tornar al comú el saldo positiu que en resulti.
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Jacobus et c'ffideli suo baiulo Gerunde salutem et ca. Ex parte aljame
judeorum Bisulduni et aliquorum singularium judeorum aliame Gerunde,
fuit coram nobis propositum quod aliqui judei dicte aljame Gerunde qui
temporibus retroactis rexerunt officium secretarie in ipsa aljama Gerun-
de, non curarunt de amministratis per eos racione dicti officii compotum
reddere, licet per dictas aljamas Gerunde et Bisulduni et alios judeos de
collecta ipsarum o¡dinatum fuerit quod dicti secretarii tenerentur de sex
in sex mensibus super ean¡m amministracione coram judeis ad hoc per
dictas aljamas specialiter deputatis reddere racionem, Quare ad supplica-
cionem dictorum exponencium, cum eos negocium huiusmodi tangere
dinoscatur, vobis dicimus et mandamus quatenus, vocatis evocandis, si
vobis constiterit de predictis, compellatis cohercione debita pretactos ju-
deos qui dicte secretarie officium tenuerunt et eorum bona ad reddendum
coram judeis ad hoc, ut predicitur, deputatis, iustum et legale compotum
super amministracione dicti officii tocius temporis quo ipsum tenuerunt
et quo compotum non reddiderint super eo; et si per redditionem ipsius
compoti vel alias apparuerit eos aliquid debere de predictis refundere seu
tornare, eosdem et eorum bona ad tornandum illud cui seu quibus debu-
erint cohercione debita compellatis, breviter et sine ñgura ludicii, maliciis
et diffugiis ¡etrojectis. Data Gerunde nf kalendas octobris anno Domini
,v" ccc" xvtlu.

Bernardus de Fonte mandato reqio.

ACA, Canc, Reg. 165, fol. 144r.

L0
Girona, 29 de setembre 1318.

EI rei Jaume comana a Berenguer Renau, jurista de Girona, I'examen
de la denúncia present¿tda per l'aljanxa d.e Besalú i a.lguns singulañ jueus
de Girona, contra els secretaris de I'ahama de Girona, perfra.Lrs económics
t extorsion^s .

Jacobus et c" ffideli suo Berenguario Renaldi, jurisperito Gerunde, salu-
tem et c". Ex pane aljame judeorum Bisulduni necnon et aliquorum judeo-
rum Gerunde, fuit coram nobis propositum quod Issachus Abrahe, Roven
Curtuvini, et Cresches de Turri, et Azmies Salamonis, judei, regendo offici-
um secretarie in aljama Gerunde, emerunt aliqua debita que judei dictarum
aljamarum Gerunde et Bisulduni et alii de eorum collecta debebant qui-
busdam christianis, et postmodum posuerunt in computo secretarie totam
quantitatem ad quam ascendebant dicta debita, licet ipsi pro multo minori
quantitate emissent eadem, et ultra hoc, per se vel alios loco sui, ex1orse-
runt a judeis dicte collecte, tam pro dictis debitis per eos ut predicitur emp-
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tis, quam pro aliis quantitaübus quas de suo mutuarunt aliamis predictis,
diversas usuras indebite et injuste; quapropter pro Parte dictorum expo-
nencium asserencium se in predictis partem suam solvisse, fuit nobis humi-
liter supplicatum ut quo ad partem suam dignaremur sibi adversus judeos
prenominatos de justicia providere. Qua supplicacione admissa, vobis dici-
mus et mandamus quatenus, vocatis evocandis, cognoscaüs de predictis et
super eis decernatis quod inveneritis faciendum, breviter et sine ñgura ju-
dicii, maliciis et diffugiis retrojectis, comittentes vobis in predictis plenarie
vices nostras; per presentes enim mandamus baiulo Gerunde quod mandet
exequcione debite quid per vos ín predictis pronunciatum fuerit ex quo in
rem transiverit judicatam. Date Gerunde lI" kalendas octobris anno Domi-
ni ¡,t" ccc" xlrn".

Bernardus de Fonte mandato vicecancellarii.

AcA, canc, Reg, 165, fol. 144v.

11.
Gi¡ona, 6 d'octubre 13 18.

El rei Jaurne n ordena al batlle i al jutge ordinari de Girona que m el
procés per la denúncia contra eh jue,¿s nencionats en la comissió anterior,
obseruin els priüilegis i el d.ret bebreu, i s'assessorin Ltnb ju.eus que no siSuin
suspectes a les p*r'ts.

Jacobus et c" ñdelibus suis bajulo et iudici ordinario Gerunde, salutem
et c". Cum ex pane aljame judeorum Bisulduni et quorumdam iudeorum
aliame Gerunde fuerit a nostra curia obtenta auedam littera contra Issac-
húm Abrahe et quosdam alios iudeos Gerundé, super quibusdam quanti-
tatibus peccunie quas asserunt ipsis usurarie et aliter indebite extorsisse a

ludeis aliamarum Gerunde et Bisulduni, et aliis de collecta ipsorum; ideo
ad suplicacionem nobis fact¿m per dictum Issachum et alios contra quos
obtenta fuit dicta littera, vobis dicimus et mandamus quatenus super pre-
dictis observetis dictis judeis conventis privilegia eorum usitau et gunam
etiam judeorum, habito inde consilio iudeorum ydoneorum et neutri par-
cium suspectorum, nec contra dicta privilegia et eomm usum, seu contra
gunam et ritum iudeorum, antefatos iudeos conventos super predictis in-
debite ullatenus molestetis. Data Gerunde rr" nonas octobris anno Domini
millesimo ccc" xvrro.

Bemardus de Fonte mandato vicecancellarii.

ACA, Canc, Reg. 165, fol. 155v.
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t2
Torroella de Montgrí, 14 de setembre 1321.

A precs de I'aljama de Gírona, el rei Jaume n fa comissió a Ranxon d.e

GornaL jurista de Girona, i a Ramon Desprat, jurkta de Besalú, perqué d.e-

terminin Ia forma de la contribució dek jueus de les dues aAameq i d.esig-
nin ek secrefark i rebedors de comptes, ara quan f.nird. el termini establert
per a les dues coses.

Jacobus et c' fidelibus suis Raymundo de Guarnallo, jurisperito Gerunde,
et Raymundo de Prato, iurisperito Bisulduni et c". Ex parte aljame judeo-
rum Gerunde fuit nobis humiliter supplicatum quod cum, in brevi, tempus
ordinatum super solido et libra ipsorum, ac etiam judeorum de Bisulduno,
et tempus per quod secretarii et alii officiales dicte aljame deberent uti in
eorum ofñciis racione ipsius solidi et libre, fuerit elapsum, dignaremur eis
super hiis de opportuno remedio providere; nos enim, eorum supplicacione
benigne admissa, vobis dicimus, comittimus et mandamus quatenus, finito
tempore supradicto, super tallis et collectis que inter predictos judeos Ge-
runde et Bisulduni et eorum collecte occurrerint faciendis racione questia-
rum, tributi et exaccionum seu debitorum aut etiam expensarum, ordineüs
et etiam terminetis solidum et libram, ordinetisque etiam secretarios et re-
ceptores computorum, judeosque fidedignos pro premissis qui taxare debe-
ant inter eos prout hactenus in dicta aljama est fieri assuetum; nos enim in
predictis et quolibet predictorum vobis per presentes comittimus plenarie
vices nostras. Intendimus tamen quod aliama judeorum Bisulduni satisfaciat
vobis, dicto Raymundo de Prato, pro expensis et salario competenter Date
in Turricella de Montegrino xrrr" kalendas octobris anno Domini M" ccc" )of
primo. Vicecancellarius.

Fuit duplicata.

ACA, Canc, Reg. 172, fol. 18v. N'hi ha una cópia a Cartes reials de Jaume n, núm, 1J3,

indicada per I\4-{ñÉ-EscNB^, Canas rcales, n'úm. 232.

13
Saragossa,22 de febrer 1329 (Enc. 1328).

El reí Alfons n comunica al batlb i al jutge ordinari de Girona que ba
conced.it a I'aljama de jueus i a la seua col lecta, a benephcit, que en les

dernand.es i querelles ciuíls entre juew, després de firmar de dra en poder
d'elk, com és costum, assignin jutges jueus que d.ewminin Les causes segons
el dret bebreu, si bo sol licíten.

Alfonsus et c" ffidelibus nosris baiulo et iudici Gerunde presentibus
et qui pro tempore fuerint, vel eorum locatenentibus, salutem et c". Cum
nos ad humilem supplicacionem pro parte aljame judeorum Gerunde no-
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bis propterea factám, concesserimus eidem aliame et singularibus ipsius et
collecte eiusdem, dum de nostre processerit beneplacito volunt2üs, quod
super oÍrnibus querelis, questionibus et demandis ciülibus coram vobis
proponendis per unum judeum vel plures contra alium judeum vel plures,
quociens per alteram parcium inde requisiti fueritis, non obstante quod jam
in ipsis judicem christianum delegaveritis síne voluntzte ipsarum ambarum
parcium, judeos idoneos neutri parcium suspectos, duos vel tres, prout vo-
bis melius visum fuerit, in judices assignetis qui predictas querelas, quesüo-
nes et demandas determinent prout de jure ebrayco fuerit faciendum; ideo
vobis dicimus et mandamus quatenus, facta prius ñrma iuris in posse vestro
per dictas partes, prout moris est, jamdictam concessionem nostram prefate
aliarne et singularibus ipsius et eius collecte observetis et observari invíola-
biliter faciatis, dum nobis placuerit ut superius est contentum, et in aliquo
non contraveniatis nec aliquem contravenire permittatis aliqua racione; nos
enim illis judeis quibus predictas querelas, quesüones et demandas duxeri-
tis comitendas pretextu huius concessionis nostre, super hiis comitimus per
presentes plenarie vices nostras; mandantes vobis quod quidquid per dictos
judeos in judices per vos assignatos, ut predicitur, super predictis cognitum
fuerit, cum in rem transiverit judicatam, id exsecucioni debite demandetis.
Data Cesarauguste uf kalendas marcii anno Domini r'.r" ccC nf wf.

Guillermus de Villa mandato regio facto per Rodericum Didaci.

ACA, Canc, Reg. 477, fol. 147v-148r.

14
Thragona, 5 de riarQ 1332 (Frtc.l33l>.

A petició de I'aljama de ju.eus de Girona, el reí Alfons u com.issiana el
batlle i el jutge ordittari Wqu¿ designin ek secretaris, rebedorc de comPtes
i talla¿ors, i dirimeíÍin les qrüestions plantejades per la contribucíó dek sin-
gulars de Ia coLlecn.

Alfonsus et c" fñdelibus nostris baiulo Gerunde necnon Arnaldo de Vi-
neriis, judici ordinario Gerunde, salutem et c". Ad supplicacionem humilem
pro parte aljame judeorum civitatis predicte nobis exhibit¿m, vobis comi-
timus et mandamus quatenus in dicta aliama ordinetis secretarios, compo-
torum receptores et talliarum taüatores qui negocia aljame ipsius regant et
exerceant utiliter atque bene, et alia ordinetis que ad uülitatem aliame pre-
dicte vobis utilia videantur, necnon orlnes littes seu controversias inter se-
cretarios et compotorum receptores ac iudeos aljame ipsius seu eius collecte
existentes audiatis ac ñne debito terminetis, non obstantibus quibuscumque
comissionibus per nos factis, cum ipsas revocandas duxerimus per presen-
tes; nosque per vos pro exoneracione sumptuum aliame predicte premissa
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velimus exequi et compleri, comitentes vobis super predictis per presentes
plenarie vices nostr¿s, datas Terrachone te¡cio nonas marcii anno Domini
millesimo ccco Kxf primo.

Bartholomeus de Podio mandato regio facto per Ferrarium de Lilleto,
consiliarium.

ACA, Canc, Reg. 451, fol. 156v.

r5
Valéncia, 8 de gener 1333 (E/)c.1332).

El rei Alforrs nr autoritza que ek secretaris i ek rebedoñ de conptes de l'al-
jama de jueus de Girona reda.rín, juntam.ent amb el batlb, bs ordinacions
pertinenÍs W a bs questies i el tribut. Ordena al batlle que les faci obseruar.

Alfonsus et c" fñdelibus nostris baiulo Gerunde aliisque officialibus nos-
tris, vel locatenentibus eorumdem, salutem et c". Cum nos cum presenti
concesserimus aljame judeorum Gerunde quod secretarii et auditores com-
poti dicte aljame, ad utilitatem et comodum ipsius aljame, una vobiscum,
dicto baiulo, super questiis et t¡ibuto possint ordinare ac ordinaciones fa-
cere prout eis, una vobiscum, videbitur faciendum, idcirco vobis dicimus
et mandamus quatenus dictas ordinaciones per judeos dicte aliarne et eius
collecte servare faciatis eciam et teneri sub pena centum morabatinorum
nostre curie adquirendorum. Data Valencie rr" idus januarii anno predicto
[millesimo CCC' )OC(. secundo].

Bartholomeus de Podio ex peticione provisa.

ACA, Canc, Reg. 456, fol. !8r

16
Valéncia, primer de mare 1335 (Enc. 1334).

El rei Alfons r concedeix a I'auama de jueus de Girona que pugui te-
nir un consell de uint proboms, tal com el tenen, d.e trenta, els jueus de
Barcelona. Descriu Ia forma d'elecció dek consellen i algunes de les seues

comlnt¿rtcies .

Nos Alfonsus et c". Quia pro parte vestri, aljame judeorum Gerunde,
nobis fuit humiliter supplicatum quod cum aljama judeorum Barchinone
habeat privilegium quod triginta judei eiusdem aljame habeant potestatem
faciendi et ordinandi universa negocia sive affers ipsius aliame, et etiam eli
gendi secretarios et alios officiales necessarios dicte aljame, propter quod
sequitur ipsi aljame maximum comodum ac profectum, cessantque discor-
die et scandala et expense, maxime inter eos, vobis, dicte aljame Gerunde,
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simile concedere privilegium de b€nignitate regia dignaremur; nos itaque,
yestri supplicacioni annuentes benigne, ac circa utilitatem dicte aljame ut
convenit intendentes, tenore presenüs concedimus ac etiam statuimus qud
tres judei ex vobis eligantur per baiulum Gerunde, qui siquidem tres eligant
viginti eiusdem aliame, computatis et inclusis in eodem numero secretariis
et ¡eceptoribus racionum degentibus in civitate Gerunde, quibus viginti ple-
nariam conferimus potestatem faciendi, eligendi, tractandi et ordinandi om-
nia et singula que infra aljamam vestram Gerunde et eius collecte habeant
fieri, eligi, tractari ac etiam ordinari, sub penis et executione penarum, sic
et prout per illos triginta qui in aljama judeorum Barchinone ad hec, ut pre-
dicitur, eliguntur, et sub eisdem modo et forma utantur in omnibus et per
omnia in dicf^ aliama Gerunde quibus predicti utuntur in aljama iudeorum
Barchinone. Volumus tamen quod secretarii et alii officiales dicte aljame
Gerunde remaneant in eorum ofñciis usque ad terminum eisdem prefixum
ad ipsa ofñcia exercenda, et deinde, lapso dicto termino, predicti viginti
possint eligere officiales in numero quem eis videbitur fore necessarios in
dicta aljama, et ad illud tempus quod eis expediens videatur. Mandantes per
presentem bajulo Cathalonie generali, necnon bajulo Gerunde ceterisque
officialibus nostris presentibus et futuris quatenus concessionem nostram
huiusmodi firmam habeant et observent, et faciant ab aliis inviolabiliter ob-
servari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ra-
cione. In cuius rei testimonium presentem fieri jussimus, nostro sigillo pen-
denti munitam. datam Valencie kalendis marcii anno Domini M ccc )oocIII.

Clemens de Salavi¡idi, mandato domini Regis.

ACA, Canc, Reg. 488, fol. 101r.

l7
val¿ncia, I 3 de m iA 1335 .

El rei Alfons ar transciu i conrtrma la concessiófeta perJaume r a I'alja-
ma dek jueus de Girona i Besa.lú que ek denandats W un altre jueu no-
tnés puguin ser obligats a fer dret en poder de jutges jueus (Girona, 1J de
tnaig 1272).

Nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac
comes Barchinone. Attendentes nobis supplicatum fore pro parte aljame ju-
deorum Gerunde et Bisulduni ut quoddam privilegium eis concessum Per
illustrissimum dominum Jacobum proavLlm nostrum, tenor cuius talis est:
"Noverint universi (etc., transcriu el priuilegi reial del 15 de maig 1272)", díg-
naremur de nostra solita clementia con.firmare; idcirco, ipsorum judeorum
supplicationibus inclinatí, cum presenti carta nostra dictum priyilegium et
omnia in ipso contenta laudamus, approbamus, ratificamus ac etiam confir-
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mamus, si et prout usi fuerunt eodem; mandantes vicario Gerunde et Bisul-
duni, necnon bajulis Gerunde et Bisulduni, aliisque officialibus nostris vel
eorum locatenentibus presentibus et futuris, quod predicta observando con-
tfa ea non veniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In
cuius rei testimonium presenti carte nostre sigillum nostrum appendicium

iussimus apponendum, date Valencie rr idus madii anno Domini M ccc )ooff.
Signum Alfonsi Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice,

ac comiüs Barchinone.
Testes sunt: Raymundus valenünus episcopus. Petrus dominus de Exe-

richa. Alfonsus Rogerii de Loria. Bernardus de Sarriano. Gaufridus Guilaber-
ti de Crudiliis.

Signum Bartholomei de Podio, scriptoris dicti domini Regis, qui de man-
dato eíusdem hec scribi fecit et clausit.

ACA, Canc, Reg. 489, fol, 127v-128r.'l^mM es troba inserta a I'aproració per part del

rei Pere m, el 20 de iuny 1336.

18
Ueid¿,20 de iuny 1336.

El rei Pere n confrna el prtüilegi concedit Wlaunxe t a l'aljama dek ju-
eus de Girona i Besalú de fer dret, per dena.nda d.e jueu, només en poder de
jutges ju.eus (Girona, 15 de maig 1272). El priüilqi jo baui.a estat conrtrrnat
pel rei Alfons tr (Val¿ncia, 13 de naig 1335).

Nos Petrus et c". Visa quadam cana cuiusdam concessionis facte aljame

iudeorum Gerunde per preclarum dominum regem Jacobum, memorie re-
colende regem Aragonum, ar1¡m nostrum, et per precelsum dominum Al-
fonsum recordationis eximie regem Aragonum patrem nostrum confirmata
sub forma sequenti: "Nos Alfonsus (e¡c., transcriu la confrmació re¡al dcl 13
de maíg 133t". Et pro parte dicte aljame Gerunde fuerit nobis supplicatum
ut predicta in dicto privilegio contenta et per dictum dominum Regem pa-
trem nostrum confirmata dignaremur de nostra assueta clementia confirma-
re, nos vero, dicta supplicatione admissa, cum presenti cafta nostra predic-
ta omnia et singula supra contenta laudamus, approbamus, ratific¿mus ac
etiam confrrmamus, si et prout hucusque usi fuerint de eodem; mandantes
vicario Gerunde et Bisulduni, necnon bajulis Gerunde et Bisulduni, aliisque
officialibus nostis presentibus et futuris, quod predicta observando contra
ea non veniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cuius
rei testimonium presentem inde fieri jussimus, nostro pendenti sigillo muni-
tam, datam Ilerde xr kalend¿s julii anno Domini M ccc )oowr.

Signum Petri Dei gracia regis Amgonum, Valencie¡ Sardinie et Corsice
comitisque Barchinone.
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Testes sunt: inclitus infans Jacobus comes U¡gelli et vicecomes agerensis.

Petrus cesaraugustanus archiepiscopus, domini Regis cancellarius. Ferrarius
ilerdensis episcopus. Otho de Montecatheno. Guillermus de Cervilione.

Fuit clausum.
Bartholomeus de Podio mandato regio facto per vicecancellarium

AcA, canc, Reg.859, fol. 158v-159r.

19
Ueida,z5 de juny 1336.

El rei Pere at comunica al ballle i al jutge de Girona que bd concedit als
jueus de I'aljama de Girona i Besalú, a benqplAcü, que només puguin ser
obligats afer dret dauant jutges jueus. Ek ordena reuocar la desiSnació de
jutges cristia.ns que hagin pogut fer en causes de jueu contr¿t jueu, i designar
dos o tres jutges jua$ que les Deein.

Petrus et cn ffidelibus nostris baiulo et ludici Gerunde presentibus et qui
pro tempore fuerint, vel eorum locatenentibus, salutem et c". Cum nos ad
humilem supplicacionem pro parte aljame judeorum Gerunde nobis prop-
terea factam, concesserimus eidem aljame et singularibus ipsius et collecte
eiusdem, dum de nostre processerit beneplacito voluntatis, quod super om-
nibus querelis, questionibus et demandis civilibus coram vobis proponen-
dis per unum judeum vel plures contra alium iudeum vel plures, quociens
per alteram partium inde requisiti fueritis, non obstante quod jam in ipsis
judicem christianum delegaveritis sine voluntate ipsarum ambarum parti-
um, judeos idoneos, neutri partium suspectos, duos vel tres, prout vobis
melius visum fuerit, in judices assignetis qui predictas querelas, quesüones

et demandas determinent prout de jure ebrayco fuerít faciendum; ideo vo-
bis dicimus et mandamus quatenus, facta prius firma juris in posse vestro
per dictas partes, prout moris est, jamdictam concessionem nostram prefate

aliame et singularibus ipsius et eius collecte observetis et observari inviola-
biliter faciatis, dum nobis placuerit, ut superius est contentum, et in aliquo
non contraveniatis nec aliquem contravenire permittatis aliqua racione; nos
enim illis judeis quibus predictas querelas, questiones et demandas duxeri-
tis remittendas pretextu huius concessionis nostre, super hiis comittimus per
presentes plenarie vices nostras. Mandantes vobis quod quicquid per dictos
judeos in judices per vos assignatos, ut predicitur, super predictis cognitum
fuerit, cum in rem tr¿nsierit judicatam, id executioni debite demandetis.
Data Ilerde r¡l kalendas julii anno Domini ¡,r ccc )ooffr.

Bartholomeus de Podio ex alia domini regis Alfonsi.

ACA, Canc, Reg. 859, fol. 159r-v. La provisió del ¡ei Alfons a qué al ludeix el ttar-
datum, model de la present, deu ser el doc. 13.
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20
Saragossa, l5 de iuliol 1338.

EI rei Pere u fa comissió al batlle d.e Girona, a un juri"sta i a un Inúer
reial, perqué procedeixin a d.esignar uint consell.erc d.e l'anana de jueus de
Gírona que condueixin ek seus afers.

Petrus et c" ffidelibus baiulo Gerunde, Arrnldo de Vineriis minori die-
rum, jurisperito Gerunde, ac Petro de Cardones, porterio nostris, collecto-
ri subsidiorum, questiarum, demandarum et aliarum regalium exaccionum
aljame judeorum Gerunde et collecte sue, salutem et c". Intelleximus pro
parte secretariorum aljame judeorum Gerunde quod pluries accidit quod
quando necessario expedit dictam aljamam aliqua eandem aliamam tan-
gencia incohare, quod propter multitudinem personarum que non possunt,
ac si essent pauci numero, concofdafe in unum, negociorum ipsorum ex-
pedicio retardatur, et inde per consequens dicte altame et singularibus ex
eadem dampna non modica sequebantur; unde nos, volentes ipsius aliame
indempnitatibus obviare, proptereá, ad humilem supplicacionem et instan-
ciam pro p¿rte secretariorum predictorum inde nobis factam, tenore pre-
sencium ordinamus ac vobis facultatem et potestatem plenariam impaftimur
quod vos possitis ex tudeis memorate aliame viginü eligere qui facere et
ordinare valeant omnia ea que dicta aljama facere posset, tam videlicet in
ordinando et ponendo secretarios, receptores compotorum et eciam taxa-
tores, quique valeant ipsis universis et singulis iudeis dicte aljame et eius
collecte ad manifestandum bona ipsorum in posse secretariorum ipsius al-
jame, qui sunt vel pro tempore fuerint, assignare, pef quas manifestacio-
nes solvi debeant questie, tributa et alie contribuciones dicte aliame et eius
collecte; possint etiam dicti viginti judei per vos ad predicta et infrascripta,
ut premititur eligendi, que fuerint utiliora dicte aljame vel eius maiori parti
semel et pluries, prout melius eisdem viginti judeis, vel ma,ori parti eorum,
videbitur ordinare per imposicionem penarum, videlicet, vestro arbirio mo-
derandam, vel aliter quovis modo; volentes et concedentes cum presenti
dicüs viginti iudeis, quicumque fuerint, quod quecumque per eos vel majo-
rem partem eorum o¡dinata et facta fuerint super dicta aljama et eius collec-
ta, ut superius continetut ea inconcusse omni appellacione remota serven-
tur et habeant inter judeos dicte aliame et eius collecte firmiter observari;
et si forsan alíquis seu aliqui ex dictis viginti judeis per vos ordinandis ut
premittitur ad predicta defficerent vel ad ea quomodocumque interesse non
possent vel vellent, reliqui ex dictis viginti judeis, vel maior pars ipsorum,
possint quociens acciderit iste casus auctoritate nostra alium vel alios loco
talium defficiencium eligere et etiam ordinare, qui eandem super predictis
habeant potestatem; nos enim cum presenti revocamus quascumque comis-
siones per nos factas quibusvis petsonis de ponendo seu ordinando secre-
tarios in dicta aljama. Mandantes nichilominus cum hac eadem vobis et sin-
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gulis vestrum, necnon vicariis, judicibus et aliis quibuscumque officialibus
nostris presentibus et futuris quod omnia ea que per ipsos viginti iudeos
vel maiorem partem eorum super dicta 

^IiaÍ7 
et eius collecta fuerint ordi-

rrata et facfa, ea faciant per ipsam aliamam et eius collectam et singulares

ipsorum, sub incursu dictarum penarum et aliter, exequi et teneri, et contra
non veniatis vel veniant seu aliquem contravenire permittant aliqua racione,

immo ad exequenda et tenenda prestetis et prestent auxilium, consilium et

iuvamen cum inde fueritis et fuerint requisiti, nos enim vobis super hiis vi-
ces no$ras comittimus plenarie per presentes, datas Cesarauguste idus tulii
anno Domini v3 ccco roof octavo.

Ffranciscus Fuxi mandato regio
vicecancellarium.

ACA, Canc, Reg. 864, fol. 88v.

facto per Rodericum Didac..

2l
Sar¿gossa, l0 d'agost 1338.

El rei Pere n ratifica Ia comissió del 15 de iuliol anterior W desiSnar el
consell d.e uint que ba de regir ek afers de I'aliama de Girolro.

Petrus et c" fidelibus baiulo Gerunde, Amaldo de Vinariis minori dierum,

iurisperito Gerunde, ac Petro de Cardonetis, porterio nostris, collectori sub-

sidiorum, questiarum, demandarum et aliarum regalium exaccionum aljame
judeorum Gerunde et collecte sue, aliisque officialibus nostris presentibus
et futuris, salutem et c". Cum nos cum carta nostra data Cesaraugute idus
julii anno subscripto comiserimus vobis, dictis baiulo, Arnaldo de Vinariis et

Petro de Cardonetis, quod vos possitis ex judeis aljame iamdicte viginti eli-
gere qui facere et ordinare valeant omnia ea que dicta aliama facere posset,

tam videlicet in ordinando et ponendo secretarios, receptores computorum
et etiam taxatores, quique valeant tempus universis et singulis judeis dicte
aljame et eius collecte ad Í\anifestandum bona ipsorum in posse secretario-

rum ipsius aljame, qui sunt vel qui pro tempore fuerint, assignare, per quas

manifestaciones solvi debeant questie, tributa et alie conribuciones dicte

^li^me 
et eius collecte, prout in dicta carta nostra hec et alia continentur'

volentes quod ea omnia que vos super predictis duxeritis ordinanda juxta

comissionem predictam debitum sorciantur efectum; idcirco tenore presen-

cium vobis dicimus et mandamus quatenus ea omnia que tam incohando ea

ordinate quam alias super predictis duxeritis ordinanda faciatis per dictam
aljamam et singulares de eadem, tam per imposicionem penarum quam per
vet et alatma et nitduy, quam alias, inviolabiliter observari, remota appella-
cione quacumque, quas penas per vos, dictum porterium nostrum, de con-
trafacientibus volumus exigi et levari; mandantes nichilominus per presen-
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tes jamdicte aliame et singularibus de eadem quatenus ea omnia et singula
que vos, dicti comissarii nostri, in et circa predicta duxeritis ordinanda iuxta
comissionem predictam teneant penitus et observent. Data Cesarauguste
quarto idus augusti anno Domini lro ccco >oof vnf.

Franciscus Fuxi executoria pr¡me.

ACA, Canc, Reg. 864, fol. 91v.

22
Val¿ncia, l0 de marq 1339 (Enc. 1338).

El rei Pere m conced.eix a l'aljama de jueus de Girona i Besalú que pugui
gaudir dels mateixos pr¡uilegis i costums de I'aljama de jueus de Barcelona.

Nos Petrus et c'. Ad humilem supplicacionem et instanciam per nuncios
aljame judeorum Gerunde et Bisulduni ac collecte ejusdem ad nostram pre-
senciam evocatos, volentes dictam aljamam et singulares ex ea gracia pro-
sequi et favore, tenore presentis carte nostre firmiter valiture concedimus
dicte aljame quod ipsa et singulares eiusdem ac collecte sue comprehen-
dantur decetero et intelligantur in omnibus illis et singulis graciis, privilegiis
et concessionibus que tam per quoscumque predecessores nostros quam
nos aljame judeorum Barchinone et collecte sue ac singularibus eius con-
cesse hactenus extiterunt, ita quod aljama judeorum Gerunde et Bisulduni
ac colecte sue et singulares ipsius amodo illis eisdem graciis, privilegüs et
concessionibus gaudeant et possint gaudere quibus dicta aljama judeorum
Barchinone et eius collecte <sue> et singulares ipsius gaudent, vel ex pre-
dictorum predecessorum nostrorum et nostra munifficencia seu usanciis so-
liti sunt gaudere; mandantes per presentem procuratori nostro generali eius-
que vicesge¡entibus, vicariis, baiulis et aliis universis et singulis ofñcialibus
nostris quod concessionem nostfam hanc teneant firmiter et obseffent, et
contra non veniant seu aliquem contravenire permittant. In cuius rei testi-
monium presentem fieri et sigillo nostro apendicio jussimus roborari, datam
Valencie rn" idus ma¡cii anno predicto luo ccc" toc<n vrroj.

Idem [Franciscus Fuxi ex provisione facta in consilio].

ACA, Canc, Reg.865, fol. 210r.

23
cirona, 4 de desembre 1339.

EI rei Pere at disposa, a beneplAcü, que ek secretaris i rebedors de comptes
de I'aljama de jueus d.e Girona cessin en. acabar el temps de Ia manifesta-
ció de béns actual es renouin cada tri.enni, I no puguin assumir nouament
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I'ortci frrs passat un altre trienni. ReconeíJc que La continuitat en ek ortcis
propícia abLsos, tal cofl ba estat denuncí.at per alguns.

Nos Petrus et c¡. Attendentes nobis pro parte quorumdam ex judeis
aliame judeorum Gerunde et eius collecte fuisse cum humili suplicacione
monstratum qud cum in dicta aliama quidam secret¿rii, qui nunc sunt, et
eciam receptores compotorum ipsius aliame et collecte eiusdem, per plu-
res et diversos annos continue et successive fuerint secretarii et receptores
compotorum, sic quod aliqui ipsorum per quindecim, alii vero per decem
annos et ultra et inffra, ipsa officia rexerunt successive et tenuen¡nt, et ad
eadem postea suis temporibus successive resütuti fuerint per quosdam co-
missarios a regia celsitudine deputatos; attendentes etiam quod nedum uni-
versitas ipsius aliame quinymo singulares eiusdem propter predicta plura
et diversa dampna et incomoda repofarunt et amodo possent reportare,
tum quia predicti cum resti$i se senciunt successive ad officia supradicta
et reputant eis ipsum ofhcium fore qu¿si proprium, affligunt seu affligere
possent singulares dicte aliame et eius collecte, et quos volunt ultra vires et
facultates tab(ando et alias nimis miügando; tum etiam quia cum aliquis ip-
sius aliame singularis de iniusticia ipsorum secretariorum seu receptátorum
compotorum conqueri velit, non potest seu audet aliquam inde iusüciam
assequi seu petere, quia formidat se sumptibus dicte aliame ab ipsis secre-
t¿riis vexari et indebit€ agravari, et non deceat nostram regiam rnagestátem
susünere suos suMitos per quempiam indebite vel contra iusticiam quomo-
dolibet molestari seu indebite 

^gr^v^n; 
et fuerit nobis humiliter suplicatum

super predicta de competenti remedio provideri, idcirco suplicacioni pre-
dicte tanquam racioni consone benigne annuentes, volumus et cum pre-
senü linera ordinamus quod, finito tempore mostre presentis seu manifes-
tacionis bonorum seu facultatum judeorum prediclorum, postea mutentur
de triennio in tfiennium, et mutari habeant dicti secretarii et receptatores
compotorum in dicta aliarna, sic quod ille seu ílli qui ad dictum officium seu
officia electi, nominati seu positi fuerunt, non possint ad eadem nisi post
lapsum alterius triennii a deposicione officii supradicti poni, reassumi, eligi
seu eciam nominari; et predicta volumus et iubemus per predictos judeos
teneri et inviolabiliter observari cum de nostre fuerit beneplacito voluntatis,
sub pena c aureorum quam quilibet huius nostre ordinacionis et mandati
violatot incontinenü cum contrafecerit, absque alicuius spe venie se nove-
rit incursurum. In cuius rey testimonium presentem lineram fieri iussimus
et sigillo nostro secreto comuniri, datam Gerunde pridie nonas decembris
anno Domini M ccc )oo( nono.

Ffranciscus de Prohomine ex peticione provisa per Johannem Ferdinan-
di, vicecancellarium.

IAI marge esquerre,l roor sol.

ACA, Canc, Reg. 1112, fol. 13Zv-133L
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24
Barcelona,9 de desembre 1339.

El rei Pere n reaoca Ia prouisió del dia 4 per renouar els secretaris de I'al-
jama de Girona cada Irienni. Al.lega que no hi ba prou contribuents aptes
per exercir eb ortcis, i que el consell ja té pret)ista Ia missió d'impedir abusos.

Nos Petrus et c". Quamquam nos pridem cum littera, sigillo nostro secre-
to munita, quoddam fecerimus mandamentum inter cete¡a continentes (sic)
in effectu quod, finito tempore secretarie ofñcii vestri, aljame judeorum Ge-
runde, decetero ipsum odie tenentes officium inf¡a tres annos ad eundem
ofñcium minime reducantur, nec ad illum alias intra dictum tempus admitti
valeant vel reduci in aliis, sequeretur tenentibus pro tempore illud idem,
videlicet quod infra f'annos a fine anni per quem dictum tenerent offi-
cium pro tempore inantea computando, ipsi eidem judei ad tenendum ip-
sum officium reduci aliquatenus non valerent; quia tamen postmodum, quia
[pro parte dictel aljame fuimus liquide informati quod hoc in vestri dapnum
evidens verteretut potissime cum propter iudeorum solvencium questiam
atque peltam numeri paucitatem spediret indubie ad dictum secretarie re-
gendum officium, judeos insufficientes et non ydoneos apponi sepius et
(...), nos ad humilem suplicacionem nobis pro parte vestri, dicte aljame,
inde exhibita, consideratis predictis qui, quantum bono modo possumus,
debemus nedum de predicta set etiam de ceteris universis judeorum aljamis
incomoda stripare; considerantes etiam quod jam ante obtentum littere su-
pradicte nos cum cafa sigillo nostro appendicio comunita concesseramus
ad instanciam dicte aljame quod bajulus Gerunde, una cum Arnaldo de Vi-
nariis, jurisperito Gerunde, et collectore nostralxm regalium, debeant viginti
judeos eligere per quod receptores compoton¡m, tao(atores et secretarii eli-
gantur, debeant etiam alia facere que ad dicte aljame utilitatem et comodum
sedere (siq per cedere) videantur, teno¡e presentis littere nostre, cartam de
qua fit mencio iuxta sui pleniorem seriem confirmantes, predictam litteram
dicto sigillo secreto munitam, et contenta in ea omnia et singula revoca-
mus, inñrmamus et nullius etiam valoris volumus ac momenti; mandantes
per presentem universis et singulis officialibus quam aliis quibusvis subditis
nostris quod confirmacionem nostram huiusmodi ratam et firmam habentes,
litteram dicto sigillo secreto sigillatam habeant pro revocata decetero et non
facfa, Data Barchinone v' idus decembris anno predicto.

Ffianciscus Fuxii mandato regio facto per subthesaurarium.

ACA, Canc, Reg. 867, fol. 248r-v.
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25
Saragossa, 4 de m^ig l34Q .

El rei Pere mfa conxissió al batlle d.e Girona perqu¿, prenent un assessor

idonL designi ek secret^ris, rebedors de conxptes i talladors que ban de regir
I'aljama d.e jueu.s de l.a ciutat en la. noua manifestació de béns, i uegi també
les causes uerlenls entre els menciona$ ortcials i ek singulars.

Petrus et ca ffideli suo Bernardo Margariti, bajulo Gerunde, salutem et ca.

Cum nos velimus quod aljama judeorum Gerunde et eius collecta et singu-
lares ipsius aljame et collecte eiusdem noviter mostrent et manifestent bona
sua ad hoc ut quilibet singularium predictorum suum onus poftet et taxari
veraciter possint, et contribuant juxta facultates bonorum suorum, ideo vo-
bis comittimus et mandamus quatenus, assumpto vobis aliquo idoneo as-
sessore de quo vobis magis videbitur, ordinetis in dicta aljama secretarios,
computorum receptores et taliarum tatxatores qui negocia aliame ipsius re-
gant et exerceant utiliter atque bene, ac alia ordinetis que ad utilitatem al-
jame predicte vobis utilia videantur; necnon causas, littes seu controversias
inter secretarios et computorum receptores ac judices (sk, pel judeos) 

^lja-me ipsius seu eius collecte existentes audiatis ac fine debito terminetis, non
obstantibus quibuscumque comissionibus per nos factis, cum ipsas revo-
candas duxerimus per presentes, nosque per vos pro exoneratione sumptu-
um aljame predicte premissa velimus exequi et compleri, comittentes vobis
super prediclis per presentes <nosque per vos pro exoneratione sumptuum
aliame predicte premissa velimus exequi et compleri, comittentes super pre-
dictis per presentes> plenarie vices nostras, datas Cesarauguste nn" nonas
madii anno predicto.

Raymundus Sicardi mandato regio facto per locumtenentem thesaurarii.
lAl marge esquetre:l Presens littera fuit in registro Peccunie registrata, ubi

melius erat registranda.

ACA, Canc, Reg. 606, fol. 185r; Reg. 1301, fol. 174r El primer registre pertany a la

série Comune; el segon a l^ Peccunie.

26
Barcelona, 2 d'agost 1340.

El rei Pere n rebat les objeccions que s'ba.n manifestat ak nomenaments
fers pel batlle de Girona, IEr comissió seua, de secretaris, rebedors de comp-
tes i talladorc d.e I'auarna de jueus de la ciutat. Pri.mer retreu ek antece¿lents
clocumentak de l.¿t comksió feta al batlle.

Nos Petrus et c". Attendentes nos cum litera nostra quam ad requisicio-
nem quorumdam ex judeis Gerunde concessimus, et que data fuit Gerunde,
sub nostro sigillo secreto, pridie nonas decembris anno Domini lt" ccco nof

237
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nono, ordinasse quod, finito tempore mostre seu manifest¿cionis bonorum
seu facultatum suarum quam nunc judei aljame Gerunde facere intende-
bant, postea mutarentur de triennio in triennium secretarii et receptores
compotorum in dicta aljama, sic quod ille seu illi qui ad dictum officium seu
officia nominati seu positi essent non possent ad eadem nisi post lapsum al-
terius triennii a deposicione dicti ofñcii numerandum poni, resumi, eligi seu
etiam nominari, que volumus durare dum de nostre procederet beneplacito
voluntatis, prout hec et alia in dicta nostra litera continentur [dc¡c. 23];

attendentes etiam quod postea pro parte aljame dictorum judeorum Ge-
runde informati quod predicta ordinacio, si ita procederet, in dicte aliame
Gerunde dampnum et nocumentum evidens veneretur, cum propter iu-
deorum ad dicta idoneorum officia et solvencium questiam atque peytam
numeri paucitatem opponeret (sic, per opporteret) indubie ad dicta officia
judeos insufFcientes et non ydoneos apponi, sepius et assumi; et quod jam
ante obtentum litere supradicte nos cum carta nosÍa comisserimus ad ins-
tanciam dicte aljame bajulo Gerunde quod, una cum Arnaldo de Vinariis,

iurisperito dicte civitatis, et collectore nostrarum regalium questiarum de-
berent viginti judeos eligere per quos receptores compotorum, taxatores et
secretarii eligere et alia etiam deberent facere que ad dicte aljame utilitatem
et comodum cedere viderentur, litera nostra de qua supra fit mencio tuxta
sui seriem confirmantes, predictam literam nostr¿m que, ut dicitut data fuit
Gerunde, sub nostro sigillo secreto, et contenta in ea omnia et singula re-
vocavimus, infirmavimus et nullius voluimus esse roboris seu valoris; prout
hec et alia in quadam litera nostra, que data fuit Barchinone, quinto idus
decembris anno predicto, lacius vidimus contineri Ídoc. z¿l;

considerantes etiam quod post predicta omnia mandavimus et commis-
simus bajulo nostro Gerunde, cum litera nostra data cesarauguste quarto
nonas madii anno presenti [doc. 25J, quatenus assumpto sibi aliquo idoneo
assessore, ordinaret in dicta aljama secretarios, compotorum receptores et
talliarum taxatores qui negocia aljame ipsius exercerent et regerent utiliter
atque bene, et alia ordinaret que ad utilitatem dicte aljame sibi utilia vide-
rentur, necnon causas, littes seu contfaversias inter secretarios et compo-
torum receptores ac judices (siq per judeos) aljame ipsius seu eius collecte
existentes 

^\direr\¡ 
(sic, per Ludi¡et) ac fine debito terminarent (sic, per ter-

minaret), non obstante quibuscumque comissionibus per nos facüs, quas
in dicta litera duximus revocandas; prout hec et alia in dicta nostra litera
plenius continetur; cuius quidem nostre litere auctoritate bajulus Gerunde
processit ad ordinaciones et elecciones predictas, et a<l alia faciendum que
in dicta nostra litera per nos sibi mandata fuerant et commissa; a quibus-
quidem ordinacionibus et eleccionibus aliqui ex dictis judeis Gerunde ad
nos, tam ante quam post dictas elecciones et ordinaciones provocarunt et
in scriptis eüam appellarunt, prout in dictis appellacionibus, quas in nostro
consilio examinari fecimus. lacius continentur;
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non minus edam attendentes quod inter alia de quibus dicti singulares
judei se asserebant gravatos hoc erat, quod dicti iudei electi erant pluri nu-
mero quam esset solitum vel deceret, et quia, sicut dicebant, ex judeis elec-
tis per dictum bajulum Gerunde ad secretarios et receptores compotorum
aliqui eran fratres, aliqui socer et gener, et aliqui alii in aliis affinitatis et de-
bitis parentele, hoc est, quod in officio secretariorum erat unus frater et alius
in ofñcio compotorum receptorum, et sic de aliis, propter quod recepcio
dictorum compoton¡m non poterat sine suspicione procedere, ut assereba-
tur per eos; et ex hoc etiam quod aliqui qui proximi fuerant in dictis officiis
fuerunt per dictum bajulum ad ea assumpti interim et electi; quare petebant
et suplica[ba]nt nobis supliciter dicti singulares judei quod nos in predictis
per predictorum officialium amocionem vel alias de oponuno remedio pro-
videri; nos vero, quamvis cum veritate fuerimus informati quod juxta mo-
rem solitum et negocia dicte aljame plus solito incumbencia numerus dic-
torum judeorum electorum sustineri potest; informati etiam quod predicta
quo ad dictos judeos coniunctos consueverunt sic fieri, tam in aljama dicte
civitatis Gerunde quam in aljama judeorum Barchinone, et aliis etiam Catha-
lonie judeorum aliamis, et hoc ex eo quia non solum tales coniuncti debito
in dictis officiis apponuntur, sed etiam alii numero plures predictis in nullo
afñniltahis seu parentele debito quoadjuncti, et ex eo etiam quia oporteret
ad talia officia discretas personas assummi, potissime illas que plus con-
tribuunt in judeorum tallis et collectis; fuerimus etiam i¡formati quod si in
dictis officiis aliquos paucos dictus baiulus elegerit in dictis debitos co¿iunc-
tos, alii similiter fuerint in eisdem officiis electi per ipsum baiulum, plures
numero, sibi adinvicem in níchilo attinentes seu inter se habentes debitum
aliquod affinitatis seu etiam parentele;

volentes tamen predicta absque suspicione procedere, taliter duximus
providendum: quod si contingat quod per dictam aljamam alicui ex dictis
secretariis singulariter fuerit aliqua administracio commissa de qua teneatur
coram dictis compotorum receptoribus reddere racionem, quod dictam raci-
onem seu compotum non reddat alicui ex dictis compoton¡m receptoribus
qui sint cum eo in aliqua affinitate seu debito parentele, immo illo excluso
teneatur et debeat coram aliis compotorum receptoribus qui €um eo non
sint in aliquo parentele seu affinitatis debito compotum reddere seu etiam
racionem, et illi tamen possint sibi finem et absolucionem facere de admi-
nistratis per eum; cum vero contingat quod omnes dicti secretarii habeant
reddere rationem seu compotum de administratis comuniter per eosdem,
volumus quod eo casu coram omnibus dictis compotorum receptoribus hec
procedant, reddaturque compotum supradictum prout per dictum baiulum
Gerunde extitit ordinatum, etiam si sint affinitatis seu parentele debito coa-
iuncti, cum sine suspicione in hoc casu videarur hoc posse fieri, cum in
quolibet dictorum officiorum sint plures numero sibi non attinentes in ali-
quo quod sint illi qui afñnitatis seu sanguinis debito sunt coniuncti, ut su-
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perius est lam dictum; nec nos movet ad amovendum ex dictis officiis illos
qui ultra morem vel numerum solitum sunt electi cum, sicut dictum est,
sustineri valeant propter negocia que dicte aljame plus solito accreverunt;
nec amovendi etiam sunt illi qui in dictis officiis proxime jam fuerunt, cum
prout ex prefata informacione didicimus, solum sint duo qui lvalebantl
ad informandum novos officiales super negociis dicte aljame, et quia alias
idonei per dictum baiulum electi fuerunt iterum et ordinati; nec in officiis
judeorum atendendus est rigor juris, set pocius comodum eorumdem. Man-
damus itaque dicto baiulo Gerunde et aliis officialibus nostris, necnon dictis
judeis, quod presentem provisionem et ordinacionem nosúam firmam ha-
beant, teneant et observent, et faciant ab aliis inviolabiliter observari, et non
contraveniant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem cartam
nostram fieri, nostroque sigillo pendenti jussimus cornmuniri, datam Barchi-
none quarto nonas augusti anno Domini M" ccc" xL".

Ffranciscus Fuxi mandato regio facto per Petrum Cima, ,urisperitum, et
Bonanatum de Petra, baiulum Cathalonie generalem, consiliarium, quibus
fuit comissum.

ACA, Canc, Reg. 869, fol. 187v-188v.

27
Barcelona, lZ d'e;gost 1340.

El rei Pere ar fa comissió a Salamó Cresques i Astnrcb Vi.dal Gracid., juetts
de Barcelona, per redactar i pron ulgar bs ordinacions del regiment de I'al-
jama de jueus de Girona i la seua col.lecta, en of.cis i contribució interna.
N'exclou expressament I'aljama de Besalú, que no bi ha consentit.

Nos Petrus et ca. Volentes utilitati aljame iudeorum Gerunde et eius co-
llecte ut in statu concordi et pacifico esse valeant providere, de cefta scien-
cia sic duximus ordinandum, quod vos, Salamon Cresques et Astrugus Vita-
lis Graciani, judei Barchinone, concorditer

lal possitis facere et faciatis ordinacíones quascumque et qualiscumque
servandas per dictam aljamam et tudeos eius et sue collecte, duraturas usque
ad tempus et tempora que comprehenduntur in eis, tam super officiis se-
cretarie, audicionis compotorum et taxatorum et aliis officiis quibuscumque,
quam eciam super duracione personarum que in ipsis officiis sint vel erunt,
quando videlicet amoveantur ab ipsis officiis et quando ¡educantur ad ea.

[¿] Possitis etiam circa modum contribucionis per manifesta fiende super
solucione fienda de tributis, subsidiis et demandis regalibus et exaccionibus
et debitis quibuscumque ordinaciones facere, prout vobis videbitur

[c] In quibus ordinacionibus omnibus et singulis antedictis, et super ser-
vandis eisdem, possitis, prout vobis videbitu¡ apponere et apponi facere
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penas pecuniarias et de vet et de ¿latme et nitduy, et alias qualescumque,
prout vobis videbitur faciendum; quequidem vet, alatme et nitduy possitis
ponere et poni facere per illum judeum et per illum modum de quibus et
prout videbitur vobis.

ldl Possitis eüam ex ücra pmr eligere viginti personas vel plures que
super eleccionibus secretariorum et auditoribus computorum et taxatoribus
et aliis officiis, et super omriibus negociis dicte aljame et eius collecte pos-

sent facere omnia que ipsa aljama et judei eius et sue collecte possent facere

super eis, prout per vos potestas fuerit concessa eisdem; quam potestatem

habeant et exerceant ac si per nos concessa esset eisdem; que persone mu-
tentur per tempora per que per vos fuerit ordinatum. Nos enim ordinaci-
ones penales et non penales, et ornnia et singula que per vos ordinatá et
dictá fuerint super premissis, rata et firma habebimus, et nunc ut ex tunc
habemus et ea servabimus, et per presens privilegium nostrum servare pro-
mittimus et servari per quoscumque jubemus, non obstanübus privilegiis,
comissionibus, provisionibus, declaracionibus et sentenciis p€r nos vel alios
vice nostra concessis, factis seu latis, quibus omnibus per ordinaciones per
vos fiendas volumus derogari et ea nil valere in quantum ordinaciones per
vos fiende cont¡arie ipsis fuerint vel diverse.

[el Possitis etiam cognoscere et decidere, ut vobis videbitur, questiones

et controversias que qualitercumque et ex quibuscumque causis sint vel
erunt usque ad publicacionem dict¿rum ordinacionum per vos fiendarum
inter judeos predictos vel aliquos ex eis ex parte una, et secretarios et ali-
os officiales dicte aliame simul vel divisim ex altera, procedendo super hiis
omnibus absque litte et omni appelacione remota. Mandantes per presens
privilegium nostrum procuratori no$ro et eius vicesgerenü, baiulo generali,

bajulo Gerunde, et etiam Petro de Cardonetis, collectori questiarum et tri-
butorum aljame ludeorum Gerunde, et aliis eüam porteriis et collectoribus
qui per nos questias vel alia ademprivia in dicta aljama exiSant vel deman-
dent, et universis aliis et singulis officialibus et subditis nostris presentibus
et futuris quod presens privilegium nostrum et omnia que per vos fuerint
ordinaa teneant et observent, et rcneri et observari faciant, prout per vos
fuerint ordinata.

[l Mandantes vobis quatenus infra tres menses proxime sequentes per-
sonaliter in ipsa civitate Gerunde intersitis, abinde non recessuri aliquo in-
genio, modo vel causa, donec predict¿s questiones duxeritis terminandas.

Intelligatur tamen et expresse retinemus nobis in presenti privilegio
quod judei aljame et collecte de Bisulduno et singulares eiusdem non ínte-
lligantur in presenti comissione vestra, nec eis ex ea possit aliquod preiudi-
cium generari per aliqua que per vos vel alterum vestrum sint super predic-
tis modo aliquo ordinata, imo volumus quod dicti iudei aliame de Bisulduno
et collecte ipsorum et singulares eiusdem a comissione vestra sint separati
penftus et exempti, cum ipsi predicte vestre comissioni dissenserint specia-
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Iiter et expresse. In cuius rei testimonium presens nostrum privilegium vo-
bis fieri jussimus nostroque sigillo pendenti comunitum, datum Barchinone
pridie idus augusti anno Domini M" ccc" quadragesimo.

Guillermus de Pulcrovicino mandato regio facto per Petrum Despens,
vicecancellarium, qui asseruit predicta facta fuisse de parcium yoluntate.

ACA, Canc, Reg. 869, fol. 182¡-v.

2E
Barcelona, 13 d'abñ 1342.

El rei Pere fl aproua les ordinacions dktades W Salamó Cresques i As-
tnrcb Vidal Graciñ, jueus de Barcelona, i les irnposa a l'aljama de jueus de
Girona. Foren protocol litzad¿s el 2 de marg de 1341, en poder d'un notari
de Girorw, i ban estat uisurades per dos consellers reials,

Petrus et c' secretariis et aljame judeorum Gerunde et collecte sue pre-
sentibus et qui pro tempore fuerint, ac singularibus judeis aliame et dicte
sue collecte, graciam suam. Cum Salamon Cresques et Astrugus Vitalis Gra-
ciani, judei Barchinone, pro utilitate dicte aliame et ut ipsa aliama possit in
statu concordi et pacifico conservari, vigore comissionis per nos eis facte
cum carta nostfa, sigillo pendenti munita, data Barchinone pridie idus au-
gusti anno Domini M'ccc" xr", pronunciaverint seu ordinaverint capitula
aliqua per vos fore servanda, prout in quodam instrumento per Jacobum
Comitis, notarium publicum substitutum auctoritate regia a Bernardo de
Toylano, publico gerundensi notario, die veneris circa meridiem, intitulata
\4" noras marcii anno predicto confecto, quod per dilectos judicem curie
nostre A¡naldum de Torrentibus et Jacobum de Faro visum et recognitum
extitit, idcirco laudantes, approbantes ac etiam confirmantes tenore presen-
tium omnia et singula per dictos Salamonem Cresques et Astrugum Vitalis
Graciani pretextu comissionis nostre predicte in jamdicta carta p¡onunciata
sive etiam ordinata, salvis tributis, pe)'tis et aliis nostris exaccionibus, vobis
et unicuique vestrum, ac receptoribus compotorum, aliisque officialibus dic-
te aljame presentibus et futuris, dicimus et mandamus expresse, sub pena
nostre gracie et mercedis, quatenus predictam pronunciacionem et ordina-
cionem, et omnia et singula in dictis capitulis et carta contenta observetis
ut in ea lacius videbitis contineri, salvis ributis, peltis et aliis exaccionibus
supradictis, alias per presentem mandamus procuratori nostro eiusque vi-
cesgerentibus, necnon vicario et baiulo Gerunde et Petro de Cardonetis, co-
llectori tributorum et aliamm exaccionum regalium dicte aliame, ac quibus-
cumque pe).tariis sive collectoribus aliisque officialibus nostris presentibus
et futuris, vel eorum locatenentibus, quod predictam pronunciacionem seu
ordinacionem, et omnia et singula in dicta cafa eiusque capitulis conten-
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Benrandus de Vallo mandato regio
ter ocum vicecancellarii.

AcA, canc, Reg. 873, fol. 134v.

facto oer thesaurarium ac tenen-

243

ta observetis, et per vos et quoscumque alios observa¡i faciant ut superius

continetur, et non conffaveniant nec aliquem contfavenire pefmittant ali-

qua racione. In cuius rei testimonium presentem cartam inde fieri et sigillo
nostro appendicio jussimus communiri, datám Barchinone idus aprilis anno

Domini ¡¿" ccco xro secundo. Vidit Bernardus.

29
val¿ncia. 17 de noY€mbre 1343.

Et rei Pere n, per intercessió de mestre Cresques Elizs, frsic de la casa reial,

conced.eix a Hanania Jucef, jueu de Girona, a benephcü, ek ofick de poner

d.et catl, subbastador det ui i de bs penyores dek jueus, i crida del consell En'
canega al batlte rlue li siSui tlogada I'babitació on resideix el porter del call'

Nos Petrus et c". Ad humilis suplicacionis iristanciam magistri Cresques

Helias, fisici de domo nostra, concedimus ac comittimus tibi, Ahanania Ju-
ceffi, judeo civitatis Gerunde, quod sis custos sive porterius januarum callis
judayci dicte civitatis, ac curritor seu subastator vini et pignorum fienda-

rum judeis dicte civitatis, ac preco sive crida illorum viginti sex judeorum

qui pro agendis negociis dicte aljame habent ad vocem preconis seu cride

convocari, sic quod tu et non alius regas et exerceas omnia et singula ofñ-

cia supradicta bene et legaliter quamdiu de nostro processerit beneplacito

voluntatis. et habeas inde iura et salaria assueta; tenearis vero racione dicti
officíi curritorie seu subastatoris caucionem prestare solitam per alios curri-

tores; mandantes firmiter univeniis et singulis ofñcialibus nostris, ac aljame

judeorum dicte civitatis, presentibus et futuris, quatenus presentem conces-

sionem nostram firmam habeant et observent, quamdiu nobis placuerit ut

est dictum. Mandamus eciam baiulo Gerunde, vel eius locumtenenti, quod

quandam domum que semper consuevit locari custodi vel porterio janua-

rum dicti callis facial tibi, dicto Ahanania, locari pro logerio assueto, vel ad

cognicionem secretariorum dicte aliame, compellendo iudeum illum cuius

esidicta domus fortiter et districte. In cuius rei testimonium presentem inde

fieri jussimus, nostro sigillo munitam, datam Valencie xv" kalendas decem-

bris anno Domini u' ccc" }í-" tercio. Arnaldus vicecancellarius.

Jacobus Conesa mandato regio facto per thesaurarium.

ACA, Canc, Reg. 954, fol. 144r' Als fol. 228v-229t del m feij¡^ registre hi ha una circu-

lar als oñcials reials de Girona ordenant observar Ia concessió Diu que és cont¡adita pe¡

alguns saigs de les seves corts, que no lliuren a Hanania Jucef les penyores dels jueus

que s'han de subhastar Porta la data Pe¡piryá' lo4 0A t344 (E¡c' 134'
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30
I.Jeida', 27 d' octrrbre 13 46.

El rei Pere n concedeLt a I'auama de jueus de Girona que durant cinc
anys pugui imposar cises destinades a sufragar les pensions de censak i úo-
Iaris, i taml^4 el tríbut. Aproua i transcrlu els capítols que ek nuncis cle I'at-
jan a Ii han presentat.

Nos Petrus et c". Attendentes per nuncios vestri, adenantatorum et iude-
orum aljame Gerunde, fuisse nobis humiliter supplicatum ut cum vos onera
censualium, tributorum, viola¡iorum et aliarum exaccionum ad que solven-
da obligati estis, absque dampno vestro irreparabili solvere non possitis,
sisam seu imposicionem inferius ordinatam ac eciam declaratam ad certum
tempus concedere et dare vobis de benignitate regia dignaremur; idcirco
nos, supplicacione ipsa suscepta benigne, volentes dare locum quod dicta
aljama sine eius magno dispendio onera dictorum censualium et aliarum
exaccionum possit comode suppoftare, ordinacionem super exaccione dic-
te sise seu imposicionis per vos factam vobis, dictis adenantatis et iudeis
aljame predicte Gerunde, harum serie ducimus concedendam, ita quod sisa
seu imposicio ipsa per vos seu quem volueritis loco vesri hinc ad quinque
annos a data presentium inantea continue numerando exiqatur et levetur in
dicfa. 

^l'Jama, 
iuxta capitula per dictos nuncios nobis oblaL, tenor quorum

sequ¡tur in hunc modum.
.Primerament que tot jueu pach, per tot2 liura de tot¿ cam que compra-

rd, r diner; e per quartera de vi que comprará, nr diners, e a.quella rahó a
més o a menys, axí que alló puxe abatre lo venedor de la mesura.

Item que tot jueu que meuá vi a son beure, pach )(I diners per lliura.
Item que tot jueu que no sia estadant de la ciutat o dels locs qui contri-

buexen ab la. aliama, desús dita, que metr¿ vi en la ciutat, pach I sous per
soÍvtca.

Item que tot juheu o juhia de la ciutat e de la cullita de la dita aljama que
comprar¿ vestedures, joyes, draps a obs de si mateix o de sa companya,
onselulla que.u compre, pach lr diners per lliura.

Item que tot jueu o juya de qualque loch sie qui comprañ en la ciutat o
en son teÍne, o en la cullita, o en Besuldú, vestedures, draps ho joyes les
quals no compmr) per mercaderia, pach lr diners per lliura; e si,n comprañ
per mercaderia, pach nn diners per lliura; e axí maseix pach per go que.y
vendra, si doncs no ha pagat al comprar sisa ab la dita aljama.

Item que tot jueu o ,uhia de la dita aljama e de la collita d,aquella, o los
pagadós de questia ab ells, qui comprará o vendd alcunes mercaderies en
qualque loch se rulle, que haje a pagar ln diners per lliura, si doncs no ha
pagat al comprar sisa ab la díta zliama.

Item que tot juheu o juhia de la dít^ aljam ho de sa cullita, ho dels pa-
gadors de questia ab ells, qui prestará a usures en qual loch se lulla, pach
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)ü diners per lliura, e si prestare en penyores, pach ul diners per lliura; e

axí meseix paguen los jueus e juhies que no són de la dita ciutat, ni de la
díta aljama, ni de la cullita d'aquella.

Item que tot iuheu o juhia de la dita aljarna e de la cullita d'aquella, e

encara los jueus estrayns que dins la dita ciutat ho la dita aljama o la cullita
comprará cabrit o anell, pach per quiscun I diner; e per r parell de gallines

r diner; et de r parell d'oques n diners, et per I parell d'ánades I diner, e per
r parell de polls malla, e axí segons més o menys; e per Ia somada de lenya

r diners; e per r" somada de carbó t diner, e per I parell de Eabates malla.

Item que qui comprará migera de forment pach Il diners, e tam bé de sa

collita com si lo comprás, e axí segons més o menys; e de cascuna migera
d'ordi u mealles.

Item que sien administradors e rehebedors dels diners que de les dites
sises exiran, e venedors d'aquelles los secretaris e reebedors de compte
qui ara són o per temps seran de la dita aliama, e hajen a pagar dels diners
que n'exiran los fru¡s dels sensals e dels violaris <e> que la dita aljama ft
quiscun any; e si res ne romandrl, servesca als tributs e subsidis de la dita
újama.

Item que los dits secretaris e reebedors de compte púxan declarar quals

deutes seran aquells que paguen )fl diners per lliura, e quals ne paguen
menys, e encara tots dubtes qui per cascuna vegada s'esdevindran en les

dites coses; e tot qo que per ells será fet, ordonat ni declarat, que allÓ hage
valor e femetat. E dur lo dit offici mentre lo temps de la ditá sisa durar),
go és a ssaber, v anys.

Item que ls dits secretaris e reebedors de compte puxen posar e fer po-
sar penes sobre les dites coses, segons que ls seri vejares.'

Volentes et decernentes quod ipsam sisam seu imposicionem possitis

in omnibus et singulis rebus vel in omnibus, prout eis videbitur, minuere,
non tamen in aliquo augmentarí; mandantes gubematori dicte civitatis Ge-

runde, necnon procuratori regali ac baiulo eiusdem civitatis, ceterisque of[i-
cialibus nostris vel eorum locatenentibus presentibus et futuris, quatenus

concessionem nostram huiusmodi teneant firmiter et obsewent per tempus
quinquennii supradicti, et non contraveniant nec aliquem contravenire per-
mittant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem vobis inde fieri

iussimus atque tradi. Data Ilerde vf kalendas novembris anno Domini Mo

ccco )o" sexto. Vidit Jaspertus.
Nicolaus Martini ex peticione provisa in consilio ad relacionem Jazperti

de Tragurano, consiliarii et promotoris, et ex alia consimili.

ACA, Canc, Reg. 881. Iol. 86v-87r.

245



246 Jeuur R:ane r SlNs

3r
Lleida, 20 de novembre 134ó.

EI rei Pere ordena al gouernador de Girona qre porti a execució una
noua pl.anta temporal del consell de I'al,jama de jueus de la ciutat i d,els seus
of.ciak económics.

Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Cor-
sice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, dilecto nostro guberna-
to¡i Gerunde vel eius locumtenenti, salutem et dileccionem. Pro parte nun-
ciorum aliame dicte civitatis fuit nobis humiliter supplicatum quod cum vos
de consensu dicte aliame et ad inst¿nciam eius ordinaveritis ouod in dictz
aliama ad certum tempus sint secretarii, receptores compotorum et tacxato-
res, et quod viginti sex judei dicte aliame sint de consilio, prout in dicta or-
dinacione per vos facta lacius continetur, eandem ordinacionem per tempus
predictum servari et teneri per dictam aliamam et singulares eiusdem de be-
nignitate regia mandaremus; quonrm supplicacione admissa, vobis tenore
presentis dicimus et mandamus quatenus ipsam ordinacionem per tempus
ad eam servandum statutum teneri et observari per ipsam aliamam et eius
singulares inconcusse facia¡is, iuxta sui seriem et tenorem. Data Ilerde xf
kalendas decembris anno Domini ¡¡o ccco >s.o sexto. Examinavit Rodericus.

[,4/ dols:] Dominicus Peri de Lagano ex peticione provisa per Thomam
de MarEano, locumtenentem vicecomitis Insule. Probata.

ACA, Canc, Cartes reials de Pere lr, núm. 3187. O¡iginal indicat per EscFJü\, Cañas
reales, ¡]ú.m. 1062. Copiar al Reg. 643, foI. 241t.

32
Girona. 7 de iuliol 1354.

L'infant Pere, comte de Ribagorga i Prad.es, llactinent reial, fa comissió
4 un conseller reial i a un jurista perqu¿ exigei.xin ak secretark passaE i
presents de l'aAama de jueus de Girona que retin comptes de la seua gestió i
Iliurin al comú el resultat positiu.

Infans Petrus et c', ac pro serenissimo et c", dilectis nostris Guillermo de
Blanis, militi, consiliario dicti domini Regis et maiordomo inclíti ac magnifici
domini infantis Johannis, eiusdem domini Regis primogeniti, ducis Gerunde
et comitis Cervarie, nepotis nostri carissimi, ac Petro de Pratis, iurisperito,
judici ordinario Gerunde, salutem et c". Pro parte quorumdam singularium
judeorum aliame civitatis Gerunde fuit coram nobis expositum cum querela
quod, licet prefatus dominus Rex, anno proxime preterito in eadem civita-
te tunc personaliter existente, ad dictorum singularium judeorum humilem
supplicationem, informationem recipi fecisset per Thomam de Marciano,
militem, consiliarium suum, de administracione secretariorum et aliorum
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qui racione talliarum vel alias quovis modo deberent aliquid dicte aliame,
providit quod omnes secretarii temporis preteriti et presentis, et alii qui ad
hec tenerentur, compellerentur ad reddendum compotum et racionem de
hiis que racione predicta administraverint in posse vestro et judicis ordinarii
Gerunde qui tunc erat, et hanc provisionem scribi fecisset dictus Thomas,
de mandato regio, in libro curie baiuli Gerunde, prout de hoc coram nobis
tunc extitit facta fides; super hoc tamen, racione dicte comissionis, non fue-
rit adhuc aliquid, ut asseritur, p¡ocessum, nuncque asseratur predicta verte-
re in singularium judeorum dicte aliame non modicum nocumentum; ideo,
supplicato nobis super hiis de justicie remedio provideri, vobis dicimus,
comittimus et mandamus quafenus incontinenti compellatis secretarios pre-
dictos, t¿m temporis preteriti quam presentis, et alios judeos quoscumque
qui ad hec teneantur, ad reddendum compotum et racionem de gestis ac
administratis per ipsos et eomm quemlibet, et ad restituendum seu tornan-
dum dicte aliame reliqua racionum sine aliqua litte et exceptione maliciosa
quacumque; mandantes cum presenti baiulo Gerunde, seu eius locumte-
nenti, quod ad requisicionem vestram dictos secretarios temporis preteriti et
presentis, et alios qui ad hec teneantur ilico compellat in personis et bonis
ad dictum reddendum compotum et alia faciendum et complendum super
predictis que vos duxeritis ordinandum, et illud exequi minime pretermittat;
nos enim super predictis omnibus et singulis et dependentibus ex eisdem
vices nostras vobis plenarie comittimus per presentes, datas Gerunde w die
julii anno a Nativitate Domini Mo ccco LI|rr. Examinavit Rodericus.

Jacobus de Besanta mandato domini Infantis ex provisione facta in
consilio.

ACA, Canc, Reg. 1592, fol. 15¡-v. No s'ha localitzat la comissió reial a Tom¿s Marge,

que potser fou oral.

33
citrona, 7 de iuliol 1354.

I'infant Pere, comte de Ribagorga i Prades, lloctinent rei"al, fa comissió a
un noble i a un jurista perqu¿ exigeixin a mestre Nacim Rouén, jueu de Gi-
rona, que defneixi els comptes dek d.iners adn'tinistrats en nom de I'aljama
d.e jueus, i lliuri al comú el resultat positiu.

Infans Petrus et c", ac pro serenissimo et c", dilectis nostris Guillermo de
Blanis, militi, consiliario dicti domini Refais et maiordomo incliti ac magnifici
domini infantis Johannis, eiusdem domini Regis primogeniti, ducis Gerunde
et comitis Cervarie, nepotis nostri carissimi, ac Petro de Pratis, jurisperito,

iudici ordinario Gerunde, salutem et dileccionem. Pro parte quorumdam
singularium judeorum civitatis Gerunde fuit nobis insinuacione querula de-
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mostfatum quod magistef Ascimus Roven, judeus dicte aliame, plures et
diversas peccunie quantitates recepit a singularibus judeis dicte aIí^me, 

^s-cendentes, ut dicitut ad summam x mille sol. barch. et ultra, convertendos
in negociis utilibus dicte aliame, de quibus peccunie quantitatibus nondum
reddidit racionem et compotum licet inde sepius fuerit cum insÍumento
requisitus. Quapropter supplicato nobis super hiis de competenti remedio
provideri, vobis dicimus, comittimus et mandamus quatenus, vocato dicto
magistro Ascimo et aliis qui fuerint evocandi, eundem magistrum ilico com-
pellatis ad reddendum in posse vestro racionem et componrm de quantita-
tibus per eum, ut asseritur, receptis ac administratis, et ad resütuendum seu
tomandum reliqua racionum sine aliqua litte, et dilacionibus ac excepcioni-
bus malivolis penitus proculpulsis; mandantes cum presenti baiulo Gerun-
de, seu eius locumtenenti, quod ad requisicionem vestram dictum magis-
trum Ascimum in persona et bonis compellat ad reddendum compotum et
alia faciendum et complendum super predictis que vos super eisdem provi-
denda duxeritis seu eciam ordinanda, queque inconünenti exequi teneatur;
nos enim super predictis omnibus et singulis et dependentibus ex eisdem
vices nostras vobis plenarie comittimus per presentes, datas Gerunde 'vrr"
die iulii anno a NatMtate Domini Mo ccco Lo IIIf . Examinavit Rodericus.

Jacobus de Besanta mandato domini Infantis ex provisione facta in
consilio.

ACA. Canc. Reg. l5()2, fol. l5v-1ór.

34
Gifona, 12 de iuliol 1354.

L'infant Pere, cr.¡mte de Ribagorga i Prades, lloctinent reial, inbibeix a
cinc jueus de Girona, i els seus filk, per ser ebgits per a I'ortci de secretari de
I'aljama, fins que retin comptes de les gestions prLssa¿es.

Infans Petrus et c", ac pro serenissimo et ca, Issaco Abrahe (r), Saltello
Graciani (2), Salamoni Issachi c), Astrucho Deuslocrega (1) et Astrugo Lobe-
lli Graciani (5), judeis Gerunde, graciam suam. Cum intelleximus quod vos
conamini, tam per inducciones quam alias, reddire ad officium secretarie
aliame judeorum dicte ciyitatis, quam secretariam pluribus annis preteritis
rexistis nullo reddito compoto de receptis, gestis, procuratis et adminis-
tratis per vos occasione et pretextu officii prelibati, quod in dicte aliame
et singularium de eadem reddunda¡et non modicum detrimentum, ideo,
ad supplicacionem quorumdam singularium dicte aliame nobis propterea
factam, ex potestate nobis atributa per dictum dominum Regem ut patrem
et legittimum administratorem incliti ac magnifici domini infantis Johannis,
eiusdem domini Regis primogeniti, ducis Gerunde et comitis Cervarie, vo-
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bis et unicuique yestrum, ac eciam ñliis vestris, dicimus et mandamus, sub
pena mille aureorum erario dicti domini Regis applicandorum et a quolibet
vestrum et filiorum vestrorum contrafaciente absque mercede aliqua penitus
exhigenda, quod ad dictum offrcium minime reddeatis, nec eo modo aliquo
uti presumatis, etiam posito quod ad ipsum aliquo casu electi fueriüs, nisi
prius reddito per vos compoto prelibato, et restitutis primitus hjis omnibus
que restituere teneamini ex predictis, ad cognicionem Guillermi de Blanis,

militis, et judicis ordinarii Gerunde, quibus super hiis et super dependenti-
bus ex eisdem seu ea tangentibus quoquo modo comittimus plenarie vices

nostras. Data Gerunde xr die julii anno a Nativitate Domini Mo ccc" quinqua-
gesimo quarro. Examinavil Rodericus.

Bernardus de Suria, ex peticione provisa per dominum Infantem in
consilio.

ACA, Canc, Reg. 1593, fol. 15v. També es troba insena a la relocació del 12 de se-

tembre 1370.

Per ordre álfab¿tic: Astruch Deuslocreqa ({r. Astruch Lobell G¡acñ (t). Issach Abraham
(r'. Salamó Issachc). Saltell G¡acñ o.

35
Girona,28 de maig 1358.

El rei Pere u, a súplica d'alguns singulats de l'aljama de jueus de Giro-
na, reitera I'ordre a cinc jueus perqu¿ en el termini d'un anY retin comptes
del seu exercici de secretaria. Torna a prohibir-los, a elk i ek setts filk, que
prenguin cap ofici de I'aljama fins que els bagin retut. (In proúisiófou con-
tradita abans de la seua. expedició).

Petrus et c" Issacho Abrahe, Saltello Gracia¡| Salamoni Issachi et Astru-

¡¡o Deuslocrega ac Astrugo Lobell Gracia, seu filiis eorum, iudeis Gerunde,
graciam suam. Tenorem peticionis pro pafe aliquomm singularium judeo-

rum aljame Gerunde nobis oblate humilime suscepimus, continentem quod
lapsis temporibus, ut estis stricti, ad reddendum compotum infrascriptum
mandavimus vobis, sub pena mille aureorum a quolibet Yestrum confafaci-
ente exigenda, quod non teneretis seu rediretis ad of&cium secretarie aliame
civitatis eiusdem donec reddissetis compotum de receptis, gestis, procuraüs
et administratis per vos racione dicti officii secretarie aljame predicte quod
rexeratis, et reliqua raccionum restituissetis illis qui tempore quo fuistis se-

cretarii erant receptores compotorum aliame predic'te. Verum cum, ut fertur,
vos fueritis electi ad ali^ officí^ dicte aljame que sunt talia quod drctz alia'
ma habet regi atque gubemari, propter quod ipsis receptoribus compoto-
rum dicta compota reddere ¡ecusastis, ut asseritur, in ipsorum singularium
dampnum et etiam preiudicium manifesfum, et singulares ipsi supplicave-
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rint nobis ut super hiis decens justicie remedium eis deberemus inpartiri,
idcirco, supplicacione ipsa benigne admissa, vobis dicimus et mandamus
quatenusr sub pena centum aureorum de bonis vestris et vestrum cuiuslibet
nostro erario applicandorum, infra spacium unius anni a recepcione pre-
sentis per vos fienda inantea computando, dictis receptoribus compotorum
reddatis compotum supradictum, reliquam racionem restituendo fideliter
atque bene; interim vero, donec ipsa redderitis compota, dicta officia vel
alia aljame prefate v<.rs admiti nolumus ullo modo. Data Gerunde xr-vrr" die
madii anno a Nativitate Domini millesimo ccc" r" octavo. Visa Roma.

Ffranciscus Castilionis ex peticione provisa per Eximinum Sanccii, consi-
liarium, cui fuerat comissum in consilio.

[Al peu:l Sit contradicta.

ACA, Canc, Reg. 694, fol. 157r.

36
Girona, 28 de maig 1358.

EI rei Pere m ordena al batlle de Girona i al col.lector de les questies de
I'aljama de jueus, que facin justícia al cl"am present.zt per alguTts singula$
sobre els abusos conxesos pek tallado6 de I'aljama i per alguns que ban dic-
tat ordinacions. (Ia prouisió fou contradita abans de Ia seua ezpedició).

Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sa¡dinie et Cor-
sice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, ffidelibus nostris baiulo
Gerunde necnon collectori questiarum aliame judeorum civitatis eiusdem,
vel eorum locatenentibus, salutem et graciam. Aliqui singulares judei dicte
aliame humili peticione exposuerunt coram nobis quod Vitalis Caravida, et
Abraham Issachi ac Ffonent Cerg, ipsius aljame judei electi per ipsam alia-
mam ad subscripta faciendum, taxarunt in tributis, questiis et exaccionibus
regalibus ac aliis missionibus vicinalibus dicte aliame seipsos, et aliquos ju-
deos aliame predicte de eorum parentela et amicicia, ad minorem quanti¡a-
tem, et plures alios ad maiorem quam solvere tenerentur secundum cuiusli-
bet ipsorum facultates atque bona; exposuemnt etiam quod aliqui judei ad
hec electi, seu dicentes se inde habere potestatem, iniuste et contra omnem
equitatem fecerunt aliquas ordinaciones, que omnia, ut fertur, redundantur
in ipsorum exponencium non modicum dampnum et eciam nocumentum.
Quocirca per ipsos exponentes a nobis super predictis iusticie remedio im-
plorato, vobis dicimus, comitimus et mandamus quatenus, assumpto vobis
aliquo idoneo jureperito, dictas taxaciones et ordinaciones recognoscatis, et
eas quas contra equitatem nove¡itis fore factas revocetis, ipsas ad equalita-
tem et statum debitum reducendo, procedendo tamen in premissis omni-
bus et singulis breviter, simpliciter, summarie et de plano, sola facti veritate
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attenta, maliciis ornnibus reseratis; nos enim vobis super hiis vices nostras

plenarie comittimus cum presenti, data Gerunde die vicesima octava madii

anno a Nativit¿te Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo oct2vo.

Visa Roma.
IAI peul Contndicta per Belshom Falco et alios iudeos Gerunde'

IAI dots:l Ffranciscus castilionís ex provisione f^ct^ per Eximinum Sanc-

cii, consiliarium, cui fuerat comissum ín consilio.

AcA, Canc, Cartes reials de Pere Iu, núm. 5908. lndicada pef EscRBA, Ca'tas reales,

núm. 1109.

37
Girona, S d'agost 1358.

El rei Pere concedeirc at consell de I'aljanxa de iueus de Girono qE du-
rant quatre 

^nJ/s 
pugui dictar impostos, 4 discreció, sobre qualseLol produc-

te de mercat i quahsetol bens dek particulats
Petrus Dei gracia rex Aragonum et c". Attendentes pro pafte al,ame jude-

orum civit¿tis Gerunde fuisse nobis humiliter suplicatum ut cum viginti sex

judei electi sive elegendi per ipsam aliamam, seu pars maior ipsorum viginti
sex judeorum, pro conservacione et utilitate dicte aliame ac solucione sive

exoneracione plurium et diversorum debitorum ad que predicta aliama est,

ut dicitur, obligata, intendant et debeant ordinare, imponere seu carricare

certas imposiciones super omnibus et singulis rebus que inter iudeos atque

iudeas dicte aljame et collecte sue emuntur atque venduntur, et etiam super

aliis bonis et rebus que possidentur seu possidebuntur per eos, ordinacio
ni eidem assensum nostrum prestare ac eandem confirmare et approbare

de regia clemencia dignaremur; igitur nos, dict¿ suplicacione admissa be-

nigne, unquam pater et legittimus administrator incliti ac magnifici infantis

Johannis primogeniti nostri carissimi, ducis Gerunde comitisque Cervarie,

quascufnq.le imposiciones quas dicti viginti sex iudei electi seu eligendi,

seu pars maior ipsorum, ordinaverint, imposuerint seu carricaverint super

victualibus et aliis rebus et bonis que inter iudeos dicte aliame et eius co-

llecte vendentur sive ementur, et super aliis etiam que per eos possidentur

seu durante tempore infrascripto possidebuntur, huius serie con-firmamus,

ratificamus et etiam approbamus, et tanquam de nostra voluntate impoflitas
easdem mandamus et volumus exigi et levari, per quatuor annos dumt2xat'
a data presentis inantea contínue secuturos, de quibus siquidem imposici-

onibus sive preciis earumdem valeant dictá aliarna et eius singulares suas

facere voluntates. In cuius rei testimonium hanc fieri iussimus' nostro sigillo
munitam, datam Gerunde die octava augusti anno a Nativit¿te Domini u"
ccc" L" octavo. Subscripsit Eximinus.
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ACA, Canc, Reg. 906, fol. 167v-168r, inserta en una prónoga per cinc anys. El registre
on es copiaria la concessió original de 1358 s'ha perdut.

La concessió fou prorrogada pel rei pere, pe¡ cinc anys, amb data Ba¡celona,
18.01.1,362 (Reg. p06, fol. 167v-168r). L'infanr Joan la püo¡rog) per tres anys més, amb
data Girona, 26.L1.1363 (Reg. 1676, fol. 41r-v), Després, per cinc anys, amb dara Bar-
celona, 16.10.1365 (Reg. 1676, fol. 136v). Novament per cinc anys, amb data Barcelo-
¡a, 12,09.7370 (Reg. 1678, fol. 113v-114r). Igualment per cinc anys, amb dara Saragos-
sa, 01.06.1375 (Reg. 1680, fol. 140r-v), i amb data perpinp, 18.06.1379 (Reg. 1683, fol.
179v-180¡).

I¿ infanta Iolant de Bar, quan li fou assignada I'aljama de jueus de Girona pcr cam-
bra, continu¿ les prór¡ogues. Una p¡imera, per cinc anys, amb data perpnyá,20,12.13g4
(Reg. 1815, fol. 24¡), co¡tumada en les ordinacions del 22.1,2.13a6 (doc. 5O, cap. f22b)).
Ella mateixa, ja reina, amb data Montsó, 30.10.1389 (Reg. 1815, fol. 136v-137v), amb d¿ta
B¿rcelona, 06.11.1394 (Reg. 2042, fol. 19v-20r), i amb dara Barcelona, 25.O9.I400, relle-
vant I'aljam¿ d'haver de presenta¡-ne comptes davant de cap oñcial reial (Reg. 2042, fol.
186r-v). Per quan ñnís la sev¿ concessia), la mateixa reina concedí una prórroga per deu
anys en data Barcelona, 20.11.1404 (Reg. 2048, fol. 54v-55t).

Alfons rv concedí de nou la llic¿ncia d'impostos, durado¡a a beneplácit, amb data
Barcelona, 12.03.1477 (Reg. 2596, fol. t31v-132t).

Joan r¡ pronogá la concessió per vint anys, amb data Saragossa , 25.10.1459 (Reg.
3369, fol. 54v).

Ferrando ¡¡ la p¡orrogá pe¡ vint anys més en els capítols aprovats el 18.09.1479 (doc.
97t.

38
Barcelotn, 12 d,abfil 1 359.

El rel Pere m ordena al batlle de Girona que atengui la queixa de certs
particulars de I'aljama de jueus contra els abusos dek secretaris, que rebai-
xen les quotes própies i d.els seus amics, i les carreguen a ells.

Petrus et c" ffrdeli de consilio nostro petro Alberri, baiulo Gerunde, vel
eius locumtenenti, salutem et graciam. pro parte Bon ue Cresques, et here-
dum Astrugi Badocii quondam, et Abrae lratllatt R^v^ya,; entre línies I ratllatl
Ravayal \entre lín^: Maymont/ ac quorumdam aliorum iudeorum singula-
rium aljame \entre línies' dicte civitatis et collecte eiusdem,/. exDositum hu-
militer nobis fuit quod a tempore mortaliraris cirra aliqui ex judeis dicte alja-
me, minus licite, procurarunt et fecerunt quod fierent, prout et facti fuerunt,
secretarii et officiales dicte altame; et licet ex comisso eis officio debuissent
circa conservacionem \entre líniesr et utilitater/ dicte aljame et eorum sin-
gularium equanimiter intendere, ut deceret, faciendo tallias et compartimen-
ta inter dictos judeos de et super contribucionibus eorumdem talrter ne unus
exinde pro altero gravaretur, atamen ipsi, ad proprium comodum anelantes,
se et amicos eorum a dictis contribucionibus totaliter eximerunt. onus Dro-
prium et suorum dictis exponentibus tot¿liter imponendo, in tantum quod
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multi ex eis ad depauperacionem venerunt culpa et facto dictorum iudeo-
rum qui se inmiscuerunt in officiis memoratis; propter quod fuit nobis cum

reverencia supplicatum ut eis in predictis providere ex iusticie debito dig-
naremur, Nos vero, supplicacione huius benigne suscepta, vobis dicimus
et mandamus quatenus, vocatis evocandis, de et super premissis exibeatis

suplicantibus memoratis iusticie complementum breviter et sine lite, attenu
facti solummodo veritate; nos enim vobis super hiis et dependentibus ex
eisdem vices nostras plenarie comittimus cum presenti, data Barchinone xt
die aprilis anno a Nativitate Domini u" ccc" ux. visa prepositus

Bemardus de Bonastre ex peticione provisa per Franciscum Taulerii, te-

nentemlocum cancellarii.
lAl marye esquere,l x sol. Karles.

AcA, Canc, Reg. 1169, fol.8r-v.

39
Barcelona, 9 de maig l3&.

El rei Pere u reuoca una prouisió dicrada I'an! 1354 per I'infant Pere,

lloctinent reial, i autorítza que els ele*its W ak ofcis de I'ali^na de Gírona
puguin exercir, nalSrat no bagin presentat ek comptes de les sel)es Sestions
passades. Ho concedek atenent EE I'elecció ba. estat feta amb el consell de
,nestre Nacím, jueu de Barcelona, Sran expert en dret bebreu. (Després d.e

copi.at el text a.l reghtre, la redacció fou esmenada amb interliniats).
Nos Petrus et c". Cum propter deffectum bonarum personarum quibus

aliama civitatis Gerunde ob mortalitates preterit¿s dicitur viduata, ad aliqua
officia ipsius aliame vos, judei eiusdem, elegeritis aliquos ex vobis qui in ea

temporibus preteritis officia tenuerunt, quique de eisdem seu de adminis-
tracionibus ofRciorum eorumdem compota nondum reddiderunt, et suppli-
caveritis propterea nobis ut non obstante Qtimera redacció: quod ex ordi-
nacione aliame eiusdem cautum existat ut nullus iudeus qui compotum non
reddidit de ofñciis in dicta aliamal Isegona redacció, Lrnb mots interlin¡atstl
quod ex quadam ordinacione facta per inclitum infantem Petrum, carissi-

mum patruum nostrum, dum officio locumtenentis nost.i in pa¡tibus cisma-

rinis fungebatur, nobis tunc in insula Sardinie existentibus, cautum existat ut
nullus iudeus qui compotum non reddidit de omciis que tenuit in dicta alia-
ma seu de eorum administracionibus ad ipsa ofñcia admini possit, predictos
judeos ad officia quibus electi sunt, presertim cum ad ea fuerint electi de

consilio magisÍi Nacim, judei Barchinone, in I€ge et arte iudayca multum
expeÍi, confirmare pro bono dicte aliame de benignitate regia dignaremur;
igitur, inducti racione predicta, et predicta supplicacione benigne admissa,

eleccionem seu elecciones factas de dictis iudeis ad officia sepedicta tenore
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presentis confrrnamus, laudamus, ratificamus et aprobamus, ipsosque jude-
os ad ipsa omcia cum presenti admittimus, predicta ordinacione in aliquo
non obstante. Mandantes per hanc eandem vicario et baiulo civitatís Gerun-
de, ceterisque officialibus nostris presentibus et futuris, et locatenentibus
eorumdem, quod confirmacionem, laudacionem et approbacionem nostras
predictas teneant firmiter et obseryent, et contra non faciant vel veniant nec
sinant per aliquos freri in futurum. In cuius rei testimonium hanc fieri jussi-
mus, nostro sigillo munitam, datam Barchinone x" die madii anno a Nativi-
tate Domini millesimo ccc" Lf quarto. Petrus cancellarius.

Thomas de Canellis mandato re¡¡io facto per thesaurarium. Probata.

ACA, Canc, Reg. 909, fol. 120r v.

40
Barcelona, 12 de setembre 1370.

I'infant Joan concedeix a cinc jueus de Girona que puguin ser ebgits,
ells i els seus filk, per a l'ofici de secretaris de I'alama, durant els properc
quatre anJa. Deixa sense efecte La prouisió d¿ I'infant Pere, lloctinent retutl
que ek inbibía per a I'of.ci de secretaría fns que no retessin comptes de la
seua gestió.

Infans Johannes et c' Issacho Abrahe, Saltello Graciani, Salamoni Is-
sachi, Astrugo Deuslocrega et Astrugo Lobelli Graciani, judeis civitatis Ge-
runde, graciam suam. Licet vobis mandatum infrascriptum factum fuerit
cum littera tenorís sequentis: Infans Petrus, illustrissimi domini Jacobi (etc.,
transcriu Ia prouisió de I'infant Pere, lloctinent reial, del 12 d.e juliol 1354).
Attamen, ad instantem supplicacionem nunciorum aljame civitatis predicte
pro infrascriptis nobis factam, et pro utilitate eiusdem, que propter mortali-
tates preterias ad <ad> tam paucum judeorum numerum est deducta quod
I/ix reperitur qui ad regimen eorumdem, potissime secretarie officii, preter-
quam ex predictis, qui ceteros discfecionis virtute et comendabili gravitate
precellunt, debeant eligi seu admitti, vobis, dictis Issacho Abrahe, Saltello
Graciani et aliis predictis, et fi1iis vestris, concedimus et licenciam ac ple-
nariam facultatem eciam elargimur quatenus imperpetuum (slc) valeatis et
valeant filii vestri, et cuique vestrum liceat, a prima die mensis januarii se-
quentis ad quatuor annos continue venturos, esse secretarios aljame pre-
dicte et ad officium secretarie ipsius recipi et admitti, littera preinserta et
aliis in ea contentis, durante predicto tempore, obsistentibus nullo modo;
quoniam nos pro utilitate et bono statu aliame predicte, cum presenti, du-
rante predicto triennio (slc), sic vobis et cuilibet vestrum ducimus conce-
dendum. Data Barchinone xr' die seDtembris anno a Nativitate Domini M"
ccco D.x". Ffranciscus Oliverii.
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Banholomeus de Sallellis ex peticione provisa per Petrum Blan, consili-
arium et expensorem. Probata.

ACA, canc, Reg. 179o, fol. 4av-49r. f.a col locació de la provisió al registre mostra que

fou expedida el setembre de 1371, sense que hi hagi error en la data.

4r
Barcelona, 3 de juny 1374.

El rei Pere m concedek r¿ cinc jueu.s d.e Girona que puguin ser elegits, ells
i ek seus filk, per a l'ortci de secreta.ris de I'aljama, durant els propers cinc
6nys. L'any 1354, I'infant Pere, lloctinent reial, ek bauia inbibit per a I'ofrci
de secretar¡a rtns que retessin conxptes d.e la. seua gestió.

Petrus et c" Issaco Abrae, Saltello Graciani, Salamono Issachi, Astrugo
Deuslocrega et Astrugo Lobelli Graciani, judeis civitatis Gerunde, graciam
suam. Licet dudum infans Petrus, qui tunc erat noster locumtenens, nobis
in insula Sardinie personaliter agentibus, cum liter¿ sua data Gerunde xI"
die julii anno a NatMtate Domini Mcccu f ldnc. 341, vobis et filiis vestris
inhibuerit ac interdixerit, ad instanciam aliquorum singularium emulorum
vesúorum, ne ad ofñcium secretarii possetis eligi nec admitti donec com-
potum reddidissetis de administracione per vos gesta in offrcio ipso quod
retrolapso tempore rexeratis; tamen, ad humilis supplicacionis instanciam
aljame iudeorum civitatis predicte pro infrascriptis nobis factam, et pro uti-
litate eiusdem, que propter mortalitates preteritas ad tam pan-um judeorum
numerum dicitur reducta quod vix reperitur qui ad regimen eorumdem,
potissime secretarie officii, preterquam ex vobis, qui ceteros dicte aliame
discrecionis virtute et comendabili gravitate precellere dicimíni, comode
valeant seu debeant eligi seu admitti, vobis et filiis vestris concedimus et
licenciam ac plenariam facultatem elargimur quatenus impune valeatis, et
valeant filií vestri, et cuique vestru m liceat a prima die instantis mensis janu-
arii ad quinque annos continue venturos esse secretarios aljame predicte et
ad ofñcium secretarie ipsius recipi et admitti, litera dicti infantis et aliis in ea
contentis obsistentibus nullo modo; quoniam nos pro utilitate et bono sta-
tu aljame predicte cum presenti, durante predicto quinquennio, sic vobis et
cuilibet vestrum ducimus concedendum. Data Barchinone III" die iunii anno
a Nativitate Domini millesimo ccco nof quano. Visa Roma.

Petrus de Gostemps mandato regio facto per Jacobum Conesa, consilia-
rium et prothonotarium.

ACA, Canc, Reg. 926, fol. 39r.
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42
Barcelona, 18 de desembre 137ó.

L'infant Joan ordena al batlle de Girona que obligui Benet Bellsbom i
Belkbom Falcó, que ban exercit durant més de uint anys I'ortci de secretaris
de I'aljama, a retre comptes de la seua gestió en poder dek rebedorc de comp-
tes i de Saluat Mossé, jueu de la seúa casa.

Infans Johannes et c" fñdeli nost¡o baiulo Gerunde vel eius locumte-
nenti salutem et graciam. Noviter percepimus quod licet Benet Bellshom et
Bellshom Falco, judei dicte civiraris, bene per viginti annos et plures fuerint
secretarii aliame eiusdem civitaüs, et racione dicti ofñcii diversas adminis-
traverint peccunie quantitates, iidem tamen judei de eisdem peccunie quan-
titatibus, prout tenebantur, dicte aljame seu nemini alii pro eadem legitime
et condecenti persone nullum compotum reddiderunt, vel si reddiderunt
illud fecerunt minus debite et honeste. Quare volentes prout convenit in
hiis providere, vobis dicimus et mandamus de certa sciencia et expresse
quatenus incontinenti compellatis et distringatis fortiter dictos judeos, tam
per capcionem personarum quam alias, ad reddendum compotum de pre-
dictis receptoribus et auditoribus compotorum dicte aliame anni presentis
et a Salvat, iudeo de domo nostra, quem dictis receptoribus et auditoribus
compotorum in hiis adjungimus, et ad restituendum eisdem reliqua racio-
num, et alias in predictis vos taliter habeatis quod possitis penes nos diü-
gencia merito comendari. Datá Barchinone xrm' die decembris anno a Na-
Iivitate Domini M ccc Do< sexto. Primogenitus.

Dominus Dux misit eam signatam expediendam. Probata.

ACA, Canc, Reg. 1792, fol. 232r-1¡.

43
Barcelona, 18 de desembre 1376.

L'infantJoan conissbna Saltell GracíA, tnestre en nedicína, Wqu¿ reüi-
si Ia talla ímposada a Abrabarn Rauaya en la danera manifestació de béns
dek jueus de Girona, que creu injusta.

Infant en Johan et c' a.n Saltell Graciá, maestre en medicina, juheu de
Gerona, la grecia sua. Per n'Abram Ravalla, juheu de la dita ciutat, nos és
stat humilment suplicat que com ell I'altre dia, per rahó de la pe¡a que la
aljama dels juheus de la dita ciutat ordená entre los singulars d'aquella, ha-
gués manifestat tots sos béns en poder d'alscuns juheus per Ia dita aljama
a agd deputas, los quals bé e leyalment devien takar lo dit suplicant e.ls
altres singulars de la dita altam^, e los dit[sl juheus a agó deputzts, havents
en hoy lo dit suplicant, lo hajen taErat inmoderadament, que sobre a9ó li
deguéssem provehir de remey de justícia covinent. Per qué nós, huida la
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sua iusta supplicació, e confiants de la tua leyaltat, te manam e comanam
que, vist e regonegut lo manifest per lo dit Abram Ravalla fet dels seus béns,

e vista la t¿Dcció per los dits iuheus dels dits béns feta, si trobañs que la
dita tatxació sia injustament feta, aquella sots pena de cent morabatins d'or
a stament degut torns e novellament lo dit Abram degues taxar, car nós ab

la present loam e approvam tot go que tu en e sobre les dessús dites coses

haurets (slc) fet, e volem esser observat per la dita iarna. Dada en Barce-

lona a xlrIl dies de deembre en I'any de la Nativitat de nostre Senyor ll ccc

Dü sis. Jacobus vicecancellarius.
Bemardus Medici mandato domini Ducis facto per expensorem. Probat¿.

ACA, Canc, Reg. 1793, fol. 1.29t-v

44
Barcelona, 21 de desembre 1376.

L'infant J(Mn ordena al batlle cle Girona que, iuntament amb Abrabam
Rauala i Saluat Mossé, obri enquestes sobre els fraus comesos en Ia da¡rera
nanifestació de béns dek jueu^s de Ia ciutat.

Infans Johannes et c' fñdeli nostro baiulo Gerunde vel eius locumtenenti
salutem et graciam. Auditui nostro noviter pervenit quod, licet secundum
ordinacionem et approbatam consuetudinem aliame judeorum dicte civitz-
tis, quilibet judeus in certis casibus sub magnis penis teneatur manifestare
bene et legaliter in posse secretariorum dicte aliame, prestito per eorum
quemlibet iuramento, pecunias et omnia alia eorum bona, nonnulli tamen
judei dicte aliame, contra dictas ordinaciones temere veniendo, dictas pe-

nas inciderunt in nostre coreccionis preiudicium et reipublice dicte aliame
non modicum detrimentum. Quare nolentes hec sub connivencia preterire,
vobis dicimus et mandamus quatenus, una cum Abraham Ravalla et Salvato

Mosse, judeis dicte aliame, quos vobis in hiis adiungimus, de predictis di-
ligentissime inquiratis, et illos quos in hiis culpabiles inveneritis capiatis et
contra eos procedatis usque ad sententiam diffinitivam et non ultra, quam
nobis presentis serie reservamus; nos enim in et super predictis et aliis inde
dependentibus et eis annexis vobis comittimus plenarie vices nostras. Data

Barchinone xc" die decembris anno a Nativitate Domini M" ccco r¡of sexto.
Primogenitus.

Bemardus Medici mandato domini Ducis facto per expensorem. Probata.

ACA, Canc, Reg. 1793, fol. 132!.
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45
Barcelona,23 de desembre 1376.

L'infantJoan comhsiona Saltell Gracid, mestre en med.icina, perqu¿faci
remunerar als bereus del difunt Salamó Rauaya els serueis que hauia prestat
a |aliama d.e jueus de Girona.

Infant en Johan et c" a.n Sautell Gracii, maestre en medicina, juheu de
Gerona, Ia gr¿cia sua. Abram Ravalla, juheu de la dita ciutat, nos ha humil-
ment suplicat que com Salamó Ravalla quondam, pare seu, hagués servit
dos anys o més la aljama de la dita ciutat, axí en missatgeries com en altra
Írrnera, e d'asó per la dit^ alj^m^ no sie stat satisfet, que sobre agb li degu-
éssem provehir de iustícia covinent. Per qué nós, hoida la sua justa supli-
cació, e confianls de la tua lealtat, a tu dehim, comanam e manam de certa
sciéncia e expressament que, ceftificat primerament dels trebals per lo dit
Salamó per la dita rahó sostenguts, si donchs mentre vivia satisfet no n fo,
los hereus del dit Salamó faces satisf'er complidament dels béns de la dita
aljama, haüt sguard de la satisfacció que la dita aljama acustuma fer als al-
tres singulars juheus qui han entés en semblants actes, car nós ab la present
manam als secretaris de la dita aljama que tot go que tu conexe¿s que dega
esser satisfet als dits hereus per la dita rahó, los paguen éntegrament. Dada
en Barchinona a loqrr dies de desembre en l'any de la Nativitat de nostre Se-
nyor mil ccc ric( sis. Jacobus vicecancellarius.

Bernardus Medici mandato domini Ducis facto oer exDensorem. Probata.

ACA, Canc, Reg. 1792, fol. 230¡-v.

46
Barcelona, 5 de gener lJ77 .

I'infantJoan rercca les qua¡re prouisions anteriorment transcrites, adre-
Qa.des al batlle de Girona i a Saltell Gracii, pedudiciak al benestar d.e I'al-
jana de jueus.

Infans Johannes et c" dux et c" ffideli nostro baiulo Gerunde vel eius
locumtenenti, salutem et graciam, necnon Saltell Gracia, magistro in medi-
cina, judeo dicte civitatis, graciam suam. Recolimus quod pridem, in men-
se decembris proxime preterito vel circa, comisimus et mandavimus vobis,
dicto baiulo, cum duabus literis, videlicet, cum altera ut una cum Abraam
Ravalla et en Salvat, iudeis ipsius civiads, inquireretis contra omnes illos
singulares judeos aliame Gerunde qui male manifestaverant bona sua. Ídoc.
44fi ef c\m alten litera ut compelleretis omnes illos judeos dicte aliame qui
a viginti annis citra aliquid recepemnt seu administ¡arunt pro dictá aliama
ad reddendum inde compotum et racionem in posse auditorum anni pre-
sentis et dicti en Salvatldac.42l; et tibi etiam, dicto Saltell Gracia, comisimus
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et mandavimus, videlícet, cum aliis duabus literis, scilicet una quod super
eo quod dictus Abram Ravalla asserit sibi deberi per dictam aliamam racio-
ne laborum per quondam patrem suum sustentorum pro ipsa aliama, tam in
diversis missageriis quam alias, faceretis eidem justiciam illud sibi de bonis
ipsius aliame restitui faciendo [dac.45; et cum alia litera quod reduceretis
ad statum debitum taxacionem quam idem Abraam pretendit fore inmode-
rate factam de bonis suis [doc- 43]a ut predicr^ et alia in dictis quatuor lite-
ris nosris plenius continentur Sed quia postmodum comperimus manifeste
easdem literas fore a nostra curia obtentas surrepticie, et tacita veritate, et
expressa falsitate, et non vocata pane aliame dicte civitatis, cuius non mo-
dicum vertitur interesse, cum cedant, ut asseritut in evidens dampnum et
preiudicium ac malum statum rey publice aliame ipsius, ipsas quatuor lite-
ras, quas hic haberi volumus pro insertis, tanquam iniustas duximus presen-
tis serie revocandas ex justicie debito et ad humilem supplicacionem pro
parte aliame ipsius inde nobis factam. Quamobrem vobis et utrique vestrum
insolidum dicimus et mandamus, firmiter et expresse, quatenus de vel super
aliquibus contentis seu specificatis in ipsis comissionum literis vos decetero
minime intromitatis, quinymo quidquid per vos seu alterum vestrum vigo-
re ipsarum literarum prout inquisitum, processsum seu enentatum exüterit
quovis modo revocetis confestim et ad statum pristinum reducatis, sicut nos
reducimus cum presenti, data Barchinone quinta die ianuarii anno a Nativi-
tate Domini M" ccc" Doe vu". Jacobus vicecancellarius.

Bartholomeus de Salellis ex provisione facta per vicecancellarium, et fuit
tradita ordinata. Probatá.

ACA, Canc, Reg. 1792, fol. 236f.

47
LAlmúnia de SantJoan,2l d'octubre 1383.

L'infant Joan adjunta ek rebedors de cornptes als jutges de I'aljama de
jueus de Girona com a beth-rlín per dirimir qualsseuol demandes que afec-
tin els secretaris.

Infans Johannes et c", dux Gerunde et comes Cervarie, judicibus et re-
ceptoribus seu auditoribus compoton¡m aliame iudeorum Gerunde pre-
sentibus et futuris, ebrayce nuncupatis bezd.in, gracíam su¿rm. Causas seu
questiones que moventur seu verti sperantur ac imposterum movebuntur
quibuscumque racionibus sive causis inter secretarios aliame predicte agen-
tes vel deffendentes ex una parte, et quoscumque alios judeos singulares
ipsius aliame vel collecte eiusdem agentes vel deffendentes ex altera, vo-
bis et quatuor seu tribus vestrum in absencia vel deffectu alius vel aliorum,
huius serie ducimus comittendasi mandantes vobis quatenus in eisdem cau-
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sis seu quesüonibus, yocatis evocandis, eorum racionibus auditis, debite
procedatis, easque fine debito terminetis p¡out de jure, stilo, bona consue-
tudine aut ritu iudeorum inveneritis faciendum, maliciis et diffugiis omnibus
proculpulsis. Nos enim vobis et quatuor seu tribus vestrum in absencia seu
deffectu alius seu aliorum, in et super predictis et aliis inde deppendentibus
ac eis adherentibus vel annexis, pro cessandis et evitandis quamplurimis
sumptibus et expensis que si aliter et coram aliis judicibus vel comissariis de
hiis litigare opporteret haberent fied et subiri, comittimus vices nostras ple-
narie cum presenti; per quam dicte allame, singularibus et collecte eiusdem
districte mandamus, sub pena mille florenorum auri nostro erario de bonis
cuiuslibet contrafacientis irremissibiliter aplicandorum, quatenus quicquid
super predictis questionibus motis et movendis, ut predicitut per vos, dic-
tos iudices, visum et determinatum fuerit, teneant firmiter et observent, et
non conlraveniant quavis causa; mandantes etiam per eandem vicafio, sub-
vicario, baiulo et judici ordinario Gerunde ceterisque universis et singulis
officialibus prefati domini Regis atque nostris ad quos spectet, et locatenen-
tibus eorumdem, quatenus super predictis assistant vobis consilio, auxilio
et favore si et quociens per vos inde fuerint requisiti. Data in loco de la Al-
munia Sancti Johannis ¡os" die octobris anno a Nativitate Domini millesimo
ccco Doof tercio. Jacobus vicecancellarius.

Petrus Maruny ex provisione facta per vicecancellarium. Probata.

ACA, Canc, Reg. 1798, fol. 23v. l¿ provisió es t¡oba també transc¡ita a la revocació
de la instaur¿ció d'una causa d'Abraham Mercadell, iueu de Figuercs, amb els secretaris

de l'aljana de Girona: Reg. 1829, fol. 8v-!r, en data Barcelona, 06.08.1387.

48
cirona, It de novembre 1386.

In infanta lolant suspén ek oficis de l'aljama de jueus de Girona, lleuat
dels jutges i els almoiners, i reuoca bs ordinacions dictades I'anJ) 1341.

Suspensio privilegii et ordinacionis facte in callo judayco Gerunde.
Nos infantissa et c'. Considerantes Salamonem Crescues et Astrucum Vi-

talis Graciani, judeos Barchinone, ex poteskte per illustrissimum dominum
Regem, patrem et dominum nostrum carissimum, eisdem atributa cum liner¿
sua que data fuit Barchinone pridie idus augusti anno Domini u ccc xL" Ídoc.
22, super modo regendi aljamam judeorum Gerunde, officiales eligendi, vi-
delicet secretarios, compotorum auditores, t agrizim. quod latine proposito-
res in consilio appellantur, necnon et viginti sex personas vel sexdecim nu-
mero consilium facientes, ordinasse et declarasse largo modo ctca predicta
et alia negocia aliame prefate per instrumentum publicum quod actum fuit
die veneris circa meridiem intitulata vl" nonas marcii anno Domini suDradicto
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et clausum per Jacobum Comitis, notarium Gerunde, propter plura incomo-
da que scivimus et reperimus aljamam ipsam incurisse et incurrere nunc, et
aliis racionibus que ad hoc nos probabíliter inducunt, tenore presentis carte
nostre ñrmiter valiture, cum ad presens non sint in aljama predicta, propter
discordiam consilii, secretarii sed tantummodo magrizim, ipsos magrizim,
viginti sex, viginti, sexdecim, et alium quemcumque maiorem et minorem
predictorum prohibemus numerum consilii congregari; et suspendentes eos-
dem et ornnem officialem aljame eiusdem ab omni exercicio et usu ordinan-
di, promovendi, tractandi, distribuendi et quocumque alio modo negocia
aljame prefate im¡niscendi et cicitandi, mandamus officialibus et quibusvís
singularibus aljame prefate, sub pena cuilibet centum florenorum auri quo-
ciens contrafactum fuerit habendorum et nobis applicandorum, quatenus
amodo ordinacionibus ipsis per supradictos Salamonem Cresques et Astru-
cum Vitalis Graciani factis modo quocumque, et de quibuslibet negociis in
aljama eadem tractandis, incipiendis, utendis, exercendis, concludendis aut
in praticam mitendis seu ponendis non se intromitant, quinimo abstineant
et non audeant inter se palam vel occulte, universaliter vel particulariter,
tractare vel exercere aut aliquatenus sustinere aliquam proposicionem, vel
aliquem ex ipsis magrizim seu de consilio tractum, quoniam nos ex certis,
justis, veris, evidentibus et necessariis causis, ordinaciones ipsas et ofñciales
omnes aljame iamdicte revocamus eisdemque tollimus totum posse, quic-
quid in contrarium actum fuerit i¡ritum et invalidum reputantes, tollentes
abinde et relevantes oÍlnes et singulas penas pecuniarias et alias impositas
et adject¿s in ordinacionibus predictis quantumcumque magnas, arduas, me-
diocres seu minores, ita quod per quemcumque acfifafa, fiactafa quomodo-
libet sive facta vel actitanda , fracfanda et fienda in contrarium ordinacionum
predictarum, actitantes, tractantes aut facientes nullam penam incuffi valeant
nec periculum in personis vel bonis, imo libere contra easdem ordinaciones
et quamlibet earum dici, impugnari, raciocina¡i possint et valeant, ubicum-
que et cum quibuscumque voluerint, in publico vel absconso, quilibet per se
sive duo, tres vel plures, ad libitum voluntatis, absque incu¡su pene et pena-
rum peccuniarum, alatme et niduy et aliarum quan¡mcumque. Ab hiis autem
excludimus baronims de aterog et de tba.uiog, et elemosinarios dicte aljame.
Mandantes oficialibus et personis quibusvis quatenus presentem cartam nos-
tram observent iuxta sui seriem pleniorem, et non contraveniant quavis cau-
sa. In cuius rei testimonium presentem vobis freri iussimus, nostro pendenti
sigillo munitam, datam Gerunde xv" die novembris anno a Nativitate Domini
rnf ccc" Dooñ'r. Prothonotarius.

Petrus de Besanta mand.ato domine Ducisse facto per expensorem et
Franciscum d'Aranda, quibus fuit comissum per domiram Ducissam. Probata.

ACA, Canc, Reg. 1815, foL 5lv-52t. Publicat per IlAr.R, Die Júden, núm. 386, amb
suprcssrons,
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49
Girona, 16 de novembre 1386.

Ir¿ infanta lolant nomena una comissió de tres jueus que gestioni rtns a
Nadal ek aferc económks d¿ l'a!¡ama de Girona. N'exceptua el dictat de talles.

Nos Infantissa et c". Reminiscentes pridem ex certis et justis causis sus-
pendisse rectores et illos viginti sex judeos qui in nostra aljama judeorum
Gerunde concilium faciebant, et officiales quoscumque ipsius aljame, ab
omni usu et exefcicio ofñciorum eis comissorum, cum carta nostra data Ge-
runde xv" die novembris subscripta, et ex post, informacione preambula,
reperisse vos, Astrugum Lobelli Graciani, Igaqum Bonjuhe et Igaqum del
Mestre, fore idoneos et sufficientes ad dicte aljame regimen exercendum, te-
nore presentis, confidentes de vestri legalitate, concedimus vobis plenariam
facultatem utendi, exercendi, exhigendi et quecumque alia faciendi et fieri
faciendi, tam in recepcione peccunie quantitatum quarumcumque debita-
rum et debendarum aljame preffate, et earum distribucione, dacione et con-
cessione, quam alias in omnibus et singulis aliis negcriis dictam aljamam
et eius collectam tangentibus quovis modo, quemadmodum et prout vobis
videbitur faciendum et secretarii seu rectores predicti cum toto concüo vi-
ginti sex iudeorum dicte aljame ante dictam suspensionem facere poterant
unanimes et concordes, \entre línies: talliis imponendis exceptis/; nos enim
vobis, dictis Astruquo Lobelli Graciani, Igaquo Bonjuhe et Iqaquo del Mes-
tre, super predictis omnibus et singulis, cum incidentibus, dependenübus
et connexis et dictum regimen, quod durare volumus sive possit hinc ad
festum Nativitatis Domini proxime venturum, comittentes, mandamus judeis
dicte aljame et sue collecte quod vos pro rectoribus supradictis habeant,
vobisque pareant et obediant in omnibus per vos exercendis sicuti parere
consueverant secretariis et toti concilio unanimiter concordantes, quibusvis
comissionibus, privilegiis, caftis et literis in contrarium factis obsistentibus
nullomodo. In cuius rei testimonium presentem vobis ñeri jussimus, nostro
sigillo munitam, datam Gerunde nr" die novembris anno a Nativitate Domi-
ni Mo ccco Docf sexto. Prothonotarius.

Petrus de Besanta mandato domine Ducisse facto per expensorem et
Ffranciscum Daranda, quibus fuit comissum. Probata.

ACA, Canc, Reg. 1820, fol. 43v.

50
Gifon ,22 de desembre 1386.

La infa.nta Iolant implanta un nou regiment de I'auama de jueus d.e Gi-
rona per posar remei al gran desgauell que s'bi ba suscitat.

Ordinacio aliame iudeorum Gerunde et consilii.
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In Dei nomine. Pateat universis quod nos, infantissa Yolans, ducissa Ge-
runde, comitissa Cervarie. Multa interdum provide ordinantur que juxta va-
rietatem temporum et qualitatem emergencium agendorum unit¿s persuadet
in melius comutanda. Considerantes itaque quod, inter alia quibus claudicat
regimen aliame judeorum Gerunde, illud precipuum est [4] quod in eleccio-
nibus secret¿riorum, consiliariorum, taxatorum dicte aljame fuit observatus
modus indecens et inordinatus, it¿ quod multociens ad ipsa regenda officia
ordinabantur persone insufficientes, et interdum parciales; lbl rursus quod
ea que fiebant in consi.lio, et in aliama exercebantur, non fiebant seu exer-
cebantur decisio (slc) per plures voces aut intentus illorum qui in consilio
existebant; [c] ceterum quod in dicta aliama non erat aliquis clavarius qui
peccunias reciperet et distribueret universas; ldl plus est, quod in imposici-
onibus imponendis et exhigendis ac solvendis modus inordinatus servaba-
tur, cum aliqui solverent et alii non; [e] demum quod aliquibus imposicione
talliarum et aliarum contribucionum dicte aliame modus excessiws, et aliis
levissimus, servabarur, unde aljame ipsi et eius singularibus dampna plu-
rima, dispendia et discenciones quamplurime sequebantur, sperabaturque
ipsam aljamam, nisi per nos succurreretur eidem, incurrere irrepparabilem
vastitatem; fl et precipue quod secretarii, consiliarii, taxltores et alii reside-
bant seu remanebant in dictis officiis ultra annum, juxta tenorem et mentem
cuiusdam privilegii antiquitus per dominum Regem, patrem et dominum
nostrum cadssimum nunc regnantem concessi; disposiciones, ordinaciones
et statuta fecimus in nostro consilio, deliberacione prehabita diliSenti, ins-
tantibus de nostris consiliariis aliquibus qui in hiis zelatores et fervidi perse-
cutores extiterunt, pro bono et tranquillo statu aljame et singularium predic-
torum, que alias ut prefenur magno discrimini subjacebat; quarumquidem
ordinacionum, disposicionum et statutorum series sic se habet:

.Com per clamor de diverses persones e fama pública sia pervengut a
ojida de la senyora Duquessa que en les eleccions que s eren fetes dels
secretaris, dels consellers, dels taxadors e altres de la aliama dels iuheus
de la ciut¿t de Gerona, se són tengudes en temps passat alscunes maneres
desordonades, per les quals a vegades eren eletes als dits officis persones
insufñcients, a vegades persones parcials, a vegades persones qui ab ma-
neres captades fahien que la elecció d'alcun offici o officis venia e cahia de
necessitat en ells, de qué's seguien en la dita aliama dissencions, bregues,
mal regiment, oppressió d'alscuns, e finalment molts irreparables dans e
intercessos, majorment com los dis secretaris, consellers, taxadors e altres
romanien en los dits ofñcis ultra un any, segons una ordinació feta, ab co-
missió del dit senyor Rey, la qual fon dada en Barchinona pridie idus au-
gusti anno Domini millesimo ccco quadragesimo, per en Salamó Cresques e
n'Estruch Vidal Gracii, juheus de Barchinona, e per lo dit senyor Rey con-
fermada; per go la dita senyora, informada bé e legínimament de totes les
coses dessús dites e ¿ltres en qu¿ peccava lo regiment de la dita aliama,
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ha vist e trobat per informació bastant que, axí com sovín s'esdevé, eo que
per comissió del dit senyor los dits Salamó cresques e vidal Estruch Graciá
(sr), juheus, rahonablament e legíttima ordenaren, despuys, per la rnalícia
dels hómens, la qual crex tots joms, e per la gran diminució de la aljama,
torne en dampnatge, per qué cové en a)'tals coses provehir de remey de
corecció e revocació, e mudar-ho en millor, de guisa que les malícies qui
ja eren imaginades e meses en obre sien toltes, e d'aquí avant alcú no haja
occasió de mal usar en aquell; per qu¿, volents posar la dita aliama en bon
estament e provehir en go de qué fins vr-ry s'i ha habusat, haüt sobre les
dites coses consell e madura delliberació, vol, ordona e stableix la díta se-
nyora que d'aquí avant, revocada la dita ordenació e confirmació, privilegi,
e tols altres privilegis, rescrits, concessions e qualssevol provisions fetes o
atorgades sobre les coses devall escrites a la dit^ aljama, en universal o en
singula¡ per lo dit senyor Rey o per qualssevol Reys predecessors seus, o
per lo senyor Duch son primog¿nit e marit e senyor de la dita senyora, e
qualssevol altres persones, les eleccions dels secretaris, consellers, clavaris,
almoyners, taxadors e oydors dels comptes e altres devall nomenats sien
fetes segons que devall se segueix, et que les ordinacions als consells de la
dita aljama, e les altres coses devall scrites e ordenades, sien d'aquí avant
tengudes e observades a la letra, sens interpetració alguna, per tots temps,
sots les penes devall contengudes.

E com la dita aljama, per vigor de la sent¿ncia o ordinació donada e feta
per los dits Salamó Cresques e Astruch Vidal Graciá, per vigor de la sob¡e-
dita comissió per lo dit senyor Rey a ells feta, Ia dita aljama e los singulars
d'aquella fossen restrets de no impugnar o demanar alguna mutació en les
coses en la dita ordinació o senténcia contengudes, sots pena de vet alias
en abrahic de beerem, emperamor d'agó tota la aljama, universalnent ajus-
tada en la sinagoga, tots concordablement e no algun contradient, veents
lo dampnat¡¡e que.s seguia en sostenir més avant la dita ordinació, absol-
gueren e soltaren de fet lo dit vet voluntlriament, no contrastant qualsevol
protestació abans de lavors per ells o alscuns d'ells feta, entenents concor-
dablement alló esser profit comú; e del dit soltament e absolució de vet se

feu azcam) universalment per tota la ditz- alpma, 9o és, dissabte a xv dies
del present mes de deembre del any present.

[1] [¿] Primerament la dita senyora vol, ordona e elegeix ab la present
scriptura xurr juheus, qo és a ssaber, de la ciutat, xvr següents: Juceff Bell-
shom (1), Astruch Lobell ('?), Bellshom Falcó i3), Abram Igach (a), Bonet Saltell
(5), Fferrer Bonanasch (6), Ab¡am Ravalla o, Astruch Bonet (sic, per Benet) \8), 

.

mestre Mossé del Ponal G), Bonjuha Maymó(to), IEach Rovén (r1), 
Jacó Abram

(rD, Sullam de Blanes (rr), Bellshom Mossé Falcó (14), Igach Bonjuha(15), Tarog
Azday .J6); e de la col lecta dos sefiüents: Cresques Bonafós (17), Igach Ravalla
tt'). [á] Ios quals facen consell major en la ditz aljxna, e facen e puguen fer
tot Eo que lt dita aljama e culleta de aquella puguessen fer, e hajen poder
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de fer totes eleccions de officis necessaris e profitosos a la dita aljama e col-
lecta d'aquella, sies que aquelles eleccions de officis sien acostumats de fer
en la dita aljama o no; [cJ hajen encare poder de fer ordinacions per quina
manera la dif^ ali^ma pagará les questes, contribucions, subsidiis e qualsse-
vol altres exaccions o deutes los quals Ia dita aljama o col lecta d'aquella sia

tenguda pagar, altantes vegades com la dita aljama haurá mester, e que hi
puguen fer aquelles ordinacions, contraforts e penes les quals a ells sia vist
fahedor. És ent¿s emperb que les eleccions dels ofñcis e altres coses devall
declarades no s puxen mudar, en tot o en partida, ans s'i hajen a servar les

formes e maneres dejús specificades.
[2] lal ltem que los dits xlrn, d'aquelles coses de qué ls és dat poder se-

gons lo capítol demunt dit, puxen fer, per si o per altres, go és a ssaber, que
pusquen elegir dels elegits o d'altres qualsquequals persones; [ál hajen en-
cara poder los dits nrn de fer tots altres negocis e fets los quals la dita alja-
ma e col lecta d'aquella fer pogués, sies que sien acostumats o no, exceptat
que hajen a servar les formes e maneres dejús scrites.

[3] Item que qualque cosa los dits xuII facen e ordonen, en tots affers de
h jamt, segons lo poder que'ls és donat en los sobredits capítols, haien a

ssegui.r e servar la dita aliama e sa col lecta e singulars d'aquella sens tota
contradicció e embarch.

[4] [¿] Item que los dits ml no puxen res fer e ordenar si donchs prime-
rament no eren cridats e appellats ab veu de crida feta en lo call juhic de
Gerona, de manament e volent¿t dels secretaris qui ara són o per temps se-

ran, de la major partida d'aquells secretaris qui seran lavors presenls en la
ciutat de Gerona; [&] e encara aquells xvlrr appellats e aiustats ab veu de cri-
da no puxen res fer ne ordenar sinó go que devant ells será dit o proposat
per aquells secretaris o la major partida d'aquells qui lavors seran presents
en la dita ciutat.

[5] [a] Item <¡ue los dits x\'lII sien tenguts de venir en la sinagoga, o en
qualque loch, e en aquella ora e dia qui per los di|s secretaris los seran as-

signats ab veu de crida, segons que dessús és dit, axí que si ls volen ajus-

tar aprés menjar facen fer la crida abans de menjat e si ls volen fer aiustar
a la nit, facen fer la crida abans que síe foscant, aprés menja¡ e si ls volen
ajustar per lo matí, facen fer la crida la nit abans; emperb si la nit abans fan
la crida, que s ajusten per lo matí e aprés menjar, e la nit aprés no caye [l
e., calguiJ fer altre crida de tot aquell dia; e si la dita crida no era feta la nit
abans, e la fan fer per lo matí, que.s a,usten aprés meniar e 

^ 
la nif. lbl La

qual crida feta segons que dessús és dit, cascun de aquells qui no y seran
pach per pena x sol. per cascuna vegada que contrafará lavadora, si donchs
justes rahons no havien per qué no y poguessen venir <si donchs justes

rahons no havien per qué no y poguessen venir>, de les quals rahons pu-
xen conéxer e dete¡menar, sens plet e sens escrit, si són justes o no, los
secretaris o la rr]€'jor parfída d'ells. [c] Sie entés emperÓ que aquells que en

265
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los dits lochs, ora e dia assignats, segons que dessús és dit, vendran o se-
ran presents, ab que sien )ü o més dels dits xr.rn, pusquen fer totes coses
aí com los dits x"ru concordants; e en cas que aquells xr o més no sien
concordants, que vaie per més veus d'aquells qui seran en lo consell. E qo
que concordat seri a les més veus, sien tenguts de servar la dita aljama e
col lecta e singulars d'aquella axí com si per los dits x'\r'lr ere fet. Mas em-
peró si aquells qui no y serien venÉiuts aconseguien aquí los presents ans
que aquella cosa per qud.s fossen ajustats fos acabada, hajenhi veu ari com
negú dels altres presents.

[6J Item que com los dits xr,rl, o xr, o més o menys d'ells, venguts e ajus-
tats per vigor de la dita crida, seran en lo loch assignat segons la dita crida,
algú o alscuns d'ells no s gosen partir d'aquí sens licéncia dels secretaris;
e si contrafahien, que sien cayguts, cascú e per cascuna vegada, en la dita
pena de x sol., de la qual no ls puxa esser feta al¡¡una remissió o grácia, ans
decontinent se haje exhegir e levar per lo batle, e que ls secretaris dins dos
dies aprés que será comesa la hajen a denunciar al dit bade, sots les penes
dejús scrites.

[7J Item que los dits xr,u, ans que usen del ofñci de consellaria, juren e
sien tenguts jurar, dins In"' dies aprés de lur elecció comptadors, en poder
dels secretaris, que.s hajen e usen en lur dit offici bé e leyalment, segons
lur bon viyares, en los negocis de la dita aljama e col.lecta d'aquella; en lo
qual jurament hajen a entrevenir cinch dels pagadors de questa.

[8] Item que sien secretaris de la dita aljama e de sa col.lecta per l'any
de r.on'vu, Bellshom Benet (re), Bonet Saltell (5), Iqach Bonjuha rr5); la qual
secretaria dur un any del dia de la data de la present avant contínuament
comptador, e que no pusquen esser més de tres; ne al consell més de x-ralr,

r-r'r dels quals sien de dintra la ciutat e dos de fora, de la culleta.
[9] Item que sien ,utges de la diu aljama lo prop dit any, appellats en

tbrahíc bedim, de tots contrasts que alscuns e singulars de la dita aljama o
col lecta d'aquella hajen ab l'aljama, Rovén Nacim (20), Salamó ga Porta (21),

Abram Cabrit (22); los quals contÉsts pusquen determenar segons ús e ordi-
nació d'aljama.

[10] Item que sia clavari del any present Naqanell Cerg(23), lo qual ha,e
poder segons e per la forma que devall ser¡ declarat e dit.

[11] [¿] Item que passat lo prop dit any, e finit lo temps de la secretaria,
d'aquí avant isquen los dos dels dits secretaris del nombre dels dits r-un lque
són Bonet Saltell (i) i IEach Bonjuha "t'1, e no tornen en omci de secretaria
ne de consell de dos anys esdevenidors. [&] E en loch de aquells, que en-
tren nf" altres de aquells que la dita senyora elegeix per esser sufficients a
consell, los quals són los següents: Naganell Cers ('?3), Vidal Lobell ('?o, Sala-
mó ga Porta (21), Abram Cabrit ("), IEach del Mestre (25), Bonet Abram Cohén
(26), Anoch Bonjuha qa Porta ('7), Astruch Cfesques (a), Rovén Nacim(20), Adret
Aninay ("), Bellshom Bonjuha G0). e de Ia culleta fora la ciutat, Vidal Bonet
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61), Abram Mercadell c?), Bellshom Igach {rr), Juceff lEach@), Bonjuha Vidal
65). lci E aquells dos qui en loch de secretaris deuen entrar en consell, sien
elegits per la forma següent, 9o és, que tots aquells qui són estats trobats
bastants a consell, segons dit és, ultra los dits xrm qui lavors seran, sien
ajustals a I'escola, e que facen dues pans de ssi mateys, la una part dels
majors pagadors, e l'altre part dels meno¡s pagadors; dels quals ma,ors pa-
gadors hajen entrar dos en consell en lo loch de dos dells Ír secretaris qui
exits seran de offici de secretaria, e dels menors pagadors haje entrar un en
loch del terg secretari. I¿ elecció dels quals se faqa per la forma següent:
que sien fets a¡ants trocets de pergamí com seran en nombre los majors
pagadors qui seran en la ciutat, dels elegits [per suficiens] a consell, en dos
dels quals sie escrit aquest mot'Conseller', e en los altres rocets no sia res
escrit; los quals trocets de pergamí tots sien meses en redolins de cera co-
muna, de pes cascú de un quart d'unga, e que sien altals urls com altres en
forma, fr¡¡ura e color; e aprés sien meses en un bací ple o quaix d'aygua, e
sien mesclats e remenats bé, e puys lo dit bací sia cubert ab un drap ample,
e un fadrí petít, de edat de vr a \1r anys, assats ignocent, elegidor per lo dis-
penser de la dita senyora si present será, si no en abséncia sua per lo batle
de Gerona, meta la má devall lo dit drap e tr¿gue'n los dits redolins, de un
en un, axí com Déus e ventura los li donará a m), sens que no lex ne cam-
biu aquells que li vendran primers a la má, e donlos als dis pagadors per
orda, axí com siuran. E encontinent, com aquells hauran preses, los hajen a

obrir, present e veent lo dit dispenser o lo dit batle, qui'ls prenga Ia cer¿ de
les mans, e aquells qui en los dils redolins trobaran lo dit scrit, sien conse-
llers del any prop següent ab los xv quí eren romases en consell, levats los
secretaris. E semblant manera sia servada en la part dels menors pagadors
a metre un en lo consell en loch del dit terc secretari. [rfl E aEó fet, enconti-
nent los dits consellers qui seran dels majors pagadors, habitadors en la ciu-
tat, dels elegir a consell e qui en la cíutat seran presents, serven semblant
forma de la dessús dita per manera de redolins en la elecció de dos secreta-
ris, 9o és, que en lo pergamí dels dos redolins del nombre d'ells haia escrit
aquest mot 'Secretari'. E semblant forma sia servad.a en la pan dels menors
pagadors habitants en la dita ciutat, dels elefiits a consell, en elecció de un
secret¿ri. [a] E si cas s'esdevé que en lo nombre de aquells qui deuen entrar
en redolins per elegir secretaris haje sogre e gendre, oncle e nabot, que el
sogre e gendra, o oncle e nabot, se hajen avenir qual d'éls hi entrará, e si
no se'n avenien, que ells entre si mateys hajen a ffer redolins, e aquell a qui
vendrá la sort dels redolins sia secretari.

l72I Ial ltem que del nombre de aquells qui són estats atrobats e elegits
esser sufficients a consell, fora del nombre dels dits xlnr, sien elegits xr jut-
ges per determenar tots contrasts que 6ien de singulars ab I'aljama, segons
dessús és dit, los quals sien dos dels majors pagadors e un dels menors pa-
gadors, e que sien elegits ab redolins segons la forma dessús dita per tal
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forma que, axí com en les eleccions dessús dites se deu scriure 'Conseller'
o'Secretari', s'escrisca en dos redolins del nombre dels majors pagadors
aquest mot'Bedín', e en un redolí dels menors pagadors sia semblantment
scrit lo dit mot'Bedín'. [á] E per semblant forma de les dessús dites se haje
a sseguir en les eleccions dels sec¡etaris, e dels consellers, e de jutges d'aquí
avant tots anys següents fahedors. [c] Es entés emperir que los secretaris ne
jutges no puguen esser sinó de aquells qui habiten en la ciutat, o per temps
habi¡aran, o lur domic¡Li tindran.

[13] Item que totes les eleccions demunt dites, tam bé del any present
com del esdavenidoq se hajen escriure en lo libre assignat a escriura totes
les ordinacions de la aljama e tot go que en lo consell se far).

[14] Item que los dis secretaris hajen a exercir tots los fets e negocis
de la aljama bé e diligenúnenr, a profit de la aljama e culleta de aquella, e
d'agó hajen a fer sagrament de havers'i bé e leyalment, segons que dit és. E
per semblant forma se hajen a regir e fer semblant sagrament los secretaris
esdavenidors en cascun any abans que usen de la secretaria, dins dos dies
aprés que sien elets, denant x pagadors de questa de la dita aljama.

h5l Item que los dits secretaris no puxen clespendre sens volent¿t del
consell, o de la major partida d'aquells, sinó v sol. en cascun fet que.s esde-
vendrá a pagar; e aí mateix pusquen despendre al<s> vestiari dels órdens,
porters e guarda de Pasqua; peró que totes les quantitats se hajen a donar e
distribuir per m) del clavari les dessús dites messions e altres.

[16] [¿] Item sia elet un clavari de aquells qui són tríats abtes e suffici-
ents esser en consell, dels demunt nomenats, qui sia fora del nombre dels
r-vrrr, lo qual sia en tall de mil sol. ensús, de bone moneda. [b] La elecció del
qual se faga per manera de redolíns, en un dels quals sia escrit aquest mot
'Clavari', appellat en abrahic gctué; de aquells emperó que sien en tall de n
sol. ensús; e en les eleccions sia servada la forma de elecció dels secretaris
en les eleccions fahedores; peró que sia de la ciutat habitant. [c] E en cas
que, feta la elecció del dit clavari, per los secretaris sia conegut que haia a
dar fermances, que les haja a dar a coneguda dels dits secretaris. Íd| E hala
dels béns de la aljama, per cárrech de son ofñci, xr lliures de salari. [e] Item
que l ofñci del dit clavari se haje a mudar cascun any lo jorn que ser¡ feta
la elecció dels secretaris e dels altres officis. fl Lo qual, abans que exerces-
que son offrci, sia tengut jura¡ dins dos dies aprés que la elecció ser¿ feta,
que en les coses per ell exercidores per son offici se haure bé e leyalment a
profit de la jama e de la culleta d'aquella. [gJ In qual sia tengut cullir totes
talles, imposicions e préstechs e manleutes e diners que hajen de censals o
violaris que ls secretaris e consell acordaran per més veus que la aliama e
singulars d'aquella paguen o manleven en l'any de sa clavaria. [á] E de les
monedes per ell<s> reebudes no gos dar quantitat alguna sens manament,
ab albará. sotsescrit de mi almenys dels dos secretaris, on haje a esser un
dells maiors pagadon ab un dels menors pagadors. [l] E de quatre en qua-
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tre meses haje a retre compte, presents los secretaris del any e quatre del
consell, dels quals hi haje haver tres dels majors pagadors e un dels menors.
[71 E en aquell instant tot se meta per menut en un libre comú que en cada
un any la dlta allama sien tenguts fer, [k] E en la fin del retiment del compte
sotscriven los secretaris e los sobredits quatre del consell, loant e approvant
que tot s'és fet de volentat e consentiment dels secretaris e de la major par-
tida del consell. [4 Item que totes les imposicions e totes monedes pefa-
nyents a la dita aljama del any que el dit clavari será, hajen esser intitulades
e dreEades al dit clavari per nom de Ia aljana, e totes les talles o préstechs
e altres qualsel'ulla quantitats qui en lo temps de la clavaria d'aquell qui re-
girá se imposaran o faran, de tots haja a dar compte e reebre e cullir lo dit
clavari, o mostrar, a cone¡¡uda dels sec¡etaris e del consell, que no ha po-
guda cobrar, si alguna resta hi haur).

[17] [¿] Item que los secretaris ne l'aljama no puxen fer ne ordenar na-
guna missatgeria sinó ab volentat del consell, ajustats e appellats sots la for-
ma dessús dita. [ú] Item que los secretaris, lo consell, ne I'allama no puxen
donar a negun missatger que úameten fora de la ciutat més de un floí per
jorn lo dia que caminará, entre b¿stia, macip e altres messions, e mig florí
los dias que aturara en ciutat o en vila, entre totes messions, ne puga des-
pendre en la missatgeria sinó altant¿ quantitat com li ser¿ licenciada per lo
consell, e no pus aYant.

l18l Item que los secretaris no pusquen fer alguna talla per forma o ma-
nera de préstech, si donchs aquella talla no era ordonada per lo consell o
de volentat de la major partida,

[19] [¿] Item que si cas s'esdevend¡á que per transportaments de domi-
cili o per mort ñllega algun o alguns del consell, que en aquell cas los se-
cretaris qui ladonchs seran, ab lo consell, hajen e puguen metre en loch de
aquell o d'aquells qui seran mudats o mofts, altres de aquells qui [sónJ ele-
gits, fora dels dits xr,Tr, esser abtes a consell; e agó se hala a fer per manera
de ¡edolins, per la forma demunt ditá. [á] E axí matex, en cas que alscuns
del consell hajen pare, o ffill, o germá, e qualsevol de aquell deffal¡¡ués per
mort o en altre manera, en aquell cas, en loch del pare entrás (sic, per enfri,
subjuntiu) lo ffill, o lo germá en loch del altre germá, o en loch del ñll lo
pare, si peró és coneÉ+lt, per los secretaris qui ladonchs seran e los bedins
de la aljama, aquells esser sufficients en lo consell.

[20] [¿] Item que en cas que alscuns (sic, per alcun) dels secretaris se is-
qués de Ia vila, o que hagués necessitat tal que no pugués exh de casa, pus-
que cadascun de aquells fer lochtinent sufficient, a coneguda dels jutges qui
ladonchs seran o de la major partida, e que haja aytal poder com lt¡ secretari
de qui será lochtinent, entró sia tornat lo dit secretari en la dita ciutat, o la
dita necessitat li sia passada. [&l Item que en cas que algun dels secretaris
defallís per mort o mutació, que en aquell cas, si el secretari és dels majors
pagadors, los majors pagadors hajen a elegir ab redolins, segons la forma
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dessús dita, altre o altres qui exercesquen l'offici; lo qual o los quals haien a
esser triats d'aquells qui són, fora los xv[r, sufficients a consell, los quals són
dessús nomenats; e semblant manera se haja a tenir per mort o mutació del
secretari qui será dels menors pa¡¡adors. [c] Item que ls secretaris, passat lo
temps de la lur secretaria, dins un mes aprés de la lur secretaria, hajen a re-
tre compte, e liurat ordenar e endreear als secretaris qui aprés d'ells seran,
e en cas que no u haguessen fet, hajen, passat lo mes, tenir hostatge dins
I'escola, e no gosen exir del pati de la escola, ab l'alberch d'en Bellshom
Benet (re), qui.s ten ab I'escola, entró lo compte hajen liurat als dits secreta-
ris, e si agb no feyen, que sien encorreguts en peryr de cent sol. cascú e per
cascuna vegada que no tendran l'ostatge. ldl Los quals secretaris del any es-
davenidor qui hauran reebuts lurs comptes, hajen a condempnar o absolra,
dins un mes aprés que ls comptes seran en lur poder, e si dins lo dit mes
los dits secretaris no han finats los dits comptes, hajen tenir hostatges en lo
loch dessús dit, sots la dita pena, tro hajen dada la dlta fi als díts comptes.
E la sent¿ncia dada per los dits secretaris en lo dit compte, aquella se haja
a seguir, e la absolució o condempnació per ells feta ara per lavors loa e
approva la dita senyora, tol.lén tot poder als dits hoydors de comptes que
alguna quantitat de les coses de qu¿ no han poder los secretaris menys del
consell no ls sia reebut en compte.

[21] Item que totes les coses que per los secretaris seran posades en con-
sell, a,ustzt per forma deguda segons que dessús és dit, si no són concordes
aquells del consell, se hajen a concloura e diffini¡ per més veus en lo dit
consell. E aqó hajen a ffer los secretaris, sols pena de cent sol,, la qual pena
los secretaris hajen a pagar cascun e tota vegada que contrafaran. És entés
emperó que en compte de les més veus no sien comptats sinó per una veu
aquells qui seran en I+au de parentesch del qual no puguessen, segons ley
ebraycha, fer testimoni la un a I'altra.

[22] [a] Item que enla dita, lljama sien aquelles imposicions qui són acos-
tumades de esser, les quals sien tenguts pagar tots los singulars de la aljama
segons la forma ordenada; les quals puguen essser venudes per los secre-
taris, e per los clavaris levades e exhigides. [b] Les quals imposicions duren
e s leven per aquell temps que la dita senyora Duquessa doná licéncia a la
díta aljarna o al consell de aquella, de metre imposicions, e aprés, passat lo
dit temps de la dita licéncia, per cinch anys aprés següents, dels quals ab la
present los dóna licéncia. [c] E que los secretaris qui per temps seran no go-
sen ne pusquen fer avinen€a ab algun singular abans de la venda o les ven-
des de les imposicions, ne aprés, si lo comprador de les dites imposicions
per son plan voler no u fa. ldl Item que si los secretaris o lo consell, appellat
en forma deguda e passat per més veus, volien créxer o minvar les dites im-
posicions, o altres imposicions fer durant lo dit temps, que ho pusquen fer.

Í231 Íal ltem que los secretaris hajen a tenir un libre apartat en qué es-
crisquen les ordinacions que seran concordades per lo consell, appellades
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ych scamog [bl Item que los secretaris, en l'any que exerciran lur se-
cretari^, hajen a elegir un del consell per escriure totes les dites ordinacions
en lo dit libre; lo qual, com escrites haur) cascuna de les dites ordinacions,
sotscriva son nom deiús, e hajahi un testimoni qui semblantment hi sotscri-
va son nom. [c] E sens aqb, segons dessús dit és, los rebadors de comptes
no.ls puxen pendre en compte negunes quantitats de aquells que no poden
despendre sense licencia del consell.

Í24) [al ltem ordona la dita senyora que los baruhims de thaviog e de
ayerog, e de gabbahim de almoyna [e] lo mestre de mostrar als escolans,
romanguen en lur offici entró al temps que sia finat lur regiment al temps
que són ordenas. [bl E aprés lo temps, la elecció dels dessús dits se faga en
lo consell ara donat per la manera e via que s fahia al consell dels ;oan pas-
sats, axí que com se fahia per los xvr dels )o(u passats, que s faga per xI del
consell ara elegit o per temps elegidor e en aquell temps que s elegien; la
qual elecció dur per un any complit comptant del dia de la elecció a avant.

[25] Item ordona la dita senyora que axí com enguany són estats elegits
dos dels forans en lo consell de Ia aljama, que d'aquí avant n'i haja haver
cascun any dos, dels quals lo dia de la elecció de la secretaria e del muda-
ment dels tres del consell los secret¿ris e el consell per redolins en traguen
un, e per redolins ne meten altre.

[26] ttem ordona la dita senyora que totes les sobredites coses duren e's
seguesquen en la dita aliama per la forma ordenada, per temps de vint anys
o tant com la dita senyora volre, e passats los n< anys, a tot lo temps que la
dita aljama volr¿; peró los sobredits x-un de consell, tols concordes, hajen
poder de revocar tot o partida de les coses sobredites a profit de la aljarna,
se¡¡ons ben vist los será, peró ab consentiment de la sobredita senyora.

l27l l¡em se reté en delliberació la dita senyora la forma e manera com
la dita a,Ijama pagaid Ia questa al temps esdavenidor; que en cas que ls se-
cretaris o consell per la dita senyora ordenats se'n avinguen dins xv jorns, la
dita senyora lus donará la forma e manem com d'aquí avant p g ran.

[28] [a] Item vol e ordon¿ la dita senyora que la dita aljama en los dos
anys esdavenidors, en les quantitats que necessárias hauran entre ssi orde-
nades per los dits secretaris o consell, estiguen a taxació de dos per la dita
senyora eleS¡idors. [&l Los quals, decontinent que seran elegits per la dita se-
nyora, ab una guarda per la dita senyora ordonada, se hajen cascuns d'ells
encloura o tanquar en un alberch o casa, per forma o manera que nagri
no ls pusca torbar, ne pa e ab algun altre, ne l'un ab l'altre, tro a tant que
cascun d'ells haia fe¡a t^xació per quanta quantitat pagare cascú dels paga-
dors de questa en l'aljama e contribució de aquella. [c] E de la dita taxació
cascun d'ells faga un libre, ab sagrament fet en poder del dispenser de la
dita senyora, que aquella taxació fará bé e leyalment, foragitada tota amor,
oy e mala volentat, favor e rancor. [d] E decontinent que cadescun d'ells lo
qüern de la t^x ció hauráL fet, aquell ab sagrament de no scobrir a hom del

271
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món go que taxat hauran als singulars, liuren en poder dels secretaris. [e] E
abans que liuren los dits qüerns als dits secretaris, hajen a elegir qui taxe
los taxadors; e sia feta lur ta\ació, e ¿¡xí mateix dels parents prohismes, és
a ssaber, de aquells qui no poden testifrcar lo un del altre, los quals no és
rahó que sien taxals per lurs parents. ffl E fet aEd ab sagrament, los dits se-
cretaris pendran los dits qüerns, e per la meytat taxada per cascun dels dos
taxadors, confegida e aiustad.a per los dits secretaris als dits dos anys, cascú
dels singulars de Ia aljama pagard. lgl E passat lo temps d'aquests dos anys,
romangue la elecció e la manera de la taxació o ordinació de la pelta als
secretaris o al consell de la sobredita aljama.

[29] Item vol e ordona la dita senyora que algun singular de la dlta al-
jama no gos impetfar ne fer impeü"r, per si o per altre, alguna carf^,letr^,
albari, manament, inhibició, prechs o alre provisió del senyor rey [Perel, de
la senyora reyna [Sibílial, de la senyora duquessa [olant], del senyor duch
Uoanl, del senyor infant lMartf, ni de altre persona alguna perqué pogués
esser scusat a tenir alflun dels dits officis, pus que elet hi fos, ne perqué hi
hagués esser nomenat o elet, perqu¿ fos escusat o allongat de pagar molt
<molD o poch en eo que ser) tallat, ne perqué alguna de les coses damunt
o devall ordenades o res tocant aquelles no fos seruat, o perqué fos empat-
xat en res; ans si n'an empeü:rdes a algun dels dits senyors o predecessors
lurs, o si per propri moviment o a supplicació d'altre lus són estades ator-
gades, que no y gosen usar, com la dita senyora les revoca de present e les
ha per revocades e nul les. E si contra les dites [coses] o alguna de aquelles
sera fet o assejat per algun, sia encorTegut en vet, alatma e nitduy, lo qual
cascun any si haja 

^ 
git^r e publicar, e encara en pena de exili perpetual de

la ciutat e terme de Gerona, e que tots los béns d'aquell sien confiscats a la
dita senyora ipso facto; de les quals coses la dita senyora tol tota esperanga
de grácia o remissió.

[30] Item que les eleccions dels dia ofñcis se hajen a fer lo segon dia de
janer per la forma dessús dita, en cas que no sia dissabte, e si lo dit dia era
dissabte, lo dia aprés següent.

t31l lal E per tal que les coses demunt continuades e contengudes, or-
donades per la dita senyora per ben, profit e reparació de Ia dita aljama,
sien mils seruades, vol, ordona e estábleix la dita senyora que per los tres
secretaris e xv consellers, o los més d'ells qui aquest any són eles, sia or-
denat alatme e nitduy, altan solennialment e ab aquell millor dictat que fer
se puga, e en aquella manera per qué mils e més deja esser temut. [b] Lo
qual sia publicat e gitat, per aquell per qui.s acostuma gitar, tantost que les
presents ordinacions seran publicades e lestes, en la sinagoga de la dita al-
jama de Gerona, sobre observació de totes les dites ordinacions e cascuna
cosa en aquelles contenguda, e cascun capítol de aquelles, axí que qual
que no ls servará en tot o en partida, o hi contravindrá en res, sia en lo dit
alatme e nitduy, [c] Lo qual sia gitat e publicat cascun any dues veus en
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la dita sinagoga, com més multitut de iuheus hi haurá, és a ssaber, lo dis-
sapte de la Pasqua dels dits juheus, e lo dissabte de les Cabanyelles, per

tal que nagú no puxa ignorincia al'legar. [dJ Peró que per encorriment del
dit alatme no sie entés que naguna de les penes damunt contengudes no s
cometen, e que la dita senyora no puxa encara usar de tots aquells aytants

remeys e punicions que vijares li será, per bé e profit de bon regiment de
la dita aljama, e per punició de aquells qui asseiaran fer en res contra les

clites ordinacions, ab madur consell e ab gran delliberació fetes. [e] Peró del

dit alatme sie exceptat anar al consell e exir del consell, perÓ que les penes

roÍvrnguen en sa forga e vinut.
[32] Item vol e ordona la dita senyora que, a cinch anys esdevenidors,

n'Astruch SullaÍr (f) no sia tengut contribuir ne pagar ab la dita aliama en
imposició de logre, en emposició de rajims, en préstechs, ne en talla que

la dita aljama faga, peró pach imposició de carn axí com altre singular de
la, dita aljama.

t33l Item ordona la dita senyora, sots la pena del vet e de cent sol. per

cascuna vegade que s contrafar), que algun singular de la aliama de Ge-

rona, d'aquí a cinch anys primers vinents, no gos jugar a negun joch on
diner se puxa perdre ne gonyar, dins la dita ciutat ni a cinch leugues luny
d'aquella, exceptat ioch de taules en qué vaja r'r diners a ,och e no més, e

que no puxen iugar uns per altres ne haver part ab algrrn ioch, si s vol sien

christians o juheus; perb la dita senyor¿ se reté que n puxa licenciar quatre

d'aquells qui no són escrits en libre de questa.

[34] Retén-se encua' la dita senyora que si s'esdevendrá en les ordina-

cions dessús dites exir alscuns dubte o dubtes per obscuritat de paraules

posades, o per obmissió o oblidanga, o per altra manera, que s puxa esme-

nar, interpetrar, corregi¡ mudar e declarar, a conexenga sua, una e moltes
vegades.,

Statuentes, providentes, disponentes et ordinantes quod elecciones et

observancie, solennitates et alia in preinsertis capitulis, statuüs et ordinacio-
nibus contenta fiant et ñeri habeant perpetuo deinceps modis et formis ex-
pressis et designaüs in statutis et ordinacionibus supradictis que intuitu pu-

blice utilitatis aljame nostre predicte et eius singularium de certa sciencia et

consulte facimus per speciale privilegium ñrmiter cunctis temporibus valitu-
rumt revocantes totaliter, et pro nullis habitis, omnibus privilegiis, rescriptis,

concessionibus et quibuscumque aliis provisionibus factis seu concessis su-

per contentis superius aljame jamdicte, sive in generali seu in speciali, tam
per nos et per quosvis illustrissimos Reges memorie recolende, quam per

serenissimum dominum Regem, dominum et patrem nostrum, quam etiam
per dominum Ducem, virum nostrum carissimos, aut eorum seu nostros

ofñciales; mandantes frrmiter et expresse vicario et baiulo Gerunde, ceteris-

que officialibus et subditis nostris presentíbus et futuris, vel ipsorum offici-
alium locatenentibus, quatenus ordinaciones, statuta, provisiones et privile-
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gium nostra huiusmodi, et alia omnia et singula supradicta firma habeant,
teneant et observent, observafique faciant inconcusse, omni contradiccione
cessante. Quicumque autem ausu temefafio ductus contra predicta veniré
presumpserit, penam mille au¡eorum se noverit incurrisse. In cuius rei testi-
monium p¡esentem fieri et sigillo nostro pendenti jussimus comuniri, datam
Gerunde )Oqr" die decembris anno a Nativítate Domini millesimo ccc" L)ocf
sexto. Visa de Ponte.

Signum infantisse Yolandis, ducisse Gerunde et comitisse Cervarie, que
predicta omnia et singula, tanquam utilítatem et repparacionem aljame nos-
tre predicte concernencia, concedimus et ordinamus.

Testes sunt: inclitus infans Martinus, comes de Exerica et de Luna. Beren-
garius episcopus gerundensis. Garcias vicensis episcopus. Eximinus Petri de
Arenosio, Ge¡aldus de Cervilione, Petrus d'Artes, milites.

Domina Ducissa in consilio mandavit michi, Petro de Besanta. Vidit eam
regens thesaurariam. Idem. P¡obata.

ACA, Canc, Reg. 2044, fol. 2t-9r. La col l<.:cació de les ordinacions al re!íistre mosr¡a
que hi foren copiades a final de marc de 1387. El capírol [28] es Íoba tamtré rranscrir en
una ca¡ta de la reina al batlle on li ordena que indmi reser%damenr a Salamó Saporta i
a Issach Rovén la seva desiÉlnació com a talladors, i els rebi el jurament: Reg. 2037, fol.
63v44r, eÍ dara Barcelona, 10.10.1387.

Pe¡ ordre alfabétic: Ab¡aham Cabri¡ ,,,). Abraham Issach r1r. Ab¡aham Mercadell G2).

Abraham Ravaya o. Adret Aninay{re). Astruch Benet(3¡. Astruch Cresques(a). Astruch Lo-
bell (2). Ast¡uch Sullamró. tsellshom tsenet(re). Bellshom Bonjuha $). Bellshom Falcó1,r).
Bellshom Issach or). Bellshom Mossé Falcó o{). Bonet Ab¡aham Cohén {r.,). Boñet Saltell
('). Bonjuha Maymó(10). Bonjuha Vidal(,,1). Cresques Bonafós lGr¿ciir] 

("). Enoch Bonjuha
Saporta (t). Fe¡re¡ Bonanasch16). lssach lJonjuha ('t,. lssach l)esmaest¡e (?í). lssach Ravaya
(td). Issach Rové¡ rr). 

Jacó Abraham(,,). Jucef Bellshom [de l]lanesl rr,. Jucef Issach Gr.

Mossé del Pr>rtal (e). Naganell CerC Qi). Rovén Nacim o,,). Salamó Saporta cD. Sullam de
Blanes o,. Taroq Hasday ('6). Vidal Booet(¡',. Vidal Lobellra).

5r
cirona, 21 de gener 1387.

Acta notarial dels aclarinTents .fets per Alatzar Golluf ¿. algulls ce.pítols
del regiment de I'aljama de jueus de Girona. Inclou I'acta de Ia solemne
excomunió que I'imposaua a I'auama i donaua .facultat a Alatzar Golluf
per fer-bi precisions (no en l'original bebreu, sinó en una uerció catalana,
protocol. Iitza.da i autoritzada posteriorment pel jutge ordinari) .

Noverint universi quod publicata quadam ordinacione per illustrissimam
dominam Yolandam, nunc reginam Aragonum tunc ducissam Gerunde, fac-
ta c-um consilio maturo et diligenti examinacione premissa, super judeis al-
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jame judeorum Gerunde et collecte sue, quod videlicet numero consilium
facerent, quot secret4rii, quot barurim de averog, de thaviog, elemosinari,
essent deinde in dicta aliama, et in qua elegit clavarium et ordinavit elegi
anno quolibet, qui ebrayce dicitur goré, et aliis pluribus in dicta ordinacione
contentis; que ordinacio acta et publicata fuit pal" decembris anno proxime
Dreterito in dicta civitate Gerunde, universi fudei, una sabbatorum intitulata
üt rupo, in sinagoga sive scola calli judayci civitatis Gerunde, congregati
cum preconitzacione pfevio sono tube, posuerunt ínfet se berem ebtayce

dictum, quod linga christiana dicitur excomunicacio, et inter cetera excep-
tata et comprehensa in dicto herem, idem iudei exPresse voluerunt quod
illa que per Alatzar Gulluf ludeum essent correct¿ sive mutata in ordinacio-
ne premissa, haberent efficaciam et virtutem, et illa teneri voluerunt et ex-
presse dixerunt debere servari virtute dicti herem, et de hiis specialem sibi
contulerunt potestatem, prout per quoddam instrumentum de ebrayco in
latinum redactum quod dicta die fuit factum, reduccio vero fuit clausa per
Simonem de Bossagays, notárium Gerunde, scriptum et actoritzatum manu
propria venerabilis Guillermi Domenge, ludicis ordinarii Gerunde, cuius te-

nor talis est:
-Noverint universi quod comparentes coram presencia venerabilis et

discreti Guillermi Domenge, legum doctoris, iudicis ordinarii Gerunde,
existentis personalíter in studio, in hospicio habitacionis sue intus civita-
tem Gerunde, aliqui judei singulares aliame ludeorum Gerunde, nomine ut
asseruerunt dicte aliame, dixerunt et asseruerunt quod cum ipsi et alii sin-
gulares dicte aliame habeant fieri ñdem de quadam cafa ebrayca in curia
et alibi, et ex quo est in ebrayco scripta legi non posset per quempiam nisi
dumt¿xat per personas in ebrayco erudit¿s sufficienter et informatas, ideo

supplicarunt dicto domino judici instanter ut dictám cartam de abrayco
in rómancium sive in lingam romanam translatari et transferi faceret de
verbo ad verbum, nil addito nichilque remoto per me, Simonem de Bos-

sagays, notarium Gerunde infrascriptum, evocatis ad hec aliquibus judeis

in literis et Lege judeorum instructis et attentis, prout melius discrecioni
dicti domini judicis videretur faciendum, et eidem translato auctoritatem
judicialem prestaret et suum decretum interponeret prout decet, ad hoc ut
dicto translato tanquam suo originali fides plenaria ab omnibus inpendatur
et ex eodem in judicio et extra ñeri posset prompta ñdes. Et dictus domi-
nus iudex, attenta dict¿ requisicione, t¿nquam racionabili et justá benigne
admissa, evocatis ad sui presenciam Astruco Lubell Graciani (1) et Enoch
Bonjuha Qapona 

('z), judeis Gerunde, et in eorum presencia oblata dicta
cana in ebrayco scripta, et recepto ab eis corporali iuramento ad decem
precepta Legis, cuius religione (slc) dixerunt et asseruerunt et promisse-
runt quod dict¿m cartam ebraycam bene, fideliter et legaliter, et non inte-
llecto et censu, interpretarentur et tfansferrent et explicarent de ebrayco in
latinum sive romancium. Et dicti tudei, in presencia dicti domini iudicís et
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mei, notarii infrascripti et testium infrascriptorum, interpretati ñ¡erunt seu
declararunt de ebrayco in lingam romanam dictam cartam ut sequitur, in
nunc mooum.

"Vedam nós, e excomunicam, e iram, e blastomam pel nom del Déu viu,
rey del segle, e sia beneyt e exalsat son nom, e ab vet del jutge subiran, e
ab vet del jutge jusan, e ab lo vet que ved¿ Josu¿ al mont de Jericó, e ab
vet que ved¿ Atza alcassahim, e ab la maladicció que malahí Elissa als in-
fans, e ab la <1a> blastomia que blasromá Josam fill de Etabayll als hómens
de Suquén, e ab la excumunicació e vedament que scomunic) Baruch
Amerog, e ab totes aquelles maladiccions que són stades en la Lig a ence-
niment bon e san vers Déu, beneitt sia ell e loat e exalgat sia son nom, a
enceniment d'aquell qui més fortifficare e deffendra de tots aquells qui sien
de l'aljama, a enceniment bon e san de tots aquells de la nostra aljama e
de tots aquells de la col.lecta e qui contribuiran ab nós en la questa, sens
negun engan e sens negun cas de absolviment ni de penidenqa al món,
vuyes que sien !'uy en la scola o fora l'escola, en qualque loch que sien, e
sobre tots aquells qui.s vendran poblar dins la nostra cuyleta, sia que sien
hómens ho fembres, qui l.ullen contrafer ne revocar les ordinacions ni sta-
bliments appellats en abraych canbaros,les quals ha fetes la senyora Du-
quessa a tots aquells de la allama e de la col.lecta, axí com largament són
scrits en poder d'en Besanta, les quals foren fetes e diu.rlgades en I'escola
dissapte en I'escola a rcl dies del mes de dehembre del any mil ccc uox .r,r

al compte dels christians. Tot hom quí revoch o trasqua alguna letra del
senyor [Rei], o de la senyora Reyna, o del senyor Duch, o de la senyora
Duquessa, en neguna manera al mont, contra totes aquestes ordinacions
demunt dites, sies en totes o partida, que sia malei.t . ..o-un,.ut ,"go.r"
custuma de juheus, e sia malej4 e scomunicat, e abocada sobre ell tota
aqrrella maladicció qui és estada en la Lig de Moysés, e que sie lo seu pan
e lo seu vin squivat, e no sia acullit ni aiustat ab nombre de tres. ni ab nóm-
bre de deu, ni null hom no li pusque fer socors ni ajuda, ni la reheben
d'ell, ni pusquen dir ores ab ell díns lur alnes, e si moria que no fos soterrat
en fossar de juheus. E no pusque exir del dit ver ni del áit alatma per null
temps tro haja revocat tot go que haja fet contra les ordinacions e stabli-
ments appellats en ebraych amabu, e que hajen a consentir en lo dit ab-
solviment los xvrrr qui són triats del consell, los quals sien lavors en aquell
temps, tots qui seran del dit consell o aquells qui seran lavors trobats en
aquesta ciutat. E encare que sien tenguts los secretaris qui seran en lo dit
temps, sots la pena declarada en les ordinacions fetes per la clita senyora,
a publicar en I'escola a dissapte com són ajustats per di¡ les ores tots
aquells qui sipien los dits secretaris qui hajen passat lo dit vet, e sie tengut
lavors qualque diga les ores, a requesta dels secremris o de lurs lochstinens
o de la major partida d'ells a publicar lus, sia que.n sia request per ells o
per missatge lur Es enclós en aquest vet e en aquest alatme que qualque
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persona qui sia qui trasqua neguna letra, si encara no era de la nostra alia-
ma o altre per ell, sia que fos juheu o christi¿, la qual letra o manament
vengués contre les ordinacions demunt dites, en tot o en partida, e puys se

avendrá cas que mudes assí son domicili, nós o nostra col lecta, sie tengut
sots pena de alatme e de vet de revocar letra o manament qui contra les
dites ordinacions vendrá, dins >oo< dies que haurá mudat son domicili entre
nós, e a tornar la cosa en l'estament primer segons les ordinacions e els
capítols aquests; e si no u fahia si encorregut lo vet e en alatme, e sien ten-
guts tots los singulars de lt dita aljzma e del cul lecta de aquella de usar ab
ell axí com aquell qui és vedat scomunicat en totes coses, segons la forma
demunt dita. E axí matex comprenem en la dita alatm e nitduy que no
pusque negú de Ia dita aljama e dels destribuidors de la questa de la dita
aljama, si encara no habiten ab nós, que no pusque usar de negun offici
jamés que li sia dat contra les ordinacions demunt dites, e que no isque del
dit vet e de la ditz alatma e nitduy iamés trosús que haja revocat tot 9o que
ha,a fet contra les ordinacions demunt dites, e que haja a renunciar en tot
offici que li sía dat, tam bé per lo senyor Rey com per la senyora Duquessa,
o altre per nom lur e de part lur, e ab aytant sia fora del vet e del nitduy
ab consentiment dels secretaris e d'aquells del consell qui lavors en aquell
temps seran trobats en la dita ciut¿t, e agd ab consentiment de la senyora
Duquessa o de son tresorer. E emprés-se clarament la dita aliama que no
pusque haver absolució lo dit vet e nitduy, si encara tota I'aliama concor-
dava, si donchs no consentien al dit absolviment tots aquells qui sien tro-
bats en la ciutat dels xvrlr del consell qui seran lavors en la ciutat; en lo qual
consentiment dels xlrn se faga que sien justats e preticant del fet e concor-
dant tots justaLs de grat e de bon voler, sens forEa alguna, e ab volentat de
la dita senyora Duquessa, e que lavors pusquen fer lo dit absolviment se-
gons que acordaran. E axí mateix comprimem en lo dit vet e nitduy de-
munt dit que s haja a fer cascun any lo dit vet e s haja a publicar en I'escola
el dissapte devant la festa de Paqua e el dissapte ans de la festa de les Ca-

banyelles appellada en abraych Sicbos, e null hom en lo dit vet no pusque
contradir, e aquell qui dirá les ores en aquell temps sia tengut de fer lo dit
vet per cascun any. Fo emprés emperÓ que n'Alatzat haja poder per tot lo
mes de janer qui ve de adobar tots los dits capítols qui són escrits en poder
d'en Besanta, tots o partida, e renovellar qualque capítol o capítols axí com
a ell será vijares. E decontinent, com sia declarat ab carte o testimonis dig-
nes de fe qo que ell haurá renovellat o adobat o innovat en les coses des-
sús dites, que sien forgats per forga del dít vet e del nitduy e d'elatme que
no.s pusque per null hom fer alguna contradicció en tot go que ell haurá
innovat ni renovelat e adobat, tzrn bé ab lo senyor Rey com ab la senyora
Duquessa, o qualque officials lurs, per revocar neguna de les dites coses
les quals haurá renovellades n'Alatzar ensemps ab los altres caPítols e or-
dinacions scrites en poder d'en llesanta demunt dit. E de present nosaltres,
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iof^ Ia dita alj^m . consintents e acordants absolviment de tots vets qui sien
tro al die de vuy en les coses que innovará e adobara n'Alatzar demunt dit,
dins lo mes de janer demunt dit, que no sien enteses en lo dit vet. Fo em-
prés emperó que sie deposat sobre nós e conegut sobre nós que no pus-
que null hom ni nulla fembre de la nostra aliama ni dels contributats ab
nós de trer neguna letra del senyor Rey ni del senyor Duch ni de la senyora
Duquessa, ni fer neguna contradicció ni embarch per revocar negú dels
dits capítols qui són scrits en poder d'en Besanta e tots los fets ni coses que
haurá innovat ni adobat n'Alatzar per tot lo mes de janer demunt dit, cons-
treyem, e agó per forga e per virtut del vet e nitduy e alatme demunt dit. E
nós al fermats devall testimoniam testimoni clos que.l vet aquest demunt
contengut, letra a letra e mot a mot, vedá Nacli Salamon, qui és appellat en
abrayich saliatzibar d'^qnesta aliama, en I'escola de la ciutat de Gerona,
diluns que hom comptava x dies del mes de janer (s¡c) en I'any de cinch
milia cent cinquantá set al creament del món, a hora com se dien les ores
per lo vespre, en preséncia de tota I'aljama qui era aquí, en l,escola demunt
dita, e no y hac negun qui y contradigués en lo dit vet. E nós fermam ací
nostre nom a esser a prova e testimoni en lo dit fet: Rovén borbi Aym borbi
Rovén atzalafa (,) testimoni. Salamó borbi Aninay zalaffa (a) testimoni. E
d'altra part són fermats en la dita carta aquests qui.s seguexen: Struch Lo-
bell ('), Juceff Bellshom (t), Struch Sutzllam (ó), Bellshom Falcon (7), Bondia
Falcon (8), Bellshom Mossé Ffalcon (e), Rovén Nassim (10). Mossé Abraham
del Portal {rr), Benet Bellshom 'r2', Duran Jacó tt,'. E yo, devall sotsscrit,
atorch que fiu lo dit vet al dia e al temps demunt contengut, e negú en agó
no contrestá ni vedá; e per prova e testimoni són-me format (sic, per fer.
mat) ací, Aliatzar borbi Salamon atzalfan <t$.'

Ffaaa fuit dicta interpretacio et translacio ex dicra carta, de ebrayco in
lingam romanam, ut est dictum, sub modo premisso, cum auctoritate et de-
creto dicü domini judicis et ad eius mandatum, die iovis undecima mensis
julii anno a Nativitate Domini millesimo ccco Doof septimo, presentibus ad
hec vocatis testibus, Petro Oliva, Ffrancisco Benedicti de Fumo, civibus Ge-
runde, Bemardo Caudelli, parrochie de Flacíano, et pluribus aliis in presen-
cia dicti domini iudicis ibi eistentibus in mulürudine copiosa. Cuisiquidem
translato et aliis predicüs dictus dominus judex in manu et posse mei, dicü
notarii, et in presencia dictorum testium suam auctoritatem iudicialem pres-
titit et decretum interposuit: Ego Guillemus Domenge, legum docto¡ jüdex
ordinarius Gerunde, huic translacioni facta fideliter de linga ebrayca in ro-
manam audoritatem meam iudicialem interpono pariter et decretum.

Ego Simon de Bossagays, not¿rius publicus substituh:s auctoritáte regia
a Jaspeno de Campolongo, publico civitatis, baiulie er vicarie Gerunde sua-
rumque pertinenciarum notario, hoc translatum de abrayco in romancium,
tranlaatum auctoritzatumque auctoritate et decreto dicti domini judicis, ut
eius subscripcione eius manu propria facta superius clare patet, eisdemque
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omnibus et singulis supradictis vocatus et rogatus interñii et in hanc formam
publicam redigens scripsi e( clausi.

vigore cuius potestatis dictus Alatzar Gulluf die subscripta dixit et decla-
ravit ut sequitur:

[1] [¿] Primo que en Juceff Bellshom (5), per rahó com té studi públich
de la Ley, e en cas que entris en secretaria hauria a renuncia¡ al studi, de
qu¿ s seguiria dampnatge e desonor a la aljamt, que per les dites rahons lo
dit Juceff no sia tengut de entrar en la son ne redolins de la secretaria, mas
que contínuament romanf,a en lo consell. [áJ Item que per les sobredites
rahons en Juceff Bellshom no sia comprés en lo hérem ne pena posats en
lo capítol de anar a consell.

[2] Item que com entre'ls singulars de la aliama haja haüt gran debat pe¡
rahó de r capítol demunt ordenat, en qué.s conté que no pusquen entrirr en
algun temps dos germans en lo consell, ne ensemps en un temps, ne un
aprés I'altre, per aquesta rahó diu e declara que no y sien en un any dos
germans, perd pus que la un germá será fora del consell pef secretaria, axí
com dessús és ordenat, que passat un any aprés que l germá exirá, I'altre
germ) puxa entrar en les sorts e redolins fahedores per entrar en consell, és
a ssaber, Juceff Falcó (1t) ab son frare, Benet Bellshom (r2) ab son frare, Daví
Mossé Falcó (t6) ab son frare, Bellshom Benet (r' ab son frare <Daví Mossé
Falcó ab son frare>, Bonjuha Saltell (¡r') ab son frare.

[3J Item, per semblant cas que és ordenat damunt, de dos ffrares, en
aquella forma matexa puxen entrar pare e ñll en lo consell, és assabe¡
Abraham Igach (1r) s son fill, IEach del Mestre ('?.) e son fill, Igach Bonjuha (2')

e son fill, Abraham Cabrit (") e son fill, mestre Mossé del Portal (t1) e son fill.
[4] Item diu e ordona que en cas que dels dos frares, o de pare a fill,

aquell d'ells qui exir) en sort volgués dar son loch la un f¡are al altre, o el
pare al fill, o el fill al pare, que vist per lo consell o la major panida d'aquell
esser tan sufficient aquell a qui daran loch com aquell qui l jaquirá, que
aquell puxa servir 1o temps en lo servey que I'altre hauria a ffer, peró pres-
tant sagrament per la forma e sollennitat que aquell qui n exirá havia pres-
tat; e aquesta permutació no s puxa fer sinó una vegada I'any.

[5] Item diu e ordona que en loch d'en Benet (slc, per Bonet) Saltell ('?r) e
d'en lEach Bonjuha r2D qui aquest any esdevenidor per secretaria duen exir
del consell, que sens sort ne redolins en loch d'ells en I'any esdevenidor
entren Rovén Nacim (1o) e Salamon ga Porta (2{); protest¿nt que d'ellí avant
[se] serve la regle en los capítols ordonada.

[6] Item que aquell de lla col lecta qui per redolins devia entrar en loch
del altre qui n deu exir per redolins, sens sort ne redolins sia Bonjuha Vidal
(2t); protestant que d'allí avant tostemps se serve lo capítol demunt dit qui
d'aquest fet parla.

Acta fuerunt hec per dictum Alatzar Gulluf die vicesima prima januarii
anno a Nativitate Domini millesimo ccc" DOO( septimo, presentibus testibus
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Berengario de Conilio, de thesauraria, Sanccio de Conqua, posaderio domi-
ne Regine, et Burgales Zaqtar'ns\26), judeo Gerunde.

Signum Petri de Besanta, illustrissimi domini Regis auctoritate notarii
publici per totam eius dicionem, qui premissis interfuit dum per dictum
Alatzar agerentur, hecque scribi fecit et clausit. Constat autem de rasuris in
linea x-vl" ubi legitur'sia que sien hómens o fembres qui vullen contrafe¡
ni revocar'; et in linea )oíx" ubi continetur 'bé per lo senyor Rey con per la
senyora Duquessa o altre'; ac cum supraposito in xr 'aquí', et in xl"vr'ubi
cernitur'iudicialem'.

I¡rserta a I'ap¡ovació per part de la rcina lolant, el 14 de gener 1388.

Per ordre alfabétic: Abraham Cabrit(22). Abmham Issach ('e). Alatzar Salamó ('o. As-

truch Lobell craciá rr). Astruch Sullam (6). Bellshom Benet (r'). Bellshom Falcri o)- Bell
shom Mossé Falcó(er. tsenet Bellshom 1r¿). Bondia Falc<i(3). Bonet Saltell ('z1). Boniuha Sal-

tell (ts). Bonjuha Vidal(¿<). Burgalés ZacaÁ¿s t¿6t. David Mossé Falcó ('6). Dur¿n Jacó 
(rr).

Er¡och Boniuha Sapofta c). Issach Bonjuha ('?r). Issach Desmaest¡e Qo). Jucef Bellshom (5).

Jucef Falcó (1t). Mossé Abraham del Portal (1r). Rovén Haym'i). Rovén Nacim (r0). Salamó

Aninay (1). Salamó Saporta ('}{).

52
Barcelona, 30 d'abril 1387.

I"a reina lolant ordena ak secretark i al consell d.e I'aljarna d.e jueus de
Girona que obseruin les ordinacions i d.eterrninin tots junts Ia forma. de sa-
tisfer Ia contribució, abstenint-se de delegar-bi una cornissió.

Na Yolant et c" als secretaris e consell de la aliamr dels iuheus de la
ciutat de Gerona, gr)cia sua. Com a hoyd2 nostra sia pervengut que lo dit
consell, o la major partida de aquell, se fossen avenguts e haguessen or-
denat que vrrr dies part Pascha prop passada, nou del dit consell entrassen
a tenir hostatges dins Ia escola del call de Gerona, e d'aquí no exissen tro
que fossen concordats per quina manera pagarien les pefes e los cerrechs
de la dita aljama, si.s vol per via de manifest o de tatxacions, segons que
a vosaltres será ben vist fahedor, e alscuns singulars de la dita aljama, vo-
lens torbar aquella, al.legassen e posasen que la dita ordinació, appellada
scamá, no valia segons la ordinació per nós e per nostre consell fet¿, en
gran dampnatge del bé públich de la dita aljama; per go a vosaltres dehim
e manam, sots pena de c morebetins d'or, que les ordinacions dessús dites
per nós fetes tingats e obseryets segons sa séria e tenot e que pef servar e
tenir aquelles vos ajustets, e vosaltres, dits secretaris, sota la dita pena, pro-
posets en consell, segons fer sots tenguts, per quina manera la dita aljama
e los singulars d'aquella pagaran los cárrechs a qu¿ sot.s tenguts, de la qual
proposició vos avingaLs ab lo consell, e concordantment delliberets si los
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dits singulars pagaran los dits cárrechs per via de manifest, o de tab(ació, o
per altre manera, segons que trobarets esser rnaior profit de la dita aliama], e

qo que concordat será a les més veus, se haia a tenir e compli.r sots aquella

matexa pena. Dada en Barchinotvl a )co( dies d'abril en I'any de la Nativitat

de nostre Senyor mil ccc Doo( set. Visa de Ponte
Petrus de Besanta mandato domine Regine facto per Ffranciscum Daran-

da, generalem procuratorem. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2044, fol. 23'r.

53
vilafranca del Pened¿s, 14 de gener 1388.

La reina lolant aproua els aclariments fets per Alatzar Golluf a alguns
capítob del regiment de I'aua.ma de iueus de Girona.

Secunda ordinacio aliame iudeorum Gerunde
Nos Yolans Dei gracia et c". Per supplicacionem humilem pro parte ali-

ame nostre iudeorum civitaüs Gerunde nostro reseratam conspectui, fuit
humiliter demostratum quod cum ordinaciones per nos super regimine dic-
te aliame factas indigerent aliquali declaracione et emendacione, et Alat-
zarius Gulluf, de nostri permissu et ex potestate per aliamam eandem sibi
atributa, aliqua dixerit super ordinacione ipsa compleri et exequi debere
per quoddam publicum instrumentum seriey sequentis: Noverint universi
quod publicata quadam ordinacione (etc' inserta l'acta de la declaració, del

21 de gener 738D; dignaremur dicta ipsa, in formam publicam ut predici-
tur redacta, de nostri solita clemencia confrrmare; quocirca supplicacioni
aliame eiusdem condescendentes benigne, tenore presentis instrumentum
prefatum et in eo contenta laudamus, approbamus et etiam confrrmamus;

mandantes officialíbus nostris et personis quibusvis, chlistianis et iudeis pre-

sentibus et futuris, ad quos et quas spectet, quatenus huiusmodi confirma-
cionem nostram observent et faciant ab aliis observari, et non conÍaveniant
vel aliquem contravenirc permittant aliqua racione. In cuius rei testimonium
presentem fieri et nostro sigillo appendicio iussimus comuniri, datam in Vi-
llafrancha Penitentium )oln" die ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo

ccc" Dooe octavo. Visa de Ponte
Petrus de Besanta mandato domine Regine facto per regentem thesau-

rariarn. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2044, fol.6'k-63v.

241



242 Jeuur Rrrne r Sltts

54
Girona, 6 de iuny 1390.

La reina lolant aulorítza que els membres del consell de I'al¡ama de Gi-
rona presents a Ia ciulaL d'ara fins a Nadal, puguin tenir col.loqui sobre el
seu gotErn. EIs permet aixecar I'excomunió majorfulminada contra ek qui
plantegessin el tema.

Nos Yolans et c". Consider¿ntes judeos aljame nostre Gerunde, malicia
temporis excrescente, tam ex guerrarum discriminibus quam ex pluribus
qui morte preventi defficiunt numero consilii dicte aljame in ordinacione
qua eos posuimus preteritis temporibus, antequam ad reginalem dignita-
tem evecte essemus, non esse immo extra ordinem existere penitus, nec in
contribuendis et solvendis talliis et oneribus se concordant, cum predictis
advenientibus casibus aliqui singulares eorum qui pinguiores et diciores
erant devenerint ad eximiam paupertatem, tenore presentis, circa reppara-
cionem dicte aljame intendentes, ordinamus licenciamque plenariam elar-
gimur, quod illi de consilio qui presentes reperientur intus dictam civitatem
possint et valeant vetamentum factum de non loquendo aut intromittendo
se contra consilium aut ordinacionem consilii per nos facti, ebrayce dictum
beerem, relevare et eciam amovere tantum quantum eis fuerit bene visum,
unanimiter concordantes, tractando bonum consilii et comodum dicte alja-
me; nos enim dictis judeis de consilio tunc ut nunc plenam super predictis
conferimus potestatem, tollentes et suspendentes omnes et singulas penas,
tam in dicto vetamento, heerem ebrayce nominato, quam in aliis penarum
adieccionibus per nostram ordinacionem predictam appositis; mandantes-
que generali procuratori, thesaurario et aliis officialibus nostris et eorum
locatenentibus presentibus et futuris, quatenus in predictis nullum impedi-
mentum seu disturbium faciant vel apponant, quinimo presentem observent
et observari faciant, et non contr¿veniant aut aliquem contravente permi-
tant aliqua racione. Presentem vero licenciam durare volumus et tenere
hinc ad festum Nativitatis Domini proxime venturum et non ultra. In cuius
rei testimonium presentem fieri jussimus, nostro sigillo munitam, datam Ge-
mnde sefa die iunii anno a Nativitate Domini millesimo ccc" nonagesimo.
La Reyna.

Domina Regina mandavit michi Petro de Besanta. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2044, fol. 142v. Taml>é es troba inseía a I'aprovació de les noves
ordinacio¡s, del27 d'^btll 1391.
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55
Saragossa, 27 d'abril 1391.

Ia. reina lol,ant transcriu i aprooa, a beneplAcü, unes ordinacions de

I'al¡ama de ¡ueus de Girona redactades per quatre debgats dels secretaris i
de I'aliama.

Noi Yolans et c'. Considerantes, nobis existentibus Gerunde, per partem

aljame eiusdem nobis fuisse humiliter supplicatum quod cum aljama ipsa

esset multimode diminuta, causis et racionibus aliquibus in littera subscrip-
ta specifñcatis et alíis, diSnaremur aliquem modum ydoneum ordinare per

quem negocia aljame ipsius legere seu admínistrare possent habitzntes in
ea, et eo tunc mandaverimus fieri lifteram tenoris sequentis: Nos Yolans Dei
gr cia et c". Considerantes judeos aliame nostre (¿fc. tanscriu Ia prouisió del

6 de juny 13go, que autoritzaua tractar Ia reforma del corsell). Cuiusquidem

littere vigore judei regentes dictam aliamam Vitalem dez Maestre (r), jude-

um aliame eiusdem, ad nos miserunt, qui nomine dicte aliame et eandem

regencium predictorum nobis humiliter supplicavit ut cum, eiusdem littere
prétextu, Juceffus Bellshom de Blanis (2), Astruqus Lobelli Graciani €), Ferra-

rius Bonanasch ({) et Abraham Rzvaya t5), electi per secretarios et aliamam

iamdictos, quandam ordinacionem fecerint sub forma sequenü:
. [1] Lo consell han ordonat que sien >ocltt, dels quals n'i haie :oc del call

e dos de la col lecta fora la ciutat. Dels )oü n'i haje xvl qui sien de consell

contínuament, que no's hajen a mudar ni transportar per altres sinó aquells

que davall se deuen muda¡ segons que davall señ declarat; los quals nr
són aquests qui's seguexen: Ffarrer Bonanasch (ar, Struch Lobell (), Abraham

Ravaya (t, Salamó ga Pona (o, Aganell Cerg o, Bonet Saltell (8), struch cres-
ques (e), Igach Rovén (10), Rovén Acim(r1), Jucef Abraham (r'?), Igach Boniuha
(1r), 

Jucef Falcó (1a), 
Jucef Bellshom (2), Struch Benet (1t), Bonastruch dez Ma-

estre (1Ó, 
-lo qual Bonastruch sie al primer any e al terg any, e al segon any

sie Igach dez Maestre (1t son pare en loch seu; e axí següentment dur per

la dita forma, lo dit Bonastruch e Igach son pare, go és, lo dit Ronastruch

lo primer e lo terg any, e lo dit lgach pare seu lo segon any-; Bellshom

Mossé Falcó (t8) sie del nombre dels nr lo primer any, al segon any sie en

David Falcó(re) son frare, e el terg any sie en Falcó Mossé (20); mas emperó

és convengut que [si']l dit Falcó Mossé vol triar qui en loch seu sie en lo dit
terg any en Bellshom Mossé (21), frare seu, tot I'any encorrent, lque pugui
posarJol, e que ho haje a dir al comeng del dit terg any, dins dos dies, als

secretaris ab notarí públich; e axl s face de nl en tres anys ltem que en Bo-
net Saltell (8) pusqua metre en Bonjuha Saltell (") frare seu en loch seu I any
tot corrent, e que u digue al comengament del any dins dos dies, ab notari
públich, als secretarís, e axí següentment mentre dur lo consell, 9o és, de nr

án Íes anys un any. Item que n'Astruch Benet 05) haje licéncia al terq any
Der metre en loch seu en Benet Bellshom (23) o son frare en Mossé Bellshom
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t2a), e axí per tota vegada en cascun trienni un any, e per la forma dessús
dita haie a denunciar en la forma dessús dita. Aquests són los xra segons la
forma dessús ordonada.

[2] Item ordonam que sien añits ab los xvr dessús dits en consell, al pri-
mer any, cinch persones davall scrites, go és, Bellshom Bonjuha (2t), Bon-
juha Maymó ('6), Mossé Bellshom (2{), mestre Mossé lAbraham del portal] (rr,
Vidal Lobell (an. Item que en lo segon any, en loch dels v prop dessús no-
menats, se'n meten altres v, los quals són n'Adret Aninay (2e), Mossé Cabrit
G0), Bonsenyor Graciá G1), Benet Bellshom 'rr,, Noch Bonjuha ga porta (32).

Item que en lo terg any sien en loch dels v nomenats en 1o segon any altres
v, los quals són Astruch Cohén G3), Struch Ravaya e), Agday TaroE Gt, May-
mó Bonjuha 6), Bonet Vidal Gr. Item lo dit Bonet Vidal, si.s volrá, pusque
en loch seu metre son pare en <en> Vidal Bonet G), o en Bonjuha Vidal ce),

tota vegada que sien en la vila, e com se'n sien anats, lo dit Bonet romangue
en son oflici, e que ho haje a denunciar per la forma dessús dita ab notari
públich, e axí.s face aquella vegada que será en consell, 9o és, al terg any
que deu esser en consell.

[3] Item ordonam que del compte dels xxlu n'i haje dos qui són de la cu-
lleta fora la ciutat, go és, al primer any en Cresques Graciá, de Figueres (to),

Vidal Bonet, de sa Bisbal 6r; al segon any en Bonjuha Vidal, de peÍ tayada
oe), e enJucef Igach, de Figueres {{1); al terg any en Mossé Struch, de Banyo-
les (42), e en Bellshom Igach de Blanes, de Perattyzda(at. E axí.s seguesca
de n en tres anys mentre dur 1o consell.

[4] Item ordonam que sie clavari del primer any Naganell Cerg o), e que
pusque substituir en loch d'ell aquell que.s volri, ab a¡al condició, que 1o
dit Naqanell Cerg sie tengut de assegurar per aquell que.y metr), bé e com-
plidament, ab evicció e obligació de sos béns, e a conexenga dels secretaris
qui lavors seran. Lo qual Aganell haje per son salari, per si e per son subs-
titut, )(I lliures.

[5] [¿] Item que.ls secretaris sien tots anys fets en la forma que.s seguex,
qo és, que cascun any, aquell dia que la senyora Reyna ordonali, o al rrn
dia, que no sie festa de jueus o de christians, e si ho és l,endemá, aprés que
la confirmació de la senyora Reyna ser) a la aljarna presentada, go és, ab
redolins, en¿xí que tots los rcrr, o aquells que seran trobats en aquell dia
que's fará en la ciutat, del nombre dels dits rat. sien fets ar,tants redolins
com seran los del consell aquí presents, e.n un solament r¿dolín sie scrit
'Elegidor dels secretaris', en abraych appella;t borer, e en los altres no haje
res scrit. Et cascun per un infant de v en r¡ anys trasque-los de un bací on
sien mesos ab aygua, e sie donat un a cascú d'ells, e aquell a qui sie donat
lo redolí on sie scrit 'Elegidor', ab un altre companyó elegit per semblant
manera, lo qual segon elegidor se face ab redolins en tal manera que en los
redolins qui s daran no sien donats ne posats en la sort a algun o alscuns
qui sien parents del primer elegit, en tant que per ell segons dret ebraich
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no posqués fer testimoni. [ú] Los quals dos, per la forma dessús dita elegits,
haien a fer tres secretaris de la ciutat, tam bé del consell com fora del con-
sell, en tal manera que ells no sien en parentia en tal grau que segons dret
ebrayc no posquesen fer testimoni. Si[a] encara vedat e inhibit als dits ele-
gidors que no pusquen fer secretari algú qui sie de parentia lu¡ o almenys
un solament e no pus, la qual parentia sie en la forma dessús dita. Los quals
elegidors hajen a jurar que bé e leyalment hajen a elegir a profit de la alia-
ma. Item que hajen elegit dins un dia natural, e si no ls hauran t¡iats dins lo
dit dia natural, que en aquell cas ells no.y hagen algun poder en la elecció.
E en lo dit cas que no aguessen elegit, se elegesquen ab redolins altres dos
per la forma dessús dita, e los dits elegits no entren en la son. E si per altre
dia aquells derrer elegits no elegirien per un dia a ells assignat, que sien ele-
gits ab redolins tots los dessús dits, fora los elegis per la forma desús dita
en los primers, que elegesquen tres secretaris per la forma dessús dita. [c]
La qual secretaria dur un any del dia que seran elegits et hauran jurat, e que
los secretaris no pusquen tornar a la secretaria per un any aprés que seran
exits, e si són del consell, romanguen en lo consell segons la forma dessús
dita. E axí cascun any se elegesquen per la forma dessús dita.

[6] [¿] Item que elegits et fets los secretaris, dins dos dies aprés sie elegit,
aprés lo primer lo primer any, cascun any següent, clavari en ebrayc appellat
gouí, en la manera quis segueix, qo és, que sien fets aytans redolins com
lavors seran trobats del consell dels )o0n en la ciutát, exceptats los dits se-
cretaris, que no y sien entesses, e.n cascú sie m¿s un trog de paper, e en un
solament sie scriL'Borer, elegidor de clavari', e en los altres no sie res scrit.
E aquell a qui vendrá lo redolí on será scrit 'Elegidor de clavari', aquell sie
elegidor de fer clavari, lo qual clavari haje acostumat de pagar en tayl per D

sol. de bona moneda o més. Peró que l elegidor no pusque ele€iir algun qui
sie, ab los secretaris qui lavors ser:rn, en parentia, que no li pusqués fer tes-
timoni segons dret ebrayc. [áJ Et que lo dit clavari qui elet será haje a donar
firmances a coneguda dels secretaris qui lavors seran. Lo qual clavari elegit,
e axí matex los dits secretaris, hajen a jurar que bé e leyalment se hauran en
lurs of&cis, ans que usen. Lo qual clavari haje per son salari cascun any rr
lliures e no pus, en lo qual salari no s entén lo clavari del primer any.

[7] Item la elecció dels besdín se face aprés les eleccions dels secretaris
e del clavari, e s face en la forma que.s segueix, go és, que.ls dos elets per
fer secretaris hajen poder de triar nl juheus qui sien besdín, peró que no
sien los uns ab los altres, ni ab los secretaris, en grau de parentia de qu¿ s

posqués [i. e., no es poguésl fer testimoni segons dret ebrayc. E axí s se-
guesquen cascun any.

[8] Item ordonam que;al dels )cflrr pusquen fer complit consell, e que
hajen aquell poder que haurien tots los nar. E en cars que discrepació o
destorp haurá entre ells, que no s posquessen aven4 que en aquell cas que
passás per més veus, en tant que les dues pans [¡. e., les dues terceres pa¡ts]
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se avinguessen de una veu, exceptat que nengun qui será parent la r ab
l'altre, que no vallen sinó per una veu. Et si més de ru seran, axí matex les
dues lte¡ceres] parts d'aquells qui seran trobats al consell, en cas que.l nego-
ci pas per més veus, que les dues pafts se hajen avenir en la forma dessús
dita, foragitada parentia per la forma desús dita.

[9] Declaren emperó que.ls secretaris, clavari e besdín, e los >om, e los
xr, usen e hajen tot aquell poder, e hajen a seguir e señr'at segons lo poder
qui fou donat als officials de la aljarna enla catra que la senyora Reyna féu
sobre lo consell dels xr'rn de la aljama, ab cana fela en poder d'en Besanta
en deenbre de uoo<l'r, e ab lo adob que féu n'Alatzar aprés la dita carta en lo
mes de janer qui.s seguí, de uoo<vl. Declarat encara que.ls xvl hajen aquell
poder en los negocis de la aljama que havien los xr,rl en la dita carta. Totes
altres coses contengudes en la dita c rta fe¡a en poder d'en Besanta, e en
la carta del adob d'en Alatzar, qui no sien en la present carta fetes, dites e
ordonades, sien e romanguen [enl la lur forga e valor, ab que, perb, no vin-
guen contra les coses contengudes en la present carta.

[10] Et si per aventura falie del nombre dels xvr d'ells, o de aquells x-v qui
entre cascun any n'i entraran, axí com damunt és espressat, per mort o per
transportació de domicili, que en aquell cas pusquen los secretaris e bes-
dín del call, ab v ultra los secretaris e bidín -los quals v trien los secretaris
ab redolin-, e tots aquests concordants pusquen elegir en loch d'aquell o
d'aquells morts o transportats altre o altres de la ciutat, fora los dessús dits
assignats, que entren en loch d'aquell nombre de qué falrá, 9o és, del nom-
bre dels x"¡r o dels xv.

[11] E si per temps quant que quant appaffá o venie algun dubte o dub-
tes que fessen a declarar o interpretar e adobar (falta text) a lur coneguda e
segons lur bon arbitre.

[12] Volen los dits ru juheus elets que aquesta ordinació dur per a]tant
temps tro sie complit lo temps del consell de x-ru, del qual damunt és feta
menció, e no més avant.

[13] Tots los capítols e ordinacions dessús dits fan los dits nn juheus elets
en aquestes coses a fer e ordonaq segons lo poder per la senyora Reyna
d'aqudn donat ab letra damunt insefada, e ab acordament del consell de la
aliama, axi com damunt se conté, e per manament del bade, e entenen ha-
ver fet agó a)'tant quant a la dita senyora plauri e no més avant, e en cars
que a la dita senyora no plácie, que tot sie cas e nul.le e per no fet.

[14] Item los dessús quatre nomenats, concordans, attenent que en les
cartes primeres del consell dels xvrn, e del adob d'en A.latzar, se contén que
en Juceff Bellshom (2) no pusque esser en lo ofñci de la sec¡etaria ni esser
forgat a venir a consell, emperamor d'agó, volents a ell complaure, concor-
daren-se tots ensemps que l ditJucef Bellshom no pusque caure en offici de
secretaria, ne sie forgat de venir a consell per pena, ne per ban, ni per vet,
segons tenor de la dita carta de la senyora Reyna.
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h5l Ordonaren encara los dits quatre juheus elets, que en cas per qual-
que necessari o rahó que los secretaris, clavari e besdín nocs> fossen elegits
en los dies assignats, que l batle, de consell del jutge ordinari de Gerona,
pusque altre dia o altres dies elegir e fer elegir secretaris, clavari e bedín, si
elegits no seran, segons la forma dessús dita.'

Dignaremur eandem confirmacionis nostre presidio roborare; nos vero,
debitum respectum habentes ad statum in quo aljama jamdicta hodie est po-
sita, scilicet bonorum numero atenuata, et quod ipsi judei qui hodie moran-
tur seu stant in dicta aljama sunt propter gueffarum discrimina paupertaüs
incomodis ingr¿vati, tenore presentis ordinacionem predictam confirmamus
et approbamus quamque tenere et durare volumus dum de nostro proces-
serit beneplacito voluntaüs; mandantes generali procuratori et thesaurario,
balulo et judici ordinario Gerunde, et universis et singulis officialibus et
personis ad quos et quas pertineat, ipsorumque officialium locatenentibus
presentibus et futuris, quatenus presentem cartam nostram et in ea con-
tenta observent et observari faciant inconcusse, et non contraveniant seu
aliquem contravenire permittant aliqua ¡acione. In cuius rei testimonium
presentem fieri jussimus, nostro pendenti sigillo munitam, datam Cesarau-
guste )ow a die aprilis anno a Nativitate Domini millesimo ccco xc" primo.
Vidit Sperandeus.

Petrus de Besanta mandato domine Regine facto in consilio.

ACA, Canc, Reg. 2041, fol. 37v-40L Publicada per tsA.ER, Dr? Juden, oúm. 395.

Pe¡ ordre alfabétic: Abraham Ravaya (t). Adret Aninay @). Astruch Benet (rt), Astruch

Cohén c), Astruch Cresques o). Astruch Lobell GracñG). Ast¡uch Ravaya(r{). Bellshom

Bonjuha(2t). Bellshom Issach de Blanes(ar). Bellshom Mossécl). Bellshom Mossé Falcó('3).

Benet Bellshom(¿r). Bonastruch Desmaestre(rd). I3onet Saltell @. Bonet Vidal G', Boniuha

Maymó (,6), Bonjuha Saltell("). Bonjuha Vidal @), Bonsenyo¡ G¡aciá 61). Cresques Graciá
ou). l)avid Falcó oe). Enoch Bonjuha Ca Porta 1,,). Falcó Mossé (s). Fer¡e¡ Bonanasch(a).

Hasday Tarog(it). Issach Bonjuha (r3). Issach Desmaest¡e(r7r. Issach Rovén ('0). 
Jucef Ab¡a-

ham (t'?). 
Jucef Bellshom de Blanes ('). .¡ucef Falcó (1t. 

Jucef lssach ('1). Maymó Bonjuha
6). Mosse l,{braham del Ponal] ("). Mossé Asruch ({'z). Mossé Bellshom ("). Mossé Cabrit
c0). Naganell Cergo. Rovén Nacim(rD. Salamó Sapona (6). Vidal Bonet L'r). Vidal Desma-

est¡e ('). Vidal Lobell ('?3).

56
Saragossa, 28 d'abril 1391.

Per a m6 seguretat que ek singulars de I'al,jama de jueus de Girona
obseruin les noues ord.inacions, Ia reina lolant digosa que es dicti una so-
letnne excomunió i s'imposi pena de cinc4mts sous ak contradktors i 4b
contra úentors.
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Yolans et c" dilectis et fidelibus nostris bajulo aliame nostre civitaüs Ge-
runde et iudici ordinario ipsius civitatis, aliisque universis et singulis officia-
libus qui nunc sunt et erunt pro tempore, ad quem seu quos pfesentes per-
venefint et subscripta pertineant, salutem et graciam. Ecce quod nos, cum
quadam carta nostro sigillo pendenti munita, data Cesarauguste )oc,, 'die
aprilis anno subscripto, confirmavimus ordinacionem de nostro permissu
factam per aliquos ,udeos per aliamam dicte civitatis electos, ut in ipsa carta,
in qua ipsa ordinacio est inserta, plenius continetur; quam confirmacionem
et ordinacionem volumus observari, nedum per officiales nosros dum no-
bis placuerit, verum etiam per quoscumque judeos habitantes et habitaturos
in aliama predica et eius collecta. Et cum dubitemus quod, licet apparuerit
dictam ordinacionem factam et secutam fuisse concorditer in aliama prefata,
quod concordia possit inter eos durare, volumus, vobisque dicimus et man-
damus expresse quatenus ordinacionem predictam et confirmacionem se-
qutam faciatis, ex nostri parte, et sub penis herem et nitduy ad cognicionem
Juceffi Bellshom et Astruqui Sutlam, publicari et fieri sollenniter, quas penas
contrafacientes seu incontrariumdicentes incurrant ipso facto cum conÍave-
nerint seu fecerint modo aliquo sive causa, necnon sub penis quingentorum
solidorum cuilibet judeo quocienscumque contrafecerit seu venerit incur-
renda; nos enim quibuscumque judeis degenübus in aliama eadem et eius
collecta sub dictis penis tradimus firmiter in mandatis quod ordinacionem et
con-firmacionem predictas observent et observari faciant inconcusse, et non
contraveniant aut faciant aliqua racione, si penas predictas, quas ab eorum
bonis haberi volumus, cupiunt evitare. Data Cesarauguste )surr" die aprilis
anno a Nativitate Domini if ccco xco primo. Vidit Sperendeus.

Petrus de Besanta mandato domine Regine facto per Dominicum Mas-
coni, regentem cancellariam, generalem procuratorem et thesaurarium.
Probata.

ACA, Canc, Reg. 2044, fol. 15av.

57
Barcelona, 16 de juliol 1392.

In reina loktnt, aLlegant que els components de I'aljama de jueus de Gi-
rona ban distninuít per bs no/'ts, les conuenians i l'emigraciÓ a causa dek
a.ualots de I'any anterior, autoritza que uút dels consellets designats en bs
daneres ordinacions tinguin ek mateixos poders que els uint-i-tres qui bi
estauen preuistos. El mandat dels ortcis que ebgiran durard. només un any.

Nos Yolars et c". Anno proxime preterito consilium et rectores in alja-
ma judeorum Gerunde meminimus ordinasse, que ordinacio inefficax fuit
incontinenü, cum ipsa aliama pridem insultu plurimorum, tam intra dictam
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civitatem quam extra infra vicariam eiusdem degencium, destructa extitit
in maiori parte adeo ut judeorum habitancíum in dicta aliama, et in eadem
consilium faciencium, alii mortui insultu eodem, alii ad fldem catholicam
sunt conversi, alii vero ipso insultu perterriti fugierunt ad alias panes, domi-
cilia propria deserentes, ita quod hodie remanentes judei in modica quan-
titate modum vivendi non habent, immo ad solvenda onera quibus dicta
aljama subest et aliter in diversis eorum neccessariis providere non possunt,
cum in dicta aliama consilium, secret¿rii nec alii qui in ipsa aliama rectores
seu administratores esse solebant non sunt. Quare, ad supplicacionem hu-
milem nobis factam pro parte judeorum remanencium in 

^li^m 
predicta, et

ut ponamus in regula iudeos eosdem, tenore presentis providemus et ordi-
namus quod illi judei qui, ut predicitur, ibi remanserunt, et qui dicto anno
proxime preterito, qui finivit in mense junii presentis anni, in dicta aliama
de numero consilii extiterunt, illi scilicet qui in dicta civitate presentes fu-
erint, possint et valeant in aliama memorata et collecta eiusdem consilium
facere et celebrare, tenere et congregare, intellecto tamen quod non possint
esse minus octo illi qui consilium ipsum facient et celebrabunt, et ipsi vel
major et sanior pars, habito primitus inter omnes, et nemine ipsorum in dic-
to consiüo defficiente, diligenti colloquio et maturo ftactatu super negociis
de et super quibus agent, possint omnia et quecumque negocia dicte alia-
me neccessaria et opportuna libere exercere, et tallia[s] imponere, easque
colligere et levare; possint etiam dicti consiliarii, prout eis videbitur expe-
dúe, duos secretarios, cllarium gwé ebrayce dictum, barorim de averoE,
de thavioE, elemosinarios sive gabbahim, judices sive bezdín, et alios qui
compota administracionum audiant, annuatim eligere, et omnia alia faciant
et libere exerceant, et facere et exercere possint, que et prout facere poterat
totum consilium anni proxime dicti qui, ut premissum est, finivit in mense
junii proxime lapsi. Potest¿tem autem secretariorum et aliorum officialium
predictorum per unum annum solum hac vice, presentem vero ordinacio-
nem, dum nobis placuerit durare volumus et non plus. Mandantes officiali-
bus nostris presentibus et futuris, et eorum locatenentibus, quatenus ordina-
cionem nostram huiusmodi observent et observari faciant per quoscumquer
et non contraveniant quavis causa. In cuius rei testimonium presentem fieri
jussimus, nostro sigillo munitam, datam Barchinone x!'1" die iulii anno a Na-
tivitate Domini millesimo ccc" xc" secundo. Vidit Sperendeus.

Petrus de Besanta mandato domine Regine facto per generalem procu-
ratorem et thesaurarium. Probata.

ACA, Canc, Reg, 2041, fol,70v-71r, Publicada per B^ER, Die Juden, n.úm. 447, amb

supressions.
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58
Tonosa, 14 de luliol 1393.

In reina lolan¡ prorroga per un any el regiment de I'aljama de Girona
establet I'aryt anterior.

Nos Yolans et c". Anno preterito proxime ordinacionem quandam super
regimine aliame Gerunde fecisse recolimus sub hac forma: Nos Yolans et
c". Anno proxime preterito consilium et rectores in aliama judeorum Ge-
runde et c". Jam inuenietis registratam in x,rx" nn'folio ordine retrog[r]ado
computando; post datam cuius sequitur sic Verxrn cum tempus in preinser-
ta concessione seu ordinacione contentum sit transactum, et amplius judei
aljame predicte non possunt exercere aut ordinare aliquid in aliama eadem,
per partem dicte aliame nobis fuit humilite¡ supplicatum ut dígnaremur
tempus ipsum ad tempus longius ampliare. Nos vero supplicacioni eidem
condescendentes benigne, tenore presentis tempus predictum ad unum an-
num venturum proxime et postmodum ad nostre voluntaüs beneplacitum
prorogamus, duraturum ipsum beneplacitum quousque eum revocaverimus
aut aliter duxerimus ordinandum; concedentes judeis dicte aliame quod se

regant et regere possint per modum superius ordinatum, non obstante dis-
cursu temporis supradicti; mandantesque universis et singulis officialibus
et personis cuiuscumque condicionis fuerint quatenus presentem nostram
concessionem seu prorogacionem teneant firmiter et observent, faciantque
ab aliis observari, et non contraveniant quavis causa. In cuius rei testimo-
nium presentem fieri jussimus, nostro sigillo munitam, datam Defuse xrrt"
die julii anno a Nativitate Domini millesimo ccco xco tercio. visa de Ponte.

Petrus de Besanta mandato domine Regine facto per thesaurarium.
Probara.

ACA, Canc, Reg.2041, fol. 103v-104r,

59
Ba¡celona, 8 d'octubre 1394.

La reina lolant reuoca una r¡rdinació dictada per l'aljama d.e ju s de
Girona sobre la manifestació dek pnistecs. JuIja que és lesiua dels interessos,
tant seus com de la mateixa. aljama.

Yoland et c" a la nostra aliama dels juheus de la ciutat de Gerona, e als
regidors, e a tots e sengles singulars de la dita aljama e de la col lecta e con-
tribució d'aquella, grácia sua. Entés havem que ab tractaments e induccions
d'alguns de vosaltres havets sob¡e la drta aljama e comú de la col lecta e
contribució d'aquella imposada certa ordinació e capítols penals que tots
singulars juheus e juhies de la dita aljama hajen e sien tenguts a fer manifest
o denunciació de tots e sengles deutes, préstecs e contractes los quals han



Ers Jurus or Grnoru r r¡ s¿v¡ o¡c¡¡nz¡cró

fets e faran ab alguns. E com halam verdedera relació e siam informades
aytals ordinacions e capítols novells, e los quals passats són tÍenta anys no
ésser servats ne usitats en la dita aljama ne entfe vosaltres, ésser dampnoses
e preludicials en deriment e abús dels nostres drets e diminució de vosal-
tres qui, considerada la destrucció e scándels seguits no és lonch temps per
insults contra vosaltres per alguns pobles, nostres reveréncia, honor e cor-
recció oblid¿ns, sots pervenguts a oppressions molt dures e greus, en tant
que si les dites ordinacions e capítols, qui són per nós vists a nostres drets
prejudicials e a vosaltres nofbles, no eren revocats, e de remey per nós so-
bre les dites coses procehit, se porien tals e tan grans casos e rumor e des-
viament entre vosaltres, e que a nós e a nostres drets e regalies porien a ma-
jors perills, dans, prejudicis e detriment evenir, per go, volents aytals perills
squivar e a la indempnitat nostra e de nostres drets provehir e obviar, per
les dites rahons e altres nostra intenció a acó inclinades, e revocants totes e
qualsevol ordinacions, capítols e penes sobre los dits manifests o denunci-
acions dels dits contractes e préstecs, e aquelles tol lents e remetens ab la
present, a vosaltres dehim e manam de certa sci¿ncia e expressament, sots
incoriment de la nostr¿ ira e indignació, e pena de c florins d'or a nostres
cofres applicadors, e d'aquells de vosaltres qui contrafarets havedors que,
servant aquest nostre manament, d'ací avant dels dits capítols e ordinacions
e manifest no usets sinó axí e en aquella manefir que acostumevels ans de
les dites ordinacions e capítols, retorv¡nts a primer e degut estament les
dites coses, les quals nós reduhim e tomam a degut e primer stament ab la
present; per la qual manam al feel nostre lo batle de Gerona e de la dita al-
jama, sots semblant pena, que en servar e complir les coses damunt per nós
manades, les dites aljama e singulars d'aquella e de lur peyta, contribució e
col lecta destrengue e servar face ab acabament, e la dita pena exegesque
e leu d'aquells qui inobedients seran a aquest nostre manament. Dada en
Barchinona a llr dies de octubre del any de la Nativitat de nostre Senyor M

ccc xc ur. Visa de Ponte.
Petrus de Besanta mandato domine Regine facto per procuratorem gene-

ralem et thesaurarium. Probata,

AcA, canc, Reg. 2045, fol. 100v.

60
Barcelona,9 de novembre 1394.

Al.bgant la notable d.isrninució del numerari de I'aljanxa de jueus de Gi-
rona a cantsa dek recents aualots, la. reina lolant designa onze con-sellers i
tres secretaris Wqué la regeixin d.urant cinc anys. Faculta els secretaris i
Astnrcb Benet, que és el major contribuent, per ad.junrarf.ns a. tres consellers

291
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m6, triats d'entre els majors. Ord.ena que tres juetc de Peratallada formin
part del consell quan es trobin a la ciutat.

Nos Yolans et c". Considerantes aliamam judeorum civitatis Gerunde,
propter insultus et devastaciones sequtas preteritis annis, ad tam modicum
personarum numenlm devenisse quod non sufficit ipse numen¡s ad con-
silium per nos annis preteritis ordinatum, et propterea nobis per nuncios
noviter ad nos missos humiliter supplicasse ut, attento personarum numero
qui nunc est in ipsa aliama redacto ad modicum, causam prebentibus insul-
tibus et devastacionibus supradictis, dignaremur consilium ordinare, tenore
presentis, dictis supplicacionibus inclinati (slc) benigne, providemus, ordi-
namus et statuimus

[1] [al quod aliama predicta regatur per judeos sequentes, videlicet, per
Agaqum Bonjuhe (rr, magistrum Mosse dez Portal ('?), Bonastruchum dez Ma-
estre 6), Belshom Mosse Falco (a), Struqum Cresques (5), Mosse Bellshom (ó,

Vitalem Lobell r7), Naqanellum Cerg (8), Salamonem Ea Porta (e), Bonjuham
Maymoní (to) et Struqum Benet (rr), eiusdem aliame judeos; [ál hoc addito,
quod secretarii presentes et futuri, cum dicto Astruquo Benet, qui est ma-

ior contribuens in dicta aliama, eligant concorditer unum, duos vel tres ex
matoribus contributoribus aliame predicte qui sint in numero consilii alia-
me eiusdem, ut numerus dicti consilii, qui sepissime celebrari habet prop-
ter onera multipliciia judeorum, et ob infirmitates seu absencias nominato-
rum superius non decrescat, nec negociomm provisio cessare videatut ita
tamen quod pater non possit substituere filium, socer generum, et ffrater
fratrem, ad cognicionem tamen dictorum secretariorum et Astruci Benet,
ut negociis dicte aliame cicius provideri possit nec cessent (slc) expedicio
agendorum. [c] Volumus eciam et ordinamus quod quocienscumque con-
tingat Bonjuham Vitalis (1'?), Vitalem Boneti(13) et Bellshom Igach (ta), loci de
Petfacisa, collecte civitatis eiusdem, adesse in civitate Gerunde, cum sint ex
maioribus contribuentibus in oneribus ipsius aliame, possint interyenire in
consiliis dicte aliame. [d] Preterea ordinamus et volumus quod. octo ex nu-
mero predictorum consilium faciencium concordanribus, eiequatur concor-
di^ f^cta per illos, et illud quod concordaverinr veniat ad effbctum: majori
enim parti concedendum est.

[2] [a] Ulterius volumus et ordinamus quod affio presenti sint secretarii,
nernanim ebrayce nominati, dicte aliame, Vitalem Lobell o), Bonastruqum
dez Maestre (J), Ffalconum Mosse (t5). 

[&l Lapso autem anno presenti, cons!
lium dicte aliame possit predictos seu alios tres judeos, aut unum vel duos
ex preclictis, prout nume;o consilii seu maiori parti eorum fuerit benevisum,
ponere pro anno sequenti in exe¡cicio dicte secretarie, et sic anno quolibet
successive.

[3] Possint eciam consiliarii dicte aliame, seu maior pars eorum, eligere
seu constituere clavari.um, goué ebrayce dictum, baronim de averog et baro-
nim de thaviog, et elemosinarios, ga bbabim üctos ebrayce, et bezdin;
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[4] concedentes facultatem plenariam secretariis, consiliariis seu consili-
um facientibus supradictis, et aliis, tantam et talem quantam et qualem fuit
eis collata et data in o¡dinacione consilii per nos facta cum carta nostra data
Gerunde rocr' die decembris anno a Nativitate Domini millesimo ccc" Doo("

sexto, et clausa per fidelem prothonotarium nostrum Petrum de Besanta.
[5] Presentem vero concessionem tenere volumus et durare per quinque

annos a data presencium numerandos, et postmodum dum de nostro pro-
cesserit beneplacito voluntatis.

Mandantes baiulo dicte civitatis Gerunde, et universis et singulis offici-
alibus nostris presentibus et futuris, ac eorum locatenentibus, judeisque et
judeabus dicte aliame, quatenus presentem ordinacionem nostram, dum no-
bis placuerit, teneant firmiter et observent, faciantque ab aliis observari, et
non contraveniant quavis causa. In cuius rei testimonium presentem fieri et
sigillo nostro pendenti jussimus comuniri, datam Barchinone nona die no-
vembris a¡rno a Naüvit¿te Domini M" ccc" xco quarto. Visa de Ponte.

Petrus de Besanta mandato domine Regine facto per generalem procu-
ratorem et thesaurarium. Viderunt eam generalis procurator et thesaurarius
supradicti. Idem. Probat¿.

ACA, Canc, Reg. 2042, fol. 22r-v.

Per o¡dre alfabétic: Astruch Benetr¡r¡. Astruch Cresques(5). tsellshom Issach("). Bell-
shom Mossé Falcó(t. Bonast¡uch Desmaestre(i). Bonjuha Maymó(to). Bonjuha Vidal(l'?).

Falcó Mossé(1t). Issach Bonjuha(". Mossé Bellshom(6). Mossé del Po¡tal(z). Naganell Cere
{3). Salami) Saporta (er. Vidal tsonet (rJ). Vidal t¡rbell o).

61
Barcelona, 22 de maig 1395.

Ia retna lolant ordena als secretaris de I'aljama de jueu-s de Girona, i
a Astnrcb Benet, que assurneirin com a consellers rtns a tres contribuents
d'enlre ek mitjans o menors.

Yolans et c' secretariis et consíliariis nostre aliame judeorum Gerunde
qui nunc sunt et pro tempore fuerint, faraciam suam. Quamquam pridem in
ordinacione consilii et regiminis dicte aliame que cum carta nostro pendenü
sigillo munita data Barchinone nona die novembris anno a Nativitate Domi-
ni millesimo ccco xco quarto proxime preterito fecimus predictos consiliarios
in dicta carta nominandos, expresse contineatur inter cetera quod vos, dicti
secretarii presentes et futuri, cum Struquo Benet, qui est maior contribuens
in dicta aliama, eligeretis concorditer ultra consiliarios in ordínacione ipsa
nominatos, unum, duo vel tres ex maioribus contributoribus predicte alia-
me qui essent in numero dicti consilii, ut in dicta carta plenius continetur;
quia tamen sepe contíngit non diciores personas esse ad regimen rei pu-
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blice habiliores et magis expertas, pro utilitate dicte aliame et pro saniore
eius consilio, quod deffecti\.um personarum audivimus deffectum, provide-
mus et ordinamus ac volumus vobisque, dictis secretariis et dicto Astruquo
Benet expresse injungimus, sub nostre ire et indignacionis incursu ac pena
quingentorum florenorum auri nostro erario irremissibiliter applicandorum,
quatenus eligatis, visis presentibus, duos vel tres ex mediocribus vel mi-
noribus contribuentibus dicte aliame quos ad hoc magis abtos et ydoneos
inveneritis, qui ultra numerum consiliariorum jamdicte aliame per dictam
cartam ordinatum in consiliarios preffate aliame prout alii admitantur, et
similem quam alii consulendi habeant potestatem. Et hoc non mutetis nec
eciam differatis, nam sic de certa sciencia fieri volumus et jubemus. Data
Barchinone )()ír" die madii anno a Nativitate Domini millesimo ccc" xc" quin-
to. Gabriel Cardona.

Bonanatus Egidii mandato domine Regine facto per thesaur¿rium.
Probata.

ACA, Canc, Reg. 2045, fol. 130v-1,31,t.

62
Barcelona,2l de iuny 1395.

Ia reina lolant ordena ah secretaris de l'aljatna de Girona, i a Astrucb
Benet, que procede*en sense dilacions a escollir un conseller d'entre els ma-
jors contribuents ,

Yolans et c" secretariis nostre aliame judeorum Gerunde et Astruquo Be-
net, judeo ipsius aliame, graciam suam. Percepto quod licet in quadam li-
tera nostra data Barchinone nona die proxime preteriti mensis novembris,
cum qua predicte aliame consilium ordinavimus, nominando in ea expresse
undecim consiliaríos judeos ipsius aliame, vobis dictis secretariis et tibi, dic-
to Astruquo, uni ex dictis consiliariis nominatis, mandaverimus quod ultra
dictos consiliarios nominatos eligeretis concorditer in consiliarios eiusdem
aliame unum vel duos aut tres de maioribus contributoribus ipsius, verum-
tamen nondum tercium ex dictis tribus consiliariis elegistis, vobis dicimus et
mandamus de certa sciencia et expresse, sub pena ducentorum florenorum
auri nostro erario ir¡emissibiliter applicandorum, quatenus si necesssarium
est et nondum tercium ex dictis consiliariis elegistis, ipsum tercium consili-
a¡ium de maioribus ipsius aliame cont¡ibutoribus juxta formam predicte li-
tere, visis presentibus, eligatis, ne aliama ipsa deffectu consiliariorum detri-
mentum aliquod paciatur; et hoc non mutetis nec eciam differatis, nam sic
de certa sciencia fieri volumus et iubemus, quibusvis literis, provisionibus
seu mandatis contrariis obsistentibus nullo modo. Data Barchinone rcs" die
junii anno a Nativitate Domini M" ccc" xc" quinto. Gabriel Cardona.
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Jacobus de Linyano ex provisione fact^ per regentem cancellariam.
Probata.

ACA, Canc, Reg. 2030, fol. 190r-v. Al mes següent la reina insistia en I'elecció d'un
tercer conseller d'ent¡e els maiors contribuents: Reg. 2031, fol. 3v-4q en data Barcelo-

na, 1,2.07.1395, L'arry 1398, per defunció de Salamó Saporta, mestre Mossé AbÉham del

Portal i Ast¡uch Cresques, la reina els substituia per Mahir Bellshom, Bonsenyor Samuel

i Bonastn¡ch Maymó, respectivament, reservant-se el poder de revocarlos si comprova-

va que eren insuñcients per al cárrec: Reg.2046, fol. ó5v, en dau Barcelona, 06.05.1398.

63
Barcelona,2l de tuny 14OO.

l.a reiru. Iolant aproúa urw elecció de quatre regid.o6 tenporak de l'al-
jama de jueus d.e Girona, feta pels matei.xos jueus el 10 de maíq 1nterior.

Nos Yolans et ca. Percepto litera Bernardi Pictoris, notarii Gerunde, alia-
mam judeorum civitatis predicte, congregatam in patio sinagoge seu scole
judeorum ipsorum decima die mensis madii subscripti anni, de licencia et
volunt2te baiuli dicte aliame, elegisse in rectores dicte aliame Vitalem Lobell
(1). Bonastruchum dez Mestre (2). Astruchum Benet (3)et Abraham Mosse dez
Portal (a), 

iudeos aliame eiusdem, quibus insimul concordantes singulares
aliame iamdicte, ali¿mam representantes, [¿] dederunt plenariam potesta-
tem quod possent petere, exigere et recipere quecumque jura pertinencia
dicte aliame, compota audíre, vendere, talli2Je et fogagia et alia declarata et
ordinata pro negociis et alüs neccessariis pro dicta aliama fieri consuetis; [bl
elegerunt amplius clavarium dicte aliame dictum Abraham Mosse dez Portal
(a); [cl quam ordinacionem durare voluerunt hinc ad festum Nathalis Domini
venturum de proximo et non ultra; [/] ordinarunt necnon quod possint eli-
gere dicü quatuor, si a nobis licenciam concederetur et de nostro procede-
ret beneplacito voluntaüs, baronims de thaviog et de averog, et gabbahim
vocatos elemosinarios; fuit nobis per nuncium ad nos missum per aliamam
predict¿m humiliter supplicatum quod dictam ordinacionem approbare et
de novo concedere dignaremur. Qua supplicacione suscepta benigne, pre-
sentis tenore ordinacionem predictam laudamus et approbamus nostreque
conñrmacionis presidio robommus, et ad cautelam baronims et gabbahim
prefatos de novo constituimus et concedimus cum presenti; mandantes ba-
iulo Gerunde, universis et síngulis officialibus et subditis nostris et eorum
locatenentibus presentibus et futuris, quatenus concessionem nostr¿rm pre-
sentem teneant firmiter et observent, servarique faciant per quoscumque,
et non contraveniant aut aliquem contravenire permittant aliqua r¿cione.
Huiusmodi autem ordinacionem durare et tenere volumus dum de nostro
orocesserit beneplacito voluntatis et non ultra. In cuius rei testimonium
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hanc fieri iussimus, nostro sigillo munitam, datam Barchinone xa' die junii
anno a Nativitate Domini M cccc". Vidit Soerendeus.

ACA, Canc, Reg. 2047, fol- 4t.
Per ordre alfab¿tic: Ab¡aham Mossé del Portalrl). Astn¡ch Benet 6). Bonastruch Des-

maestre ('?). Vidal Iobell (rr.

64
Monestir de Pedralbes, l5 de setembre 1402.

Ia reina lolant reaoca una disposició del seu procurador sobre el consell
de l'aljama de jueus de Girona, i ordena reposar Bonsenyor Samuel corn a
conseller.

Yolans et c' fñdelibus nostris bajulo, subbajulo et cuillermo Domenge,
legum doctori, protectori et judici ordinario aljame judeorum civitaris Ge-
runde, salutem et fraciam; necnon secretariis, consilio et rectoribus aljame
predicte, graciam suam. Prout ex supplicacione nostro presentata conspec-
tui pro parte Bonsenyor Simuel, judei dicte aljame, percepimus [quod] non
obstante quadam provisione quam nos fecimus dicto Bonsenyor Simuel et
aliis iudeis nominatis racionibusque contentis in provisione ipsa, que data
fuit Barchinone sexta die madii anno ¡¡" ccc" xco octavo continetur largius,
Berengarius de Cortilles, ut procurator noster, mutavit consilium in ipsa al-
jama et alias comisit vobis, dicto Guillermo, quod anno quolibet, durantibus
tribus annis, unum poneretis in consilio dicte aljame, prout in quadam litera
ex parte dicti Berengarii missa, data in villa Pratorum de Mollone xu" die
octobris anno M cccc primo preterito proxime continetur. Verum quia lite-
ra dicti Berengarii mutat modum pe¡ nos statutum et ordinatum cum dicta
provisione a nostr¿ emanata curia, volumus vobisque dicimus et manda-
mus, sub pena mille florenorum auri nostri si contraegeritis erario applican-
dorum, quatenus prefatum lJonsenyor Simuel ju:.ta ordinacionem per nos
factam nostri ex litera de qua superius mencio habetur, ad consilium alja-
me admitatis predicte, et in omnibus actibus ad quos alii consiliarii fuerint
admittendi, litera dicti Berengarii de Cortillis et aliis provisionibus, literis et
mandatis factis incontrarium, quas et que p¡o nullis habemus in quantum
tangant seu tangere videantuf Bonsenyor Simuel, judeum prefatum, obsis-
tentibus nullo modo. Data in Monesterio de Petrisalbis xv" die septembris
anno a Nativitate Domini ¡¡ cccco secundo. Vidit Berengarius Solsona.

Petrus de Besanta ex provisione facta diu est per cancellarium. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2047, fol. 1,35r.
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65
B¿rcelona, 2 de setembre 1407.

La reina lolant relleúa Asttuch Benet d'ocupar cArrecs de I'aljama de ju-
eu.s de Girona, i el substitueix pel seurt Jucef Astrucb Benet. Donant-se el
cas que aquest s'ba casat a Sokona i bi té el domicili, nomena Falcó Bell-
sbom com ad.junt sel,.

Nos Yolans et c". Considerantes Astrucum Benet, judeum aliame civitatis
Gerunde, propter eius etatem senio declinatam, et propte¡ infirmitates quas
a modico citra tempore passus fuit, fessum esse et quietis remedia querere,
ut per exposicionem nonnullorum fidedignorum domesticorum nostrorum
percepimus novitet tenore presentis dictum Astrucum ab interventu consilii
et quorumcumque officiorum dicte aliame eximimus et exemtum ac quiti-
um decernimus, ita quod decetero ipse Astrucus Benet non sit nec compelli
possit modo aliquo ad interveniendum in dicto consilio nec in offrciis dicte
aljame, imo sít scusatus penitus a predíctis. Et quia dictus Astrucus est unus
de maioribus dicte aliame, expedit ut eligamus aliquem eius loco qui ín dic-
to interveniat consilio, et sit in regimine dicte aliame, ac gerat onus quod
idem Astrucus gerebat, contextu presentis te, Jucefum Struc Benet, filium
dicti,{,struci, loco dicti paúis tui ponimus. Et quia tu, dictus Juceffus Astruc
Benet, uxorem Solsone duxisti et mansionem tuam foves, non poteris in
consilio dicte aliame intervenúe continue sicut expedit, volumus et de cer-
ta sciencia eligimus et constituimus te, Ffalconum Bellshom, consiliarium
dicte alíame, ita quod ambo insimul, videlicet tu, dictus Juceffus Astruc, et
tu, Falconus Bellshom, si presentes in dicta civitate et inpediti legittime non
fueritis, interveniatis in consilio dicte aliame quociens celebrabitur tanquam
consiliarii, et assumatis onus officiorum aliame ipsius prout opportunitas
inducet et fuerit faciendum; nos enim utfumque vestrum numero dicti con-
silii agregantes, mandamus bajulo qui nunc est, et erit pro tempore, et eius
acessori, necnon secretariis, consilio et aliis officialibus dicte aliame et qui-
buscumque officialibus nostris presentibus et futuris, contrarium faciendi eis
potestatem omnimodam abdicantes, quatenus ammodo vos, Juceffum As-
truch et Falconum Bellshom, pro consiliariis dicte aliame habeant, presen-
temque observent et observari faciant, et non contraveniant quavis causa.
In cuius rei testimonium hanc ,ussimus fieri, nostro sigillo munitam, datam
Barchinone secunda die septembris anno a Nativitate Domini M" cccco sep-
timo. La Relma.

Domina Regina mandavit michi Petro de Besanta. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2048, fol. 166v.
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66
Barcelona, 2 de desembre 1407.

L& reina lolant nomena Astnrcb Zabarra, ftsic jueu de Girona, conseller
de I'aljama. (Notícia de notnenarnents similars a fam de Bonet Vidal, Ma-
bir Belkbom Caracosa, Bonastr cb Jucef i Falcó Bellsbom) .

Nos Yolans et c". Quia ut audivimus per nonnullos familiares nostros qui
de hiis nobis humiliter supplicarunt, tu, Astrucus Qabarra, judeus Gerunde,
fisicus, sciencia et bonis moribus adornaris, tenore presentis, ad intercessus
supplices ipsorum familiariorum nostrorum, te in consiliarium dicte aliame
constituimus ipsiusque numero agregamus; mandantes bajulo dicte alia-
me qui nunc est et pro tempore fuerit, eiusque locatenentibus presentibus
et futuris, necnon secreariis dicte aliame et aliis personis ad quas spectet,
quatenus te, dictum Astrucum, pro consiliario dicte aliame habeant, et in
omnibus actibus eiusdem aliame ad que ceteri consiliarii admittuntur te ad-
mittant, presentemque observent et observari faciant et non contrayeniant
quavis causa. In cuius rei testimonium hanc jussimus fieri, nostro sigillo
munitam, datam Barchinone n^ die decembris anno a Nativitate Domini u'
cccc" septimo. La Reyna Y

Domina Regina mandavit michi Petro de Besanta. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2048, fol- 174r. Al fol. 174v hi ha una carta similar, datada el mateix
2 de desemb¡e, a favor de Bonet Vidal, iueu de Girona. D'ell diu, "ut audivimus per non-
nullos, esse divitem et bonis mo¡ibus eruditum". Al foli 187r ¡'hi ha un¿ alh?, datada el
l0 de maig 1408, a fávor de Mahi¡ Bellijhom Caiacosa, jueu de Girona. Diu haverne re-
but "testimonium laudedignum". Al Reg. 2033, fbl. 23v, hi ha una carta simila¡ a favor de
Bonastruch Jucef i Falcó Bellshom. Diu haver sabut "abtos et st¡fficientes fore, et ¡acione
naturali vigere". Pona la d¿t¿ Barcelona, 09.07.1408. I¿ ca¡ta a favor d'Astr¿ch Zabara
fou reproduida, a petició de l'interessat, dient que l'havia extr¿viat: Reg. 2049, fol. 44*,
en data Ba¡celona, 25.09.1409.

67
Barcelona,9 de iuliol 1408.

Ia reina Iolant designa una comissió de cinc jueus que regeixi, durant
dos anys, ek afers económics d.e I'auama de Girona.

Nós na Yoland, del molt excel lent et ce, cobejans segons que s pertany
provehi al bon stament de la allama de Gerona e dels singulars de la con-
tribució de aquella, conians de la indústria e leyaltat de vosalt¡es, Struch
Benet (1), Bonstruch deg Mestre (2), Abram Mossé €), Bonstruch Juceff 'a) e
Vidal Bonet (t), juheus de la dita aljama, per tenor de la present en les co-
ses dejús scrites consentim e donam plen poder, a vosaltres tots cinch si tu,
dit Vidal Bonet, entrevenir en les desús scrites coses volrás, e si entrevenir
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noy vol¿s, en abséncia de tu, dit Vidal Bonet, a vosaltres, Sfruch Benet,
Bonstruch deq Mestre, Abram Mossé e Bonstruch Juceff damunt dits, [a] ne
pugats statuir e ordonar en e per qual forma e Írlnera se pagaran los c¡r-
rechs de la dita aljama e de la sua contribució; Ibl e per pagar los dits c)r-
rechs imposar en la dita aliz:ma, e en la contribució, e en los singulars de
aquella, talles e fogatges, per via de maniffest o en aquella Ívrnera que us

era vist fahedor; lcl pugats encara ordonar e imposar imposicions e altres
qualsevol d¡ets e exaccions en la dita aljama e singulars de aquella, e en la
dita contribució, e aquelles talles e fogatges, imposicions, drets e exaccions
levar o fer levar, o posar e elegir levadors e exegidors en aquelles, o vendre
aquelles, si e per aquella forma que us és stat atorgat e a vosaltres se¡) vist
fahedor; [d axí emperó que les monedes qui s levaran e exiran de les dites
talles, fogatges, imposicions, drets o exaccions, hajen e sien per vosaltres o
per aquells qui per vosaltres en agó seran elegits, resebudes e convertides
en pagament dels cárrechs damunt dits, [e] e de les rebudes e despeses sia
retut compte als secretaris de la dita aliam per aquells qui les dites mone-
des rebran e despendran. ffl E lo present poder volem durar per dos anys
primers segúents tan solament; manans de cefa sciéncia e consulta a vo-
saltres, juheus dessús nomenats, que en les dites coses ab sobirana crrra e
diligéncia consintats, e aquells ab bon acabament compliats si de la nostra
grácia confiats; en altra manera certífficam-vos ab la present que fortment
vos ne castigarem. QJ volem encafa e manam que vosaltres desssús dits,
abans que usets de les dites coses, fagats jurament sobre los deu manaments
de la I,ey que Déus don) a Moysés al munt de Sinahí que bé e leyalment
vos haurets en les coses dessús dites, tota favoq oy e rancor a part posats,

lo qual jurament manam per v<¡saltres ésser fet sots pena de doens florins
a nostres coffres applicadors, de la qual pena los batle ne jutge nostres no
puguen fer remissió, ans la hagen a exeguir prestament sens tota mercC. En

testimoni de la qual cosa manam la present ésser feta, e de nostre segell se-
gellada, dada en Ba¡chinona a x dies de juliol l'any de la Nativitat de nostre
Senyor mil c( cc vrr. La Reyna Y.

Domina Regina mandavit michi PeÍo de Besanta. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2033, fol.21v.
Per ordre alfabétic: Abraham Mossé o). Astruch tsenet (r). Bonastruch Desmaest¡e G).

Bonastruch Jucef 
(1). vidal Bonet (t).

68
Barcelona, 20 d'agost 1409.

l.a reina lok nt, callant-ne eh motius, relleua Hasday Tarog de l'obligació
d'exercir I'of.ci d'alrnoiner de I'aljanxa per al qual ba estat elegil
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Nos Yolans et c". Supplicacionibus quorumdam domesticorum nostro-
rum incliriate benigne, qui apud nos intercesserunt in favorem tui, Azd^y
Toroz, judey Gerunde, tenore presentis concedimus et specialem graciam
impartimur tibi, eidem Azday, quod eleccio facta de te in officio elemo-
sinarii, quod hebrayce dicitur gabbabim, pro non facta habeatur ex cau-
sis cenis per dictos nostros domesticos explicatis, quas in hoc casu locum
habere volumus; mandantes baiulo seu regenti baiuliam, secretariisque et
aliame civitatis predicte, sub pena ducentorum florenorum auri de Arago-
nia, quod nullam instanciam faciant nec cogant te, eundem Azday, ad re-
¡¡endum dictum officium, quinimo pro exempto et revocato te habeant ab
exercicio elemosine supradicte, et alias hanc observent et observari faciant,
et non contraveniant aut aliquem contravenire permittant aliqua racione. In
cuius rei testimonium presentem fieri jussimus, nostro sigillo munitam, da-
tam Barchinone n<' die augusti anno a Nativitate Domini v cccc vr r". Vidit
Bernardus de Gualbis.

Petrus de Besanta ex provisione facta per regentem cancellariam. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2033, fol. 57r.

69
Barcelona, 5 de inny 1474 .

La reina Iolant ordenafer recaptacions extraordinAries a I'aljama de ju-
eus d.e Girona IEr clescatregar ek seus d.eules. Es lemen mesures antijueues
dictades pel papa Benet xtn.

Na Yoland et c' als regidors e consell de la aljama dels juheus de la ciutat
de Gerona, gñcia sua. Sabut havem per relació digna de fe a nós feta, que
aqtexa aljama, la qual per les annuals pensions de censals e molts altres
c)rrechs, als e a les quals és obligada, és tant oppremuda que, atés lo pro-
cehiment lo qual nostre senyor lo Papa universalment fa a totes les aljames
judayques, de e per al¡iuns articles de la fe, per lo qual procehiment axí
aquexa aljama com les altres stan en recel e dubte de no cerquar manera
de viure, aí en prestar com en altres maneres acustumades a ,uheu, ven-
dn a fotal destrucció e desolació si per nós no.y era provelt. Per go nós,
volents a les dites coses tant com a nós possible será obviar, attenents que
en altra manera a menys cárrech de les coses dejús scrites la dita aljama e
los singulars de aquella no porien als dits cárrechs satisffer, a vós dehim e
manam que) vista la present, tots ensemps o la major partida de vosaltres,

hJ imposets Íal vu¡.rtanta sol. per millenar, Eo és, quaranta sol. en les
egualtats de les imposicions dels deutes, e altres xr. sol. de talla, e més avant
[bl un fogatge e [c] una talla de guanyatges. Los quals uoo< sol. per millenar
e l fogatge e la talla sien per vosaltres, o la major part de vosaltres, impo-
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sats e fets segons los millenars, fogatges e talla derrerament imposats e ve-
nuts per lo consell de la dita aliama, \entre línicst o persones havents poder
d'aquell, a'n Struch Aninay e Ysach Maymon, iuheus de la dita jamr/.

[2] E fetes e imposades totes e sengles coses dessús dites, volem e ma-
nam a vosaltres, dits regidors e consell, o a la rnaior pan d'aquell, que dins
spay de dos dies ladons sens miie comptadors, posets e publicar fassats en
la sinoga de la dita alj^ma vet, en hebraych apellat bérem, que cascun sin-
gular de la dita aljama e de la col.lecta d'aquella hage assegurar son tal[]
ab cafta o ab obligació, e ab fermances covinents, a pagar aquell al clavari
de la dita aljama, o altres, per aquells térmens e pagues o segons que a vo-
saltres, regidors, o a dos o a un de vosaltres serl vist faedor, e més avant
sia tengut servar tot go e quant en e sobre les dites coses será ordenat per
vosaltres o la major part de vosáltres. lo qual vet o béretn sia publicat per
aquell juheu qui comence les oracions en la sinoga, que algun singular o
singulars no puguen en agó contrestar, sots la pena deiús scrita,

[3] E apÉs, fetes les dites coses, rnnam a vós e a cascun de vós, sots
la pena dejús scrita, que en encant públich e al més donant venats los dits
talls, egualtats e fogatges, ensemps o p€r partides, si e segons a vós, o als
dits regidors, o clavari t¿nsolament, ben vist ser); lo preu emperó de aquells
se hate a convertir en pagues e descárrechs de la üta a\ama.

[4] Manants encare, sots la dita pena, que fetes, taxades, ordenades, im-
posades e venudes totes e sengles coses damunt dites per los dits regidors
e consell, segons dit és, hagen e sien tenguts los dits singulars, ab obligació
segons en tals coses és acustumat, assegurar als compradors, arrendadors o
cullidors dels companiments, talls o fogatge sobredits, que aquells pagaran
bé e leyalment, tot frau cessant e remogut, a coneguda dels dits regidors o la
maior part de aquells; a les quals coses totes e sengles damunt dites volem
ésser obligats e strets los dits regidors, consellers e singulars de la üta alia-
ma e de la col.lect¿ de aquella, sots pena de ru florins d'or d'Aragó a nostres
cofres aplicadors dels béns de cascun contrafahent, sens remissió alguna.

[5] Volem emperó que si en les coses dessús dites o deppendents o
emergens de aquelles apparexien algunes coses dubtoses o scures, que lo
feel nostre micer Andreu Comell, judge de la dita aliama, puxe aquelles
coses interpretar e declarar segons a ell será vist fahedor, no mudada subs-
t¿ncia de les dites coses; les quals interpretácions e declaracions vós e tots
los singulars de la dita alama siats e sien tenguts, sots la dit¿ pena, tenir e
servar, car nós sobre aQó comanam a ell ab la present plenerament nostres
veus. Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a v dies de iuny en l'any
de la Naüvitat de nostre Senyor mil cccc xrrr. Vidit Bernardus de Boscho.

Jacobus Valli ex provisione faaa per cancellarium. Probata.

ACA, Canc, Reg.2034, fol. 18r-19r. A.ls fol. 16r-17r hi ha una primera redacció, amb
variants.
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70
Barcelona, 28 de maig 7420.

A súplka de I'aljama de jueu.s de Girona, mancad.a de prou consellers,
Ia reina Iolanl en nomena ,res, a beneplAcú seu.

Nós na Yoland [et c"]. Com per humil exposició a nós fet¿ per part de la
aljama dels juheus de la ciutat de Gerona, hajam ent¿s en la dita aliama no
haver compte complit de consell segons era acustumat en los dias passats,
e agb per lo mal tractament e abséncia de molts juheus qui en aquella soli-
en habitar, per go, ab tenor de la present, a humil suplicació per part de la
dita aljarna a nós feta, proveym) ordenam e manam que d'aquí avant, tant
com a nós plauri, Struch Vidal, Daviu Struch e Vidal Bonsenyor, juheus de
la dita al1o'ma, sien de consell e adjunts a aquells de consell qui vuy són en
la dita aljama, axí que tots ensemps, consellers qui vuy són en la dita al-
jama, compreses e enteses los damunt nomenats, o la major e la pus sana
part de aquells, puxen administrar e regt tots e sengles negocis de la dita
aljama si e segons en temps passat podien e havien acustumat los consellers
de la dita 

^Ijama 
o la major part de aquells, e totes altres coses fer, axí en

elegir administradors o reebedors de les imposicions e talls que en la dita

^li^m 
(falta text); donam als damunt dits Struch Vidal, Daviu Struch e Vidal

Bonsenyor e cascun d'ells licéncia e poder de entreyenir en lo dit consell
e totes altres coses fer que als consellers de la dita aljama en temps passat
ere permés e acustumat, ab incidenls e deppendents de aquellas; pregans
noresmenys lo governador o portansveus de aquell en Cathalunya, veger,
batle e altres officials de la dita aljama, e encara manam al procurador gene-
ral, bade de Ia dita aljama e altres officials nostres qui ara són o per temps
seran, que la present nostra provisió tenguen fermament e observen, tenir
e observar facen, e no hi contravinguen per alguna causa, manera o rahó.
En testimoni de la qual cosa manam la present ésser feta e de nostre segell
segellada, dada en Barchinona a )orlrll dies de maig en I'any de la Nativitat
de nostre Senyor u cccc )o(. La Re)¡na Y.

Idem [Domina Regina mandavit michi Jacobo Valli]. P¡obata.

ACA, Canc, Reg. 2034, fol. 121v.

7l
Bafcelom,9 de m rQ 1422.

Dauant I'escassedat de percones aptes per al consell de I'aljama de ju-
eus de Girona, Ia reina lolant el redueix a cinc membres d.ek que ja bi
trErta.n))en.

Nós na Yolant et c". Con los iuheus de la aliama de Gerona sien en tan-
ta diminució venguts e constitui'ts, per moltes rahons que ací no cal splicaq
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que al present no basten a nombre de consellers per qui <qui> sien regits
e govemats segons solien en temps passat, per la qual cosa poria venfu a
tal despobblació la dita aliama, e per consegüent nostres drets e rendes a
perdició, com sens consell fos deficil o quasi imposible dar recapte als c¿r-

rechs comuns als quals la dlta aljama és obligada, per go, volens tánt com
en nós sere preservar aquella e nostres drets e rendes conservar, ab tenor de
la present, ateses les dites coses, volem e ordenam e encara donam licéncia
e facultat als juheus qui huy habiten e d'aquí avant habitaran en la dita alia'
ma, que lícitament e sens encorriment de pena algsna,Ial cinch consellers
de aquells qui en temps passat eren e són en la dita aliama, e en aquella ha-
biten o habitaran, facen e representen consell axí e en aquella manera que
feyen en temps passat los consellers de aquella; [ál puixen encara fer regir
e administrar los dits cinch consellers totes e sengles coses la dita aliama e

comun de aquella toquans e a aquella necessaries e oppoÍunes, e si e se-
gons los altres consellers passas podien; [c] e noresmenys puixen los dits
cinch consellers e'ls sia lícit fer una e moltes vegades, e en aquell temps que
ben vist lus será, un o dos secretaris e ofñcials, appellas en abraych baru'-
n'rz, los quals officials o secretaris per los dits consellers elegidors, segons

dit és, hajen aquell o semblant poder que havien aquells que los consellers
en temps passat hi possaven e elegien o haurien si per nós eren possats;

ldl los quals cinch consellers puixen vendre, cullir e arrendar imposicions,
fogatges e guanatges en aquell temps que los sere vist fahedor, a bon e s)¡

enteniment d'ells e de la dita aljama e singulars de aquella. E nós ab aques-
t¿ mateixa man ma tots e sengles officials nostres qui ara són e per temps
seran, en qualsevol nom o manera appellaa, que la present nostra provisió
ünguen fermament e observen, tenir e observar facen, e no hi contravin-
guen o contravenir permeten per alguna causa, manera o rahó. En testimoni
de la qual cosa rn¿nam la present ésser feta, e de nostre segell segellada,
dada en Barchinona a lrnf dies de marg en I'any de la Nativitat de nostre
Senyor u cccc )orr. La reyna Yolant.

Domina Regina mandavit michi Jacobo valli. Probatá.

ACA, Canc, Reg. 2034, fol. 1,32t.

72
Barcelona,5 de novembre 14J7.

A súplica de l'aljama. de jueus de Girona, 14 reina Maria, Iloctinent reial,
establebc el seu consell en set ¡nembres, i els nomena a benqldcit.

Nos Maria et c". Circa conservacionem, augfnentum et bonum regimen
aljame judeorum civitatis Gerunde, que domini Regis et nostri est erarium et
thesaurus, ornnem quem possumus locum dare volentes, tenore presentis,
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ad supplicacionem perhumilem pro parte dicte aljame propterea nobis fac-
tam, concedimus eidem aljame, ad beneplacitum domini Regis et nostrum
quod, attento quod aljama ipsa est plurimum diminuta, septem judei de cor-
pore dicte aljame sint consiliarii, rectores et gubernatores eiusdem aljame,
illamque et eius consilium faciant et in omnibus representent, faciantque
dicü septem judei, vel sex, aut quinque ad minus ex eis, et facere possint,
ea omnia et singula que tota dicta aljama vel illius consilium facere posset
et consueverat temporibus retroactis. Et pro presenti nominamus, eligimus
et ponimus in consiliarios et rectores dicte aliame sequentes, videlicet, Bo-
nastruch dez Maestre (r), Abraam Mosse (), Bonastruch Jucef 

(3), Benvenist
Samuel (a), Bonastruch de Piera (5), lsach Maymo (6) et Vitalem Bonjuha (7); et
si aliquis ex eis obierit, vel se a dicta aljama totaliter absentaverit, alii res-
tantes de dicto consilio, dum tamen sint quinque ad minus, ut prefefur,
eligant et ponant alium seu alios usque ad dictum numerum septem. Et
insuper confirmamus privilegia regia dicte aljame, et possint facere prepo-
sitos pro elemosina pueros docendi, et pro aliis quibusvis elemosinis dicte
aljame administrandis, et magistros conducere, prout melius hactenus usum
fuit; hoc tamen adjecto, quod per premissa ordinacionibus et pracmaticis
super modo vivendi judeorum per dominum Regem seu eius predecesores
editis sive factis nullatenus derogetur, imo eas in suo volumus robore per-
manere. Mandantes ¡¡ubernatori generali et eius vicesgerentibus, baiuloque
Cathalonie generali, vicario et baiulo civitatis Gerunde, et baiulo eciam dicte
aljame, ceterisque universis et singulis ofñcialibus dicti domini Regis et nos-
tris, presentibus et futuris, et locatenentibus eorumdem, de certa sciencia et
expresse, quatenus concessionem nostram hujusmodi et alia omnia et sin-
gula supradicta teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant
per quoscumque, et non contrafaciant aut veniant quavis causa, quinimo
quidquid per dictum consilium ordinatum fuerit faciant per dictam aliamam
et singulares illius ñrmiter et inviolabiliter observari, contradictores aut re-
nitentes, si qui forsan fuerint, mulctis et penis debitis puniendo. In cuius
rei testimonium hanc fieri jussimus, regio minori sigillo munitam, datam
Barchinone quinta die novembris anno a Nativitate Domini millesimo cccc"
)*xur". De Ortigis regens.

Raymundus Baiuli mandato domine Regine facto per regentem cancella-
riam. Probata.

ACA, Canc, Reg. 3131, fol. 127r-v. Una primera rcdacció, que pona la data del 5 de
juliol i fbu cancel lada, es troba al Reg. 3130, f<>1. 152r. No inclou Vidal I3onjuha, i disposa

que el consell es compongui de sis membres.
Per ord¡e alfabétic: Abr¿ham Mossé e). IJenvenis! Samuel (a). Bonastn¡ch Desmaestre

(t). Bonastruch Jucefrr). llonastruch de Piera(t). Issach Maymó i6). Vidal Bonjuha c).
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73
Ya.lé¡ci¿, 14 de juny 1443 .

La reina Maria, lloctinent reial, concedeix executória a una ordinació
del regitnenl de I'al'jama de jueus de Girona dictada pel rei Alfons tv el 9
d'octubre 1442.

Maria et c" dilectis et fidelibus gerentivices gubematoris et baiulo ge-

nerali in Catalonie principatu, vicario et baiulo ac ceteris omcialibus civi-
tatis Gerunde, necnon universitati et singularibus aliame iudeorum civitztis

iamdicte et eorum officialibus, salutem et dileccionem. Exhibita magestati
nostre pro pafe quorumdam de dicta aliama quadam litera dicti domini
Regis eiusque sigillo atergo sigillata, data in eius felicibus castris apud Pen-
toniam nono die octobris proxime lapsi, cum qua inte¡ cetera idem domi-
nus Rex concessit dicte aliame et eius concilio quod ex tunc inantea, ipsius
domini Regis beneplacito perdurante, ex sorcione habeant eligi septem ju-
dei dicte aliame in consiliarios, gubernatores et rectores de corpore dicte
aliame, excepto dumtaxat quod pro anno prime eleccionis, a dicto die in-
antea, de gubematoribus et rectoribus aliame eiusdem fiende nominavit et
elegit Adret Ahinay o), Bondia Ahinay (2), Isach Abemari (3) et Isach Jossef
(4); tres vero restantes ad eorum complementum numeri dictorum septem ñ-
ant ex sorcione; et deinceps ñant omnes septem singulis annis ex sorcione,
ut est dictum; et ex tunch inantea, dicto regio durante beneplacito, super
reddenda racione gestorum, statuil et ordinavit idem dominus Rex quod
in gubemacione cuiuslibet anni gubernatores anni unius teneantur redde-
re racionem de per eos flesüs eorum inmediate predecessoribus (slc), ut in
dicta litera lacius continetur. Volentes igitur mandatum regium suum debi-
tum sortiri effectum, vobis dicimus et mandamus firmiter et expresse, sub
incursu regie ac nostre indignacionis et ire, ac sub penis in dicta litera regia
contentis, quod eandem literam regiam, et omnia et singula in ea contenta
teneatis et observetis, exequamini et compleatis, ac teneri, observari, exequi
et compleri faciatis ad hunguem juxta sui seriem et tenorem. Data Valencie
xrrrr" die iunii anno a Nativitate Domini M" cccc )oooüf. La Reyn¿!.

Domina Regina mandavit michi Guillermo Bernardo de Brugada. Probata.

ACA, Canc, Reg.3034, fol.4v-5r. L'ordinació del rei Alfons no ha estat reÍobada.

Per ord¡e alfabétic: Ad¡et Aninay o). Bond Aninay ('?). Issach Atta¡nari o. Issach Jucef({).

74
Valéncia, 15 de febrer 1444.

kt reina Maria., lloctinent rei.al, repl¿n el batb de I'aljama de jueus de
Girona per consentir-bi dissensions, i li conxunica que ba fet expedir una
prouisió sobre el regimefit.
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Ia Reyna.
Batle. A nostra notícia és pervengut que divefses vegades la al,ama dels

jueus de aquexa ciutat és venguda en massa grans scándols e perills, per
malícia de alguns jueus qui algunes vegades se són moguts e arremo¡ada-
ment levats contra lo regidor de aquella, o algun d'ells, volent-lus torbar lus
ordinacions, e encara han asseiat de obteni¡ de vós vénia diverses vegades
sobre aq¿¡, sots color de ia qual se atrevien de fer eo que en altra manera no
gosaren, Co qui era de mal eximpli e a vós no poch canegós, com los ofñ-
cials se degen studiar en levar sc)ndols e perills, quant més donarhi loch.
On com nós hajam feta certa provisió patent sobre lo regiment de aquexa
aljama e per repós e benavenir de aquella, sots la data de la present, sig-
nada de mi del regent nostra cancelleria e segellada en Io dos ab lo segell
del senyor Rey, e rullam del tot aquella ésser servada segons la sua série e
tenor, manam-vos per t¿nt molt stretament que aí sia per vós fet, servat e
complit, guardantvos de donar les occasions damunt dites e de fer lo con-
trari de €o que.us manam, per quant havets en car la grá,cia e mercé del se-
nyor Rey e nostre, e la ira e indignació sua [e] nostra desijats squivat com
delliberadament e de certa sci¿ncia vullam axí ésser fet. Dada en Val¿ncia a
xv dies de ffebrer any r'a'cccc )oo*:1 . La Relrra.

Domina Regina mand¿vit michi Laurencio de Casanova.
Al feel scrivá del senyor Rey e nostre, en Nicholau Roca, batle de la al-

jama dels jueus de Gerona.

ACA, Canc, Reg.3027, fol. 154v-1,55r.

75
Valéncia, 15 de feb¡e¡ 1444.

A petició de Benuenist Samuel, jueu de Girona, la reina Maria, lloctinent
rekzl, suspén el regiment dictat pel rei Alfons n el 9 d'octubre 1442. El titlla
de subreptici, i ordena mantenir en uigor el seu, de 1437, fins que el rei en
sigui informat.

Ma¡ia et c" dilecto consiliario dicti domini Regis et nostro, Galcerando
de Requesen, militi, gerentivices gubernatoris in Cathalonia, necnon baiulo
aljame judeorum civitaüs Gerunde vel eius locumtenenti, aliisque ad quos
pertineat, salutem et dileccionem. Dudum cum nostra oppofuna provisio-
ne seu litera que data fuit Barchinone quinta die novembris anno millesimo
cccc" tricesimo septimo [doc. 721, ad suplícacionem perhumilem pro parte
dicte aljame celsitudini nostre factam, recolimus eidem aljame ad benepla-
citum concessisse quod septem judei de corpore dicte aljame essent con-
siliarii, rectores et gubernatores dicte aljame, illamque et eius consilium fa-
cerent, et in omnibus representarent, dictique septem, vel sex aut quinque
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ad minus, facerent et facere possent ea omnia et singula que tota dicta al-
jama vel illius consilium facere posset et consueverat temporibus retroactis,

nominando tunch certos judeos, septem numero, in dicta litera designatos,
statuendoque quod si aliquis ex dictis septem obieret vel se a dicta aljama

totáliter absentaret, sex vel quinque ad minus possent eligere alium vel alios

de dicta aljama usque ad dictum numerum septem ad negocia supradictá, et

eciam possent facere prepositos pro elemosinis administrandis, et magistros

conducere; sicut in dicta nostra provisione, ad quam nos refferimus, exten-
sius continetur. Accidit postmodum quod sub nomine dicte aliame, minus
vere et subrepücie, expresse fuit imperata et obtenta quedam alia litera seu

provísio a dicto serenissimo domino Rege, que data fuit in eius felicibus
castris apud Pontoniam nona die octobris anno millesimo cccc" >ooo< 9, di-
formis in multis nostre litere supratacte, [4] tum quia litera dicti domini Regis

innuit quod dicta aljama possit facere ex una parte consilium, et ex altera
parte rectofes, quod fieri nequid propter paucitatem et bfevem numerum
judeorum; [b] tum quia fuerunt remoti sine aliqua justa causa nonnullí ex
nominatis in dicta litera nostra, et fuerunt positi aliqui alü loco illorum, in-
ter quos fuerunt positi duo fratres vel germani, non exprimendo sed dolose
tacendo quod essent fratres, quod esse debet ab ornni regimine alienum;

lcl tum quia fuit assertum quod contenti in nostra litera fuerunt nominati
solum pro illo anno, quod non est verum, ymo fuerunt electi et nomina-
ti ad beneplacitum nostrum; ldl tum quia narracio litere dicti domini Regis

se refen ad literam nostram que aliter longe se habet; [e] tum aliis causis et

racionibus dictam literam dicti domini Regis subrepticie, dolose et fraudu-
lente¡ fuisse obtentam notorie arguentibus. Nunc autem recurrens ad nos

Benvenist Samuel, judeus dicte aljame, unus ex rectoribus per nos in nostra
pretacta litera nominatis, nobis humiliter suplicavit quod cum dícta litera a

dicto domino Rege, sic callide et per subrepcionem obtenta, et exequtoria
illius quam a nobis per fraudem impetrarunt, vergat omnino ad noxam et

in destruccionem dicte aljame et in magnum damnum et detrimentum ne-
gociorum eiusdem diversis racionibus atque causis nobis per eum seriosius

explicatis, dignaremur super observacione dicte nostre litere seu provisionis
primeve, magnam utilitatem magnumque comodum dicte aliame et bono
regimini illius conferentis, de oponuno et debito remedio pro utilitate et

directione dicte aljame providere; nos vero suplicationi huic annuentes be-

nigne, quia iam existentibus nobis ultimo in villa Alcanicii, ad instanciam
aliquorum singularium judeorum dicte aliame postulantibus dictam nostram
literam revocari, fuerunt dicti rectores per nos electi et positi vocati et citati
ad ponendum raciones quare non deberet dicta nostra litera revocari, quod
dicti singulares prosequi non curarunt, ymo dicte litere citatorie cum instru-
mento publico renunciarunt, et deinde dictam literam a dicto domino Rege

callide ut pretangitur impetrarunt, propter que circa utilitatem et comodum
dicte aliame ut convenit intendentes, volumus et intendimus dictum serenis-
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simum dominum Regem consulere de premissis, dicimus et mandamus vo-
bis de certa sciencia et expresse, sub pena quingentorum florenomm auri,
quatenus dictam nostram provisionem seu literam primitivam et contenta
in ea teneatis et observetis, tenerique et obseryarí faciatis, juxta illius seri-
em et tenorem, tantum et tamdiu donech et quousque a dicto domino Rege
responsum recuperaverimus super istis et aliud a celsitudine sua vel nobis
habueritis in mandads, omni consultacione cessante; mandantes dictis sep-
tem in nostra prima litera nominatis quod utantur eorum ofñcio sicut in ipsa
litera continetu¡, ceteris vero inhibentes donech dictum responsum a dicto
domino Rege recuperaverimus ut prefefur. Data Valencie die xv" ffebroarii
anno a Nativitate Domini ¡lo cccc" quadragesimo quarto. De Ortigís regens.

Andreas de Capdeviia ex provisione facta per regentem cancellariam.
Visa per locumtenentem thesaurarii. P¡obata.

ACA, Canc, Reg. 3035, fol.136v-137v.

76
Valéncia, 15 de febrcr 1444.

La reina Maria, Iloctinent reial, comana a Pere de Dons, juristrl de Giro-
na, Ia r+)resa i terminació del plet mogut entre Bentenkt Samuel i raljama
de jueus.

Ma¡ia et ca ffideli nost¡o Petro de Dons, legum doctori civitatis Gerunde,
salutem et graciam. Ad suplicacionem humilem pro pafe Benvenist Samu-
el, judei eiusdem civitatis inde nobis factam, instanciam cuiusdam cause
coram vobis diucius ducte inter dictum judeum agentem ex una et aliamam
judeorum dicte civitatis ex alia panibus, causis et racionibus in processu
inde ducto contentis, queque per lapsum temporis perierat, de plenitudine
nostre regie potestatis instaurantes, vobis dicimus et mandamus, de certa
sciencia et expresse, quatenus in dicta causa simpliciter et de plano, absque
figura judicii, sola facti veritate atrenta, procedatis et justiciam in eadem fa-
ciatis, lapsu dicti temporis, quem ut parcium parcatur laboribus et expensis
instaurandum, ut prefertur, duximus, in aliquo non obstante. Volumus ta-
men quod per vos utrique dictarum parcium certus et peremptorius termi-
nus prefigarur ad dicendum, proponendum et allegandum quitquid, preter
que dkerunt, proponere et allega¡e voluerint in premissis. Data Valencie
xva die ffebro¿rii anno a Nativitate Domini millesimo cccco >ooof quarto. De
Onigis regens.

Andreas de Capdevila, mandato reginali facto per regentem cancellari-
am. Probata.

ACA, Canc, Reg. 3030, fol. 77r
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77
Barcelona, ll d'tgost 1446.

In reina Maria, lloctinent reial, autoritza a una part dels iueus de I'alja-
ma de Girona que inxpugnin I'ordinació que desiSna regidots perpetus i els

relleua de retre comptes.
Nos Maria et c'. Quia informacione perhumili nostre excellencie facta

pro parte vestri, quorumdam singularium judeorum habitatorum Gerunde,
percepimus satis late quod cum per maiorem partem habitatorum in aliama
dictorum judeorum dicte civitatis fuerint obtente, circa tres anni sunt elapsi,
a serenissimo domino Rege, certe provisiones super regimine, administra-
cione et reddicione compotonrm, gubematorum, rectorum et administrato-
rum dicte aliame, qui ab aliquo tempore citra sunt perpetui et non tenentur
nec obligati existunt ad reddendum compotum de gestis et administratis per
ipsos, in magnum dampnum et evidens lesionem vestri, dictorum singulari-
um judeorum, et eciam dicte aliame, ob quod dicrus serenissimus dominus
Rex, ad supplicacionem de dicta aliana, ceno modo salubriter providit suis
cum provisionibus que per nos exequtate fuerunt; accidit autem quod circa
tres vel quatuor menses sunt elapsi, ad induccionem et pefsuasionem, ut as-

seritur, unius iudei dicte aliame vocad Benvenist Samuel, qui sibi, ut dicitut
regimen dicte aliame perpetuare \.'ult, et vias querit proPter quas rectores
seu administratores dicte aliame preserventur a reddicione compotorum de
per eos gestis et administratis, de et pro quibus vos, dicü singulares dicte
aliame, qui maior pars ipsius estis, ut asseritis, videntes vos destructos et to-
taliter discipatos et preiudicatos racionibus predictis, et signanter quia dictus
Benvenist Samuel a nostra maiestate obtinuit quod per judeos dicte aliame
sibi solvantur quinquaginta libre quas dicit solvisse et expendisse in obti-
nendo a nobis dictum supersedimentum, et quod de hiis habeat credi solo
juramento per ipsum prestando; et cum vos seu aliqui ex vobis ista racione

ad nosfam excellenciam delliberastis, ut dicitur, habere recursum et vestras
nobis offerre supplicaciones pro bono publico dicte aliame, quod facere
non potestis absque nostris licencia et permissu, et nisi de nostra maiestate
licenciam obtinueritis infrascriptam; nos vero videntes predicta fore iusta,
volentes vos circa hec benignius exaudire, idcirco ad humilem supplicacio-
nem vestri, dictorum singularium judeorum de dicta aliama, tenore presen-

tis concedimus et licenciam et facultatem plenariam elargimur vobis, dictis
judeis qui pro predictis congregari volueritis, quod absque metu et incursu
alicuius pene possitis et valeatis vos ín aliqua parte civitatis predicte, quam
eligere possitis, pro negocio supradicto tantum, et presente aliquo regio
officiali, congregare et inibi tractare et loqui, de contentis dumtaxat supe-
rius; et pro predictis constituere, creare et ordinare procuratorem et procu-
ratores vestros et cuiuslibet vestrum, qui potestatem habeant comparendi
coram nobis, et offerendi et nobis presentandi quascumque supplicaciones
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et 
^ll^ 

ad ea necessa¡ia et que in talibus requirantur, dum tzmen in dictis
congregacionibus non fiat nec hactetur aliquod conlra regalias et prehemi-
nenciam regias, nec tractetur de aliquo nisi de supplicatis superius; et pro
prosequcione predictorum quasvis peccunias ad ea necessarias habere, et
pro predictis licite et impune eas expendere. Mandantes pef pfesentem ba-
iulo callí judaici, vicario et baiulo civitatis Gerunde, et aliis universis et sin-
gulis officialibus et subditis dicti domini Regis et nostris, quatenus licenciam
et concessionem nostras huiusmodi firmas habeant, teneant et observent,
et in procuracionibus huius virtute fiendis auctoritatem eorum interporxrnt
pariter et decrenrm, quando et quociens a vobis seu aliquo vestrum fuerint
requisiti, et in aliquo non contrafaciant vel veniant aliqua racione. In cuius
rei testimonium presentem fieri iussimus, regio sigillo in dorso munitam, da-
tam Barchinone undecima die mensis auÉiusti anno a Nativitate Domini M"
cccc" quadragesimo sexto. De Onigis regens.

Nicolaus Casadevall mandato reginali facto per cancellariam regentem.
Probata.

ACA, Canc, Re9.3144, fal. 2rv-30v.

78
Barcelona, 1l d'agost 1446.

Lol reina Marirt, Iloctinent reial, ord.ena. ak regid.ors d.e l'aljama de jueus
de Girona que deitcin de uexar Mossé Dayot i ek seus rt s, especialntent en
les talles abwiues que ek apliquen. Els adjunta Bernat de Vilarmau, ciutudA
de Girona, per a aquesta operació.

Maria et c" quibusvis rectoribus, gubematoribus et consiliario (sic) al-
iame judeorum civitatis Gerunde, gr ciam nostram. Adientes maiestatem
nostram Mosse Dayot, et Benedit Mosse et Vitalis Mosse filii sui, graviter
de vobis conquesti sunt, ex eo inter alia, ut in supplicacione nostre exce-
llencie pro eorum parte oblata continetur, quia inter vos ex una et dictos
supplicantes partibus ex altera ducitur quedam lis occasione certe tállie im-
posite et indite per vos separatim inter judeos dicte aljame, in qua talliastis
dictum Benedit Mosse, non emancipatum sed sub patria potestate consti-
tutum, existentem in domo patris sui, pfout in processu qui coram baiulo
dicte aljame ducitur continetur; et quia ipse contradicit voluntati vestre ista
racione, vos maletractatis et cotidie agrava:tís, et pro posse vestro oprimi-
tis, non solum ipsum Benedit, sed eciam patrem et fratrem suos, signanter
quod cum tallias et alia trrra extraordinaria per vos imponi seu indici habent
inter judeos et singulares dicte aljame, deducendo vestram malam volun-
tatem et inordinatum propositum ad effectum, takatis predictos supplican-
tes in dictis tallis et aliis iuribus extraordinariis, plus debito et inordinate,
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in majoribus peccunie summis quam alios de eorum statu et condicione, et
que ipsi ullimode supportare non possent, in hiis quamplurimum predic-
tos supplicantes agravando, preiudicando et opprimendo, ob quod vos et
merito suspectos habent; et ista racione ad nos recurrentes, nobis humiliter
supplicarunt ut, attentis predictis, a tantis oppressionibus, vexacionibus et
gravaminibus liberare, et alias in et super predictis per justiciam providere
dignaremur; nos vero, attentis predicüs, volentes in hiis debite providere et
predictos supplicantes ab oppressionibus liberare, vobis dicimus et manda-

mus, de certa sciencia et expresse, quatenus cum casus occuffent, p€r vos
seu per quosvis alios rectores, consiliarios aut gubematores dicte al,ame,
inter vos et alios de diaa aljama tallias aliquas ñeri conüngerit, in quibus
talliare seu taurare habeatis dictos Mosse Dayot, Benedit Mosse et vitalem
Mosse eius filios, id facere habeatis et teneamini interveniente in hiis et de
et cum consilio fidelis nostri Bernardi de Vilarmau, civis Gerunde, quem in
consiliarium vobis damus et assignamus, et non sine eo nec alias, quoniam
nos ad cautelam vobis et cuilibet ve$rum conüarium peragendi potestatem

omnimodam abdicamus, decernimusque irritum et inane si secus per vos
fiat. Mandantes contextu huiusmodi baiulo dicte aljame et aliis quibusvis
officialibus regiis atque nostris quatenus si contingerit vos, prenominatos
rectores, gubematores et consiliarios aljame, aliquas tallias seu iura extfaor-
dinaria indicere seu imponere inter populatos in dicta aljama, in quibus pre-
nominati Mosse Dayot, Benedit Mosse et vitalis Mosse tabsti fuerint, illas et

illa inquantum tanget predictos ullimode exequtent nisi, ut predicitur, facte

fuerint interveniente dicto Bernardo Vilarmau, et non alias. Per hoc tamen
nolumus nec intendimus privilegiis dicte aljame in aliquo preiudicare. Data
Barchinone die undecima augusti anno a Nativitate Domini M" cccc" )ou. De
Ortigis regens.

Nicholaus Masdavall ex provisione facta per regentem cancellariam.
Probata.

ACA. canc. Reg. 3047. fol. 84v-85r.

79
Barcelona, 25 d' agost 1446.

La reina Maria, lloctinent reinl, cotnLssiona el Soaernador general de Ca-
talunya per a to's ek plets que afectin Bendit Mossé, jueu de Girona, amb els

dirigents de l'a\ama.
Maioris et sanioris panis iudeorum Gerunde.
Maria et c" dilecto consiliario dicti domini Regis et nostro, Galcerando de

Requesens, militi, gerentivices gubernatoris in Cathalonie principatu, salu-
tem et dileccionem. Pro parte maioris et sanioris partis, ut asseritur, concilii
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aliame judeorum civitatis Gerunde nobis extiüt humiliter supplicatum quod
cum quidam judeus dicte aliame, vocatus Bendit Mosse, pocius malicia et
iniquitate quam zelo justicie ductus, in vim et sub colore quarumdam litera-
rum seu provisionum que a nostri magestate dudum obtinuit, concitatis ad
hec tribus vel quatuor judeis aliame ipsius, vexare satagat et calumpniare
dictam aliamam et aliquos singulares eiusdem, cominando seu volendo ali-
amam ipsam et seu singulares eiusdem contra ius et justiciam coram nobis
citare et alias eos opprimere et fadgare laboribus et expensis, dignaremur
sibi de salubri iusticie remedio providere, nosque cupientes dictam alia-
mam, que peculium dicti domini Regis est, a sumptuum et expensarum pro-
fluvio preservare, causas quascumque seu questiones inter dictam aliamam
seu eius singulares conjunctim vel divisim ex una, et dictos Bendit Mosse
et alios judeos secum adherentes conjunctim eciam vel divisim panibus ex
altera, veftentes seu vefi eciam sperantes quibusvis racionibus sive causis,
vobis harum serie ducimus comittendas. Dicimus propterea et madamus vo-
bis, consulte et de certa sciencia, quatenus in et super causis et questionibus
predictis et unaquaque earum, et super querelis et querimoniis utriusque
dictarum parcium, vocatis et auditis qui evocandi et audiendi fuerint, faciatis
et ministretis partibus predictis et utrique earum breve et expeditum justi-
cie complementum, in his taliter vos habendo quod ob defectum justicie ad
nos pro predictis partes ipse vel earum aliqua recurrere non habeant iterato,
procedendo in et super predictis breviter, simpliciter er de plano, sola facti
veritate attenta, maliciis et diffugiis quibusvis ultroiecüs. Data Barchinone
>mr die augusti anno a Nativitate Domini ¡.ro cccc )ooon'r. De Ortigis regens.

Bartholomeus Sellent ex provisione facta per regentem cancellariam.
Probaf^.

ACA. Canc. Reg. 304-. fol. 95v-9ór

80
Barcelona, 5 d'octubre 1446.

La reina Maria, lloctinent reial, promulga un nou regiment de I'aljama
de jueus de Girona, durador per deu anjq en la línia del que bauia dictat
I'anJt 1437,

Nos Maria et c" oblivioni non dedimus. cum nostri orovisione data
Barchinone quinta die novembris anno a Nativitare Domini ¡r" cccc" >oon¡1"

Ldoc. 721, concessisse aliame judeorum civitatis Gerunde, ad beneplacitum
dicti domini Regis et nostrum quod, attento quod aliama ipsa erat plurimum
diminuta, septem judei de corpore dicte aliame essent consiliarii, rectores
et gubematores eiusdem aljame, illamque et eius consilium facerenf et in
omnibus representarent, facerentque dicü septem iudei, vel sex aut quinque



Ers Jurus ot Gllott r r rr sw¡ onc¡r,¡¡rz¡cró

ad minus ex eis, et facere possent, ea omnia et singula que tota dicta alia-
ma vel eius consilium facere possit et consueverat temporibus retroactis; in
et cum qua provisione nominavimus, elegimus et posuimus in consiliarios
et rectores dioe aliame Bonastruch dez Mestre, Abr¿m Mosse, Bonastruch

Jucef, Benvenist Samuel, Bonastruch de Piera, Issach Maymo et Vitalem Bo-
niuha; et si aliquis ex eis decederet vel se a dicta aliama totaliter absentaret,
alii restantes de dicto corsilio, dum tamen essent quinque ad minus, elige-
fent et ponerent aüum seu alios usque ad dictum numerum septem, prout
hec et alia in dicta provisione, ad quam nos refferimus, lacius continentur.
Et quia postmodum, sub nomine dicte aliame, minus vere et subrepticie fuit
impetrata et obtent4 quedam linera seu provisio a dicto serenissimo domino
Rege, data in eius felicibus castris apud Pontoniam, nona die octobris anno
l,f cccc" quadragesimo secundo, difformis in multis nostre littere supra-
tacte, delliberavimus dicn:m serenissimum dominum Regem consulere de
premissis, et propterea mandavimus cum nostri littera data Valencie xv" die
ffebroarii anno a Nativitate Domini r'¡9 cccc" rooocnf Idoc. 751, supramencio-
natam nostram provisionem teneri et observari juxta illius seriem et tenorem
tan$m et tamdiu donec et quousque dictus dominus Rex nobis dedisset
responsum. Deinde autem idem serenissimus dominus Rex, animadvertens
dicte aliame jacturam ex singularium eiusdem contencione et divisione su-
per regimine ipsius, provisionem et ordinacionem dicti regiminis nobis nos-
troque arbitrio et prout nobis visum fuerit remisit, prout habet ipsius domini
Regis littera clausa, per dictum dominum Regem serenitati nostre directa,
dat¿ in Castro Novo Neapolis rxr¡" die madii dicti anni M' cccc )oooonf. vo-
lentes itaque super regimine dicte aliame salubriter providere damnisque
et iacturis obüare quibus dicta aliama affecta fuit hactenus, afficereturque
odiis, dissencionibus, rancoribus et malis voluntatibus suscit¿tis in dicfa ali-
ama et inter singulares eiusdem ob divisionem dicti regiminis; his propterea
et aliis respecübus utilitatem et conservacionem dicte aliame et singularium
eiusdem concementibus, et ut ornnis dissencionis ac contencionis materia
amodo pretextu dicti regiminis evitetur, tenore presenüs volumus et provi-
demus, statuímus et ordinamus, ac dicte aliame concedimus omnia et sin-
gula content¿ in capitulis que sequntur.

La senyora Reyna, lochtinent general del senyor Rey, volent posar en re-
pós la aliama dels juheus de la ciutat de Gerona e singulars de aquella so-
bre les altercacions e debats qui són entre ells sobre lo regiment de aquella,
statueix, proveheix, vol e ordona, e a:torga a la üta aliama e singulars de
aquella les coses següents.

[1] Primerament, que los regidors de la dita aljama sien set juheus, los
quals representen tota la dita alrama e singulars de aquella, los actes e fets
dels quals, o dels cinch concordablament de aquells, sía[n] de tanta e tal
efñcácia e valor en totes coses com serien si tot¿ la dita alama e singulars
de aouella los fahien.

el a
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l2l lal l¡em que dels dits set juheus los quatre sien en lo dit regiment tot
lo temps al qual atorgam la present ordinació; [b] dels quals com algun n'i
morre o se absentará totalment de la dita ciutat, sia elegit en loch de aquell,
per lo batle general de Cathalunya o son lochtinent general, altre, lo qual
elegit sia a vida o a rcmps segons al dit bade general o lochtinent de aquell
ser) vist fahedor. [c] Los restants tres juheus sien elegits en aquesta manera:
que sien scrits de present tots los noms de tots los restants juheus qui huy
són en la dita aljama, puys sien de edat de xrv anys e hagen, o haüda hajen,
muller e contribuesquen en les talles e altres cárrechs de la dita aljama, e
que sien mesos los dits noms en un sach lo qual stigue en poder del clayari
de la dita aljama, perb sagellat ab lo sagell del batle de la dita aljama; e que
cascun any, en lo primer e segon dia del mes de ianer, presents los regidors
qui lavors seran en la dita ciutat, e tots aquells singulars juheus de la dita
aliama qui aquí volran ésser presents, per un infant juheu menor de deu
anys sien trets del dit sach tres cédules de les en que los dits noms seran
scrits, una aprés l'altra, e aquells tals per un any sien de nombre dels dis
set regidors, peró que los dits tres qui axí seran trets del dit sach no sien en
grau de parentela lo un ab I'altro, Eo és, pare e fill, frares o cunyats, sogre
e gendre, e si tals eren les dites cédules o noms, sien tornats en lo dit sach
e trets altres qui tals no sien.

[3] [¿] Item statueix, vol e ordena la dit¿ senyora Reyna, en lo dit nom, que
los noms de aquells qui són ara menors de vint e cinch anys, com ser¿n fets
de edat de )c$,/ anys e hauran o haüda hauran muller e contribuhiran en les
talles e altres cerrechs de la dita aljam , si aquests tals juheus ho volran, sien
mesos en lo dit sach e sien de nombre dels dits altres qui seran mesos en lo
dit sach. [&] Axí mateix statueix, vol e ordena Ia dita senyora Reyna que si de
nou o per avant vendmn alguns juheus d'altres parts qui lullen ésser de la
üta iam^, pus sien maiors de vint e cinch anys e hagen o haüda hagen mu-
ller e contribuesquen en les talles e altres c¡rrechs de la dita aljama,los noms
de aquells sien mesos en lo dit sach axí com dels altres, si ésser hi volran.

[4] Item vol, ordena e slatueix e alor$a Ia dira senyor¿ Reyna en lo dit nom
que los hojidors de comptes del clavari de la dlta aljana sien dos, lo hu dels
quals sie hu dels dits regidors e elegit per aquells, e I'altre sia hu dels scrits o no-
menats en lo dit sach. E si lo tret del sach seri suspitós al dit clavari Valn tect);
e de aquesta tal sospita sia conexedor e provehidor lo bade de la dtz aljama.

L5l Item vol, ordena, statueix e atorga la difa senyora Reyna que totes les
eleccions qui.s faran dels dits regidors e altres qualsevol ofñcis de la dita
aliama sien continuades o scrites en lo libre de les ordinacions de la dita
aljama, e sotscrites per dos juheus, dels quals lo hu sia dels dits regidors e
I'alt¡e fora del consell.

[6] Item vol, ordena, satueix e atorga lo dita senyora Reyna que com lo
dit sach será bu¡, 9o és, que seran trets los noms o cédules meses en aquell
per fer elections, sien fets de nou o scrits altra vegada e mesos en lo dit sach.
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[7] E a declaració major de les dites coses, statuex, Yol, ordena e atorga

la dita senyora Reyna a la dif^ 
^lielma 

e singulars de aquella que los dits set

regidors, o los cinch de aquells concordablament, pusquen elegir e anome-

nar, axí clavari de la dita aliama com hoydors de comptes, com almoyner

o regidor o administrador de almoynes, e altres officis a llur conexenga ne-

cessáris en la dítz iama e acostumats de fer o ésser en temps passat en Ia
dita aljama, e feq aí en la confraria com altres ofñcis damunt dits, tantes e

tals ordinacions, ab imposició de penes pecuniaries, no passants summa de

cinch sols. adquisidores al frsch del senyor Rey, e pena de vet appellat en

hebrahich bérem, e aquelles corregir, variar e mudar axí e tantes vegades

com a ells será vist fahedor; les quals ordinacions vol e mana la dita senyora

Reyna ésser servades per la dita aljama e singulars de aquella.

[8] Item st¿tueix, vol, ordena e atotga la dita senyora Reyna que si algu-

nes coses scures o duptoses o dignes de interpretació exiran o s posaran en

la present ordinació o statut, que de aquelles sia conexedora e interpreta-

dora la dita senyora.
[9] Los quatre juheus los quals de present sien en lo dit regiment demen-

tre viuran, nomena, declara e elegeix la dita senyora Reyna sien aquests:

Abraham Mossé (t), Benvenist Samuel (2), Issach Maymó c) e Vidal Boniuha
(o; e los tres qui seran en lo dit regiment per la primera electió sien d'ací en

lo mes de ianer. e del dit mes de ianer a un any, e sien aquests: Bonastruch

Piera ''', Jáseph Qabarra 'o, Issach Abamari '''.
[10] Item la dita senyora Reyna en lo dit nom prohibeix, vol, ordena,

statueix e alorga a Ia difa aliam e singulars de aquella que alguna singu-

lar persona de la dita aljama ne alguns adherents en aquella no sia gosat o

tempta o impret alguna carta, letra o provisió del senyor Rey, ne de la dita

senyora Reyna, o d'altre qualsevol persona, la qual sia en alguna manera,

direct¿ment o indirecta, derogatória o perturbativa de les coses damunt di-
tes, ne aquella presentar, sots pena de cinquanta florins d'or d'Aragó glJa-

nyadors als cóffrens del dit senyor Rey, ne impetrar de haver algun adiunct
o comissari chrisü¡ sobre les peltes, talles o cárrechs de la dita aljama. PerÓ

la dita senyora Reyna per aquesta prohibició no s ¡ol poder que si algun

singular de Iz díta aljama se clamará lícitament e honesta dels dits regidors,

que de agó lo senyor Rey o la senyora Relna no pusque conéxer'

[11] [a] Item la dita senyora Re]na atorga e vol que per la present ordinació

o statut no sia fet prejudici, novació o derogació a alguns privilegis, libertats o
concessions fets a la dita aljama o singulars de aquella, ans aquells e aquelles

romanguen en sa forEa e valor; [b] les quals ordínacions e statuts vol e mana

la dita senyora que duren e hagen fermetat cl'aci a la' festa de Ninou primer

vinent, e de la dita festa de Ninou a deu anys primer vinents e contínuament
comptadors, per terme dels quals la dita concessió sia ñnida e extincta.

Mandamus igitur per presentes gerentivices gubematoris et baiulo gene-

rali in Cathaloníe principatu, baiulo dicte aliame, et aliis universis et singulis
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ofhcialibus dicti domini Regis et nostris, necnon universis et singulis dicte
aliame judeis, et dictorum ofñcialíum locarenentibus presenübus et futuris,
sub incursu regie indignacionis et ire penaque duorum mille florenorum
auri, quatenus provisionem et concessionem nostras huiusmodi, et omnia
et singula preexpressa et in dictis capirulis contenta, teneant firmiter et ob-
servent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quos deceat, per
tempus superius expressum, et non contraveniant nec aliquem contraveni-
re permittánt aliqua racione seu causa. In cuius rei testimonium Dresentem
ñeri jussimus, regio sigillo inpendenü munitam, datam Barchinóne quinta
die octobris anno a Nativitate Domini ¡¿" cccco roooor", regnique dicti domi-
ni Regis Sicilie citra Farum anno duodecimo, aliorum vero regnorum anno
tricesimoprimo. Ia Reyna.

Domina Regina mandavit michi, Banholomeo Sellent. Visa per locumte-
nentem thesaurarii et Antonium de Mesa. probat¿.

ACA, Canc, Reg. 3142, fol. t35t-137r. L,exordi, més els capíols til, t2l i [9], es t¡oben
transcrits en la designació de Jucef Zabara com a conseller permanenr, feta pel barlle
gene¡al de Catalunya el 8 de gener de 1448.

Pe¡ ordre alfab,¿tic: Abraham Mossé(¡). Benvenist Samuel(r. Bonast¡uch de pieÉ (5).

Issach Abamari (t. Issach Maymó o). Ju cef Zabana t6 . Vidal Boniuha (1).

E1
Barcelona, 2 de des€mb¡e 1446.

La reina Maria, llactinent reial, r@r¿n ek jtbus de Girona perqu¿ con-
tradiuen les disposicions dels regidots nornenats W ell.a el S d,octubre ante-
rior, í es neguen a satiskr les talles que dicten.

Maria et c" universis et singulis iudeis et iudeabus aljame iudeorum civi-
tatis Gerunde et contribucionis illius, graciam suam. Intellex.imus quod ali-
qui ex vobis recalcitrare et contradicere non veremini ordinacionibus regi-
torum dicte aljame quos vobis, ut noscis, dedimus in numero septennario,
vel ad minus quinquennario, concorditer tamen, cum plena circa dicte alja-
me gubernacionem et regimen potestate, cum caft¿ nostra regio sigillo in-
pendenti munita, data Barchinone quinta die octobris proxime lapsi, prout
in ea, ad quam nos referimus, continetur, non volendo solvere tallias per
eos indictas nec alias eorum ordinacionibus obedire, impetrando guidaiica
et supersedimenta, et firmando de jure, et alia subterñrgia perquirendo, in
tocius dicte aliame damnum et nostrorum mandatorum vilipendium et con-
temp$m. Cumque ista tollerari nolimus, vobis et vestrum singulis dicimus
et mandamus, sub pena ducentorum florenorum a quolibet contrafaciente
tremissibiliter habendorum et regio aplicandorum erario, quatenus ordina-
ciones quaslibet per dictos regitores factas et decetero fiendas virn:te dicte
nostfe carte, et iuxta illius continenciam et tenorem, tam in talliis exsolven-
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dis quam in aliis quibuscumque, teneatis et observetis, dictisque regitoribus
pareatis et obediatis sicuti per nos dispositum et ordinatum existit; et si ali-
quid in opositum fecisüs aut impetrastis, illud totum disolvatis et renuncie-
tis eisdem, quoniam nos mandamus gubernatori Cathalonie, vicario, baiulo
ac judici ordinario Gerunde, et aliis quibuscumque officialibus et personis,

sub pena mille florenorum auri, quatenus super hiis in nullo vobis faveant,
aut aliquid vobis concedant per que adversus dictos regitores aut eorum
ordinaciones possitis aliquatenus vos tueri, quinymo incontinenti cum per
dictos regitores requisiti fuednt, ad observacionem díctarum ordinacionum
et solucionem dictarum talliarum per exequcionem bonorum, si expedierit,
et alia debita remedia vos et vestrum quemlibet cogant, forcient et compe-
llant, abdicantes eis et eorum cuilibet ad cautelam potestatem omnimodam
contrarium peragendi. Data Barchinone secunda die decembris anno a Na-

üvitate Domini millesimo cccco roooclto. De Ortigis regens.
Ra¡.rnundus Baiuli ex provisione f^cra pef regentem cancellariam. Visa

per Anthonium de Mesa. Probata.

ACA, Canc, Reg. 3142, fol. 178v-179t.

82
Barcelona, S de genet 1448.

El batlle general de Catalunya, usant del poder atorgat a ell per In rei-
na Ma.ri.o en les ordinacions de I'aljama dek jueus de Girona de 1446, no-
mena Jucef zabatra successor del difunt Abrabam Mossé com a regidor
pennanent,

En Jacme Janer, cavaller, conseller et c", Attenents e considerants que Ia

molt alta e molt excel lent senyora, la senyora Reyna, lochtinent general del
molt alt e molt excel lent senyor, lo senyor Rey, ha atorgada certa forma de
regiment ala újama. dels juheus de la ciut¿t de Gerona, scrita en pergamí,

signada de sa m) e segellada ab lo segell del dit senyor pendent, dada en
Barchinona a v dies de octubre del any mil cccc roon'vr [doc,8oJ, en la qual,
entre los altres capítols són los capítols del tenor següent: La senyora Relma

lochtinent general (etc., transcriu I'exord.i, més els capítols [1], [2] i t9I). Afte-
nents encara e considerants que lo dit Abraham Mossé, qui és un dels dits
quatre ferms, és mon, e som requests per part de la dita aljama que en vir-
tut del poder a nosaltres per [a dita senyora Reyna atorgat e donat, metam
e anomenem altre juheu de la dita aljama en loch del dit Abraham Mossé, a
ffi que lo dit nombre no sia diminui't; e nós, vehents la dita requesta ésser

iusta e consonant a rahó, e vist encara lo poder per la dita senyora Reyna

a nós donat en cars de mort de algú dels dits quatre juheus ferms, e encara
haüda bona e vertedera informació de la bondat e experiéncia de negocis
d'en Juceff Sabarra en diverses coses esperimentat, ab tenor de la present e

317
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per auctoritat del poder a nosalftes per la dita senyora Reyna atribuit e do-
nat, elegim e anomenam en regidor de Ia dita aliama, en loch del dit Abra-
am Mossé, lo dit Joceff Sabarr¿ de tota sa vida, enaxí que tot lo temps de sa
vida, durant lo dit dit refaiment, lo dit Juceff Sabarra sia un dels dits quatre
regidors ferms de la dita aljama- En testimoni de la qual cose havem ma-
nades fer les presents, segellades en pendent ab lo segell de nostre ofñci,
dades en Barchinona a ru de janer en I'any de la Nativitat de nostro Senyor
mil cccc roo*r'n. Jacobus Janer regens.

ACA, RP, Batllia gene¡al de Caralunya, vol. 874, fol. 51r-v.

83
Barcelona,26 de gener 1448.

Ia reina Maria, llDctinsnt reial, ordena al batlb de I'aljama de Girona que
castigui aquelk jxEus que es ualen d.e cristians W intinxidar ek seu.s regid.o'T.

M^ia per la grácia de Déu et c", al feel nostre en Nicolau Rocha, batle
de la aljama dels juheus de Gerona, salut e gracia. Ab grans clamors havem
percebut que alguns juheus de aquexa aljama, mogurs de malícia e iniquitat
contra los regidors de aquella sobre alguns fets tocants a la dita aljama, per
migi de chístians fan pregar e menagar als dits regidors de fer a lur volun-
tat, les quals preg)ries e menaces saben a ells a terror. E com tals e sem-
blants coses sien de fort mal exempli e a nós molt odioses, car ab aquesta
manera no s trobará algú qui gos ni l,r-rlla pendre cárrech dels fets o regi-
ment del comú de la dita aljama, per tant, volents provehir en tals e sem-
blants coses, ab tenor de la present ordenam e provehim que d'ací avant
negun juheu ni juhia no gos ni presumesca, directament o indirecta, de fer
pregar ne menagar algú dels dits regidors, sols pena de cent florins per cas-
cuna vegada que sera contrafet al fisch del dit senyor aplicadors; manant ab
aquesta mateixa, e sots la dita pena, a vós, dit batle, que encontinent que
per algun regidor tal cosa vos ser) denunciada, que lo dit juheu en favor
del qual les dites pregiries e menaces seran fetes, prengats, e sos béns sots
inventari per la dita pena posets, e contra aquell, si request ne serets, bé e
diligentment inquirats, e a nós de les dites coses, a despeses del dit delat
consultets, detenint aquell pres en l'endemig fins de nós cobreu resposta.
E guardau-vos que en agó res no mudeu, si ultra la dita pena la nostra ira
desijau esquivar. Dada en Barchinona a >o<vr dies de giner en I'any de la Na-
tivitat de nostre Senyor M cccc )ooocflrr. De Ortigis regens.

Raymundus Baiuli ex provisione facta per regentem cancellariam. Probata.

ACA, Canc, Reg. 314ó, fol 19r-v.
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a4
Barcelona, 2 d'octubre 1449.

El batlle general de Catalunla, uista Ia discórdia de I'aljama de jueus de
Girona perfer una talla, nonxena tres tallados i d.isposa la forma com s'ba
d'establir i cobrar

En Jacme Janer, cavaller et c", als regidors e aljama dels juheus de la
ciutat de Gerona, los coratges dels quals vulla il'luminar Déus eternal, qui
és vera lum. Entés havem que entre vosaltres, dits regidors e aliama, ha
algun debat e discórdia sobre la forma per vosaltres faedora de la talla o
compartiment qui de present se ha a fer per pagar los cárrechs de aqueixa
aljama, per lo qual debat e discórdia tot jorn s'esperen seguir grans mes-
sions, dampnatges e exequcions a la dita aliama, 

^xi 
per pag r l^ peyf^

deguda al senyor Rey com altres c)rrechs de aquella, la qual cosa redun-
da en gran preiudici del dit senyor e de la cosa pública de la dita aljama.
Per go, volent desviar los dits prejudicis e perill tant com en nós és, ab
tenor de la present provehim, manam e ordonam: [al que tres juheus de
la dita aljam2', los quals sien Isach Maymó, Adret Aninay, Belsom Mayr,
facen cascú una t¿lla de cent sols. sobre ells e los altres singulars de la
dita, a,liama, e que la un no u sápia del altre, e agó migensant iurament
de haver-s'i bé e leyalment. lbl E aquestes tres talles hajen a fer e liurar a

Benvenist Samuel dins tres iorns comptadors del dia que la present nos-
Ía sera intimada. [cl Lo qual Benvenist haja a pendre a cascun singular lo
tall mije de les dites tres talles, Iexant los talls maior e menot e prenent
lo miiá, no mudant-hí res de son motiu, e d'agó haie'n a formar una ta-
lla. [d] E trobant-se un singular ésser tatxat per dos dels dits tres talladors
concordablement en una quantitat, sia m¿s per lo dit Benvenist en aquell
tall. [e] E agó fet, si aquesta talla romandrá en més o menys de cent sols.,
lo dit Benvenist puxa e haja aquella créxer o minvar, reduhintJa segons
més o menys a cent sols. ,usts. Yl E fet a9ó, lo dit Benvenist haia a liurar
la dil¡a taIla de cent sols., scrita de sa prdpria má, en poder de un nota-
ri. [g] La qual forma de talla volem ésser duradora, en tot qo que mester
hauran, d'ací a Ninou, e d'aquí avant tant com a la dita 

^li^ma 
plaure. Per

la present emperó no entenem a derogar ni preiudicar lo poder dels dits
regidors presents o venidors, ans aquell lus romanga ferm e il lés en tot
e per tot' podent mudar, tolre e afegir en Ia dita talla axí com a ell[sl será
vist fahedor. Manant ab aquesta mateixa al honorable en Pere de Bordils,
lochtinent de batle general en la ciutat e veguería de Gerona, e al baüe
de la dita aljama, e a tots los singulars de aquella, que la present nostra
ordinació tinguen e observen, e tenir e observar facen, sots pena de r<v
lliures als cófrens del dit senyor applicadores; e tota hora que per lo cla-
vari o maior part dels regidors de la dita aljama seran requests exequtar un
centenaf o molts, aquell o aquells exequten o exequtar facen, tota dilació
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a part posada. Dada en Barchinona a rr dies de octubre en I'any de la Na-
tivitat de nostre Senyor mil cccc toocrvul". De Eroles.

ACA, RP, Batllia general de Catalunya, vol. 874, fol. 723r.

85
Perpinyi, l0 de novemlrre 1449.

La reina Maria, lloctinent reiaL designa els sub*ituts de dos regüors que
ban renunciñt I'ortci.

Dona María per Ia grácia de Déu et c", a I^ aljam dels juheus de la
ciutat de Gerona, la sua grácia. Vista havem la consulta a nostra maiestat
tramesa per la major part dels regidors de la dita aljama, sobre la renunci-
ació que han fela Juceff Struch Zabbarra e Struch Boniuha, qui eren dels
regidors de aquella, la qual renunciació en auct¿ntica forma denant nós [és
estadal exhibida; vista <e > enc^ra la ordinació per nós feta sobre lo regi-
ment e elecció de regidors de la dita aljama, havem provehit e ab la pre-
sent provehim que en loch del dit Juceff Struch Zabbarra, qui era hu dels
quatre qui són a tot lo temps de la dita nostra ordinació, sia Adret Aninay,
e en loch del dit Struch Bonjuha ne sia tret altre, en la forma e manera
acostumades, per un fadrí, del sach hon stan scrits los noms dels juheus de
la dita alpma qui poden e deuen ent¡evenir en lo regiment de aquella, e
lo qui será axí tret sia, ensemps ab los altres sis regidors, regidor de la dita
aljama fins al dia que.s elegexen e acostumen de elegir e traure del dit sach
los tres regidors qui.s muden e vafiegen de any en any; e d'aquí avant sia
fet e servat segons la dita nostra ordinació. E per quant la dita aljama ha in-
digéncia de hómens ábils e disposts, volem e provehim que, no obstant la
dita renunciació feta per los dits Juceff Struch Zabbana et Struch Bonjuha,
sens incorriment de pena alguna puixats aquells, o los noms de aquells,
en scrits metre dins Io dit sach; ent¿s emperd que dels dits set regidors no
volem que sien ne puixen ésse¡ per spay de cinch anys primer vinents, ve-
nint Io cas contengut en lo privilegi dessús dit. Per qué.us dehim e manam,
sots incorriment de nostra ira e indignació, e pena de cinch-cens florins
d'or d'Aragó, que la present nostra provisió tengats e observets, e contra
aquella no fagats o vingats en alguna manera. Manam encara aI batle ge-
neral de Cathalunya e a son lochtinent, batle de la díta alizma, e altres tots
e sengles ofñcials del dit senyor Rey e nostres als quals pertanga, que les
dites coses tenguen e observen, e facen tenir e observar, e contra no facen
o vinguen per alguna causa o rahó. Per la present emperó, o alguna de les
coses en aquella contengudes, no volem sia fet prejudici algú, novació o
derogació a la dita nostra ordinació o alguna cosa en aquella contenguda,
ans aquelles sien e romanguen en ses forga e valor. Dada en Perpiny) a
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deu de noembre en l'any de la Nadvitat de nostre Senyor u cccc )ooo( !' If.
Pages vicecancellarius.

Bartholomeus Sellent ex provisione facta per vicecancellarium. Visa Per
Michaelem Petri, cui fuit comissum. Probata.

AcA, Canc, Reg, 3150, fol. 178v.

86
Barcelona, L l de gener 1450.

El batlb general de Catal nya tratnet ak oficiah reiak de Girona una t4'
Ila dels trenta contribuents de l'a\ama de jueus, ui.lida per dos anys

En Jacme Janer, cavaller, regent l'offici de la batlia general de Cathalu-
nya durant la abséncia et c", als honrats en Pere de Bordills, lochtinent de
batle general en les ciutat e vegueria de Gerona, e en Pere Rocha, bade de
la aliama. dels fuheus de la dita ciutat, salut e honor Com pet l^ zitzdni^ e
discórdia qui era entre los juheus de la dita aljama sobre la taylla o comPar-

üment qui era stat fet aquests dies pass¿16 per los regidors de aquella entre
los juheus e singulars de la dita aljama per pagar los c)rrechs de aquella,
com encara sobre la continuació de la dita taylla, la qual per alguns dels
singulars era affermat ésser a ells sobergia (sjc) e posada en gran quanti-
tat, los dits regidors e altres singulars de aquella sien recorreguts a nós que
deguéssem degudament provehir a les dites zitzánia e discÓrdia se seguien
e.s speraven més seguir, e als grans dans, treballs e despeses que a la dita
aljama e als singulars de aquella; e nós, haguda sobre les dites coses algu-
nes informacions, e vistes moltes taylles veylles e altres ara novament per
alguns singulars dela dita aljama, havem feta, de voluntat dels dits regidors
e alguns altres singulars de la díta aljarna, una taylla de cent sols., entre ells
compartits a pagar aquella en la forma e manera que en la dita taylla, de la
qual vos tremetem translat clos e sagellat dins la present, és contengut; la
qual volem durar per dos anys primer vinents, retenint-nos emperÓ poder
que la dita taylla per més temps pugam alergar e ponogar, e aquella affegir
e tolra segons a nós será vist fahedor. Per tant dehim e manam a vosaltres e

a cascú de vós que, reebuda que haurets la present ensemps ab la cédula de
la dit¿ t¿ylla, aquella obriats, e dessegellets, e publiques als regidors de la
dita aljarna e alues singulars de aquella, compel lint e forsant los dits iuheus

^ 
p gar per los cárrechs sdevenidors e soport¿dors per la dita aljama en Ia

forma de la di¡a tzlla com per los dits regidors ne serets requests, o la u de
vós seri request; provehit emperó qu e la tzylla qui ara derrerament és stada

fet¿ se pach e sia pagada per la primera terga segons forma de aquella, e les

restants dues terces sien exhigides dels dits juheus e singulars en la forma e
segons la taura que ara ab la present vos tfemetem, feservat emperÓ que pef
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la present talla no volem ni entenem ésser fet preiudici als privilegis atorgats
a l^ dlta alja'm e regidors de aquella. Dada en Barchinona a x dies de ja-
ner en I'any de la Nativitat de nostre Senyor mil ccccr. Jacobus Janer regens.

Taylla de c sols. feta per lo molt honofable moss¿n Jacme Janer, regent la
batlia general de Cathah¡nla, entre los iueus de la aliama de Gerona.

ACA, RP, tsatllia general de Catalunya, vol 874, fol. 136r-v. Dos anys més tard, el
badle general prorrogava la talla per dos anys: Vol. a75, fol, 2t, en data Barcelona,

26.01 .'1452.

Per o¡dre alfabétic: Dones: Astn)ga, lviud¿] de Hasday Tarog. Estel.liria, viuda d'Is-
sach de Piera. Estel lina, viuda de Bonast¡uchJucef. Graciana. Vengues, muller d'Astruch

Benvenist Samuel: srs sol. r,r dnr.
Isach Maymór s¡Ncll sol. x dnr.
Bondia Aninay: s¡r.¡cu sol. ¡¡r dnr.
Belshom Mayr Caracosa: quarm sol. r,ru dnr
Salamó Tholosa: s¡¡cn [sol.] vr dn¡.
Adret Aninay: rn¡^s sol. M dnr
Abram Binas: rnes sol. vr drir.
Sadia Su¡í: oos sol. rur dnr
Isach Rimoch: r¡os sol. r¡rr d¡r.
Vidal tsonjuhar xrs sol. rr dnr
Mossé de Piera e son fill: Dos sol. u dnr.
Na Vengues, muller d'en Struch Aninay: r sol.
Mossé Mercadell: oos sol.

Jucef Sabbarra: s¡¡¡c¡ sol. lm
Mossé Dayot: oos sol. r'n
Bendit Dayol quarnn sol. r

Vidal Dayot: rR!:s sol.
Samuel Salamó: Dos sol. ntr

Vidal Struch: rps sol. x
Isach Abamari: r¡os sol. r.r

Vidal MosÉ: quxru sol. rm

Salamó Samuel: ux sol. v
Mossé Salamó: uur sol.
Vidal Leví: rur,r sol. r'r
Struch Bon,uhar nLn sol. nr
Struch Abbram e sa mare: r¡¡m sol. x
Stalina, muller d'en Bonstruch Jucef 4' : v sol. \4
Stalina, muller d'en Isach de Piera 4': rur sol. r'r
n'Estruga, muller d'en Sday Tonós: lr sol. nr
na G¡aciana: r sol.

\,1 sol, M

v sol. x
v sol. ¡¡u

nu sol. r'tu

v sol. \,r

sol. !'r

[¡r¡ sol. rr]
ur (.slq per u) sol. r,nr

li sol. ux
II 5ol. vr¡

n sol. r¡
I sol.
l sol.
v sol. \'I!
n sol. r'n

n sol. r

n sol.
u sol, ¡u
r sol. x
r sol. lr
m sol. m
n sol. v
r sol.
r sol. \,r

r sol. uI
n sol. x
v sol. r¡
ru sol. r'¡

n sol. nr
r sol.
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Anlf|ay. Horne, Abraham Vivae. Adret Aninay. Astruch Abraham. Astruch Boniuha. Bell-

shom Mahir Camcosa. Bendit Dayot. Benvenist Samuel. Bondia Aninay. Issach Abamari.

lssach Maymó. Issach Rimoch. Jucef Zabar¡a, Mossé Dayot. Mossé Me¡cadell. Mossé de

Pie¡a. Mossé Salamó. Sahadia Surl. Salamó Samuel. Salamó de Tolosa. Samuel Salamó.

vidal Astruch. vidal Bonjuha. Vidal Dayot. vidal Leví. vidal Mossé.

E7A
Barcelona, 19 de iuliol 1451.

La reina Maria, lloctinent reial, relleua Beru)enkt Satnuel d'ocupar ort'
cis de regiment de I'aljama de jueus de Girona. Ho motíua en l4 seüt nlala
salut.

Nos Maria et c" supplicacionibus tuis, Benvenist Samuel, judei civitatis
Gerunde, pro subscripüs apud celsitudinem nostram efusis, favorabíliter
annuefe volentes, presertim quia propter indisposicionem persone tue que
frequenter et quasi de die in diem diversis passionibus et accidentibus in-
ñrmaris, concedimus tibi quod, licet sis unus de consiliariis seu regitoribus
aliame judeorum dicte civitatis Gerunde, cui officio, mediante Mosse eapor-
ta, judeo procuratore tuo ad hec specialiter constituto, cum instrumento pu-
blico per fidelem locumtenentem prothonot¿rii dicti domini Regis die pre-
senti recepto renunciasti, amodo quiescas et ad dictum ofñcium aut aliud
quodcumque dicte aljame subeundum, seu ad aliquam administracionem
publicam illius, assumere cogi non possis, quoniam nos, attenüs predictis,
a jamdicto omcio et alia quavis administracione dicte aliame te liberum fa-
cimus et inmunem; sed per hoc a contribucione onerum dicte aljame nulla-
tenus eximaris. Mandamus itaque bajulo dicte aliame necnon regitoribus et
administratoribus illius, et singularibus judeis eiusdem, sub pena ducento-
rum florenorum auri regio aplicandorum erario, quatenus concessionem et
exempcíonem nostras huiusmodi teneant firmiter et observent, et in nullo
contrafaciant aut veniant quavis racione seu causa; alium autem iudeum dic-
ta aljama possit eligere et ponere loco rui, capitulis per nos super hiis et aliis
dicte aljame superioribus annis indultis atque concessis omnino observatis.
In cuius rei testimonium hanc fieri jussimus, regio sigillo munitam, datam
Barchinone decimanona die julii anno a Nativitate Domini millesimo qua-
dringentesimo quinquagesimo primo. Pages vicecancellarius.

Raymundus Bajuli mandato reginali facto per vicecancellarium. Probata.

AcA, Canc, Reg. 3756, fol. 44r-v.
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878
Barcelona, 2 d'agost 1451.

La reina Maria, Iloctinent reial, ordena a Benuenist Samuel, jueu de Gi-
rona, que torni a assumir I'of.ci d.e conseller, perqu¿ és necessari per al go-
uent de I'aljama.

Maria et c" Benvenist Samuel, judeo civitatis Gerunde, graciam suam.
Licet diebus non longe preteritis cum nostn opportuna ptovisione, que
data fuit Barchin<¡ne >'rru' die julii proxime preteriti, propter indisposicio-
nem persone tue concesserimus tibi, qui officio consiliarii aljame iudeorum
dicte civitatis in manibus nostris renunciaveras, quod non possis cogi ad
aliquod officium seu regimen dicte aljame subeundum, sicut in dictz pro-
visione continetur; verumtamen quia in consultoria littera per fidelem nos-
trum Nicholaum Rocha, bajulum dicte aljame super hoc nobis missa, vidi-
mus contineri quod tu valde necessarius et utilis es regimini dicte aljame, et
quod sine te et intervencione tua non bene dicte aljame negocia se habe-
rent, imo in eadem turbacio aliqua indubie sequeretur, pro tanto, quia uti-
litas publica preferenda est private, volumus tibique mandamus, sub pena
centum florenorum, quod dictum consiliarii ofñcium reassumas, juramen-
tumque solitum prestes, et illo, quocienscumque bene dispositus fueris, uta-
ris sicut actenus bene usus fuisti, nam preter personales labores quos ultra
vires tui corporis assumere cogi nequeas, multa bene consulendo poteris
dicte aljame utilia procurare. Libenter igitur reaccipe jussa nostra que tibi
favorem pocius quam detrimentum acomodant, provisione predicta, quam
modo predicto moderamur, in aliquo non obstante; mandantes dicte alja-
me ut littefas nostras huiusmodi teneant et observent omni contradiccione
cessante, cum illas pro utilitate aljame ipsius duxerimus concedendas. Data
Barchinone secunda die augusti anno a Nativitate Domini M" cccc" r" primo.
Pages vicecancellarius.

Raymundus Bajuli mandato reginali facto per vicecancellarium. Probata.

ACA, Canc, Reg. 3156, fol. 51r

88
Camp reial, primer de setembre 1453.

El rei Alfons N promulga un nou regiment de I'aljama de jueus de Giro-
na, durador per deu anys . Designa set regidorc amb facultat W subrogar i
per nomenar tots els ortcis.

Nos Alfonso et c". Moltes coses a vegades són ordenades que la qualitat
del temps variable requer ésser mudades. E com la aljama dels jueus de la
ciutat de Gerona per lonch temps sia stada regida per consell ferm e no mu-
dable, e aprés, de fon poch temps engá, se regesca en part per consell ferm
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e en part per consell de sort, de qué vefídicament som informats que si en
aquesta m¿rnera que de present se fegeix, d'ací avant se havia a regir, la dita
aliama seria aparellada veni¡ en total destrucció, per go, volents provehir en
aquestes coses a utilitzt e profit de l^ ditz 

^li^fn 
, statuhim e ordenam que

d'^ci 
^vant, 

durant lo temps deiús scrit, e apÉs a nostre beneplácit, la dita
aliama se haia a regir per la forma e manera següents.

[1] Primerament, que los regidors e govemadors de la dita aliama sien set
juheus, los quals representen tota la dita aljama e singulars de aquella, los
quals ab la present elegim e nomenam que sien los següents, 9o és, Ben-
venist Samuel (1), Isach Maymó (2), Vidal Bonjuha G), Adret Aninay (a), Abram
Vivag (5), Salamó de Tolosa (6), vidal Mossé vides o; los actes e fets dels
quals set iuheus, o dels cinch de ells concordablement, sien de tanta e tal
efficicia e valor en totes coses com serien si tota la dita aljama e singulars
d'aquella los fahien.

[2] Item volem, ordenam e st¿tuhim que com algú dels dits set regidors
se absent¿rá totalment de la dita ciut¿t, o algú de aquells morrá o renunci-
ará al dit offici de regidor, en qualsevulla de aquells que fos, volem que los
restants regidors, pus sien en nombre de sinch, ne pusquen elegir altre en
defalliment e loch de aquell, lo qual haja aquella virtut e potestat semblant
que aquell altre havia.

[3] D'altra part volem, ordenam e statuhim, perqué los negocis de la dita
allama sien millor dirigits, que si algun dels dits regidors no porá entreve-
nir algunes vegades en lo exercici del dit regiment, per indisposició de sa
persona o per sa abséncia, o per qualsewlla altre cas, que ¿quest tal pux¡
surrogar altre en loch seu durant lo dit cas, lo qual haja aquell poder que ell
haüa, peró que surrogue persona disposta entre los que resten defora dels
dits set juheus de la dita afama.

[4] Més avant volem, ordenam e stah:him que los dits set regidors, o
cinch de aquells, concordablement, prsquen elegir e nomenar axí clavari
de la dita aljama com oydors de comptes, almoyner o almoyners, regidor
o administrador de almoynes, e tots e qualsevulla altres officis a lur cone-
xenga necessaris en la dita aliama, e per aquell temps que a ells seri vist
faedor, ab qué no excedesque dos anys, perqué justa cosa és que los offi-
cis sien compartits entre los iueus de b dita aljama; e encara fer sobre los
singulars de la dita aljama totes e tals ordinacions, ab imposició de penes
pecunilries, les quals sien atquisidores al nostre fisch, e encara ab penes de
vet appellat en ebraych bérem e nitduy, e aquelles correg4 variar e mudar
axí e tantes vegades com a ells serl vist fahedor, a profit de la ditz aliama;
les quals ordinacions volem e manam ésser servades per la dita aliama e
singulars de aquella.

[5] Item volem, ordenam e statuhim que los oiidors de comptes del cla-
vari de la dita aliama sien dos, la hu dels quals haia ésser hun dels dits regi
dors, e elegit per aquells, e I'altre sia dels qui no són regidors.
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[6] Item volem, statuhim e ordenam que totes les eleccions de officis
qui s faran per los dits set regidors o cinch de aquells, sien continuades o
scrites en Io libre de les ordinacions de la dita aljama e sotscrites per dos
jueus, dels quals la hu sia dels diLs regidors e I'altre fora del consell.

[7] Item que la reddició dels comptes del clavari de la dita aljama, e da-
des e rebudes per aquell fetes, sia continuat en un libre separat qui sia dipu-
tat per continuar los dits comptes, los quals comptes e summes de aquells
hajen ésser sotscrites per dos jueus, la hu que sia dels dits regidors e I'altre
fora de consell.

[8] Item volem, ordenam e statuhim que algun singular de la dita alja-
ma no gos ne presumesca fer ofensa en pe¡sona de algú dels dits regidors,
ni aquell desonrar ne vituperar, axí poch com si fos official real. E si algun
presumirá tal cosa attentar e fer, en aquell cas volem que los dits regidors
aquell puguen mulctar e condemnar fins en quantitat de deu morabatins
d'or aplicadors al nostre fisch, e d'altra part, lo dit regidor lo puxa pendre e
aquell metra en les cárcels reials, o liurar-lo al batle de la dita aljama, lo qual
per justícia lo castich; al qual regidor alguna resisténcia no li puga ésser feta
per alguna persona, sots pena de resisténcia a official real.

[9] [¿] Item provehim, volem, ordenam, statuhim e aforgam al^ dita 
^lj^-ma e singulars de aquella que alguna singular persona de la diu aljama ne

adherents en aquella no sia gosat tent¿r de fermar de dret o malícies algunes
fer sobre Ies peytes, imposicions o talles o cárrechs de la dita aliama, ne aÁ
poch, directament o indirecta, empachar les ordinacions per los regidors de
Ia dita aljama fetes e d'ací avant fahedores; [b] injungints e manants al batle
de la dita aljama, sots privació de son offici, que totes les ordinacíons, talles,
peltes, imposicions per los dits regidors fetes e instituhides e d'ací avant fa-
edo¡es o instituhidores, aquelles virilment sia tengut executar juxta la série
de aquelles; declarants, noresmenys, lo dit batle de les dites coses no haver
conexenga alguna, ans ésser mer execudor de aquelles; manants ab aquesta
m ¡eix^ a tots ofñcials reials, sots la dita pena, que si lo dit bade de la dita
aljama en aquestes coses serd remís o negligent, que en tal cas ells sien ten-
guts executar les dites coses a requesta dels dits regidors, sotsmetents, quant
en aquest cas, tots los singulars de la dita aljama a jurisdicció, for e districció
lur; en les altres coses, emperd, no entenem prejudicar lo bade en son offici.

[10] Item volem que per la present ordinació no sia fet perjudici o dero-
gació alguna a alguns privilegis, libenats e concessions fetes a la dita aljama
o singulars de aquella, ans aquells e aquelles volem romanguen en sa forga
e valor segons que huy són.

[11] La present ordinació e forma de regiment volem e manam ésser
duradora per temps de deu anys, del dia de la d*a de la present en avant
comptadors, e d'aquí avant a nostre beneplácit; e volents, en tot cas, que les
dites ordinació e forma de regiment sien, durant lo dit temps, a benephcit
nostre observats.
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A la sereníssima Reyna, nosfa molt cara e molt amada muller e loctinent
genefal, aquesta nostra ferrna volunt4t declarants, preSam e encnfregam; e
a altre qualsevol loctinent general nostre p€r abs¿ncia de la dita sereníssilrv¡

Reyna, al port¿nweus de govemador e batle general en lo principat de Cat-

halunya, e als regents les dites governació e badia general, al veguer, batle e
sotsveguer, e als jurats de Gerona e al bade de la dit¿ aljam , e a tots e sen-
gles iueus de aquella, presents e sdevenidors, e altres qualsevol officials e

súbdits nostres en los dits principat e ciut¿t cor$tituits e constituidors, e als

loctinents dels dits officials qui de pres€nt són e per avant seran, diem e ma-
nam, sots incoriment de nosh¿ ira e indignació, e pena de tres millia florins
d'or d'Aragó dels béns dels contrafaents exigidors e a nostres cofres applica-
dors, que les dites nostres ordinacions e forma de regiment damunt expressa-
da, segons dit és, tinguen e observen, e tenir e observar per tot lo dit temps
facen inviolablement per tots aquells a qui s pertanga, po obstant qualsevol
altra forma de regiment per la dita sereníssima Relna loctinent general nostra
a la drta aljama atorgat, lo qual per los dis respectes volem ésser ahut pro
nullo et invalido, [e] ab tenor del present revocam, anul'lam e abolim quant
en aquelles coses que sera vist contravenir a la forma del present regiment
per nós, segons dit és, atorgat, e per res no faga lo contrari per quant la díta
Reyna sereníssima nos desija complaure, e los dits officials e súbdits nostres

les dites penes desiien no incóner. En testimoni de la qual cosa nós h¿vem
manat fer les presents, ab nostre segell comú segellades, d¿des en lo nostre
camp prop la Fontana del Xupo, lo primer dia de setembre del any de la Na-
üvit¿t de nostre Senyor mil cccc urr, de aquest emperó regne de Sicília degá

Far any xurr, dels altres nostres regnes any )ooo/ I. Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda; et vidit Valentinus Cla-

ver, vicecancellarius.

ACA, Canc, Reg. 2622, fol. 29r-30v. També es t¡oba insena a la refo¡ma del Primer
d'ab¡il 1456.

Per ordre alfabé¡icr Abraham vivag (5). Adret Aninay(u). Benvenist Samuel(r). Issach

Maymó ('?). Salamó de Tolosa (ó). Vidal Bonjuha G). Vidal Mossé vides ('),

89
Castell Nou de Nirpols, primer d'abril I 456.

El rei Alfons N transcriu l'ordinació del regim.ent de I'aljama d.e jueus de
Girona dictada per ell el primer de setembre de 1453, i afegeix vidal de Pie-
ra conL a twité regidor.

Pro Vidal de Piera ebreo.
Nos don Alfonso et c". No obstant en dies passats haram per certs nostros

capítols, en forma de privilegi spachats, sobre lo regiment de la aljama dels
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juheus de Gerona provehit al regiment, govern e administració de aquella,
en la forma e manera en los dits capítols e privilegi contenguda, lo tenor del
qual és lo que.s segueix: Nos Alfonso et c". Moltes coses a vegades són orde-
nades (etr., inset'ta el príríbgi del primer de setembre 1453). E com aprés, per
certs bons respectes, útil benaveni¡ augment e pacificació de la dita aljama,
habitadors e república de aquella, e encara servey nostre concements, hajam
pensat ésser útil e saludable a la dita alprna., república de aquella e servey
nostre, aú com los diputats al regiment de la dita aliama són set nomenats,
que sien huyt, e que aquesr huf¿, attesa la condició e facultat del home,
lo qual quant atorgam a la ditz aljama lo dit regiment no volguem metre en
aquell per ésser de poca edat, de present emperó, vist que és en edat de po-
de¡-hi ésser e entrar; vist encara que en los cárrechs de la dita aljama ell e sa
mare contribuexen pe¡ tant o més que negú que hi sia, attesa la sufficiéncia
e disposició sua, e per diverses altres rahons e causes que a a€ó no$ mouen,
les quals ací no cumm de present dir, ordenam, statuhim, volem e manam
que als dits set per lo dit regiment de la ditz aljama per nós ordenats e nome-
nats sia affegit per a hu1t¿ Vidal de Piera, habitador de la dita aljama, enaÁ
que d'ací avant, axí com eren set ordenats al regiment de la dl!^ 

^ljama 
e re-

pública de aquella, sien hu¡, e que la veu e vot del dit Vidal de Piera valga
tant com la de qualsevol dels altres set, la qual no.s puxa retmctar o revosrr
sens voluntat e deliberació de tots los altres set sobredis; e que durant lo
dit regiment de aquell no puxa ésser lo dit Vidal tret ne reyocat per nengu-
na via, causa o rahó, ans aquell haja de star e stiga en aquell axí com si en
los preinserts capítols e privilegi fos stat ensemps ab los dits set en aquells
nomerÉts, elegit, ordenat e nomenat. (Segueixm les llargues cldusules d.'estil
similarc a les del document anterior). En testimoni de la qual cosa havem ma-
nat fer les presents, ab nostre segell comú pendent segellades, dades en lo
Castell Nou de la nost¡a ciutat de Nepob, lo pdmer dia del mes de abril del
any de la Nativitat de nostre Senyor mil cccc r sis, dels nostres regnes any
quafanta e hu, de aquest emperó regne de Sicília dagá Far any vint-e-dos.
Rex Alfonsus. Yo he leydo la presente e pl^zeme que así se faga.

Dominus Rex mandavit michi Francisco Manorell. Visa Der Valentinum
Claver, vicecancellarium. pro ofñcio conservatoris generalis.

ACA, Canc, Reg.262l, fol.39r4h Publicada dins Per a una Histó/i.u,v.l. n, pi]g.567-572.

90
Toffe OctaYio,2l de iuliol 1456.

A súplica de Vidal de Piera, el rei Alfons u orclena al consell de I'aAa-
ma de jueus de Girona que obserain l.es seues prot)isio al peu d.e la lletra,
i canceLlin les maniobres fetes dins el consell ebgint ek subsrituts de dos re-
gidoÍt dimissionaris.
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Alfonsus et c" aljame iudeorum civitatis nostre Gerunde eiusque consilio,
necnon Ygach Maymo (D et Vitali Boniua ('z), judeis dicte aljame. Exposicio-
ne supplici pro parte Vitalis de Piera (3), judei dicte aljame nobis facta, inte-
lleximus quod ob vexaciones et novitates viasque exquisitas et modos qui
et que indebite contra dictum Vitalem de Piera in ipso concilio al,ame fieri
attentabantur quotidie, quibus vos, Ygach Maymo et Vitalis Bon,ua, resiste-
re non valebatis, vos, qui ex septem de concilio prefate al,ame eratis vigore
provisionum per nos eidem aljame super regimine concessarum, renunc¡-
astis officio consiliadi dicte aljame, vosque, restantes consiliarii, in vim po-
testatis per easdem nostras provisiones vobis concesse, YEach Mercadell (al

et Y€ach de Piera (i), judeos eiusdem aljame, dictorum renunciancium loco
constituistis ac posuistis, que in lesionem et preiudicium regiminis aliame
prefate, et grave damnum dicti Vitalis de Piefa, quem in unum de dicto con-
cilio diebus his non longe decursis aliis nostris litteris constituimus, attentari
atque fieri non dubium est; quamobrem pro eiusdem Vitalis parte maiestati
nostre humiliter supplicatum fuit ut super hoc oporrune providere dignare-
mur. Nos vero dicta supplicacione benigne admissa, ¿ttendentes quod re-
gimen per nos dudum ipsi aljame concessum pro bono universali et singu-
larium personarum dicte aljame, nulli de dicta aliama, ut par est, nocirT-rm

esse debet, et signanter dicto Vitali de Piera, quem, ut prefertur, tanquam
benemeritum atque dignum dicto consiliariorum numero adjunximus, pre-
sencium serie, de certa nostra sciencia et expresse, vobis et vestrum cuilibet
dicimus et Írandamus, sub obtentu nostre gracie ireque et indignacionis in
cursu, ac pena trium milium florenorum auri a bonis contrafacientis iremis-
sibiliter exigendorum nostroque erario applicandorum, quatenus dictas nos-
tras provisiones super regimine ipsius alj¿me per nos concessas, necnon et
eas quas super creacione et admissione dicti Vitalis de Piera expediri man-
davimus, ad unguem tenentes et inviolabiliter observantes, vos, dicti Ygach
Maymo et Vitalis Bonjua, denuo, visis presentibus, juramentum per consi-
Iiarios dicte aljame prestari solitum ac debitum et per vos jam prestitum,
prestetis, et regimen dicte aljame quod perperam renunciastis reassumatis,
et quod tenebimini in eodem faciatis; vosque, alii de concilio dicte aljame,
eosdem Ygach MaFno et Vitalem Bonjua, necnon et dictum Vitalem de Pie-
ra, ad dictum consiliariatus dicte aljame officium exercendum admittatis iux-
ta provisionum nostrarum seriem, dictis Ygach Mercadell et Ygach de Piera
a dicto officio ad quod per renunciacionem predictorum fuerant assumpti,
juvenesque et inexperti in hoc existere asseruntut exclusis atque proiectis
absque ipsorum aliquali infamie nota; et non contraveniatis aliqua racione
vel causa si iram et indignacionem nostras et penam predíctam evitare cu-
pitis. Nos enim per has easdem illustrissimo reÉli Navarre, fratri carissimo et
locumtenenti gene¡ali flostro intentum super his nostrum aperimus, rnagni-
fico vero, dilecto consiliario et fidelibus nostris gerentivices gubernatoris in
principatu Catalonie, necnon vicario, baiulo et aliis officialibus dicte civita-

329
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tis nostre Gerunde dicimus et districte precipiendo mandamus, sub eadem
pena ab eis si secus egerint exigenda et nostro erario ut supra applicanda,
quatenus vos, aljamam et iudeos predictos, ad observacionem et execucio-
nem predictorum que vobis ut supra mandamus per exaccionem dict¿rum
pervrrum et aliis eciam remediis eis benevisis compellant, arceant et cofrs-
tringant, si dictus illustrissimus rex Navarre nobis cómplacere, officialesque
nostri predicti graciam nostram caram habent, a dictzque pena liberi esse
cupiunt. Data in Turri Octavi die vicesimo primo mensis iulii anno a Naüvi-
tate Domini millesimo ccccnro. Rex Alfonsus.

Franciscus Manorell ex provisione facta per patriarcham alexandrinum,
cancellarium, qui eam vidit. Probata.

ACA, Canc, Reg. 2623, fol. 57r-v.
Per o¡d¡e alfabétic: lssach Maymó (¡). lssach Mercadell ro. Issach de Piera (5). Vidal

Bonjuha (D. vidal de Piera o).

914
cirona, 14 de rtembre 1456.

El reiJoan de Nauana, lloctínent del seu genn¿, el rei Alfons tv, supén les
dues proüisians obtingud.es per Vídal de Piera, jueu resídent a Girona, rtns
qu.e el rei en sigui consultat.

Retreu el prtuibgi capüulat del pr¡.mer de setembre de 1453, uAlid per
deu anys, que designaaa set regídorc de I'aljama en les peñones d'Abrabam
Víuag, Adret Aninay, BeruEnist Sanu¿el, Issacb Mq)mó, Salamó de Tolosa,
Vidal Bonjuba i Vidal Mossé Vides, am.bfacultat, ,nentrefossin ctnc, IEr no-
menar substitut en cas que en falaís algun.

Exposa que, ja entrada en funciowment aquesta forma de gowrn, en
una reuníó dels consellers presidida pel batlle, Issacb MaWó i Vidal Bon-
juba, "contra expressa volunt¿t de aquells", renunciaren el seu reghnent
IEr qüestions pe6onal$ i ek cínc restants procediren a substituirlos W Is-
sacb Mercadell i Issacb de Piera, d'acord amb el priuilegi.

Després, a súplica de Vidal de Piera, el rei Alfons Ii concedí la regidoria
coffi a wit¿, a¡nb data del primer d'abril de 1456, i d suplica del mateíx,
amb data del 21 de julial, ordend. ah dos dintisslonaris que tornessin a as-
sumir In regidoria, retocant I'elecció deb suktituts.

IÁ diaersitat de prouisians diu que ba proúocat "altercacions, differéncies
e controvérsies' díns I'aljama. Ek cinc conselles prímerc í els d.os substituts
nornenats W elb argumenten que les proüisions obtingudes per Vidal de
Piela són contAries al príner priúilegi de regíment, que pretvi.a set regidors
i els facultaua per substituir. Segons elk, I'admissíó de Vidal de Plera com a
truit¿ serta "cos inusitada e no acostumada en qualsevol forma de regiment
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de universitats e aljames". "Diuse encara que lo dit Vidal de Piera no és de
tal edat, abilitat ne disposició que meresca aconseguir senblant auctoritat e

prerogativa en la dita aljama, per abonat que sia en béns temporals"
Op$an|s'bi, "alguns altres singulars de la dita aliama, en poch nombre,

dien que ls dits Vidal de Piera, Vidal Bonjuha e Ysach Maymó deuen ésser

admesos al dit regiment justa forma de les provisions del dit senyor Rey".

"Per evitar tota occasió de discórdies e divisions de la dita aliarna, e co-
bejants metre repós e assossech en aquella", el lloctinent reial pren el deter-
nini de consultarne el rei Alfons. Mentre no es manifesti Ia uoluntat reial,
susp¿n les dues proaisions obtingudes per Vidal de Piera, tant a faw seu

com per La. reintegració dek dos dimissionaris, i disposa que I'aliama siSui
regi.d.a pels cinc consellets de nomena.ment reia| amb ek dos elegits pel con-
sell, d'acord amb els capítols d¿l priúilegi oriSinal.

AcA, Canc, Reg. 3301, fol. 52v-54v.

918
Foggi¿, 24 de desembre 14i6.

El rei Alfors tv, resolent la consulta eleuada pel seu lloctinent Seneral, ra-

ffica el nomenament expedü per e en fauor de Vidal de Piera com 4 truit¿
regidor de I'aljama de jueus de Girona.

Irlsena a I'executória del 23 de febrer següent.

91C
Barcelor'É,z3 de febrer 1457.

El rei Joan de Naaarra, lloctinent reial, concedeix executória a Ia proüisió
del rei Alfons u que ordena obserar el non'rmament de vidal de Piera com a
üuit¿ regidor de I'aljama d.e ju.eus de Girona (Fogia, 24 de desembre 1456).

AcA, canc, Reg. 3302, fol. 28r-29t.

92
Barcelona, l0 de febrcr 1457.

El rei Joan de Nauarra, lloctinent del seu germd, el rei Alfons tv, inüita els

regidon i I'aljama de jueus de Glrona a deliberar una refornxa del reginxent
que euiti les dissensions inueterades. En cas de no concordarla, els ordena
tremetre un o dos procuradors a Ia seua cort Perqu¿ bi pugui proueir conue-

33r
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nientment. Tambe ek ordena trametre cópia dek comptes de I'aljama, des
de 1440, al lloctinent de tresorer.

En Johan per la gr¿cia de Déu rey de Navarra e governador general
d'Aragó e de Sicfia et c', als regidors de la aljamz- dels jueus de la ciutat de
Gerona e als singulars jueus de aquella, la sua gricia. Com per tolrre e re-
moure les diferéncies, discórdies e desordes que s seguexen de gran temps
engi ordináriament en aqueixa allama, e agó per causa de la forma del re-
giment dada e consentida ala dita aljama, ab la qual, per col.ligació de una
voluntat de alguns, se diria los altres ésser exclusos del regiment e maltrac-
tats en talles e altres coses, go qui és dar loch e causa als desordes dessús
dits; e volents metre en repós la dita aljama', per conservació de aquella
haiam desliberat que lo dit regiment o la forma de regiment de qué és feta
querela, sia en milor conmuada, per tant, suplicans sobre agó lo procu-
rador ñscal de la cort del senyor Rey per lo interesser de aquell, e alguns
singulars jueus de la dita aljama, a vosaltres e a cascú de vosaltres dehim
e manam, expiessament e de certa scí¿ncia, sots pena de cinchcens florins
d'or d'Aragó, que decontinent, vistes les presents, vosal¡res yos ajustets a la
escola de la dita aljama, e de aquella no partiscats, ans entenats, postposa-
da tota passió e voluntat, en ordonar e concordar-vos d'altra alguna bona
e egual forma de regiment e tal que haga esguart solament a la restaur¿ció
de la dita aljama e foragitar passions; e ser¿ cosa, uh¡¿ lo dit benefici, que
redundará en servey del senyor Rey, del qual vosaltros e la dita aliama sots
tresor. E en tal cars de concórdia, volem que la dita forma de regiment a nós
o al amat conseller e lochtinent de tresofef general del dit senyor, n'Andreu
Cathalá, dins tres dies trametats, a fi que, vista per nós aquella, puxam, pus
sia consona rrahonable, atorga¡ novel privilegi sobre aquella. On emperó,
fet lo dit ajust en la manera dessús dita, vosaltres no.us concordarets de la
forma del regiment faedora com dessús és dit, volem, e axí ho manam sots
la dita pena, que donets poder a hu o a dos jueus de la dita aljama que pu-
xen instar, úactar e comunicar sobre lo dit fet denant nós, a fi que, aquells
hoitts, e vistes les rahons perqué la dita forma de regiment no seria ent¡e
vosaltres estada concordada, nós sobre les dites coses, e encara sobre lo fet
de les talles, puxam provehir a tot benefici de la dita aljama e conservació
del interesser del dit senyor. Encara vosaltres, dits regidors, segons ja ab al-
tres letres havem ordonat sota la dita pena, trametats a nós, per los dits jueu
o jueus elegidors, o al dit lochtinent de tresorer, trenslat autténtich o fepor-
tant dels comptes de tot go e quant se és administrat per Ia <Jíta aljama pet
qualsevol persona, del any quaranta eng¿, car diuse que los dits comptes
són cosa poca e de poch volum, e ñcil a trametre per poch volum, car en
tot cars nós volem los dits comptes veure e la veritat de aquells; e si agd ob-
metríeu, seria presumidor que són tals que no s gosen mostrar. E on vosal-
tres o algun de vosaltres en fer les dites coses serets remissos o necligents,
manam ab les presents, sots la dita pena, al batle de la dita aljama, que pro-



Ers Ju¡us ¡¡ G¡to¡¡¡ I L^ sEvA oRG¡NITzAc¡ó

veesca que les dites coses sien en execució deduhides, certi.ficantslo que si
ho defená, a cirrech seu hi trametrem un poner a fer la dita compulsió e
execució de penes. Dada en Barchinona a deu dies de ffebrer del any de la
Naüvitat de nostre Senyor mil cccc n . Pages vicecancellarius.

Anthonius Nogueres ex provisione faaa per vicecancellarium; et vide-
runt eam locumtenens thesaurarii generalis, Anthonius de Mesa et Petrus
Falco. Probata.

ACA, Canc, Reg. 3302, fol. 18r-19r,

93
Moliris de Rei, l5 de gener 1459.

El rei Joan n nomena Astn cb Abrabam del Po¡tal conseller de I'aljama
de jueus de Girona, en substitució del ddunt Adret Aniruzy.

Fa nemória del priüilegi del rei Alfons ry del primer de saembre de 1453,
que establia un consell de set regidorc, í recorda la prouisió del prirner d'abril
de 1456, amb la qual l'augmentaoa a tuit.

La part dispositiua diu així: Jasia emperd que en los dits capítols, en for-
ma de privilegi spachats, haga un capítol disponent que com algú dels set
regidors primer al dit offici ordenats se absentls totalment de la dita ciutat, o
morís, o renuncies, que los cinch (sD de aquells haguessen facultat e poder
de elegir un altre e metre'l en loch de aquell, nós ara, perqué a notícia de
nostra majestat és pervengut que Adret Aninay iueu, hun dels primer al dit
regiment ordenats, haga un any o més que és mon, e los que en lo dit regi-
ment són restats, per neclig¿ncia o per no voler, fins ací no han curat de ele-
gir algun jueu de la dita aliama ni metre'l en loch de aquell, volent provehir
perqué la dita aljama, habitadors e república de aquella no vingua en sinistre
o desabitació alguna per causa de flach govem, regiment e administració,
que lo dit nombre dels huyt sia complet e ordenat, ab tenor de les presents
e de certa nostra sciéncia, en loch del dit Adret Aninay, qui és mon, posam,
metem, ajustam, afegim Astruch Abram del Portal, lo qual sia huyté ensemps
ab los set restants en lo regiment, govem e administració de la ütz aljzma,
e que la veu e vot de aquest valgua tant e sia de tanta forga, valor e eficácia
en totes les coses (...). Dada en Molinderreig a xv dies del mes de jener any
de la Nativitat de nostre Senyor mil cccc Ll r", e del nostre regne de Navarra
any )ooqrlJ dels altres emperó regnes nostres any dos. Rex Johannes.

Dominus Rex mandavit michi Dominico Decho; et viderunt eam Ludo-
vicus de la Cavalleria generalis thesaurarius, Petrus Torroelles conservator
regii patrimonii regni Aragonum, et Anthonius de Mesa advocatus fiscalis
domini Regis. Probata.

ACA, Canc. Reg. 3441, nol. 44r-45¡.
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94
Barcelona,6 de febrc 1459.

EI gouernador general de Catalunya ordena al batlle d.els jueus d.e Giro-
na que li tranxeti I'acta notarial on coltsta que Benuenist Samuel i Sal.anxó
de Tolosa contradigueren la proúisió del llactinent reial que ordenaua ad-
rnetre Astrucb Abrabam del Po¡'tal com a conseller de l'aljama,

Galcerandus de Requesens et c" dílecto baiulo judeorum civitatis Gerun-
de eiusque locumtenenti, salutem et dileccionem. Relatum nobis est quod,
licet serenissimus dominus Rex cum suis literis providerit et mandaverit
Struc Abraam, judeum, fore et esse in consiliarium dictorum judeorum et
aliame provisum et electum, et pro tali teneri et reputari debere, sub pena
quinque milium florenorum auri, ut in eisdem literis ad quas nos ¡efferimus
lacius est videre, attamen Benvenist Samuel et Salamon de Tolosa, judei,
dictis líteris contraire et penam predictam incurrere non erubuerunt. Quo-
circa de predictis plenius informari volentes, instante et supplicante procu-
ratore fiscali curie nostre, dicimus et mandamus vobis, scienter et expresse,
ad penam mille florenorum auri regio si contrafeceritis erario inferenda,
quatenus acta super presentacione dicte litere seu provisionis et aliorum
inde dependencium sequta, causa recognoscendi visis presentibus nobis
transmittatis, ut ipsis yisis super agendis comode providere possimus; et dic-
tos Benvenist Samuel et Salamo de Tolosa manuleute, cum ydoneis fideius-
soribus et pena mille florenorum supponatis, et ad ipsos seu alterum eorum
relaxandum et aliter quam jubemus in premissis enantandum quomodolibet
nullimode procedatis, si penam pfedictam cupitis non subire, secus agendi
omnem viam vobis harum serie abdicantes, iffitum et inane decernentes se-
cus ñeri si contingat. Data Barchinone sexta die ffebroarii anno a Nativitate
Domini rnf cccc L" wnf . Ffalco assessor

ACA, Diversos, Governació general de Catalunya, vol. 1!, fol. 147v-148r Nou dies
més tard, el flovemador comunicava al batlle que l'acta no revelava oposició al nomena-
ment fet ltel lloctinent reial. Ordenava cancel.lar les manlleutes imposades, sense deixar
d'inquirir diligentment si hi havia hagut ¡esist¿ncia al compliment de la disposició supe-
rior: Ibidem, vol. 20, fol. 14órv, en data BarceloÍa, 1,5.02.1459.

95
Calataiud, 20 de setembre 1459.

El reiJoan n concedeix a l'auana de jueus de Girona el priúilegi d'insacu-
lrtció pef a Ia d.esgnació dek regñots, cl.aaarL oídors de comptes i talladots.

In Dei nomine. Nós don Joan et c", volents entendre en la conservació
e donar via e causa a la augmentació de la nostra jama de jueus de la
ciutat de Gerona, en la qual per ésser lo regiment de officials en la manera
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que ara hi és, segons verídicament som informats, comencen nixer enfre-

li officials e singulars de la dita aljama, e naxen de fet de tots dies, moltes

zizánies, rumors e discdrdies, per occasió de les quals, segors experiéncia

ha mostrat, se són seguits dans e despeses, e se'n porien maiors seguir en

I'esclevenidor si no y era degudament provehit; per Eo nós, volents prove-

hi¡ obviar e occórrer a aquestes coses que f)cilment porien portar depo-
pulació e altres inconvenienrc a la dit¿ aljama e singulars de aquella, en no
poch deservey nostre,

[1] statuhim, ordenam e manam, de nostre propri motiu, ab les presents,

e de nostra certa sci¿ncia e expressa, e precehint deliberació de nostre re-

yal consell, que d'ací avant, durant lo temps davall scrit, e aprés tant quant

procehiri de nostre beneplácit, la dita aliama sia regida per cinch regidors,

e ultra los dits cinch regidors hi haje un clavari, dos oidors de comptes e

altres officials deiús nomenals e specificats per fer les coses a cascuns d'ells
pertanyents, seÉions que són davall provehides, statuhides e ordenades en

la forma e manera següents.

[2] [a] E primerament statuhim, ordenam e manam que sien fetes dues

bosses, go és, bossa de primers regidors, e bossa de segons e tercers regidors'

e axí sien scrites e intitulades.
[3] Item statuhim, ordenam e manam que sia feta una caxa en la dita

aljarna, ab tres tancaclures e claus, diverses la una de la útta, la una de les

quals tres claus haia a tenir e tinga lo primer regido¡ la segona clau haja a

ténir e tinga lo clavari de la dita aliama, e la tercera clau de la dita ctxa haia

a tenir e tinga lo primer oydor de comptes de la mateixa aljama; la qual cai-

xa haja ésser mesa e recondita en la casa de la sinoga dels jueus de la dita

ciutat, e en aquella dita caxa sien meses, recondites e stiguen les damunt

dites dues bosses.

[2] [b] En les quals dues bosses, 9o és, una de primers regidors, e altra de

seflons e tercers regidors, nós de present hi havem manat ensacular e hi en-

saculam e inbursam les persones interulades e insaculades en les dites dues

bosses, les quals havem per persones ábils, sufficients e dispostes a regir lo
dit offrci de regidors e altres officis davall scrits, en la manera e per lo temPs

del present regiment, e ab les ordinacions damunt e davall contengudes.

[4] Item statuhim, Ívlnam e ordenam que en cascun any, lo w dia del

mes de ianer -si ia lo dit dia no fos dissapte o festa solemne de juheus, car

si.u era, volem e manam en lo següent dia decontinent-, sia aiustat tot lo
consell de la dlta aljam , en lo qual haien intervenir lo nostre batle de la
dira alj^mt o loctinent de aquell, e los regidors, e altres ofñcials e singulars

de aquella que ésser e intervenir hi voldran, e sia ponada la díta caxa aquí,

en lJdit consell, e sia regoneguda si será fet algun frau en les tancadures

de aquella.
[5] E sia ubefia, e damunt una tatsla pzradz sia posat bun bací ple

d'aygua, cubert ab una tovallola. E per hun notari de la dita ciutat, qui ap-
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pellat hi será, sia presa públicament e Íeta de la dita caxa la damunt dita
primera bossa, intitulada bossa de prime8 regidorc, e sia ubertá e posada
damunt la dita taula. E per hun fad¡í menor de deu anys segons son as-
pecte, sia evacuada dels redolins de cera que dins aquella staran damunt
l^ dita tavla. E tenint lo dit fadrí lo brag affemangat o trossat fins al colze,
e demostrant no tenir res en les mans, metr) los dits redolins, comptánt de
hu en hu, en lo dit bací ple d'aygua. E com mesos hi seran, decóntinent
metrá la má en lo dit bací lo dit fadrí, e mesclari e menar) los dits redolins
per l'aygua. E aprés traure'n hun en la má, lo qual liurará al dit notari, e per
aquell ser) ubert lo dit redolí, e legit e publicat lo nom de aquell qui seri
scrit en la cédula atrobada dins lo dit redolí. e aauell tal ser¿ scm Der PRTMER

n¡cruor de la dita aliama aquell any. E será aquálla mateixa cédula o altra
refeta ab lo nom e sobrenom de aquell que axí haurá exit primer, e m¿s en
hun redolí del pes, color e forma dels altres redolins qui seran ensaculats
en la dita bossa de primers regidors, e retornat a la dita bossa. E agó fe¡,
decontinent seri tret un altre redolí del dit bací per lo dit fadrí, e lo nom
de aquell publicat en lo modo e forma ja dita, e aquell tal sera haüt aquell
any per sccoN REGroon de la dita aljama. E aprés, la dita cédula del seu nom,
o altra que se'n fari de nou ab lo nom e sobrenom de aquell que segona-
ment haur) exit, ser¿ tornada en la dita bossa. E per aquesta mateixa forma
e manera ne sere tret hun altre ¡edolí del dit bací, e lo nom de aquell qui
tercerament exiri sia per aquell any TERCER REGTDoR de la dita al,ama. E sia
refet lo seu nom e redolí, e tornat en la dita primera bossa, segons que és
dit del primer e segon regidors.

t6J E agd fet, encontinent, com hajen a exir de aquesta mateixa bossa
hun clavari, hun ojidor de comptes, e hun tallador de la talla o comparti-
ment de la dita aljarna, e hun sobretallador, lo primer any del present regi-
ment volem, st¿tuhim e ordenam que per lo dit fadrí sia tret del dit bací, en
la forma e m r,.er^ ja dita, hun altre redolí, e aquell ubert per lo dit not¿ri e
publicat lo nom de aquell qui en lo dit redolí ser) scrit, e aquell tal sia haüt
lo dit any per clweru de la dita aljama; e lo nom de aquell sia refet en cédula
e m¿s en hun redolí de cera, e imbursat en la dita bossa en la manera dels
damunt dits tres regidors. E agd fet, decontinent, del mateix bací, e per lo
dit fadrí en la manera j^ dita, sia tret altre redolí e donat al dit notari, e per
aquell ubert e publicat lo nom de aquell qui stari scrit en la cédula introclu-
sa en lo dit redolí, e aquell tal sia haüt aquell any e sia Hu oErs r.rovDoRs DE

co¡prrs de la dita alpma; e lo nom de aquell sia refer en cédula, e aquella
mesa en hun redolí de cera, e tornada inbursar en la dita bossa en la mane-
ra dels damunt dits tres regidors. E a9ó fet, decontinent, del mateix bací, e
per lo dit fadrí en Ia rnanera ja dita, sia tret altre redolí e donat al dit notari,
e per aquell uben e publicat lo nom de aquell qui será scrit en la cédula
introclusa en lo dit redolí, e aquell tal sia hagut aquell any e sia HU DELs rA-
rr-eDoRs DE L^ rAu-a, gita e companiment de la üta aljama; e lo nom de aquell
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sia refet en c¿dula, e aquella mesa en hun redolí de cera, e tornat a inbursar
en la dita bossa en la mrnera. ja dita dels dlts tres regidors.

[7] E trets axí aquess tres regidors, hun clavari, hun dels comptadors e
hojidor de comptes, e hu dels talladors de l^ dlÍa- aljam del dit bací, los
restants redolins que romandran en lo dit bací sien-ne trets per lo dit fadrí
e, comptant, sien tornats per aquell a la dita bossa intitulada de primers re-
gidors e, aquella closa, sia tomada e recondita en la dita caxa.

[8J E aprés sia treta de la difa caxa la segona bossa intitul.ada de segons e
terceTs regidors, de la qual, per la forma e manera dita en lo próxim prece-
dent capítol, sien trets e declarats primerament dos regidors, hu aprés l'al-
tre, e aprés hu dels dits ho!;dors de comptes, e aprés hu dels dits talladors; e

los noms de tots aquests que de la dita segona bossa seran úets, declarals e
scrits als dits officis, seran reffets en sengles ceduletes de pergamí, e mesos
en sengles redolins de cera, de la color, pes e forma dels altres redolins que
seran en la dita bossa de segons regidors, e seran tornats a la dita bossa en
la forma e manera que és dita dels dits primer, segon e tercer re¡¡idors, axí
que de la dita segona bossa exiran tots anys, durant lo present regiment, Dos

RLclDoRs, HT DEL! Dos HoiToR\ DF eollrls, e lrr DtLs Dos rArJrDoRs ja dits. enai
que de abdues les dites bosses extan tots anys cinch regidors, hun clavari,
dos hojidors de comptes e dos talladors.

[9J E per los dis cinch regidors, o La major part de aquells, volem, sta-
tuim, ordenam e manam que la dita nostra aljama sia regida, e per los dits
clavari, ojidors de comptes e talladors, go és, per cascuns, sien fetes e ad-
ministrades les coses a lurs officis pertanyents durant lo present novell re-
giment de sach.

[10) Los quals cinch regidors, hun clavari, dos oydors de comptes lei
dos talladors, tantost que exits, elegits e scrits seran, si seran presents en
la plaga, hagen a prestar e presten la jura acustumada de fer per rahó dels
lurs officís. E si algú o alguns lavbs no ser:m presents en la dita plaga mas
seran presents en la ciutat, que facen la dita jura lo dia inmediadament
següent aprés del dia de la dita elecció. E si los dits cinch regidors, hun
clavari, dos ofdors de comptes e dos talladors, o algú o alguns de aquells
axí elets seran absents de la dita ciutat, sien sperats per temps de trenta
dies contínuament comptadors del dia avant de la dita elecció. E si dins lo
dit temps dels dits >oo< dies no vindran e no juraran, que aquells passats,

aprés, lo següent dia, sia en la manera damunt dita procehit a ext¡acció
de altres redolins de aquelles matexes bosses de cinch regidors, clavari,
hojidors de comptes e talladors d'on seran exits los dits absent o absents,
e en loch dels dits absents o absent ne sien elets, nomenats e scrits altres
en la forma e manera damunt dita, los quals hagen a prestar e presten lo
dit jur¿ment acustumat.

[11J E volem, statuim e ordenam que algú o algurs jueus de la dita alia-
ma no puxen en hun mateix any dos dels damunt dits officis obteni¡.
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[12] Item statuhim e ordenam que tota hora que seran exits de alguna de
Ies dítes bosses algun redolí o més, e aquells uberts, e les cédules incluses
en aquells legides, sien fetes per lo dit notari altres cédules on sien scrits
semblants nom o noms de aquells que n foren exits, les quals cédules sien
intercluses en altres redolins de cera de semblant color, forma e pes de les
altres en la dita bossa stants. Los cuals redolins sien tomats a la bossa de
hon los altres semblants foren eits, segons que ja dessús és dit, per tal que
aquella no sia evacuada de les persones dels juheus que allí eren posats,
si no era que en lo ¡edolí exit se t¡obás nom de juheu mort o fet chrisde. E
fetes les sobredites coses, sien les dites bosses e caxa tancades, segons e en
la forma que primer staven.

[13] Item statu'ün e ordenam que qualsevol juheu o singular de la dita
aljama que en la forma sob¡edita exirá per officíal de aquella als officis da-
munt dits de la dita aljama, sia tengut de acceptar e accepte, e ser¡,/eixca
los dits officis a qué exit será, sots pena de cent florins d'or, applicadors la
meltat a nós e l'altra me),tat a la bossa comuna de la difz aljam , e de ésser
fet inibil perpetualment a obtenir aquell, o aquells, ne altres officis alguns
en Ia dita aljama.

[14] Item statuhim e ordenam que en los officis de regidors, ojtdors de
comptes e talladors, o de algú o de alguns de aquells, en hun mateix any
no puxen ésser admesos pare e fill, ne dos germans, ans lo qui segonament
exiri posat en algú dels g¡aus de parentesch damunt dits ab lo que primer
haurá exit, sia tomat a refer son nom en altra ceduleta, o aquella mateixa,
e posada en altra redolí de cer¿ de semblant color, forma e pes dels altres
en aquella bossa stants, e sia tornat a la dita bossa. E en loch de aquell sie'n
tret altre que no sia en algun dels dits graus de parentesch ab lo que pri-
mer haur) exit.

[15] E axí mateix volem, statuhim e ordenam que los hojidors de comp-
tes, o algun de aquells, no puguen ésser en algú dels graus damunt dits de
parentiu ab lo clavari.

[16] Item statuhim, ordenam e manam que lo dit clavari que d'aquí avant
será de la dita aljvma, dins dos mesos aprés contínuament comptadors que
será fora del dit son offici, sia tengut de dar e done compte e rahó, en pre-
séncia dels comptadors o oydors dels comptes que novellament seran elets
de la dita aljarnt, de tot lo que durant lo temps del dit son offici de clavari
haurá regit e administrat de la dita aljama. E los dits comptadors o oidors
de comptes a qui 10 compte se dará, lo hagen de finar dins altres dos me-
ses aprés que lo compte los ser) presentat. E se hagen restituir al clavari
novellament elet qualsevol restes que per fi de comptes se trobaran en son
poder e ell ésser restituidor a la dlta aljama; e aqó dins hun mes aprés que
los dits comptes seran finits, sots pena de ésser privat perpetualment de no
poder haver offici en la dit^ alj^ma, e de cent florins, pagadors la mitat a

nós e l'alha mitat al comú de la dita aljarna'. E que pagada la dita pena o no
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p^g ü, o aquella graciosament relaxada, noresmenys lo dit clavari sia tots

iemps e romanga obligat a dar los dits comptes e a restituir les dites restes

en los temps e segons que damunt és dit. E si aquell dit clavari qui compte

haurá donat será cobrador cosa alguna de la dita allama, que lo y hage a

pa,gar lo clavari qui novellament entra¿ dins hun mes aprés que seran finats

los dis comptes Primer vinent.
tlTl Itemitatui'rim e ordenam que en los t¿lladors de la dit¿ talla si s vol

compartiment e gI¡^ de l^ dita aljama -los quals, com damunt és dit, volem
que iien dos, ttet", és a saber, hu de la bossa de regidors primers e altre de

ú bossa de regidors segons, en la manera e forma e dia que és damunt dita

e scrita-, no puixen ensemps entrevenir en fer la dita talla tals iuheus que

sien en tal grau de parentesch que segons ley de iuheus no s puxen fer tes-

timoni los huns als altres.
[18] E feta la dita talla, encontinent hagen a traure HUN TATLADoR PER A rA-

rJáR E coMpARTtR Ars Drrs PRIME&{I Dos rAlr DoRs, peró que no sia en ell grau de

parentiu dessús dit ab los primers dos talladors o ab alg6 de aquells E que

Ío primer any sia tret lo sobretallador de la bossa dels primers regidors' e

lo iegon any de la segon¿r bossa, e axí d'aquí avant' durant lo present regi-

ment, hun any de la una e altre any de la altra de les dues bosses damunt

dites. E si en la extracció dels dits tallador o talladors ne exiran algú o al-

guns que per la dita rahó o impediment no puxen enrevenir en fer la dita

átta, qu. en loch de aquell o aquells axí empachas ne sien trets altre o
altres, i sos noms scrits en sengles cédules de pergamí, e posades aquelles

en sengles redolins de cera en la m nera i^ dita, [e] sien tomats cascú a la

bossa de hun seri exit. E volem e statuhim que lo dit sobretallador no puxa

ésser tret de la bossa ni elet tro a Ént la dita talla sia feta.

[19] Item que los dis talladors e sobret¿llador hagen de fer sagrament

sobre la Ley de Moysén que bé e lealment taxaran los singulars habitadors

de la drta alizma, segons sta ordenat e se ordenari per la dita aliama, la qual
jura facen en poder dels regidors de la dita aliama.

[20] Item státuhim e ordenam que quant les claus de la dita caxa se aco-

manaran als dits primer regidoq clavari e hojidor de comptes' com és da-

munt dit, sien tenguts jurar e juren, és a saber, en poder del bade o son

loctinent, e presents los regidors de la ditá 
^liam^ 

o la malor partida de

aquells, de haver-se bé e lealment en la guarda e custÓdia de les claus de

la dita caxa, e que per si ne per alue, públicament o occulta, no obri¡an ne

obrir faran ne consentran o pernetf:rn que sia uberta la dita caxa sinó en

los casos e forma en les presents ordinacions coffenguts e ordenats; e que

tota hora e quant la ditz caxa, segons tenor de les dites ordinacions obrir se

deu¿, apofaran les claus sens difhcultat o dilació alguna per a obrir la dita

caxa e¡ la manera en les presents ordinacions contenguda; e que directa-

ment o indirecta, públicament ni occulta, no daran, faran ni procuraran ni
consentran que sia fet, dat o procurat impediment algú per lo qual la dita
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caxa no sia uberta ab les dites claus en los casos e forma en les presents
ordinacions compreses e ordonada; e si lo contrari feyen, que puixa ésser
procehit contra ells ¿xí com a trencadors de jurament, e a inposició de pena
capital per ésser torbadors del stat públich, e privals de officis e beneñcis
ad inperpetuum de la dita aljama.

[21] Item statuhim e ordenam que quant algú o alguns dels dits tenidors
de claus sdevindrá exir o absentar-se de la dita ciutat e de sos térmens. Der
abséncia que fos de més de deu dies contínuus, que en tal cas, tal o ials
qui.s absentaran, abans que parteixquen hagen de lexar e lexen loctinents
en los dits sos officis, als quals loctinents hagen de comana¡ e acomanen les
claus que de la damunt dita caxa tindran, per a que les tinguen e guarden
durant la abséncia dels dits absents o absent, e suplesquen en abséncia dels
dits sos principals, e facen tot alló que per rahó de les dites claus e offtcis
farien e fer deurien los dits sos principals essents presents en la dita ciutat;
los quals loctinents, per rahó dels dirs officis e de la dita comissió de claus
que'ls faran, hagen de presta¡ e presten aquell mateix o semblant iurament
o juraments que prestaren los dits sos principals en lo principi de sos officis
e per rahó de les dites claus.

l22l lfem per quant a bon regiment de cosa pública penany que los cir-
rechs e honors de aquella sien rahonablament entre los singulars de aque-
lla distribuils, e la continuació de aquells en unes mateixes pefsones aporta
damnatge al univers, e entre los singulars engendre odis, enveges e diicór-
dies, statuhim e ordenam que aquell qui señ assumpt a offici de regidor no
puixa aquell obtenfu si no que hun any p¡imer vinent haja vacat en lo ma-
telx offici, peró puixa ésser promogut, exint de offici de regido¡ a qualsevol
dels alt¡es officis dessús dits.

[23] Item statuhim e ordenam que lo present regiment dure e.s haja a
servar per vint anys primers venidors, comenEadors a córrer lo dia de la
data de la nostra concessió del present privilegi e contínuament següents e
comptadors, e aquells finits, tant com plaur) a la nostra reyal dignitat e no
més avant. Volem emperó e reservam a la dit^ z'ljama que, passab íntegra-
ment los dits vint anys del dit regiment, e finit o revocat axí mateix lo dit
reyal benepllcit, la dita aljama, officials e singulars de aquella, quant al re-
giment e a totes e cadaunes altres coses romanguen en sos privilegis, usos,
ordinacions e costums en qué eren e són abans del present nou ¡egiment; e
que aquells e aquelles dites ordinacions, privilegis, usos e costums roman-
guen en sa plena forga, elicácia e valor, e que en res no.ls sia preiudicat o
derogat, si no és solament en tant quant durant lo present nou reglme per
les presents ordinacions los és detret o deroqat.

[24] Item statuhim e ordenam que rots losiingulars de la aljama sien ten-
fluts, mitjaneant jurament, manifestar lurs béns, axí mobles com sehents, e
aEd dins dos meses aprés los seri presentada la present, e aprés de cinch
en cinch anys una vegada, en la forma e manera que per los regidors que
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huy són o per 
^v^nt 

seran en aquell temps, o per la major part de aquells

será ordenat, ab incoriments de vets o excomunicacions, segons als dits

regidors o akt mzjor part se¿ vist faedor. E si algun dels singulars no será

dins Ia dita ciutat en la presentació de la present, que sia tengut de mani-

festar dins dos mesos aprés que serl tomat. E si per ventura algú o alguns

contravindran en alguna part del present capítol, o defraudar) en alguna

manera los dits manifests, aquell tal sia encorregut e encorega en pena de
perju¡ e que sia fet inábil a qualsevol offici de I^ dit^ 

^li^ma 
perpetualment.

[25] E més avant volem, statuhim e otdenam que los capítols que han a

fer los dis regidors en sguart del dit manifest, se hagen a fer e's facen en

la forma que en los temps passats són stats ia fets los dits manifest-s en Ia
difa 

^lja'nr 
.

[26] Item statuhim e ordenam que los dis regidors no puguen ni gosen

langzr o imposar drets o peytes algunes per pagar los cirrecbs de la dita

aliama, presents o sdevenidors, de qualsevol forma o manera, sinó per la
damunt dita via dels dits manifests, exceptat les tres imposicions de pa, e
vi, e cam ja acustumades, los preus de les quals no puxen puiar o augmen-

tar; e que los tallado¡s damunt scrits no puixen tachar nengú sinó segons la

denunciació de sos béns per los dits manifests denunciats, e seflons la dita

denunciació hagen a seguir tots los dits cinch anys dessús dits, e axi d'ací

avant, de cinch en cinch anys. E si per ventura lo contrari fahien, que tal

taxació no válega, abans sia de nenguna effic)cia e valor.

I27l ltem que los dits regidors no puguen pendre ni tocar béns alguns

de alguna almoyna o confraria sens voluntat dels almoyners appellats gab-

baim, si són béns de almoyna, o dels regidors de les confraries o confraria

appellas berurim, si seran béns de alguna confraria; ni axí poch los dits re-

gl<iort .to hagen que veure res en les ordinacions o qualsevol de aquelles

que faran los dis almoyners appellas gabbajim' o regidors de confraries

appellas barurim, de les coses que toquen als dits lurs officis; e si señ fet lo
contrari, ho hagen a tomar e restituir de hon pres ho hauran, e noresmenys

los contrafahent o contrafaents sien encorreguts en pena de docents florins
atquisidora segons dit és dessús de les altres penes.

[28] Item que los dits regidors sien tenguts de fer hun libre en lo qual se

hagen a continuar totes les ordinacions que per ells seran (dictades?), scri-

tes de má de hu dels regidors e sotscrites per mi de qualsevol altre juheu,

segons han acusnrmat; lo qual dit libre haie star en una caxa que sia feta de

nou per tenir lo dit libre e ls privilegis de la aljama, la qual caxa hage a tenir
dues claus o tancadures, la una de les quals tinga lo primer regidor e l'altra

lo clavari de la dita aliama.
[29] Item sien tenguts fer altre libre en lo qual se hagen a continuar tots

los comptes dels clavaris e lo deffeniment de aquells, perqué tots temps la

verit¿t dels dits comptes puixa ésser vista; lo qual dit libre haja star en la
damunt prop dita caxa; en la qual prop dita caxa per semblant se meten e
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stiguen les talles o compafiments que.s faran d'ací avant, en la forma des-
sús dita, perqué appareguen en lo sdevenidor

[30] Item que tots los libres de ordinacions de la dita aliama o qualsevol
privilegis de aquella que s roben en poder de qualsevol singulars áe la dita
aljama se hagen a denunciar e liurar en poder dels dis regidors dins hun
mes apés que la propdita caxa sia feta, e que los dits regidors ho hagen a
metre en la dita caxa; e agó sos pena de docents florins guanyadors a nos-
tres cófrens dels béns de qualsevol de aquells qui tindran qualsevol de les
dites scriptures e no les liuraran dins lo dit terme, e de ésser inábils perpe-
tualnent als ofhcis de la dita aljama.

[31] Item que qualsevol clavari no puixa despendre en algunes necessi-
tats de la üta aliama, dels béns de la aljama, sens ordinació dels regidors o
de la major pan, de cinch sols. ensús, ab qué les dites cinquenes no pugen
de u sols. ensús en tot hun any

[32] Item que los dits regidors o la major part de aquells puxen orde-
nar en totes les coses a ells benvistes sobre la dit¿ aliama, e fer e elegir al-
moyners appellats gabbaiim, e pabordres de la confraria appellats barónim.
en la forma e manera que era en lo regiment que darrerament han possehit,
exceptát en les coses limittades en los presens capítols. E que lo batle no
haja alguna cosa que veure en lurs ordinacions, sinó en la manera que feya
en lo dit regiment darreramenr possehit. E que los dits regidors o la malor
part hagen facultat revocar qualsevol ordinacions per los regidors passats
fetes, segons a ells ben üst sed.

[33] Item que si algun dels dits officials que exiran en la forma sobredita
no porá entrevenir en lo dit son offici per abséncia o malaltia o qualsevol
altre cas, que aquell pr.rxa surrogar al dit ofñci a qualsevol altre jueu durant
la dita necessitat, lo qual Mge tant poder en totes les coses tocants al dit
ofhci com havia ell mateix, ab qué no puguen subdelegar o surrogar algú
o alguns dels altres regidors companyons lurs; exceptat los comptadors o
ojidors de comptes, que aquells no volem que facen loctinent, ni axí poch
los taxadors o sobretaxadors.

[34] Item volem, statuhim e ordenam que si per ventura per I'esdeveni-
dor, per diminució de alguns dels insaculats o imbursats en les damunt dites
bosses, o perqué algú dels que huy no.y entren en les dites bosses, apparrá
als dits regidors o a la rnajor part de aquells ésser )bil per a regir los dits
officis, o perqué algú vindrá de aftra part e mudar) sa habitació en la dita
aljama e en la diu ciutat de Gerona, lo qual será ábil als dits officis, o per
qualsevol altre respecte será vist als dits regidors e a la més part de aquells
augmentar los dirs sachs o bosses de dits officials, que los dits regídors, o la
més part de aquells, puixen elegir de aquells que ben vist los senn, cascun
any dos, e aquells inbursar o insacular en la bossa que benvist los seri, po-
sant los noms de cascun de aquells en sengles cédules de pergamí, e aque-
lles meses en sengles redolins de ce¡a de tal forma, color e pes com semn



Em ¡urus oe Grnou r L¡ ssv¡ orc¡¡rrzAcró

los altres de la bossa en la qual los volran metre. En la qual dita insaculació
haja a intervenir hun notari de la dita ciutat, e que los táls insaculats per la
dita forma de elecció hagen aquell mateix poder en ordenar en los damunt
dits officis, o per virtut de aquells, com qualsevol dels altres que per nós

són stats insaculats, e que aquells sien tenguts acceptar e complir tot go e
quant són tenguts fer los que per nós són insaculats e inbursats, sots incor-
riment de les penes damunt contengudes.

Mandamus itaque per presentes, nos Rex predictus, gerentivices gene-

ralis gubernacionis omcii et baiulo generali principarus Cathalonie, vicario
et baiulo, ,uraüs et aliis ofñcialibus, lprobisl hominibus et universitati civi-
tatis Gerunde, baiuloque aliame judeorum dicte civitatis, necnon rectoribus
et aliis officialibus et toti universitati dicte aliame et singularibus eiusdem,
ceterisque universis et singulis offtcialibus et subditis nostrís et dictorum
omnium officialium locatenentibus et ipsorum cuilibet, sub nostre gracie et
amoris obtentu, penaque mille florenorum auri de Ara€ionia a bonis cuiusli-
bet contrafacientis vice qualibet nosffo erario inferendorum, quatenus sanc-

ciones, statuta et ordinaciones nostras huiusmodi, et omnia et singula in
eisdem et earum qualibet contenta teneaflt firmiter et observent, tenerique
et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, et non contrafaciant vel
veniant, seu aliquem contrafacere vel contravenire permittant racione aliqua
sive causa. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro comuni
sigillo inpendenti munitam, datam in civitate Calataiubii die ¡of septembris
anno a Nativitate Domini M" cccc Lvlnf, regnique nostfi Navarre anno xctttlo,
aliorum vero regnonrm nostrorum anno secundo.

Signum Johannis et c". Rex Johannes.
Testes sunt: Jacobus episcopus vicensis, cancellarius. Nobiles Petrus

d'Urrea et Nicolaus Carrocü d'A¡borea. Ferrarius de Lanuqa, iusticia regni
Aragonum, et Rodericus de Rebolledo, consiliarii domini Regis predicti.

Signum mei, Dominici Decho, serenissimi domini Regis predicti secre-

tarii regiaque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem
suam, qui predicta de ipsius domini Regis mandato scribi feci et clausi. Cor-
rigitur (...).

Dominus Rex mandavit michi Domínico Decho; et viderunt eam Ludo-
vicus de la Cavalleria, generalis thesaurarius, Petrus Torrellas, conservator
regii patrimonii, et Jacobus Pauli, advocatus fischalis domini Regis, quibus
fuit comissum ut eam viderent. Probata.

ACA, Canc, Reg. 3369, fol. 46¡-52t. Publica[ pe¡ BAER, ,ieJuden, ¡'ófl]. 543, amb su-

pressions. TamÉ es troba copiat al protocol del notari Nicolau Roca, dedicat a afers de

I'aliama de iueus: Arxiu histdric de Girona, Notaris, G 1, vol.463 bis, fol. 5v 10r. I¿ rela-

ció dels insaculals no consta a les cóDies.

343
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96
Barcelona, 12 de juliol 146O.

EI reiJoan aproua i mana obseraar una sent¿ncin arbüral, dictada pek
sínd.ics de La ciutat de Girona, que arranja les diferéncies entre algurts sin-
gularc jueus de la ciutat sobre les funciorxs dels regi¿ots.

Johannes et ca magnifico ac nobili consiliario, dilectisque et fidelibus
gerentivices generalis gubernatoris in Cathalonie principatu, vicario et ba-
iulo ac judici Gerunde, baiuloque aliame judeorum dicte civitatis Gerunde
eiusque assessori et adjuncto seu adjunctis, ceterisque universis et singulis
ofñcialibus et subditis nostris ad quos spectet, necnon rectoribus, clavario
et aliis quibusvis dicte aliame officialibus, eidemque aliame et singularibus
eiusdem, et dictorum officialium locatenentibus presentibus et futuris, sa-
lutem et dileccionem. Volentes ut arbitralis sentencia die presenti lata per
dilectos nostros Ffranciscum Sampso, Ffranciscum Dezpuig et Ludovicum
Moles, cives sindicosque ac nuncios civitatis predicte, arbitros, arbitratores,
laudatores et amicabiles compositores comuniter et concorditer electos per
et inter judeos dicte aliame in eadem sentencia nominatos, nominibusque
ibidem contentis et expressis, teneatur et inviolabiliter observetur exequa-
turque et compleatur cum effectu quandoquidem sentencia ipsa, quam vi-
deri et recognosci fecimus, dicte aliame et singularibus eiusdem quietem et
tranquillitatem et beneficium non modicum est allatura, propterea eandem
arbitralem sentenciam et omnia et singula in ea contenta presencium serie
laudantes, approbantes, ratificantes, auctorizantes et decretantes, vobis et
vestrum singulis dicimus et districte precipiendo mandamus de certa nos-
tra sciencia et expresse, sub nostre gracie obtentu, ad penamque duorum
milium flo¡enorum auri a singulis contrafacientibus exhigendam nostrisque
inferendam erariis, quod dictam sentenciam arbitralem et omia et singula
in ea contenta, quatenus ad singulos vestrum spectet teneatis et observe-
tis, exequamini et compleatis, tenerique et observari ac exequi et compleri
faciatis operis per effectum juxta illius seriem et tenorem, contrarium nu-
llatenus tentaturi pro quanto graciam nostram caram habetis iramque et in-
dignacionem ac penam predictam cupitis non subire. Data Barchinone, sub
nostro sigillo inpendenti, die xr julii anno a Nativitate Domini M" cccco Lf.
Rex Johannes.

Dominus Rex mandavit michi Danieli Benrandi; et viderunt hanc locum-
tenens thesau¡arii generalis, Petrus Torrelles conservator, et Jacobus Pauli.
Probata.

ACA, canc, Reg. 3372, fol. 26r. N<¡ indicant el notari en poder del qual es dictá la
sent¿ncia, és dificil lrral¡tzar-ne una cópia.
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97
Barcelona, 18 de sefembre 7479.

EI rei Fenando r aproúa uns capítols presmtats per I'al:iama de jueus de

Girona referents ah seus priüibgis i regin ent cornunitari.
Nos Ferdinandus et c'. Exhibita et humiliter presentata fuerunt maiestati

nostre pro parte aliame ,udeorum civit4tis Gerunde et singularium eiusdem

capitula seriey sequentis:
.Molt alt e molt excel lent senyor. Les coses que la vostra aliama de iueus

de la ciutat de Gerona supliquen a la excel l¿ncia Yostra són les següents:

Primerament supliquen vostra senyoria li plácia atorgarlos confirmació

de tots privilegis, libertats, franqueses, inmunitats, usatges, provisions, gra-

cies e concessions a ells per los senyors Reys predecessors de vostra senyo-

ria atorgades, segons en hun privilegí per lo senyor Rey pare vostre ator-

gat, que fon donat en la vila de Morvedre a setze del mes de juliol any mil

auaÍe-cents cinquanta-nou, és contengut pus largament. / Plau al senyor

iey confirmar los dits privilegis atorgac per los progenitors seus de gloriosa

memória t la dítz tljama segons de aquells millor han usat.

Item supliquen a vostra maiestat que per tal com lo privilegi del regiment

de la dita aliama e una senténcia arbitral sobre lo dit regiment per lo senyor

Rey pare vosfe decretada e con.firmada, era donat per temps de vint anys, los

quali passen lo present any, porrogar lo dit privilegi e senréncia per temps de

.'int atty. en la forma e nvlnefll que ara sta, per forma que la dita aljama sti-

gue en bon regiment e repds; e supliquen axí mateix a vostra rnajestat fedos
grácia de atorgar-los licéncia que puguen metre e imposar <imposar> únpo-

iicions acostumades segons que per hun p¡ivilegi a ells per lo dit senyor Rey

pare vostre atorgat és més largament contengut; e agÓ sia per 1o dit temps de

vint anys, car per tant temps era atorgat lo dit privilegi, lo qual temps passa

aquest any, segons dit és. / Plau al senyor Rey atorgados lo contengut en lo
dit capítol per altras vint anys, en la forma e rnanera que per lo senyor Rey

de $óriosa memória pare seu los fonch atorgat, los quals vint anys haien a

comensar e a córrer del (sic, per des) que los primers vint anys finimn (...). '
Datum Barchinone die x!'llr" mensis septembds anno a Nativitate Domini

millesimo quadringentesimo sePtuagesimo nono, regnommque nostrorum'

videlicet Sicilie anno duodecimo, Castelle et Legionis anno sexto, Amgo-

num vero et aliorum primo. Yo el Rey.

Dominus Rex mandavit michi Ludovico Goneales. Visa per Bardaxi re-

gentem, et per thesaurarium generalem, et per locumtenentem in officio
conservatoris generalis. Probata.

ACA, C¿nc, Reg. 3545, fol. TOv-72t. Publicada per BAEn, DieJuden, nrúm' 553' r^fibé

amb supressions. L'aprovació dels privilegis per part del rei Joan n es troba al Reg 3368'

fol. 175v en la data indicada, del 76.07.1459.
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984
Caldes de Montbui,23 de iuliol 1483.

L'infant Enric d'Aragó i Sícilia, lloctinent reial, ordena a.l sotsueguer d.e
Girona que obri una enquesta sobre el frau denunciat per Astrucb Abram,
clauari legalment nomenat. Diu que els regidors cle I'aliama de Girona li
sostreuen I'administració dels dinerc comuns.

Infant et c" al amat nost¡e 1o sotsveguer de la ciutat de Gerona, salut e
dilecció. Ab gran clamor havem ent¿s que, jatsia la aljama. dels juheus de la
dita ciutat tinga privilegi reyal de elegir cascun any clavari, lo qual acostu-
me de reebre e reb los emoluments e oecúnies de la dita aliama e desribuir
aquelles en los cánechs de la dita aliama, emperó r"goni ,orn informats,
los regidors I'any passat de la dita 

^Iia;ma, 
per frustrar lo clavari del any la-

vors subsegüent de la administració de la dita claveria, fictament, sors rírol
o nom de insulutumdació, haurien donat loch e cessió a hun singular de
la dita aljama de tots los dits emoluments del present any de la dita aljama,
axí que lo dit cessionari, qui \.'uy és hu dels regidors de la dita aljama, ficto
nomine cessionario, segons se diu, ha regit e administrat lo offici pertányent
al dit clavari, reebent tots los emoluments e pecúnies de la dita aljama,
aquells distribuint per forma que lo clavari qui luy és de la dita aljama, ele-
git segons forma del dit privilegi, reté vuy lo nom in yanum, car és frustrat
e privat de la administració del dit offici pertanyent, per la qual cosa és fet
frau e o verius rompiment del dit privilegi en dues coses. primo <¡ue, con-
tra forma del dit privilegi, per indirecte és levada rotalment la administració
al dit clavari. Item que lo dit cessionari, faent la administ¡ació al dit offici
de clava¡i pertanyent, per ésser hu dells regidors de la difa 

^lj^m , ha reglf
e usat contra la série e tenor del dit privilegi disponent que algun singular
de la dita aljama no puixa en hun mateix any regir e exercir dos ofñcis de
la dit^ 

^liam 
. Enaprés, segons se devia, lo dit cessionari, duptant no en-

córrer en les penes del dit privilegi, haurie tornat lo dit loch e cessió dels
dis emolumen¡s en poder de la major part dels regidors e inseculats de la
üta aliama, los quals, ajustants desórdens a desórdens e inconvenients, no
duptants incórrer en les penes del dit privilegi, han cessionat altra vegada a,

altre singular de la dita aljama contra forma del dit priyilegi, e noresmenys
han consignat lo resíduum que 1o clavari del any passat ere restituido¡ a la
dita aljama, a altra persona, sens donar-ne rahó alguna al dit clavari qui huy
és, contra disposició del dit privilegi, com per aquell sia disposat que lo cla-
vari passat sie tengut donar compte al clavari novament elegit, e restítuir a
aquell lo que seri tomador; e per eo som stats humilment suplicats per part
d'en Astruc Abram, juheu clavari l'any present de Ia dit^ 

^lj^m , 
que sobre

les dites coses volguéssem de degut remey de justícia provehir per manera
que ell en lo exercici del dit ofñci no sia aí privat e frustrat com és, contra
forma, série e tenor del damunt dit privilegi, e en altra manera sobre les di-
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tes differéncies que entre los dits juheus són ésserlus fet e administ¡at breu

e expedit compliment de iustícia. E nós, vísta la sua suplicació ésser justa e

consonant a rahó benignament admesa, feservat primefament dret al pro-

curador fiscal de la régia cort per les dites penes les quals, segons se diu,

serien incorreguts, vos diem, cometem e rnanam, expressament e de certa

sci¿ncia, sots incorriment de la ira e indignació del dit senyor Rey e nostra'

e pena de mil florins d'or d'Aragó, que de e ab consell dels amats nostres lo
juige ordinari de la dit¿ ciutat e de micerJerÓnim Albanell, o del altre d'ells,

los quals en lo present negoci per assidents vos donam e assignam, proce-

hiau-en fer exeicir e regir lo dit ofhci de clavari per lo dit Astruc Abram se-

gons s¿rie e tenor del dit privilegi, ús, pr¿tica e stil acostumars en la ditz al-

áma. fahent e administrant sobre les dites coses e despeses fetes per la dita

áhó e totes altres differéncies que entre los dits iuheus per rahó del dit offi-
ci són, breu e expedit compliment de justícia, procehint en les dites coses

breument, simplament, sum)ria e de pla, la sola veritat del fet attesa, totes

malícies a part posades, car nós en fer e exercir e complir les coses damunt

dites totes 
-e 

sengles, ab los incidents e dependens de aquelles, vos donam

e cometem les veus e poder del senyor Rey e nostres plenáriament ab les

presents. Dada en la vila de Caldes de Monboy, a nan dies de juliol en I'any

áe h Nativitat de nostre Senyor mil cccc IJoofl . Pages vicecancellarius.

Joannes de Puigmiia ex provisione f^cfa per Pages vicecancellarium'

Probata.

ACA, Canc, Reg.3697, fol. 150v-151v.

9EB
Caldes de Montbui,5 d'agost 1483.

L'inÍant Enric d'Aragó i Skítia, tlactinent reial, reuoca la comissiófaa al
sotsueguer de Girona sobre denúncil defrau formulada W Astrucb Abran,
clauari, contra ek reqidors de t'aljama (Caldes de Montbui, 2J de iuliol
1489. Diu Erc els regidots han mnnifestat que la cornissió foü i,npeffada

subreptíciarnent, i que el coneLxeffieltt de les causes entre els iueus pertany

al batlle i no pas al sotneguer.

AcA, Canc, Reg. 3697, fol. ÉAv-159v.

99
Caldes de Montbü,t d'^gost 148i.

L'infant Enric d'Aragó i Sicítia, llactinent reial Seneral, a súplica de I'al-
jama. de jueus de Giron^, ordena 4l seu batlle que inbabilíti Astrucb Abrb-
bam, sembrador de zizAnies, per 4 quaket'ol ofci de I'aljama
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Infant et ca al amat nostre en Guillem Sunyer, batle ordinari de la aljama
de juheus de la ciutat de Girona, salut e dilecció. Ab gran clamor a nostra
celsitud feta per part de la aljama de aqueixa ciutrr de éerona, havem entés
que hun juheu, lo qual ha nom Astruch Abram, de Ia dita aljama, per mol-
tes vies s'esforgada en metre sedicions, malícies e malvolengas, e traballa
de cada dla en consitar, no sols discórdies entre los singulars de la dita al-
jama, mes tota la dit¿ aljama molesta e vexa de despeses, e del tot traballa
en destruyr aquella; per les quals coses és pretés per part de I^ dif^ aIjaml
lo dit Struch Abram ésser fer inebil, insuñcienr e incapax per alegrar-se de
offici ni benifici de la dita aljama, abans del offici que té de clavari se hau-
ria de revocar; de hon per part de la dita aljama som stats suplicats volgu-
éssem de saludable e condecent remey de justícia provehirlos, e de tantes
molésties e vexacions preservar-los. E nós la dita supplicació com a justa
e consonant a rahó benignament admesa, vos dihem, cometem e manam,
a pena de cinch cents fflorins d'or als cófrens del senyor Rey applicadors,
que de les dites coses preteses per part de la dita aliama que farien inábil lo
dít Struch Abram prengau sum¿ria informació, e si conexefeu per mérits de
aquella lo dit Struch Abram ésser inábil e insuñcient p.r a .egir offici de la
dita allama, e ésser remogut de la inseculació del regiment de la dít^ 

^li^ma,ab consell dels amals nostres micer Pere Jacme Boteller o micer Domingo
Bofill, doctors en leys, los quals en tal cas en assidents vos donam, revo-
queu e desensaculeu, axí com nós revocam e desensaculam ab tenor de la
present, procehint en dites coses e informació per vós rebedora breument,
sum)ria e de pla, e seElons per justícia, ús e prática trobareu ésser faedor,
cometent e comenant-vos en e sobre les dites coses nostfes veus e loch ab
les presents. E per quant lo dit Struch Abram és procurador e regidor dels
senyors útils de les scrivanies de la cort reyal de la dit2 ciutat, e met los
scnvans, e per go no pagua scriptures ni actes alguns, que és causa que per
axó intempta molts plets ala dita aljama, per go ab la present vos donam e
consentim facultat que, sens incorriment de pena alguna, pugau assumir e
pendre hun nota¡i de la dita ciutat, pus no sia sospitós a les dites pafis, en
poder del qual se haja a fer la dita informació. E per res no fésseu lo con-
trari, per quant perqué sia provehit a la indempnitat de la dita aliama volem

^xí 
sia fef [eJ complit. Dada en la vila de Caldes a v dies de agost any de la

Nativitat de nostre Senyor mil cccc nqxll. pages vicecancellarius.
Joannes Mallen ex provisione facta per vicecancellarium. Probata.

ACA, Canc, Req.3697, fol. 15gr-v.
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Índex de iueus iiueves

Quan no s'indica la localitat, s'entén que són de Girona. Els números
remeten a les pigines, tant les de l'estudi com les dels documents. Són 453

noms, dels quals 401 coresponen a homes i 52 a dones. Han estat regula-
ritzats segons la grafia més usual.

Juers
Abraham, frll de Jucef Deuslocrega 0329) 69

Abraham Astruch (1352, 136, 709, 11.L

Abfaham cabrit (1386, 1387, 1388) 735, 738, r41, 145, r50,266,279
Abraham Descadlar, ftuic, de B€salú (1320,1322, 1327) 61,62
Abraham Deuslocrega (1261, 726D 4O, 4l
Abraban b. R. Hanania getundí, de Barcelona (1220-722L) 25

Abraban b. Isbaq ba-bazan genotdí (segles >or-xu) 25

Abraham Issach (1352, 1358, 1,362, 1369, L370, 1373, 1386, 1387, 1388, 1390,7391)
109, 110, 111, 113, 114, r38, 141, r45, 146, r5O,250,29,279

Abraham Issach (1411) 159

Abraham Jacob (1415) 168

Abraham Jassua O3aD M\ 171
Abraham Jucef 'saig' (1344) lO2, 1O3

Abraham Maymó ("1353, "135, '1O8, 115,252
Abraham Maymó (141) 168
Abraham Mercadell (119, 1386, 1387) 109, L71, r38, L45, r50,260,267
Abraham Mossé del Port¿l (1387, 1400, 14.08, L4o9, 1415, 1437,1446, ú4a drhlf¡t)

r38, 156, 157, 169,770, 177, úA, $5,191,295,298,299, 3O4, 373, 3"t5, 3r7
Abnham Pavaya (7266) 43
Abraham Ravaya (1f2, Lx9, 1370,1,371,,1376, 1378,73a4, rn5, L3€r, 3n, ú9D 74,

106, 109, 1r0, 111, 113, 118, 1,19, r2O,124,138, r42,145,150,256,257,258,264, ?A3
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Abraham Vivag (1450,1453,7464, 1492 difunt) 790, 792,206,2O9,210, 322,325, 33O
Adret Aninay (1386, 1391.) 124, 138, 1,45, 1,50,266,2U
Adret A¡inay (1442 , 

-1449,7450, 1453, 1459 dfu f) 181, 188, 190, 191, L92, L94, 305,
3r9, 320, 322, 325, 330, 333

Abaron ba-Cobén b. R. El'azar (L288) 60
Alatzaf Avinardut, físic, d'Osca (1331) 67
Alatzar Golluf, de Saragossa (1387) 127,1.28,135, 136, 137, 1.39, 1.41, I43, 144,274,

215, 217, 278, 219, 280, 28t, ¿86
Alatzar b. Salamó (1387) 278
Asmies Bonjuha (7352, 1.36, lO9, 11'l
Asmies Falcó (1415) 1ó9
Asmies Salamó (1308, 1378) 67, 224
Astruch, fill d'Issach Tintorer (1258) 47
A.struch Abamari (1464, 1466 difúnt) 206, 207
.dstruch Abenafia, de Ba¡celona (1310) 78
A.struch Ab¡aham, de Ba¡celona (1307) 77
Astruch Ab¡aham (1329) 70
Astruch Abraham (7385) I24
.dst¡uch Ab¡aham del portal (1450, 1.457, 1459, 1464,1483,l4g2) 1,90, 194,195,206,

208,2L0, 322, 333, 346 348
Astruch Aninay (1415) 169
Asrruch Aninay (1450, 1464, 1465, 1468 di,tlunr) 1W, 2O7

Astruch Ascandar¿ni, de Barcelona (1286 difunr) 77
Astruch Asmies (1352, 1,35, 7O8, 109
Astruch Avimpelx, de Tárrega (1326) 79
Astruch Avintendur, de Lleida (1301 79
Astruch Bedog (1343, 1344, 1354, 1359 dif\tnr) 97, 11.2, 11!' 2j2
Astruch Benet (1386, 1387, 1391, 1394, 1395, 1400, I4O7, 1408, 140D 124,138,143,

145, 15O, 1,51, 154, 155, 156, 157 , 172, 't73, 26a, 283, 292-295, 297, 29a
Astruch Bonanasch (1362, 1369, 1373) 108, 109, 111, 113
Astruch Bondavid Sapo¡ta, de Besalú i de Gifon (1321,1328) 78, 88
Astruch Bonet, de Barcelona (1309 difunD 75
Asrruch Boniuh¿ (1449,1450, t464,1492 difunt) 190, 197, 207, 21O, 32O, 322
Astruch Caravida (1330) 70
Astruch Cohén, de Barcelona (1328, 1346) 87, 88
Astruch Cohén (1386, 1.39r, 1408, 14L, 145, 146, 15O, r57, 169,284
Astruch C¡esques Bedog (1362, 1369, 1370, 1373, 1386, 139L, 1394,1398 ditunD 109,

111, 113, 138, 745, 1,50, 266, 283, 292,295
Astruch de Bellcai¡e, de Ba¡celona (1309 difunt) 76
Astruch Deuslocreg^ (1347, 7352, 1354, 1358, 1370, 1371, 1374) 112, 1I4, 1I7, 248,

249, 254, 255 - Nabman bq-Leuí
Ast¡uch Jacob Xixó, de Tonosa (1282) 76
Ast¡uch robell craciil, (1352,1353,1354, 1358, 1ú2, 1369, 1370,1371,1373,1374,1376,

7fi4 13n4, 7ñ, 1387, 1388, 1390, 't39L) 1W, rr0,111,1.1.2,1.r3,1.14, r17,12O,726,
127, 135, 137, rfi, -14-t, 142, 145, 75O, 248, 249, 254, 255, 262, 264, 275, n8, 283

Astruch Momel (1346) 100
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Astruch Natan (1415) 169

Asrruch Ravaya (1265-1280) 31, 42, 43-44, 52,62, 64

Astruch Ravaya (1386, 1391) 145, 146, 150,284
.dstruch Salamó Vides (1384 difunt) 123

Astruch Salvat (1375) 118

,dstruch Saporta - Astruch Bondavid Sapona

Asfuch Sullam, de "Ídnega. (1326) 79

Astruch Sullam (1386, 1387, 1388, 139r) 131,14'1, I44, Ua,273' 274,28
Astruch Tarog (1492) 2o9, 2-lo

Ast¡uch Vidal (1328, 1332) 67, 69

,{struch vidal Graciá, de Barcelona (1324, 1326,7338, L340, 1341,1342' 1346) 86'
87, 89, 91, 92, 126, 1.29, 24O, 242, 260, 261, 263, 264

Astruch Vidal Lobell (1475,1420) 169,174,302
Astruch Zabara, físic (1407, 1409, 141'4, 1'4L, 156, 162, 1'69,298

'Azlel de Gírona (segle xiii) 26

Baró Issach (1387) 139

Barzelay Benvenist, de Besalú (1311, 1321) 66, 88

Barzelay Desmaestre (1330) 67,70
Bellshom Astn¡ch (132) 69

Bellshom Benet (\378, 1384, 1386, 1387,1391 ditunt) 113,'124' r3-t' 135,138' 145,

146, r48, r50,26,279
Bellshom Benet (1408) 158

Bellshom Bona¡rat, de Besalú (13-14) 78

Bellshom Boniuha (1386, 1391) 138, L45, 150,266,2U
Bellshom Caravida (1386) 124

Bellshom de Blanes (1370) 111

Bellshom Ef¡ahim (L267, 1272, 1274, 1281) 40, 41

Bellshom Esc¿pat (1330, 1334, 1335, 1343, 1344, 1354) 67 , 70, a1', 94' 97, 112

Bellshom Falcó (1321) 69

Bellshom Falcó 0344, 1352, 1353, 1354, 1358, 1362, 1369, 1370, 1374' 1376, 1377,,

1384,1386,1387) 108, 109, 110, 111, 1L2,113,115, 1'18, r2O,124' 138' 145' 146'
150, 25r,256,264,278

Bellshom Issach (7362, r37O, 1377, 1384) 109, 111, 113

Bellshom Issach de Blanes, de Pe¡atallada (1386, 1391, 1394) 138, 145, 150, \54'
267, 2U, 292

Bellshom I€ví, de Besalú (1274) 13

Bellshom Mahir, ñll de Mahir Bellshom (1415) 169

Bellshom Mahtu caracosa (1.4M, 1415 dituno 159, 170

Bellshom Mahi¡ Carucosa (7449, 1450, l4M, 1465, 1492) 18€' r9o' 206,2o7' 204'
210, 379, 322

Bellshom Mossé (1386, 1391) 145, 146, r50,283
Bellshom Mossé Falcó (1384, 1386, L387,1391,1394) 123, 1'38, L43, r45, I50,264,

278, 2a3, 292

Bendit Dayot o Bendit Mossé (1443, 7446, L450, 1464, 1466 ditunt) 180, 182' 183,

190, 206, 2O7 , 3r0, 3-1r, 312, 322
Bendit Deuslogar, físic, de Besalú (1322) 61

353
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tsendit Tolosa (1492) 21.O

Benet Bellshom (1352, r3i3, 1358, 1362, 1369, I37O, 1376, 1377,1380, I3BZ, 1384,
1386,13A7,1388, 1391) 109, 110, 111, 112,773,115,1r8,12O, r24,138,1.40,1.43,
145, 146, 148, 150, 256, 27a, 279, 283, 284 + pere Benet de Reixach (convers)

Benjamí, de Tudela de Nava¡¡a (1L66) 26
Benvenist Samuel (1134-1462) 177-183, 185-189, I92, 1.94, 1.95, 201, 205, 206, 2O7,

304, 306-308, 313, 3'15, 319, 322-325,330,334
Benvenist Sapo¡ta, de Vilafranca del Pened¿s (1258) 31
Yonab b. Abrabam gerundí (t263 difun ) 25, 26
Biona Boniuha Cavaller, de Besalú (1322) 61
Bonafós Saltell, de Barcelona (1307. 1324) 77, 87
Bonastruch dsmies (1353) 108
Bonasr¡uch Benvenist (1485,1492) 186, 190, 210
Bonast¡uch Bonafé (1362) 109
Bonastruch de Piera, de Barcelona i cirona (143j, 1146) 177, 179, 1f)5, 304, 313, 31.j
Bonastruch Desmaestre (.1352) 109
BonasÍuch Desmaestre (1385, 1386, 1387, 1388, 1391, 1,394, 13g7, 1400, 1408, 1409,

141.1., 1.41.2, 1413, 1414, Mr,, M37) 124, 127, ]j,a, úO, 141, r43, 145, 146, 15O,
154, 1,56, 157 , 159, 160, 161, 162, 169, 177, r78, 281, 292, 295, 298, 299, 3O4, 313

Bonastruch f)esmaeste junior (1411, 1.415, 141, 159, 169, 174 - Guillem Bemat
Desmaestre (convers)

Bonastruch Escapat, batlle (1L93,1217) 30,31 - Mr¡sbé ba-Leuí b. R. Sbemuel
Bonastruch Jucef (14O8,1409, r41i, 1437,1438 ditun, 156,1.57,169, 177, r7a,786,

189, 298, 299, 304, 313
Bonas¡ruch Maymó ( lJgS) 155. 295
Bonastruch Sapo¡ta (1258, 1261 27,36,162 - Mosbé b. Nabman
Bonastruch Sapofa, de Besalú (1314 difunt) 78
Bonast¡uch Vidal (141) 169
Bondia Aninay (1442, I45O) 181., 189, 305, 322
Bondia Caravida, de Besalú (1328) 88
Bondia Falcó (1370, 1380, 13A7) 11't,113,278
Bondia Craciá o Bondia gizbar, de Ba¡celona (1231, 123, 31
Bondia Gracia, físic (1415, 1416) 169,170 - Francesc G¡aciá (convers)
Baner Abraham Cohén (1386) 138, 145, 146, 15O,266
Bonet Aninay (1267, 1274, 1281) 40, 41, 42
Bonet Salrell, físic (1380, 13u, 1385, 1.3ú, 1381, 1390, 1391) lr3, 120, 131,, 135, 138,

139,143,145,148,15O,264,266,279, 283 - Fr¿ncesc cuillem de Vilarig (convers)
Bonet vidal (1386, 1389, 1391, 14OO, 1,407, 1408, 1415) 111, 143, 1,45, 1,46, 1,5O, 1,56,

159, 160,769,17O, 171.284,298 - cuillem Vidal (convers)
Boniuha Abraham del Po¡tal, físic (1457, 1.45D 194, 203, 204
Bonjuha Cresques (1318, 1330, 1334, 1335, 1343, 13+4, 1352, 1353, 1,354, 135, 67,

70,81, 94, 108,7O9, 112, 113, 115,252
Boniuha Issach O40a, úO9, '1415) 156, 157, L69
Bonjuha Issach de Bellc¿ire, de Ba¡celona (1338) 87
Bonjuha Maymó (1386, 1389, 1391, L394, MOA,"1409,141, r38,141,145, L'O,757,

1,69, 264, 284. 292
Bonjuha Mercadell (728, 59
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Boniuha Saltell (L374, 13ú, 1387,1391,1413 ditunt) L13, 1'38, 1'39, 143, 145, 146,
1.48, 150, 161,279,283

Boniuha Saporta, de Vilafranca del Penedés (1282) 77

Boniuha vidal, de Peratallada (1386,1387,1391,7394,1.4ú,1407, 1408 difunt) 139'
íql, us, tso, 154, -r59, 'r(fr, '17r, 772, 267, 2u, 292

Bonjuha Vidal (1415) 169

Bonsenyor Graci¿, de Barcelona (1337 , 1340) 87, 88

Bonsenyor Graciá ('1387,'1391) 739, 145, 150,2U
Bonsenyor Samuel (1398, "1402, 1408, 1409, 1415 ditunt) 155, 156, 157' 170, "17L'

295,296
Bonsenyor sastre (1370) 111

Burgalés Zacaria (1387) 280
Calónimos bm Calónimos, de Besiers (1322) 61

Caracosa Mahir, de Besalú (1318) 68
Caravida, badle (1192 o 1196) 30

Caravida Mercadell (147, 169
caÉvida Ravaya (1352 difunt) 127

Caravida Sapofta, de Besalú (1321) 78, 88
Caravida Sapona <13U) 173
Caravida Vidal, de Peratallada (1400, l4l'4, 14L, 1@, L6l,169,77L, L72 "' Bernat

Vidal (convers)

Cresques Adret, de Cervera (1,45, 19L
Cresques Alfaquim, de Cervera (1378 difun0 80
Cresques Benveníst, de Barcelona (1391) - Feffer de Montcada (convers)

Cresques Bonafós Graciá, de Figueres (1386, 1391) L39, 145, 150, L70,264,2U
cresques Elies, físic, de Figueres (1342-L348) 62,99, l@, 102, 243

Cresques Enoch, de Barcelona (1324, B2A 87

Cresques Hasday, de Barcelona (1348 difunt) 89
Cresques Perfeit, de Besalú ('1274) 73

Cresques Salamó, de Ba¡celona (1354) 89
Cresques Satona (13c8, 1318) 67 , 224

Qulema, de Toledo (L26, 43

Daúid ben R. Abamari ben R. Isbaq, de Besalú (1288) 60

David Astruch (1415,1420) 169, 174, n2
David Canviadot de Vic (L266) 42

David Falcó (1386, 139r) L43,145, L46, tfr
David F^lc6 (1417) 772

David Jacob (1415) 169

Dauid ben R. Yosef ben R. Mesbullam (1288) @
David Mossé Falcó (1387, '1397) 138,739,1,5O,279,283
Dayot Issach (1387) 139

Duran Abraham o Drran ba-Cobén (1353, 1354) 1'1'2

Duran Jacó (lB7) 278
Duran vidal (L464) 207

Enoch Boniuha sapona, de Tenega i de Girona (1386, 1387,139'l) 137,139,745,
149, 150,266,275,2U - Pere Oldomar (convers)
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Enoch Saporta, de Besalú (1328) 88
Escapat Malet, de Ba¡celona (1327, 1346) 87, 88
Escapat Zarch, de Ba¡celona (1307) 77
'Ezrá b. Sbelomó (segle xiii) 26
Falcó Bellshom (1407,1408, 141.' 1i6, 169, 171, I72,2g7, 2ga - Bernat Falcó
Falcó Mossé (1386, 1391, 1394) r43, 145, 146, 15O, 154,2a3,292
Ferrer Benvenist, de Barcelona (1346) 87
FeÍref Bonafrasch (1362, 1378, 1384, 13'86, 1390, 1391) 7Og, 113, -12o, l3-1,'13g, 142,

145, 150, r70, 264, 283
FerTer Mahir, de cirona i Montsó (1464, 1466) 207, 2oB
Fonén Calxit (1274) 40, 42
Fonén Cerg (7352, 1,353, 1358) 108, 109, 114, 135, Z5O
Hanania Jucef (1343) 100-L02. 243
Hasday Cresques, de Ba¡celona (.1.324, 1326, 1327, 1340, 1346, 1348 difunt) 87, 88
Hasday Cresques, de Ba¡celona i Saragossa (I3fi, $91) 80, I47
Hasday Salamó, de Girona, Tudela de Navarra i Valéncia (1352, 1379) 1O9,1,1,O
Hasday Tarog (1386, 1390, 1391,1408, 1409, 1412, L415) Uj, 1,45, 1,46, 150, 1,56,

1,57 , 162, 169, 190, 284, 299, 300
ImanuelJafudá Alfrangil (141, 169
lssach Abarnari (1,442,'!446, 1.450) 181, 1.85,"t90, 3O5, 315, 322
Issach Ab¡aham (1309, 1318, 1321) 67, 68, 69,78, 224
Issach Ab¡aham (1347, 1353, 1354, L358, 1370, 1371, 1374') 108, r-12, -t-14, 

117, Z4a,
249. 254. 255

Issach Adret, de Cervera (145J) 191

Issach Astruch, de cirona i Besalú (1309, 1318, 1321) 68, 78, 88
Issach Biona, de Vilaf¡anca del Penedés (1282) 77
Issach Bonafed (1353) 108
Issach Bonasrruch (136, 1O9, 1ll
Issach Bonavia (1,47) 1.69

Issach Bondia (1389) L41
Issach tsoniuha (1378, 1384, 1386, 1387, 1389, 1391, 1394,I4Ij) 126,127,13i, t38,

r39, 145, 750, 169, 262, 264. 266, 279, 283, 292
Issach Caravida, de Besalú (1311., 132L difunt) 66, 78,79, 88
Issach Cresques (L38, 1321, 1358) 67, 69, 113
Issach de Blanes (1362,1.369 109,'111
Issach de Navana (1,257) 33
Issach de Piera (1450 ditunt) 190, 193
Issach de Piera (1456, 1464,1467 ditunt) 193,2O7, 2O8, 329, 33O
Issach Desmaestre (1352, 1369, 1386, 1,387,1,391, 1394 difunt) 109, -t-tl, 126, 127,

138, 139, 143, 1,45, óO, 'r78, 262, 266
Issach Escapat (1346, 7347) 97, 112
lssach Franch, de l,leida (1.281.) 76
Issach Jacó (1309) 78
Issach Jaña 027-1. 7274, 1.28r) 40, 4l
Issach Jucef (1352, 1353) 108, 109
Issach Jucef (1442) 181, 305
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Issach Maymó de Piera, de Besalú, Barcelona i Gtrona (1424, 1437,7446, 1449,
1450,1453, 1456,14U,1467 ditunt) 178, 185, 188, 189, 192, 193, 206, 207, 304,
313, 31.5, 319, 322, 325, 329, 330, 331

Issach Mercadell (1456, 1466) 193, 207, 329, 330
Issach Pe¡fet. de Barcelona (1326) 87
Issach Perfet, de Saragossa (1378) 80
Issach Ravaya (1386) 139, 145,146, 15o,264
Issach Rimoch (L415, L45O) 169, lW, 322
Issach Rovén (1386 , 1387, 1,391) 135, 139, 14O, 145, 148, 150, 264, 283
Issach Salamó, de Vilafranca del Pened¿s (1300 difunt) 79
Issach Salamó, de Vilafranca del Penedés (1300) 79
lssach Sapona, de Barcelona (1286) 77
Issach Satorra (1285) 59
Issach Vidal Ravaya (1380, 1388) 117

Isbaq b. zerabla ba-Leuí gentndí (1150 difunt) 25

Jacó, batlle (118&1191) 30

Jacob Salvat (1406) 159

Jatud) Aifaquim (1409, 141, 157, 158, 169, r70
Jafudá de la Cavalleria, de Saragossa <1263) 32

Jatudn Jucef (1415) 169

Yebud¿b b. Sbelomó al-Harizí (Sense lloc, s. xii-xiii) 26

Jahacel Descadla¡ de Besalú (L32O, 1327) 6L

Jahacel Descadlar, de Besalú (1370) 110

Jossua Avincayl, de Lleida (1309) 79

Jossua Jatudá (141, 169

Jucef, batlle ('l'193, 1L9, 30, 31 + Yosef b. R. Sbem Tou

Jucef, de la Bisbal (1331) 80

Jucef Abraham (1386, 1387, 13¡n, 1:¡91) lfi, 139, r41, 145, 151, 264, 283

Jucef Asmies (1415 difunt) 170

Jucef Astruch Benet (1407, 1,409, 1,415,-1417') 156, 157, 169, L1r, 172, L73,297 -
Dalmau Benet (convers)

Jucef Asrruch Zab^Ía, fisic (1443, 1446, 1448, 1449,-1450, 1,45r'179,180, 181, 182,
185, 187, 189, "191, 315, 317 , 320, 322 + Joan Narcís Saniera (convers)

Jucef Bedoe (1308) 67

Jucef Bellshom de Blanes (1362, 1369, 1370, 1373, 1386, 1387, 3¡n,1391) 109, 110,
1.Í, 1.13, 124, 137, r39, 74r, 142, 1.44, r45, 148, 151, 264, 278, 279, 283, 2ú, 288

Jucef Benvenist (1169, L37o> L@, 111

Jucef Bonaf¿, de Besalú (1309 difunt) 68, 78

Jucef Boniuha (141, 169

Jucef Cohén, de Tortosa (1282> 76

Jucef d'en Salves (1330, 1334, 133t 67,70,81
Jucef de Blanes (1353) 108

Jucef de Piera (1492) 2r0
Jucef Falcó (1370, 138r, 1387,1397) 111, 138, 139, 145, 146, 148, 151,279,283 -

Pere de Banyoles (convers)
Yosef ben R. Hanina.! (1288) 60



358 Jeuue fuene r Snrs

Jucef Issach (1147, 1352, 1.353, 1362, 136D 103, 108, 109, 111

Jucef Issach, de Figueres i resident a Girona (1386, 1391, 141) 139, 145, 1i1, 169,
267, 284

Yosef ba-Leuí ben R. Isbaq (128) 60

Jucef Mossé (1328) 69

Jucef Ravaya (1265-1282) 31, 39, 42, 44-45, 52,56
Yosef b. R. Sbem Tou (1193) 3Q, - Jucef, batlle
lucef Zabana + Jucef Astruch Zabana
Leví Issach (1473, 1492) 207, 209, 210
LevíJasquell (141, L69, 17O

Lleó Anina) { l16.r. t.165. ]r92t 206,20-,210
Lteó de Quercí (1388) 141

Lobell Escapat (1343, 1354) 11.2

Lobell Vidal (1,325) 69
Mahi¡ Bellshom (147, 207
Mahi¡ Bellshom Car¿cosa (1398, 1404, 1408, 1409, 1415) 155, 1.56, L57,1.59, 169,

1.70, 295, 294
Mat'r ben R. khaq Abenraualya (1288) 60
Maymó Abraham ha-kví (1362, 1369, 1,370) 109, 111
Maymó Bonjuha (1386, 1391, -141, 141, 1,45, 146, 15I, 169, 2U
Ma).rnó Cap, de Ba¡celona (134, 89
Maymó Issach (1464) 2O7

Ma).mó Momet, de Peralada (1346) 100
Mesbullam b. Sbelonó de Piera (1260 difunt) 26 - Vides de cerona
Momet Astruch (1352, 736, 1U), 11.1

Momet Astruch (7466) 2O7

Momet Malmó, de Peralada (\331, 1346) LOO

Momet Momet (1386) 124
Mo¡chai (1160) 30
Mossé, batlle (1151, 1160) 29, 30
Mossé, ñll d'Issach (1329) 69
Mossé Ab¡aham del Porral, físic (1370, 1386, 1.387, t391, 1394,1398 ditunr) 117, 138,

139, 745, 1,51, 264, 27 8, 27 9, 284, 292, 295
Mossé Astruch, de Banyoles (1386, 1391, 141., 146, 15I, 169,284
Mossé Bellshom Benet (1386, 1.387, 1.391, 1394, 1408,1409,1415, t432 úturtr) 138,

1 43, 1 46, 148, \51, 156, 1 57, 169, 17 5, 283, 284, 292
Mossé Bonjuda (1353) 108
Mossé Cabrit, de Banyoles (1370, 1386,1387,1391) 111, 175, 138,746,149,151,284

+ Pere Joan (convers)
Mossé Cohén (14\, 169
Mossé Dayof (-1442, -i443, 1446, 1450, 1464, 1465) 180, -18r, 182, -19O, 2O8, 31O, 322
Mossé de Piera (1,450) 19O, 322
Mossé del Po¡tal - Mossé Abraham del Portal
M<r.ssé Deuslocrega (-1328) 69
Mossé Falcó (1362, 1369,1370, 137D 1O9,111, 113, 115
Mossé Falcó (1415) I(D, I74 - AsbeÍ Falcó (convers)
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Mossé Jucef (1310) 70
Mosbé ba-Leuí b. R. Sbemuel (1193) 30 - Bonastruch Escapat
Mossé Mercadell (1,450) 19O, 322
Mosbé b. Nabman gerundí (1.270 difunt) 25, 27, 43 - BoÍLastruch Sapona
Mossé Ravaya (1352, 1369, r37, r09, 110, 1,11,

Mosbé b. Sbelomó d'Bcola gerundí (segle xiri?) 25

Mossé Salamó (1450) 19O, 322
Mosbé ben R. Sbelomó ben R. Mq)r (1288) 60
Mossé Sapota, (de Cervera?) (145I) 323
Mossé Vidal (7492) 210
Nacanell Ce¡e (1386, 1390,139r, 1394, 1415 dLfunr) r32,135, 139, L41,144, 146,151,

77O,266, 283, 284,292
Nacim Benvenisr (14&') 204. 2O7

Nacim Ferrer (1402, 1,4OA, MO9, 1415, 1431) 156,157,l@,169,174 - Narcís Ferrer
lconvers,

Nacim Rovén, de ci¡ona i Barcelon (1331,,1,332,1346,1354, 1357, L364) 67,80,97,
99, r12, r14, 1.1.5, 135, 218, 253

Nacim Rovén (1415 difun0 170
Nahm.an ba-Leuí (1,352) 109 - Astruch Deuslocrega
Natan Samuel, de Perpinyn (1345) 100
Natan b€n R. Yosel de Besalú (1288) 60
Perfet Bonsenyor, de Castelló d'Empúríes (14-12) -162

Perló, de Balaguet (1326) 79
Profetl de Gironda, de Lleida ( | 174) 25
Rossell Asser, de Barcelona (1309 difunt) 76
Rovén Bonsenyor (-1,41,3) 17-l - Gabriel de Queralt (convers)
Rovén Cap (1267) 40, 41

Rovén Cortoví o Rovén Nacim (1318, 1331 difunt) 67, 69,80,224
Rovén Nacim, de Barcelona i Gtrona (1364, 1384,7386, L387,1391) 99,I20, 135,

139, 146, 149, 1.51,266, 278, 279, 283
Routn b. AW [= N¿tcim?] b. Rouíen 03a7) 278
Rovén Samuel, de Castelló d'Empúries (1380) 135

Rovén Vidal, de Ba¡celona (1326) 87
Rovén Vides (1370) 111

Saha<ia Surí (1450) 1)0, J22
Sbelomó b. Abrabam b, Adret, de Barcelona (1310 ditunt) 11, 72
Salamó Alcarauí, de Barcelona (1360) 79
S6lamó b. Anina! (1387) 278
Salamó Ast¡uch (1352, 1353, 1358) 108, 109, 113
Salamó Astruch Adret (1370) 111

Salamó Bonafé (131a, 1321, 1328 difunt) 68, 69,70
Salamó Bonjuha, de Figueres (1415) 169
Salamó Cresques, de Besalú (]321-B2a) i de Barcelona (.1328-1348) 86,87, 88, 91,

126, 129, 240, 242, 260, 26L, 263, 264
Salamó de Bellcaire, de Barcelona (L3O9> 76
Salamó de Piera, de tsesalú (1424) 178

359
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Salamó de Tolosa (1450, 1453, 1459, 1464, 1468 difunD 1,89, I92, 195,206,207, 322,
325, 330, 334

Salamó Esdrá ('1492) 210
Sbelomó b. R. Hasdalt gerund.í, de Ba¡celona (1261) 26
Salamó Hasday, fill de Hasday Tarog O41) 769
Salamó lssach (1347, 1352, 1353, 1354, L358, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374, 1376)

108, 109, 1 10, -111, 712, 713, 114, 1I7, 1I8, 248, 249, 254, 255
Salamó Issach, de Vilafranca del Penedés (1300) 79
Salamó Maymó, de Barcelon (1324) 87
Salamó Mercadell (132D 69
Salamó P.avay¿ (1347,1352, 1353,1376 dituno 103, 108, 109, 110, 118, 2i8
Salamó Samarell (-1492 difurÍ) 210
Salamó Samuel (1415) 169
Salamó Samuel (1,450) 19O, 322
Salamó Samuel (1192) 21,O

Salamó Saporta (.L386, 1387, 1391, 1394, 1398 ditunt) 135, 139, 14O, 146, L57, 266,
279, 283, 292, 295

Salamó Sullam, de Tarragona (1307 difunt) 77
Salamó Vides (1370) 111

Saltell Gracii, de Barcelona (1300) 79
Saltell G¡aciá, fístc (1.346, 1347, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1358, 1369,

1370, 1371,1.373, 1374, 1376, Bn, $86, 1391) 97,99, ]oa,109, 110, 111, 112,
1I3, 11,4, 117, 118, 119, 135, r48, 248, 249, 25+256, 258 - A¡nau d'Anglesola
(convers.)

Saltelf Gracie, de Barcelona (1391) I48
Saltell craciá, de Vilafranca del Penedés ('1391) 148
Salvat Jacob (141, 170
Salvar Mossé (1376, 13n) 117, 11&119, 256-258 + Joan Palla¡és (convers)
Salvat Mossé junior (137) 118
Samson Vivant (1415) 170
Samuel Benvenist, de Barcelona (.1340, 1,34, 87, 89
Samuel Benvenist, de Saragossa (1389-1,41,4) 186
Samuel Cresques, de Barcelona (1353) 80
Samuel Desfom, de Cervera (1281) 76
Samuel Enoch, de Cervera (1282) 77
Samuel Natan (1415) 170
Samuel Salamó (1450, 1464, 1466) 190, 2O7 , 322
Samuel Salom (7369,1370) 108, 109, 111

Samuel Sullam, de Vilaf¡anca del Penedés (1307) 77
Sentó Cap, de B¿ncelona (1309, 131, 76,78
Sben Tou b. R. Yosef (1217) 39 - vidal
Sullam de Blanes (1386) 139, -146, 151, 264
Taroc Deuslocrega (1386, 1408, 1415 difunt) 124,759, 17O

Taroq Hasday (1370, 1386,1390) 111, 139, 141, 146, 151,,264
Tarog Issach (1322) 6L
Vidal (1217) 30 - Sbem Tou b. R. Yosef



Ers Jusus o¡ Gr¡.o¡,¡¡ I r¡ sEvA oRGANITZACIó

Vidal Aha¡on (1330, 1335) 70,81
Vidal Astruch (1450) 790, 322
Vidal Bellshom (1392 ditunt) 148

vidal Bonet, de la Bisbal i Peratallada (1386, 1'389,139L,7394, 1400' 1408) 139,143'
M6, r51, 154, r57, 160, 171, 172, 266, 284, 292, 298, 299

vidal Boniuha (1437, 1446, 1450, 1453, 1'456, L464, 1468 ditunt) 178' 7a5' 190' 192'
193. 206, 2O7, 304, 313, 375, 322, 32r, 329-331

Vidal Bonsenyor (14L5, 1420) 170, 174, 302
vidal Bonsenyor, de Tonosa i de Barcelona (L326) 87

Vidal Caracosa (1492) 210
vidal caravida (1358' 1362' 1365, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,7374, 1377 difÚnr)

74,99, 106,109, 110, 111, 173, r74,250
vidal cofén (L475) 170, 174 * Francesc Roca (convers)

Vidal Dayot + Vidal Mossé Dayot
Vidal de castelló (12aD 40, 42
Vidal de Claramunt (1,28, 59
Vidal de Monells, <le Besalú (1318) 68
vidal de Piera G456, 1457, L4M, 1492) 193, 194, 206' 2o7 , 2r0' 327 ' 328' 329' 33o'

331
Vidal Desmae$re (1397) 142, 283

vidal Efrahim (1311) 66

Vidal Hasday (s. xiv) 160, 204

vidal lrvi (1450) 790, 322
Vidal Lobell, quirurgic (1352, 1370) 99, 1@

vidal Lobell (1370, L3ú, t3gr, 1394,1400,1408,1409, r41'r 99,139,146, $1,154'
1.56, 157, 769, 17O, 266, 2U,292, 295

Vid¿l Mossé Dayot (1446, L450) L82,190,310,322,310, 322

Vidal Mossé del Portal (1415) 170

vidal Mossé Vides (1450, L453,7464, 1'475 ditunt) 190, 192' 206' 207' 322,325' 3N
Vidal Nacim, nét de Ferrer Bonanasch (1415) 170

vidal Petit, de Caldes de Malavella (1,475, 141'6, 1417 difunt) 166, 170, 173

Vidal torner (1387) 139

Vides Astruch (1328) 69
vides de Gerona (1260 difun0 26 - Mesbullam b. sbelomó de Piera

Zarch Issach, de Besalú (1325) 41

Jueües
Alfaquima, filla de Cresques Alfaquim, de cervera (1378) 80

Astruga. viuda de Rossell Asser. de Barcelona (1J09) 76

Astruga, muller de Hasday Tarog (141) 170 viuda (1450) 190

Astruga, viuda de Fer¡er Bonanascb (141) 170

Astruga, viuda de Jucef Asmies (L41', 170

Bellaire, néta d'Abraham Issach (1411) 159

Bellaire, muller de Bonastruch Desmaesíe junior (1415) 170

Bellau¡a, filla d'Astruch Lobell Graci¿ (1380) 135

Bevenguda, muller de Leví Jasquell (141, 170
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Blanca, de Banyoles (1370) 110
Blanca, muller de Mahir Bellshom (1415) 170
Bonadona, filla d'Astruch Ascandarani, de Barcelo a (L286) 77
Bonadona, néta d'Asrruch Ravaya (1,307) 43
Bonadona, filla de Cresques Elies (1j48) 100
Bonadona, viuda de Nacim Rovén (14LÍ) 170
Bonadona, viuda d'Abraham Viva; 0492) 2O9,2tO
Bonafilla, filla de Nacim Rovén (1415) 170
Bonañlla, mulle¡ de Bonast¡uch Desmaestre senior (1.415) I7O
Bonafilla, muller de Bonet Vidal (14I, I7O
Bonafilla, viuda de Bonsenyor Samuel (1415) 170, 171
Boneta, viuda d'Astruch de Bellcaire, de Barcelo¡a (13W) 76
Dolea, viuda de Salamó Sullam, de Taffagov (7307) 77
Dolqa, viuda de Bellshom Mahir (1,41,) 170
Druda, muller de Senró Cap, de Ba¡celona (i310) 78
D¡uda, ñlla de Bondia Camvida, de Besalú (1323) 88
Estel la, viuda d'.dstruch Bonet, de Barcelona (I3OD 75
Estel.lina, muller de Jafudi Alfaquim (1415) 170
Estel.lina, viuda de Bonastruch Jucef (j,4!,}) 1,89, 322
Estel.lina, viuda d'lssach de pie¡a (j,450, 1456) 'f9O, 193, 322
Golg, de vic (1266) 42
Goig, muller de Bondia Gracii (141) 170
crácia, viuda de Naganell Cere (1415) 170
Gr"cia,na (1450) 1,90, 322
Mira, ñlla de Bondia Caravida, de Besalú (1328) 88
Odila, viuda de Salamó Samarell (1492) 21,0

Pandina, muller d,Astruch vidal (1,41, 1,70
Prigosa, muller d'Astruch Zaba¡¡a (I41, lj\
Regina, muller de Samuel Desforn, de Cervera (I2S-l) 76
Regina, viuda de Cresques Hasday, de Barcelona (1353) 80
Regina, de Banyoles (1385 difunta) 123
Regina, muller de Vidal Cofén (1415) 170
Regira, muller de Vidal Lobell (t41, t7O
Regina, viuda de Cresques cI".ciá (1415) 170
Tolrana, muller d'Issach Desmaestre (1352) 127
Tolrana, muller de Bonet Saltell 0391) 14g
Tolrana, muller de Tarog Deusloc¡ega (1408, j,41,, 1,59, -I7O

Tolrana, viuda de Bonjuha Saltell (1413) 161
Tol¡ana, muller d'Abraham Mossé (1415> l7O
Tol¡ana, filla de Jucef Asrruch Be\er (141g) tj3
Tolrana, viuda d'dstruch Bonjuha (1492) 2IO
Vengues, muller d',{srruch Aninay (1450) 190, 322
Vengues (1464) 208
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C,orrue¡sos
Antoni F¿lcó, fill de Bemat Falcó (1417) 172

Amau d'Anglesola, fisic (Saheü Gracid) (1391) 748
Asbert Fatcó (Mossé Falcd) (1,432, l44o> 174
Bartomeu, fill de Pere Joan (1391) 149

Bemat Falcó (Falcó Belhbom) (74L7-L428) 172

Bemat Falcó, ñll de Bemat Falcó (L417) 172

Bemat vídal (Carauida vidaD 1J418) '172

DalÍt u Benet gucef Astrucb Benet) <L477-L41, 173

Feffer Bertran, de Ba¡celona (1441) 186
Ferer de Montcada (Cresryes Benteni:;t) (1392) 149

Francesc Graciá (Sondia Grac¡d 6476) 170
Francesc Guillem de ¡i¡.larig, fisic (Bonet SaltelD 0391,1408) 148, 150

F¡¿ncesc Roca (Vidal Cofen) (1432)174

Gabriel de Quera'lt (Roúén Bonsenpr) (L4Lfi 771
Gonzalo de santa Marla, audito¡ del palau apostólic (1413, L41, 162,165
Guillem Bemat Desnaestxe (Bonastrucb Desmaesfue) (-14L9) 174

Guillem Vidal (Bonet vidal) (74I7-L42, 172

Jaume FaIcó (L417) 177

Jaume Falcó, fill de Bemat Falcó (1417) 172

Joan Narcls Sarriera (Ju{efAstnrcb zabarra) (145, L9l
Jcno Pallarés (Salaat Moteé) Q3n) ll9
Joan, fill de Pere Jo^rr (7397) 749
Lluís cardona, de Solsona (7419 L73

IJuís de Queralt (Eezwnie DescorlaÍ) (1406) 158
Luis de la Caballe¡ía, de Sangossa (1459) 333, 343
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Miquel, fill de Pere de Banyoles (L391) 149
Narcís Feffer (Naclvt Ferrer) (143L) 174
Pau Cdstiá, de Montpelle¡ (1263) 162
Pere Benet de Reixach (B€net Bellshom) (1391, 1394) 148,1!¡0,1Sg
Pere de Banyoles (/&cef Fahd) (1391) 148, 1jl
Pere Falcó, fill de Bemat Falcó (14t7)'r7Z
Pere Joan, de Banyoles (¡tossé Cabüt) (139L, 1394) 1.49, 7Sj,
Pere Oldomar (r¿ocb Bonjuba Saporta) <.1391) 1.49, 150

@rtúe',ses
Blanca de Banyoles (1391) 149
Blanca, filla de Pere Joan (1391) 149
Blanca, nuller de Bemat Falc6 (74L7) 172
Clar¿, filla de Pere Joan (L391) 149

-+ Const2,ng (Bellatra), muller d,Issach Rovén (1391) 148
Elionor, filla de Berrn¡Falcó (1417) 172
Joaria, muller de pere Joan (1391) 149
violiant, ñlla de Bemat Falc6 (1417) .172

Jeuur furne r Srls



Índex de cdsttans t cristtanes

Inclou solament els personatges dels segles xI-xv. S'indiquen entre pa-

réntesis els anys en qué apareixen o són mencionats com a vivents; llevat
dels monarques, dels quals s'indiquen els anys del regnat'

Crtsrlans
Alfons r, rei (1162-119ó) 25,30
¡lfons [rr], infant (1282) 55, 56,74,77 , 221

Alfons u, rei (L285-1291) 59, 62, 63, n,222
Alfons [¡u], nfant (1325, 1326) 64, 69,96
Alfons ¡¡¡, rei (7327-1,336) 1,6, 44, 48, 6r, 63, U, 67, 69,70,71, 73,76, 77, aL' a2'

22O, 22G23r
A.lfons w, ¡ei (14rG1458) L@, 166, r7l, 173, 775, 176, 181-183, 186, 187, L9L-r94'

r97, 252, 3o5-3O9, 3r3, 324-333
Alfons Roger de l,ória, conseller reial (133, 230
Alfons x, rei de Castella (1252-1284) 43
A¡dreu Comell, iutge de I'aliama (1414) 301

Andreu de Capdevila, escriv¿ reial (1444) 308
Antoni de BardaiÍ, regent la czncellena reial (1479) 345
Anroni de Mesa, corseller reial (146, 1457 , 1459D 316, 317, 333

A¡toni Nogueres, escriv¿ reial (1457) 333
Amau de Foixe, ¡oble (1267) 44
Amau de Minyana, canonge (7267) 40
Amau Destonents, jutge de la cort reial (1341, 1342) 89,242
Amau Desviners, iu sta (1332, 7338) 82, 227, 232, 233, 236, 2fi
Amau Fonolleda, sec¡eta¡i reial (145, 327
A¡nau cagol, porter reial (130r-133ó) ó4
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Amau Roger de Pallars, patdarca d,Alexandria, canceller ¡eial (L456) 33O
Bafomeu de Salelles, escriv¿ reial (1,370) 255, 259
Ba¡tomeu Despuig, escrive rcial (1332) Z2g, 230, 231,
Bartomeu Sallent, secrerari de la reina Ma¡ia (1446,1,44D 312,316,321,
Benet xn, p pa (1394-1416) 52, 161,-165, 300
Berenguer Boner, col.lector (1280) 64
Berenguer d'Anglesola, bisbe (1386) 274
Berenguer de Cortilles, procurador de la reina Iolant (1,40I, j,402) 156,296
Be¡enguer Descofey, de la resoreria de la ¡eina Iolant (1387) 280
Berenguer Oller, de Ba¡celona (128, 57
Berenguer Renau, iurista (1318) 68, 224
Berenguer Solsona, vicecanceller de la reina Iolant (1,402) 296
Bernat Caudell, de Flagá (1187) 278
Bernat d'Armanyac, noble (1389) 142
Bernat d'Olzinelles, üesorer reial (1342) 96
Bemat de Bonastre, escrivá reial (135, 253
Bemat de Cabre¡a, noble (741V 167
Bemat de Cruilles, senyor de pe¡atallada (14L6) 166
Bemat de Forti¿, noble (1387) 121
Bemat de cualbes, vicecanceller de la reina Iolant (1409, 141,1) 759,759,3OO
Bemat de Montpaó, conseller reial (1280) Z2l
Berna¡ de Saria, conseller ¡eial (133, 230
Bemat de Suria, esc¡ive reí"\ 0354) 249
Bemat de Toili, ¡orari (1341) 242
Bemat de vilarrnau , ci.rr^d^ <1446) 1BZ, 31,i,
Bemat del Bosc, vicecancelle¡ de la reina lolant (1414) 301
Bernat Desclor, cronisra (1285) 59
Bemat Despont, vicecanceller de la reina Iolanr (1386, 7387,1393, \394) 274,29L,

2W293
Bemat Escrivá, col.Iector (1282) 64
Bernat Guillem d'Entenea, conseller reial (1280) 221
Bemat Margarit, batlle (1340) 84, 85, 237
Bernat Metge, escrivi reial (1376) 257, 258
Bemat Pintot notari (1380, 1400) t55, 295
Bemat Safont, esc¡ivá ¡eial (1313, 1318) 223-225
Benran Savall, escriv¿ rei¿l (1342) 243
Bonanat Gili, esc¡ivá reial (139) 294
Bonanat Sapera, batlle general de Catalunya (1340> 240
Cades d'Aragó i Navarra, infant (1460) 20j
Climent de Salavert, escrivá rcial (1,33, 229
Dalmau de Damius, custodi dels jueus (L40, 1j6
Dalmau de Mur, bisbe (1411) 165, 173
Daniel Bertran, escrive reial (1460) 344
Domingo Decho, escrivá reial (I45, 333, 343
Domingo Mascó, regent la cancelleria de la reina lolant (1391) 288
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Domingo Pérez de láCano, escrivá ¡eial (1346) 246

Enric d'Áragó, infant, comte d'Empúries, llocdnent reial (148) 176, 208, 346, 347

Eroles, assessor del badle general de Ca.rzlunya (7449) 320
Esperandéu cardona, vicecanceller ¡eial (1391, 1'392, 1400) 287-289,296
Eximén Pérez d'A.renós, cavaller (13%) 274

Felip ur, rei de Franga (1,270-128, 59
Fenando r. rci (1412-'1416) 760, -165

Fenando [d, infant (1462) 205
Fer¡ando ü, rei (7479-1516) 7, 176, 203, 204, 209, 252, 345
Ferer Colom. bisbe de Lleida, conseller reial (1336) 231

Femer de Iánuza, jusiícia d'Aragó, consetler reial (1459) 343
Ferrer de Lillet, conseller reial (1332) 228
Francesc B€net Desforn, ciutadá (1387) 278

Francesc Castelló, esdiv) reial (1358) 25o, 251
Francesc Daranda, procurador de la infanta Iolant (1386) 126, 128, 26L, 262, z9r
Francesc de comal, badle dels lueus (139'l) '175

Francesc de Prohom, escrivi reial (133, 235

Francesc Despuig, ciutadá (L460) 2O5,344
Francesc Eiximenis, mestre en teologia (1380) 155

Francesc Foix, escrivá reial (1338) 233, 234, 236, 240
Francesc Marorell, secreErri reial (1456) 328, 330
Francesc Oliver, vicecanceller de I'infant Joan (1370) 254

Francesc Roma, vicecanceller reial (L358, 7374) 250, 257, 255

Francesc Sampsó, ciu¡zdá (1460) 2o5,344
Francesc Taulet llocdnent de cancellet reial (1359 253

F¡ancesc Vidal, corredo¡ (1f5) 103

Gabriel Ca¡dona, vicecanceller de la reina Iolanr (139, 294

Galceran d'Onigues, regent la cancelleria de la reina Mana 0437,1444, L446) 3o4,
308, 310, 311, 372, 3r7,3r8

calceran de Pinó6, conseller reial (1272) 220

calceran de Requesens, govemador de Catalunya (1444, 1,446, 145, 776, L83, 195,
306.311,334

carcía Femández de Heredia, bisbe de vic (1386) 274

Gastó de Montcada, noble (1268) 49

Guerau Alemany de Cervelló, noble (141D 168

Guerau de Cervelló, cavalle¡ (1N6) 274

cuillem Bemat Sabrugada, secretari de la rcina Mana Q443) 3O5

úurlem Lrespla, Daure (rró/, -r /)
Guillem de Bellera, conseller re al (125t)) 221
cuillem de Bellveí, escrive reial (1340) 242

Guillem de Blanes, conseller reial 0354) 1L4,246,247
Guillem de ca$ellnou, conseller reial (1272, 1280) 220,22L
Guillem de Cervelló, conseller reíal (L336) 23L
Guillem de Plegamans, sotsbadle dels jueus (1404) 176
cuillem Domenge, iutge (1387, l4O2) 275,278, 296

367
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Guillem Mariner, vicari general (I41) 165, 168
Guillem Ramon de Lloret, castl¡ de la Torre Ge¡onella (L392) 141.

Guillem Savila, esc¡ivá reial (132D 227
Guillem Senatós, de Franciac (1417) 173
Guillem Sunyer, batlle de I'aljama de jueus (1483) 348

Jaspert de Campllong, notari (138-7) 278

Jaspert de Tregurá, oidor de la corf (1346) 97, 245

Jaume Ballaró, doctor en tots dos drets (1412-1415) 162, 165

Jaume Comte, notari (1341) 89,91, 126, 242, 261

Jaume Conesa, escrive i protonotan reial (7343, 7374) 243, 255

Jaume d'A¡¿gó, pfimog¿nit reial (1309) 78

Jaume d'Aragó, comte d'Urgell (1336) 231

Jaume de Besanta, escrivi reial (1354) 247, 248

Jaume de Besanta, custodi dels iueus (1404) 176

Jaume de Ca¡dona, bisbe de Vic, canceller reial (1459) 343

Jaume de Linyá, escrivd reial (].39) 295

Jaume de Monells, vicecancelle¡ de I'infant Joan (.1376, 1377, 138) 257-260

Jaume Desfar, jutge de la coIt ¡eial (1J41, 7342) 89,242
Jaume r, rei (1213-1276 13, 16,27,28,30-37,39,40,42,44,45-49,52,63,65,73,

7 5, aO, lO2, 21,7 -220, 229, 230

Jaume r, r€i (1291-1327) 74,47, iO,61,62,63,6-70,74,75,76,77,78,79,95,96,
9, r05, 223-226

Jaume u, rei de Mallorca ('1324-1349) 1OO

Jaume Jane¡, lloctinent de batlle general de Catalunya (1448, 1449, 1.450) 317-319,
321,322

Jaume Pau, advocar fiscal re:tal (1.459, 1.460) 343, 344

Jaume valli, secretari de la ¡eina Iolant (1414, 1420, 1422) 301-303
Jimeno Sánchez, conseller reial (1358) 25O,251
Joan ft], infant, duc de Gi¡ona (.135O-1n7) 94, 98, 1O3, 104, 107, 7I5, L76-120, 721,

122, 124, 725, 252, 254, 256-259, 264, 272, 273, 276

Joan r, rei (1387-1396) '126, 186, 197

Joan [rJ, infant, rei de Navarra, lloctinent reial (L453-1458) 176, 193, 194, 197, I99,
329-332

Joan rr, ret (.L458-147D 16, 176, 1.94, 1.97, 199-205, 252, 333-344
Joan Albert, badle (1390) 175

Joan de Corbera, batlle general de Caralrnya (1442-1446) 176

Joan de Puigmitj¿, escivd reial (7483) 347

Joan de Terrades, batlle (1492) 2O9

Joan Janer, cavaller (1380) 157

Joan Mallén, esc¡ivá reial (1483)

Joan Pagés, vicecancelle¡ ¡eial (1449, L451, L457, 148, 321, 323, 324, 333, 347 , 348
Joan Sarriera, batlle general de Catalunya (7468-1492) 176, 205

Jofre de Rocabení, vescomte (1331) 100

Jofre Gelaben de Cruilles, corueller rei^l (133) 23O

Juan d'Exea, de la tesoreria reial (1457) 198

Juan Femández, vicecancelle¡ reial (133D 235
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Llorene de Casanova, escrivá reial 11444) 306

Lluís d'Anjou, comte de ProvenEa (1412) 161

Lluís Moles. cíutadá (1460) 2o5, 344
Luis González, seqetari reial (-1479) 345
Martí, infant, comte de Besalú (1368-1372) 98; comte d'Exé¡ica i de Luna (1386)

272,274
Marti, rei (1396-1410) 121, 160

Martí v, papa (1.417-7431) 167

Miquel de Vilanova, vegoer (1492) 209
Miquel Pere, conseller reial (1449) 321

Miquel Violeta, escivd rcial (1272) 220

Nicolau Carrog d'Arborea, conseller reial (145, 343

Nicolau Casadevall, escrivá reial (1446) 310
Nicolau del Mas, sotspanicer de la reina (1390) 103

Nicolau Mafí, escrivá reial (1346) 245

Nicolau Masdevall, escrivá reial (1446) 311

Nicolau Roca, batlle dels iueus (1433, 1444, 1448) 175, 306, 318

Nicolau Roca, notari (1459, 1463-147' 204,208, 343

or de Montcada, conseller ¡eial (1336) 231

Pedro de Luna, arquebisbe de saragossa, conselle¡ reial (:1336) 231

Pedro de Urrea, conseller reial (745D 343
Pere [l¡], infant (1267-1274 30,31, 40, 42, 43, 44, 49, 52

Pere ¡r, rei (r276-12s5) 16, 39, 40, 42, 44, 45, 49-52, 55-59, 63, 65,73' 74, 75' 76'
703, 220, 222

Pere ur, rei (1336-13s7) 16,48,66,73,77,79. 80-86, 87, 88, 89, 91, 96-108, 110, 112-

116, 118, 119, 122,-125,126, 155, 22O,230-246, 249-253, 255, 260,263,272,276
Pere Alben, l>a¡Jle (1359) 252

Pere Basset, batlle general de Catalunya (1418-1430) 165, 167, 176

Pere Blan, expensor de I'infant Joan (1,370) 255

Pere Cima, j:un$a (1340) 240

Pere Clasquerí, arquebisbe de Tarragona, canceller reial (1364) 254

Pere d'Aragó, infant, comre d'Empúries (1327,1331 62, 1O4i comte de Ribagorga,
lloctinent feial (1354) 1.1.4, 115, 117, 127,246-248, 253, 254,255

Pere d'Afiés, cataller (1386) 274
Pere d'Exérica, conseller reial (1335) 230
Pere de Besanta, protonota¡i de la reina lolan¡ (13ú-140, 261, 262, 274, 277, 2AO,

281, 282, 287, 288, 289, 29O, 291, 293, 296, 297, 298, 299, 3OO

Pere de Bordils, lloctinent de batlle general (1450) 321

Pere <le Cardonets, porter reial i col.lector (1326-1348) &,65,69,82,232,233,247,
242

Pere de Dons, iurista (1444) 308
Pere de Fenollet, vescomte d'Illa (1346) 246

Pere de Gostemps, esc¡ivá ¡eial (7374) 255
Pere de Queralt, conselle¡ reial (1280) 221

Pere de Quer¿lt, noble (1331) 100

Pere Despens, vicccanceller reial ( 1340, 1,342t aS. 95. 242
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Pe¡e Desprats, jurisra (1354) 114,246,247
Pere E¡mengol, vicari general (1418) 165
Pere Falcó, conseller reial (1457, 145, 333, 334
Pere Febrer, algatzif reíaI (1389) 141
Pere Ma¡c, tresorer reial (1308) 67
Pere Maruny, escrivá reial (138, 260
Pe¡e Miquel, doctor en lleis (1457) 195
Pere Oliva, ciut?.dá. (.1387) Z7B
Pere Pasqual, de Barcelona, iurista (1394) 148
Pe¡e Roca, batlle de I'aljama de iueus (1450) 321
Pere Sunyer (137ó) 118
Pere Torrelles, conservado¡ del patrimoni reial (1,459, 7460) 333, 343, 344
Pere Tripó, col lector (1312) 64
Pong de Gualba, noble (1275) 43
Pone de Muntaner, custodi dels jueus ( 1404) j,76

Ramon Batlle, secrerari de la reina Ma¡ia (1446, 1,448, I45I) 3O3, 317, 318, 323,
324

Ramon Berenguer, infant, comte d'Empúries (134, gO

Ramon Calver, jutge (1311) 68,95, 223
Ramon d'Aiguaviva, conseller reial (1272> 220
Ramon de Boixols, dispenser de la infanta Iolanr (1356) 126, 129
Ramon de Cab¡era, noble (1271, 1272) 4"1, 42,220
Ramon de cornal, jurista (1321, 1326) 69,96, 226
Ramon de Pujalt, de Moiá (1.347) 1O3
Ramon Desp¡at, jurista de Besalú (1321) 226
Ramon Folc de Cardona, conseller reial (1,272) 220
Ramon castó, bisbe de Valéncia, conseller reial (133) 2jO
Ramon Sica¡t, escrive reial (7340) 237
Rodrigo de Rebolledo, conselle¡ ¡eial (I45, 343
Rodrigo Díaz, vicecanceller reial (1329, 1354) 227, 233, 247, 248, 249
Salvador de Anguas, clergue de la cambra aposrólica (-t412'1,41, 1,62, 165
Sancho rr, rei de Navara (1150-1194) 29
Sancho de Conca, posader de la reina lolant (1387) 280
Simon de tsossegais, notari (1387) 136, 141,, 275, 278
Simon de Foresr, porter reial (.1330-133I) 64
Tomás de Canelles, escrivi reial (1364) 254
Tomás de Marqá, ordo¡ de la coft (1346, 1353, 1354) -1I3,246,247

Tomás de Torquemada, inquisidor (1492) 7, 209
Valentí Claver, vicecanceller reial (1453, 1456) 32j. 328

Ct'lstianes
Alamanda de Rocabertí, noble (1331) i00
Blanca d'Anjou, rcin¿ (7295 1310) 67
Blanca de Creixell, noble (1276) 43
Elionor de Sicllia, reina Q349-137j) 98
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Iolant de Bat infanta, duquessa de Girona (1380-1387) 16' 91' 93,99' 108' 113,121-

r24, 725-135, 252, 260-274, 276, 277

Iobnt áe Bar, reitun (1387-'1431) 103, 108, 131, 139'144' 151,1'53-1'61', 163, 165, 167'

171.-175, 177. 778, 179, 186, 188, 252, 274-303

lsabel r. reina (1479-1'5O4J 209

Joana d'Aragó, infanta, lloctinent reíal <1477) 205, 206

Joana de Valois, infant¿ (1370) 115

Joana Effíquez, relna (1458-1468) 205

Maria de Tiasüman, reav (L416-1458) 175, 176' 177, 
'7A, 

1.81-185, 186' 187 ' 191'

3O3-32O,323,324
Marqu€sa, comtessa d'Empúríes (L32) 69

Mata d'Armanyac, infanta, duquessa de G:aora (1373-137a) 117

sibília de Forti¿, rcL¡a (1377-1446) '12L,272, 276

violant d'A.ragó, comtessa de Prove¡ga (L412) l6L





Índex toponímic

Ha estat confeccionat p€ns¿nt en la seva uülitat per a una geografra de
jueus. S'han omés alguns corónims maiors quan no fan relació a la seva his-
tória. Tampoc no comprén els llocs de les dates dels documens.

Nagó'r 32
Alcanyís 121

Nzira 127
Aragó 56, 58, 63, 65, 75, 7ú, 198, 205
Avnyó 89, 147

Balagoer 79
Banyoles 14, &,79, 96, 123, 1.49, 2U
Barcelona 9, 13,15,26,28,29,3-r,32, t3,45-45,58,6r,62,63' 67,69' 70'-72'74' 75'

7 6, n, 79, W, 81, 82, 85, ú{ q, 92-94, 95, 96, 97, 104, 105, 1 I 2, 1 15, rzL, r22, 124,

r25, L48, 149, r78, 218, 222, 228, 234, 239, 240, 242, 253, 26f. 263, D:tspvr^ 162

Besalú 9, 13-15, 28, 32-34, 37, 39-41, 44-49, 58, 60, 64, 65, 67,68, 69' 71,78,8r, a2,
8G85,94-99, L27, L22, 123, L71,, 178,217-219, 222-226, 229-231, 234,241; comtzt
28, 98; vegueria 14, @, 61, 62, 86,96,98

Bisbal d'Empordá (la) L4, 60, 64, 80,94,96, 704, 112, 74L, 15L, 77r, 284

Boia 32, 127

Burgos 186

c"la¡aiud L21,

Caldes de Malavella L66, '173

Camprodon 1.4,96,98, 1L7, 159., vegueia 98
castelló d'Empúries 8, 28, 43, 69, 104, 706, 1'35, 147, 151, 162, 17o

catalunya 56, 58, 63, 65,74-80, L22, L97, 205, 220, 239

Cetünya 8, 45, 47
cef"¡efa 4L, 61,76, n , 80, 95, 121, 722, 723, 191
Coc€ntaina 121
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Coñfle¡:t 45, 47
Daroca 58, 75, 121
Figueres 14, 15, 60.96.99, t00. 121,
Gtrona pass¡mi call 59. 65. 100-103,

ceronella 147,'149, 15O; bisbat
vegueria 14, 60, !6

Host¿lric 96
laca I27, 122

150, 160, 169, 260,284
166, 167, 173. 243: Forga vella 205, 206; Toffe
28, 60, 2O9, 223i comtat 28' ducaf )8, 1.1.6;

Jeuur Rrre r Sens

eida 8, 25, 26, 28, 29, 53, 58, 67, 62, 63, 74,76,79, 103, 104, 121, -r22, 222
Luna 32
Mallorca 122

Manfesa 67, 70, 722
Monells 60, 96
Montblanc 61, 66,95, L04, r22
Montpeller 35, 36
Mont6ó 207
Morvedre 58, 222
Narbona 141

OIot ó0, 96
Orca '1,21,, 199
Pals 96
Peralada 60, 100
Peratallada 6o, 96, 1,17, 747, 15o, 1,54,1,60, 169, r71,284,292
Perpinyá 8, 13, 45, 47, LOO, IM, t22
Puigcerdá lJ
Rosselló 8, 210
Sant Lloreng de la Muga 60, 96
Santa C,oloma de Queralt 8, 80, 120
Saragossa 32, 53, 80, 127, 186
Seu d'Urgell 0a) 8
So'lsona, 773, 297
Taf,,ssona 121, 122
Tanagorn 6L, 63, 77, 95, to4, 1o5, 122
Tdnega 79 , 722, 1,37 , 1,49 , "t5O

Tatste 32
lerot rzl
Toled¡¡ 25, 27
Torroella de Montgí t5, 60, %, 1.77

Tortosa 8, 9, 28, 29, 6t, 63,76, 87, 704, t22; Disp|ura 1,61-t63
Tudela de Navara 29, 110
Valéncia 56, 58, 63, 65, 110, r21., 205, 222
Valls 8
Ve€es 60
vic 8,42, 49, 66,80
Vilafranca del Penedés 13, 31, 61, 63,77,79,95, tM, 122, tq
)&úva 5A,222



Índex de noms hebreus lGcntcs

El significat de cadascun es troba al seu context.

Alatma 57,82, 86,233,261', 272, 276, 277;'Natme' 272,273' 276' 277,278' 'Ela¡me'
277; pL Alatuns 57,219

Aljama Passim
(Barur), pl. Betuin 35,50,60, 174;'Baronim' 222, 342; 'Barunrn' 75,3O3,341 //

Beruré b*-rrtas 92 // Berurin de aLwoc 50, 132,155, 156; 'Baronim de averog'
292; 'Ba¡onims de averog' 261, 295t'Bar.rhtr.6 de averog' 271; 'Ba¡urim de
averog' 275 //Bewin dé ta*og 50, 55,74,726, 132, r55, 156; 'Baronim de
rhaviog'292i 'Baronims de thaviog' 261,295, 'Baruhim de üaviog'271; 'Barurim
de thaviog' 275', 'Benri.m de t^trioz' 221

Betb-dín 26,50,6,78,79,93,'r2O,135,14r, r43,144,155,259;'Bf'din' 266;'Bedín'
130, 268; 'Besdín' 2a5,287; 'Bezdín' 259, 292;'Bidí¡' 286

Borer 143, '144, 284, 285
Casbrutb Lo"l

Quna 79, 225
(Gabba) pl. 'Gabbahim' 132, 271, 292, 295,3co;'Gabbaim' 347' 342
(Gaon), pl. Geonifl L5

Gizbar 3L
Got,é 132, L44, 155,2@,275,285,289,292i pl. (Goühn) Goúm le-sbanAb 92

Haskamab L40;'Azcarna' 264;'ScanA' 280 Pl. Haskanotb 53, 131;'Scamog' 271;
'Amahu' Ill 276

nazan ¿/. Jz. 4v
(Heqdesb), pl. 'Hecdesot' 175

Hérem rl7, 142,144,219, 275,279,28f, 3fl, 375, 325;'}{eerem' 2U,282
(Makbrk), pl Makbñzttn 726; 'Magrizi'rn' 26o,26'l
Malsinuth -124



J,urue Fum,r r Seus

ChIrybbel), pl. M@lé babbot 92
Nasí 27, D
(Ne'enan), pl. I'Ie'etrcnt n #,37,92,112; 'Nemanim' 292
Nrdduy 47, 82, ú, t44i 'Nidu/ 261; ,Nitduy' 219, 233, 272, 277, 278, 28f, 325
Réuab 7O4
&fe/ Torab 149
(Sbalbb ba-sibktr)'s¿li,,tut' Z7a
Sbanmasb 4O

Sbemüté 'atal 92
Sbant 736
(Suhkotb) 'SicJJos' 2n
Tabnud 164, L65, l@, 770
Talmudtomb lm,727, 175, 7ú, 2A4
(Tryrcb), pl. tapnot 53i "fac:rñl 57;'Canharos' tl 276
ud 233, n2, U3, 276, Zn, 278, ú, Nr










